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АЛҒЫ СӨЗ

«Мухтар Әуезов энциклопедиясын» баспаға әзір- 
леу мәселесі алғаш ұлы жазушының 100 жылдық 
мерейтойын дүниежузілік деңгейде атап өту ту- 
ралы ЮНЕСКО шешіміне (1994) орай ойластырыл- 
ған болатын. Жеке тулғаға арнап «Абай» энцикло
педиясын шығару кезінде тәжірибе жинақтаған 
Қазақстан Республикасы Үлттық Ғылым акаде- 
миясының ғылыми институттары мен республика- 
ның жоғары оқу орындарының, мұхтартанумен шу- 
ғыдцанып жүрген ғалымдары, әдебиет, тіл маман- 
дары, жазушы, журналистер, тарихшы-этнограф- 
тар, өнер қайраткерлері осынау аса күрделі ең- 
бектің сөзтізбесін қүрастыруға тартылды. Бүл іс- 
ке 1996 ж. «Атамүра» баспасы жанынан қүрылған 
«Мүхтар Әуезов редакциясы» (редакция меңгеру- 
шісі Н. Ақбай) басшылықжасады. Үлы суреткердің 
өсіп-өнген ортасы, шьғармашылық бай мүрасы, 
дуниетанымы, эстетикасы, поэтикасы, қоғамдық- 
әлеуметтік ой-пікірлері, дәстүр-тағылымы тура- 
лы мәселелерді жан-жақты баяндауды көздеген 
сөзтізбеге енгізілетін терминдер (макала аттары) 
мынадай тақырыптар бойынша жинақталды: 
1) М. Әуезовтің шығармалары; 2) М. Әуезов шы- 
ғармаларындағы тарихи кейіпкерлер немесе олар- 
дың прототиптері; 3) М. Әуезов және әдебиетта- 
ну ғылымы; 4) М. Әуезов және абайтану ғылымы; 
5) М. Әуезов және тіл білімі; 6) М. Әуезов және 
Шығыс әдебиеті; 7) М. Әуезовжәне Батыс әдебие- 
ті; 8) М. Әуезов және орыс әдебиеті;9) М. Әуезов 
және туысқан халықтар әдебиеті; 10) жазушының 
дуниетанымы мен көзқарастары; 11) М. Әуезов 
және өнер; 12) М. Әуезовтің өскен ортасы; 13) жа
зушы шығармаларын зерттеушілер; 14) М. Әуезов 
шығармаларының аударылуы (аудармашылар); 
15) М. Әуезов оқыған, біліп-зерттеген, шығарма- 
ларында атаған, еңбектерін пайдаланған белгілі 
тарихи адамдар, хандар, билер, шешеңдер, ғалым- 
дар; 16) жазушының туған-туысқандары, дос-жа- 
рандары, жолдас-жоралары; 17) М. Әуезовке қа- 
тысты географиялык атаулар. Осындай негізгі та- 
қырыптар бойынша жасақталған сөзтізбе Қазак- 
стан Республикасы Ғылым академиясының тылы- 
ми институттарында, бірнеше жоғары оқу орын-

дарыңда талқыланып, әдебиет зерттеуші ғалым- 
дардың сарабынан өткізілді. Сөйтіп болашак эн- 
циклопедияның сезтізбесіне 3 мыңдай атау енгі- 
зілді. Оны әзірлеуде М. Әуезовтің 12 томдық 
(1967-69) және 20 томдык (1979-85) шығармалар 
жинақтары, сондай-ак 50 томдық академиялық 
толық жинағының жарық көрген 46 томы (1997- 
2010) негізге алынды.
Энциклопедияның авторлары -  негізінен мүхтарта- 
ну мәселесімен, әдебиетпен шүғылданып жүрген 
белгілі ғалымдар, зерттеушілер, ақын-жазушылар, 
журналистер, филологтар. Энциклопедия белгілі 
әдебиет зерттеуші талым академик 3. Ахметов- 
тың «Әуезов әлемі» атты кіріспе мақаласымен 
ашылады. Қазіргі кезде М. Әуезов мурасын зерт- 
теп жүрген талымдармен қатар, кезінде абайтану 
мен мүхтартану тылымына зор улес қосқан, бүгінде 
тарихқа айналтан А. Байтүрсынов, Ж. Аймауытов, 
Қ. Жүбанов, Ә. Мартүлан, Қ. Жүмалиев, Б. Кенже- 
баев, Т. Әлімқүлов, А. Нүрқатов, Ә. Жиреншин, 
Л. Әуезова, 3. Кедрина, Е. Лизунова, Н. Смирнова, 
Ғ. Сатди, А. Әуезов т. б. еңбектері де ескерідді. 
Томта М. Әуезовтің қаламынан шыққан туынды- 
ларының баспа бетін көргендері, сондай-ақ қол- 
жазба куйіңцегі еңбектерінің бәрі дерлік енгізіліп, 
тиісінше тылыми сипаттама жасалды. Әуезов 
көптеген шытармаларын екі тілде -  қазақ және 
орыс тілдерінде қатар жазтан немесе өзі орысша- 
та тікелей аударып жариялатан. Энциклопедияда 
ондай еңбектердің қазақша атауы алдымен, одан 
кейін орысша аты таратылып берілді. Сондай-ақ 
мақалаларды жазу барысында бірлі-жарым бол- 
маса, қысқартулар қолданылтан жоқ. Тек қана 
энциклопедиялық талапқа орай, әр термин атауы 
өз мәтіні ішіңде, сонымен бірге М.О. Әуезов есімі 
барлық жерде қысқартылып (Ә.) алынды.
Үлы жазушыта арналтан энциклопедияны әзірлеуде 
«Әуезов үйі» тылыми-мәдени орталытының, Абай- 
дың Семей қаласындаты әдеби-мемориалдық 
қорық-мүражайының, Казахстан Республикасы Ор- 
талық мемлекеттік мүрататының, М.О. Әуезов атын- 
даты Қазақ академиялык драма театры мүражайы- 
ның материаддары пайдаланылды.



ӘУЕЗОВ ӘЛЕМІ

Зеки Ахметов

Мухтар Әуезов -  қазақ әдебиетінің классигі, 20 
ғасырдағы қазақ халқының ұдттық ой-санасының, 
сөз өнерінің, көркем прозасының асқар биігі. Ол -  
теңдесі жоқ суреткер жазушы, драматург, ғулама 
ғалым -  әдебиет зерттеуші, ұлағатты устаз, ірі ко
там қайраткері.
Әуезов 1897 ж. 28 қыркуйекте казіргі Шығыс Қа- 
закстан облысының Абай ауданындағы Қаскабұ- 
лак мекеніңде туып, балалык шағы көшпенді ауыл- 
да өтті. Оның бала жастан байқағаны, алған эсер- 
лер! казак патриархалдык-феодалдык коғамына 
тән әлеуметтік, отбасы салт-ғурпы бар ауыл өмі- 
рімен тығыз байланысты болды. Бул жылдары 
Мухтар өзара жауласкан топтардың арасындағы 
барымта т. б. кескілескен шайкастар устінде каза 
болтан, не кемтарлыкка ушыратан ер дауы (кунын 
төлеу, айып кесу), косатынан айрылтан жесір дауы 
немесе калыңмал беру, көп әйел any сиякты әдет- 
салттарды берік устантан ескі ауыл өміріне жаксы 
каныкты. Болашак жазушы улы Абай ез шьғарма- 
ларында сонша терең әрі жан-жакты суреттеген 
сол кездегі казак котамының өзіндік сипаты мол, 
кайшылыкка толы өмір-турмысын көзімен көрді. 
Сол жылдарда байкатан, танып-білген жәйттерінің 
көбісі кейін оның шьғармаларынан көрініс тапты. 
Қазак сахарасындаты көзі ашык, адцыңты катар- 
лы адамдар мәдениетке, білімге умтылатын. Жас 
Мухтар Семей каласында медресе, онан соң 5 
сыныптык орыс мектебінде, ал 1915-1919 ж. мута- 
лімдер семинариясыңда окып, білім алады. Ол осы 
кезде казактың жыршы, жырау акыңдарының өлең- 
жырларымен, сондай-ак орыс жазушыларының 
шытармалармендетанысабастайды. Шыыс, еуро- 
па акындарының жыр, дастандарына да кеп уңідді. 
Көркем әдебиетке деген ынтасы куннен-кунге ку- 
шейіп, жазушы болмакка ыкыласы ауады. 1917 ж. 
семинарияда окып жүрген кезінде, халык аңызы 
бойынша «Еңлік -  Кебек» пьесасын жазады. Бул 
казак улттык драмасының карлыташы еді. Кейін 
жазушының жаңартуы, жетіддіруі нәтижесінде, пье
са казак драма театрының сахнасынан курметті орын 
алды. Пьеса екі жас -  Еңлік пен Кебектің бір-біріне 
деген шексіз махаббатын баяндайды. Алайда 
патриархалдык-феодалдык котамның салт- 
турыптары мен катидалары, ескілікті жактаушы 
куштер олардың жолында асу берместей болып, 
кесе-көлденеңтурады. Өзтатдырларынөздері шеш- 
кісі келген Еңлік пен Кебекті елім жазасына кеседі. 
Ә-тің бул алташкы елеулі туыңдысы негізгі окитала- 
рының шыншылдытымен, бас кейіпкерлерінің сом-

дап сотылтан тултасымен, тамаша мөлдір тілімен 
ерекше эсер етеді. Пьесадан сондай-ак драматург- 
тын халык шытармашылытына көзкарасы, аңыз- 
эңгімелердің рухын, негізін сактай отырып, дамы- 
тып, жаңарта білетін шеберлігі айкын көрінеді. Осы 
пьесасы мен 1921 ж. жазылтан «Қоргансыздың куні» 
атты алгашкы әңгімесі аркылы Әуезов езінің жазу- 
шылык ерекше дарынын айкын танытты. Осы жыл
дарда ол Семейде, Орынборда эр турлі кызмет 
істей жүріп, Алаш партиясының кесемдері Ә. Бөкей- 
ханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов т. б. белгілі 
эдебиет, мэдениет кайраткерлерімен жакыңдасты. 
«Абай» журналын шытарута ат салысып, котамдык 
өмірдің, эдебиет пен мэдениеттің алта койтан зэру 
мәселелерін талкылаута катысты. Қотамдык емірге 
белсене араласкан Ә-ке жазушы болумен катар, 
котам кайраткері, саяси курескер болута тура кедці. 
Бөкейханов, Байтурсынов, Дулатов сынды алаш 
кесемдері, халыктың еркіндік алуын, мэдениетке, 
өнер-білімге деген ыкыласын арттыруды ту тып 
устап, «Оян, казак!» деп уран тастатан козталыс, 
олардың азатшыл, демократияшыл идеялары 
Ә-тің емірлік максат-нысанасын белгілеуіне тірек 
бодцы. Абай дэстурінжаңа дэуірдеуластырып, өріс- 
теткен алаш кесемдерінің, эдебиет пен мэдениет 
кайраткерлерінің ел татдыры, егемендігі, рухани 
еркіңдік ушін, тылым-білімге, озык мэдениетке кол 
жеткізу үшін куресі жас Мухтарды канаттаңдырды. 
Алашорда кайраткерлері өкімет орыңцарынан, рес- 
ми саясаттан ьғыстырыла бастатан соң, 1922 жыл- 
дан бастап Ә. саяси кызметтен бой тартып, көркем 
шытармашылык жолта бар куш-куатын жумсады. 
Қотамдык курылыс курт өзгерген аумалы-текпелі 
замаңда, алаш ураңды кайраткерлердің өрісі тары- 
ла бастатан кезде, саясаттан гөрі эдебиет сала- 
сыңда кызмет ету тутан халкы ушін де, езі ушін де 
элдекайда өнімді, келешегі зор іс болатынын тез 
түсінді. Бул Ә-тің керегендігі еді. Ол 1923-26 ж. 
«Окытан азамат», «Қыр суреттері», «Үйлену», «Ес- 
кілік келеңкесіңде», «Кінәмшіл бойжеткен», «Қара- 
лы сулу» т. б. эңгімелерін, «Бэйбіше-токал», «Қа- 
рагөз» пьесаларын жазды. Әдеби шытармашылык 
ісімен айналыса журіп, білімін толыктырып, терең- 
детіп, тылымды игеруге ден койды. 1923-28 ж. Ле
нинград университетінде окып, тіл жэне эдебиет 
факультетін бітірді. Одан кейін ТашкенттеОрта Азия 
мемлекеттік университетінің аспирантурасында 
окып, шытыс фольклоры бойынша маманданды. 
Ә-тің суреткерлік шеберлігі көбінесе әңгіме жан- 
рын игеру үстінде калыптасты. «Қортансыздың



куні», «Оқыған азамат», «Қыр суреттері», «Қыр әң- 
гімелері», «Үйлену», «Сөніп-жану», «Кім кінәлі?», 
«Ескілік көлөңкөсінде», «Жәтім», «Кінәмшіл бой- 
жеткен», «Қаралы сұлу» секілді әңгімелерінің қай- 
қайсысынан да жазушының ауыл өмірін, елдің тұр- 
мыс-жайын, әдет-ғүрпын жетік білетіні айқын та- 
нылады. Әсіресе оның барған сайын суреткерлік, 
баяндаушылық шеберлігі арта тусіп, сан түрлі 
адамдардың мінез-ерекшелігін, психологиясын, 
ойлау-сөйлеу мәнерінтап басып, тани білетін көре- 
гендігі мен сезімталдығы назар аударды. Сол за- 
мандағы қоғамдық өмірде орын алған көптеген 
мәселелерді -  ауыл адамдарының өмір-тұрмысы, 
күн көрісі, уйлену, үй болу, құдаласу, күйеу келу, 
қыз көру сияқты ескі әдет-ғурыптар, оқыған жігіт- 
тердің мінезі, іс-әрекеттері -  осының бәрі адам- 
гершілік идеяларынан -  әйеддің бас бостандьғы, 
әділеттікті жақтау тұрғысынан ашып көрсетілді. 
«Қыр суреттері» аталған үш әңгімеде шынайы қыл- 
к,алам шеберінің қолымен салынғандай бедерлі 
сурет бар. Бірақ бұл суреттер -  қимыл-қозғалыс- 
қа толы жанды суреттер. Бірінші сурет: жаздың 
бір жайлы кезіндегі ауыл өмірінің сырт көрінісі: 
өзен жағасында жылқы аралап жүрген еркектер, 
ойнап-күліп, әзілдесіп жүрген к,ыз-келіншектер 
тобынан бөлініп шыққан ақ көйлек, қара қамзол 
киген сұлу қыз, солардың ішінен әсіресе көз тар- 
татыны -  жігіттің қолыңдағы қыранын ұшырып, қаз 
ілдіргені, Екінші сурет: ақтутек болып, ұйтқып соқ- 
қан боранның ызғары кішкене үйдің іргесінен өтіп, 
долы желдің ысқырығы естіліп турғаңдай. Азамат 
баласы мен келіні өлген кемпір-шалдың сүзек 
болып, демі бітіп, үзілгелі жатқан жас баланың -  
немересініңжаныңда сарылып отырған қалпы. Осы 
суретте өзгеріс, қимыл-қозғалыс та байқалмай- 
ды. Тек екі бейшараның аянышты халі әбден са- 
намызға сіңгендей. Баланың өмірі таусылып, жа- 
рығы сөнді деген соңғы сездер ғана селт еткізіп, 
жанашырлық сезімін күшейте туседі. Үшінші су
рет: бейуақыт мезгіл, қалың қар, қатты боранда 
алпысқа келген кәрі шалға тиіп, өмірін қайғы-шер- 
мен еткізуден бас тартып, қашып келе жатқан жас 
жесір әйел, Ат әкелмекші болған бауыры оны 
суыққа тоңып, талып жьгылып жатқан жерінен та- 
уып алады. Әйелдің жай-күйін қысқы даланың 
сұсты, суық көрінісінен де анық аңғарғаңцаймыз. 
Саяси кызметтен бас тартып, бірыңғай әдеби шы- 
ғарма жазуға, әдебиет тарихын зерттеуге ойыс- 
қан кезде Ә. әдебиетшіге де саясаттың шырмау- 
ынан шығу қиын екенін ұға білді. Үлтшыл деген 
айып тағылып, 1930-32 ж. тутқында усталған ол 
1932 ж. өзінің «қателерін» мойындап, ашық хат 
жазуға мәжбур болды. Ол хат орталық газетте 
жарияланды. Алайда жазушы өзінің бұрынғы жаз- 
ғандарын сын көзімен бағаласа да, «Хан Кене», 
«Қилы заман» сияқты шығармаларынан шынымен 
бас тартқан жоқ. Бұларда жазушы отаршылдық- 
ты әшкерелеп, халықтың басына түскен ауыр жағ- 
дайды тебірене бейнелегені белгілі. Кейін мүмкін- 
дік туғанда, «Хан Кененің» қазакша екі нускасын 
қолынан өткізіп, орыс тіліңде ушінші нұсқасын жа- 
зып шыққаны және тегін емес. Бұл кезеңде жазу
шы колхоз қурылысы туралы әңгімелер жазып, 
ауыл өміріндегі өзгерістерді көрсетуге назар сал- 
ды. Еңбек адамдарының бейнесін суреттеп, олар- 
дың адамгершілік қасиеттерін нақтылы сипаттап 
беруді мақсат етті. Жазушының шығармашылық 
өсуіндегі елеулі қадам ретінде Қазақстандағы 1916 
жылғы көтеріліске арналып 1934 ж. жазылған «Тунгі

сарын» атты пьесасын атауға болады. Ә. көтеріліс- 
тің тууы мен бүкіл барысын реалистік турде сурет
теп, империалистік соғыс жылдарында казақтарды 
соғыс майданындағы кара жумысқа алуға карсы 
стихиялық күрестің бірте-бірте жергілікті ел билеу- 
ші болыстар мен патша өкіметі шенеуніктерінің ез- 
гісі мен зорлығына қарсы бағыттапған қуатты ха- 
лықтық қозғалысқа айналғанын көрсетеді. Суреткер 
өктем саясатпен есептесуге мәжбүр болса да, амал- 
сыз көнсе де, шығарма жазғаңда ылажсыз шын- 
дыққа жүгінген. Тегінде улы жазушы қандай да 
қатып қалған теориялық принциптің тар шеңберін- 
де қалып қоймайды. Халқының арғы-бергі тари
хын терең білетін, орыс және еуропа әдебиетімен, 
шығыстану, туркология саласыңдағы іргелі ғылыми 
еңбектермен жақсы таныс, ой-өрісі мейлінше кең 
Ә-тің идеологиялық таяз түсініктерге, жасанды 
принциптерге сын көзімен карай алғаны дау тудыр- 
маса керек. ӨйткенІ жазушының танымы мен 
талғамы, өмір шындығын, адамның мінез-кулкын, 
психологиясын тап басып, тани білетін керегендігі 
мен сезімталдығы оны ешкашан жасандылыкка 
жібермейтіні хак. Ә-тің жыдцар бойы тарихка те- 
рең бойлауы да, бір жағынан, халыктың тағдырын 
арғы заманнан бастап, тереңдеп түсіну максаты- 
нан туса, екінші жағынан, кеңестік дәуірдің саяса- 
ты мен идеологиялык кағидаларынан -  стерео- 
типтерінен алысырак туруды көздегеңдік екені де 
рас. Ал оның тарихи такырыпка баруының тамыры 
тереңде жатыр. Туңғыш көркем туыңцысы «Еңлік -  
Кебек», одан кейін жазылған «Хан Кене» мен «Қилы 
заман» сиякты шығармаларынан да, «Айман -  Шол- 
пан», «Қаракыпшак Қобыланды» драмаларынан да 
муны анык байкаймыз. Булардың кейбіреуі ел ара- 
сында кең тараған, бурыннан белгілі сюжетке жа- 
зылса, «Хан Кене», «Қилы заман» тарихта болған 
нактылы окиғаларды аркау еткен. Біріншісінде пат
ша өкіметінің отаршылык саясатына халык нара- 
зылыын негізінен бір ғана эпизод -  Кенесарының 
көтерілісінің сәтсіз аякталуы аркылы көрсетсе, 
екіншісінде отаршылдыкка карсы узак жыддар бой- 
ына узілмей келе жаткан курестің ең бір өршіген 
тусын -  1916 жылғы халык көтерілісін толык, әсерлі 
бейнелейді.
Ал Ә-тің улы Абаймен рухани жақындығы казак 
әдебиетінің биік шыңға көтерілуіне игілікті әсерін 
тигізді. Ә. Абай аркылы казак елі тарихының эпо- 
пеясын сомдады. Абайдың өмірі мен әдеби мура- 
сына келеек, Ә. оған ерте кезден-ак зер салған. 
1918 ж. ол «Абай», 1925 ж. «Таң» журналдарында 
улы акынның шығармаларын «Абайдың Әбдірахман 
деген баласы елгенде жоктап айткан елеңдері», 
«Абайдың кейбір өсиет сөздері» деген атпен бас- 
тырған-ды. Арада жылдар өткен сайын Абай мура- 
сына жазушы тереңірек уңіле бастады, Еңді сары- 
ла зерттей бастаған Абай заманы мулде жок бо
лып, келмеске кеткен тарих емес-тін. Ол замаңцағы 
өмір салтын, турмыс калпын канша тамырына бал- 
та шауып, жок кылуға әрекет жасалып жатса да, 
ғасырлар бойы калыптаскан улттык сана-сезімді, 
улттык менталитетті туп-тамырымен жойып жіберу 
мумкін емес еді. Сондыктан кеңестік дәуірдегі 
өзгерістерді толык тусіну ушін өткен заманның 
шындығын білу кажет болды. 30-жылдары Абай 
мурасына әркилы баға беріліп, кым-киғаш пікірлер 
айтылып жургегще, акынның улылығын, калдырған
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мұрасының аса қүндылығын тани білгені Ә-тің ке- 
меңгерлігі еді. Ол Л. Соболевпен бірігіп жазған 
«Абай» трагедиясын 1940 ж. Мәскеуде бастырды, 
кейін ұлы ақынның өмірін бейнелейтін опера либ- 
реттосын, киносценарий жазды. «Абай» трагедия- 
сында ақын өмірінің соңғы кезеңі бейнеленген. МұЦ' 
да Абай -  халықтың ортасынан шықкан ең таңдау- 
лы адамдардың қамқоршысы, халық мүддесін жақ- 
тайтын күрескер, өнер-білімді уағыздаған енерпаз 
ақын, әнші жастардың тутас бір ұрпағының тәрбие- 
шісі. Пьеса біздің кез алдымызға үлкен ойшыл, 
прогресс пен мәдениет жолындағы курескердің 
алып түлғасын елестетеді. Ондағы Абай бейнесінен 
адам характерін терең аша алатын жазушылық 
шеберлік айқын аңғарылады. Ә. бұл трагедияға 
дейін Абай жайында роман жазуға бел байлайды. 
1937 ж. жазылған «Татьянаның қырдағы әні» атты 
үзінді болашақ романның тарауы ретіңде жоспар- 
ланған еді. Жазушы өз шығармасын Абайдың ұлы 
Пушкинмен рухани жақындасуын керсетуден бас- 
таган. Бұл автордың ойынша романның негізгі идея- 
сын айқындайтын езекті тақырыггтардың бірі бола- 
тын. Кейін баспасезде жарияланған «Татьянаның 
қырдағы әнін» оқушылар жылы қабылдады. Кеп 
ұзамай Ә. ез ойын жүзеге асыруға тікелей кірісті. 
Алғашқыда романға «Телқара» деген ат бермекші 
еді. Автордың мөлшерлеуінше роман 3 кітаптан 
қуралмақшы. Алайда жумыс барысында оның шең- 
бері кеңейтіле түсті. Ә. әуелі 2 кітаптан туратын 
«Абай», одан кейін мұның жалғасы ретінде тағы 2 
кітаптан туратын «Абай жолы» романын жазды. Ал- 
ғашкы екі кітаптан тұратын «Абай» романы үшін 
жазушыға КСРО Мемлекеттік сыйлығы беріліп, 4 
томдык «Абай жолы» роман-эпопеясы жарық 
кергеннен кейін Лениндік сыйлықтың лауреаты 
атанды. Абайдың заманы, өмірі мен өнерпаздық, 
қайраткерлік, ұстаздық енегесі жайында кесек 
керкем шығарма жазуға Ә-тің мол дайындығы бар 
еді. Бул жазушының дүниетанымы, ойшылдығы 
тереңдеп, кемеліне келген, суреткерлік шеберлігі 
шыңдалып, әбден жетілген кез болатын. Әңгіме, 
повестерінде-ақ қоғамдық өмірдің қайшылықта- 
рын терең ашып көрсететін, кейіпкерлердің 
мінезін, психологиясын айқын сипаттайтын 
керкемдік баяндау тәсілін толық игерген-ді. Ал 
драмалық шығармаларында емірдегі, адамдардың 
қарым-қатынастарындағы шиеленіскен конфликт, 
қақтығыстарды кейіпкерлердің сезі (монологы), 
оларды сейлестіру (диалог) арқылы утымды, ши- 
рак турде жеткізу тәсіддерін қолдануда да айрық- 
ша тапқырлық таныта алған. Әрине бүтін бір тари- 
хидәуірді, бірхалықтыңұлттықемір-салтын, кепте- 
ген окиғаларды, сан алуан кейіпкерлердің бейне- 
сін, іс-әрекетін, бір-бірімен қарым-катынасын ұлы 
ақын, ойшыл, устаз Абайдың емір жолымен ұштас- 
тыра суреттеу үшін мүлде жаңа, тың керкемдік 
шешімдер тауып, ұлттык керкем прозада зор жа- 
ңашылдық таныту қажет еді. Мұның бәрі өмір шын- 
дығына терең бойлап, тарихи шындықты бүгінгі 
заманның талғам-танымына уйлестіріп, жалпы 
адамзаттык түбегейлі мүдделермен сабактастыр- 
ғанда ғана іске асатынын жазушы жақсы сезінді. 
Өзінің дарындылығы, ойшыл-даналығы, халықтың 
тілек-арманын, тарих тағылымын терең ұға алатын 
білгірлігі арқасында Ә. гщаына койған осы макса- 
тына жетті.

Біздің назарымызды көбірек аударуға тиіс мәсе- 
ле -  Ә-тіңұлы Абаймен рухани жакыңцығы, жалғас- 
тығы. Муның езі -  дуние жузі әдебиетіндегі айрык- 
ша кубылыс. Кесек, кең тынысты, сан миллион 
окырмандардың жүрегіне жол табатын керкем шы- 
ғарма аркылы Абайды әлемге әйгілеу үшін Ә. кан- 
дай кажет болса, Ә-тің дүние жүзі мәдениетінің 
биігіне кетерілуіне Абай мурасы, Абайдыңенерпаз^ 
дык, ойшылдык дәстүріндей үлкен тірек сондай 
кажет еді. «Абай жолы» эпопеясы уакыт сынынан 
мүдірмей өтіп, адамзаттың акыл ойы, керкемдік 
даналығы туғызған ең үздік, ең таңдаулы шығар- 
малардың катарынан орын алды. Эпопеядағы 
Абайдың тұлғасы, кай жағынан алсак та, халык- 
тың тағдырымен тамырлас, ажырамас бірлікте кө- 
рінетін, әлем әдебиетіңдегі аса ірі керкем бейне. 
Сонымен бірге ол -  жазушының емір бойы жинак- 
таған саналы ой-туйіндерінің, акыл-сезім кенінің 
корытпасы, көркемдік ойының, суреткерлік шебер- 
лігінің аскар шыңы. Ә. айналадағы емірді, дүние- 
болмысты, кейіпкерлердің психологиясын, таби- 
ғатты суреттегенде, бейнелі турде айтсак, «темірге 
тіл, жаңкаға жан бітіреді». Нағыз классиканың 
суреткерлік шеберлігі деп соны айтамыз. «Абай 
жолы» казак өмірінің энциклопедиясы деп тегін 
айтылмаған. Эпопеяда коғамдык емір жан-жак- 
ты, кең камтылғаны талассыз. Әрине эпопея елдің 
тарихы мен турмыс-салтының кел-көсір кеп суреті 
ғана емес. Сол өмірдің философиясы мен поэзия- 
сы да, әр түрлі топтардың іс-әрекеті, талас-тарты- 
сы аркылы ашылатын ұлттык психологияның, 
улттык менталитеттің де керінісі. «Абай жолы» -  
жай ғана тарих емес, керкемдік ойдың керігінен 
еткен, сомдап бейнеленген емір шындьғы, халык- 
тың тағдыры, еткені мен келешегі жайындағы те
рец толғаныс. Қоғамдык мәселелерді толғайтын 
жазушы -  ойшыл, тарихи жанрда жазса -  тарихта- 
нушы, сан алуан адамдардың карым-катынасын, 
мінезін, кулкын, іс-әрекетін терең ашып көрсете 
алса, ол сонымен катар психолог. Сондыктан біз 
эпопеяда тарихи шындык, емірдің философиясы 
мен поэзиясы үштаскан дейміз. Тарихи такырыпка 
жазылған шьғарманы бағалағаңда, әдебиеттің те- 
ориясы турғысынан карасак, үш турлі көркемдік 
уакьп- мелшерін есте туту шарт. Бірінші, эпопеяда 
бейнеленген Абай заманы -  тарихи уакыт. Екінші, 
эпопеяның жазылған уакыты -  Ә. заманы, бұл да 
бугінгі біздер үшін -  еткен шак. Үшінші, бүгінгі 
окырмандардың, сын айтушылардың заманы -  со- 
лардың позициясын, дүниетанымын, көзкарасын 
белгілейтін уакыт мөлшері. Осы үш түрлі уакыткд 
үш түрлі елшем кажет десек, оларды ұштастыру 
кімге де болсын оңай емес. Ал ұштастыра білмей 
пікір айту, әрине, ағаттык. Алдымен Абай заманы 
туралы таным-түсінігіміз толымды ма? Ол заман 
катал заман, караңғы түнек орнаған заман деген 
стереотиптік ұғымдар кеңес дәуірін көтермелеу 
ушін айтылған. Ал кеңес дәуірі туралы әркилы 
пікірлер әлі де бір арнаға түсіп, тиянакты сипат 
таппай келеді. Осыны ескере отырып, заманына 
карай таным-білігін мойыңдасак, әркімнің зерде- 
сіне сай тусінік-түйсігі болатынын мойындаймыз. 
Тағы бір айкындай түсетін жай -  эпопеяда казак 
халкының жарты ғасырлык тарихы камтылған де
ген пікірге катысты. Жарты ғасыр -  тек Абайдың, 
басты каһарманның өмір жолымен шектелген уакыт 
шеңбері. Ал көркемдік уакыттың шеңбері одан 
әлдекайда кең, аукымды. Жазушы казак халкы- 
ның сан ғасырлар бойы калыптаскан көшпелі өмір



салтын, тұрмыс қалпын, оның ең жоғарғы саты- 
сына жеткен кезеңін, яғни бір кезеңін көрсету ар- 
қылы толық, айқын елестете алған.
«Абай жолы» эпопөясының әбзйтану саласындағы 
зерттеулер үшін қүндылығын кең мағынасында, 
яғни Абайдың түлғасын, өмірі мөн өнерпаздық жо- 
лын тереңдеп түсінуге әсері жағынан да, сонымен 
қатар нақтылы мәселелерге қатысты жағын да 
айтуға болады. Мысалы, эпопеяда Абайдың кей- 
бір шығармаларының жазылу тарихы немесе Абай 
өлеңдерінің, әндерінің әр түрлі ортада айтылуы, 
жүртқа таралуы, тыңдаушылардың оларды қгшай 
қабылдап, қаңдай эсер алатыны сияқты бірталай 
жайлар нанымды суреттелген. Жазушының осын- 
дай түстардағы пайымдаулары зерттеушілерге ой 
салады, бүл мәселелерге көңіл аударуға себепші 
болады. Ал жалпы халықтық мүдделер түрғысы- 
нан келгенде, «Абай жолы» эпопеясының үлттық 
әдебиетіміз бен мәдениетімізді, ана тілімізді өр- 
кендетудегі орасан зор рөлін баса айтуымыз қа- 
жет. Ізденіске, күреске толы «Абай жолы» -  бүл 
Абайдан кейінгі қоғамдық ой алыптарының жүрген 
жолы. Бұл -  елдің елдігін сақтап қалу үшін, ха- 
лықты мәдениетке, прогреске жеткізу үшін, үлттық 
әдебиет пен өнерді дамьгту ушін күрес жолы. Абай 
мүрасының аса зор қоғамдық мәнін жан-жақты 
терең ашып көрсетуге Ә. саналы өмірінің бәрін 
дерлік жұмсады, тек 4 томдық көркем туынды 
«Абай жолы» дәуірнамасын жазуға 20 жылға таяу 
уақытын арнады. Абай мүрасын ұзақжылдар бойы 
сарылып зерттегенде де, «Абай жолы» эпопеясын 
қажымай-тапмай іздене отырып, сомдап шығар- 
ғанда да, Ә. үнемі идеологиялық курестің орта- 
сыцда жүрді. Абайға, оның түлғасына, әдеби, ру- 
хани мүрасына, казақ тарихындағы алатын орны- 
на өз көзқарасын, бүтін түжырымын дәлелдеп, әр 
түрлі бұра тартқан, жала жапқан қатаң сындарға 
тойтарыс берумен болды. Ар жағын айтпағанда, 
Кенесары бастаған патша үкіметіне қарсы қозға- 
лыс 1837-47 ж. түгелдей феодалдық-монархия- 
лык сипат алды, яғни ол қазақ феодалдары мен 
ақсүйектерінің жоғын жоктады, халық муддесіне 
мүлде қарама-қайшы деп саналып, осы қозғалыс 
туралы жазған адамдар қатты сынға үшыраған кез- 
де Мұхтар Әуезовтің ертеректе «Хан Кене» атты 
пьеса жазғаны, Кенесары мен Наурызбайды жыр- 
лаған Нысанбай сияқты ақындарды жерден алып, 
жерге салып, олардың бұл тақырыпқа барғаны 
кешірілмес күнә, саяси қате деп бағаланады. Ке- 
несарыны әшкерелеуден басталған бүл науқан бұ- 
рынғы акындардың мұрасына қатаң сын пікірлер 
айтумен жалғасты. Сол жылдары Абай шьғарма- 
ларына қатысты кейбір мәселелер төңірегінде 
айтыстар бел апған түста Ә-ке «байшылдық, үлт- 
шылдық көзқарасты уағыздаған» деген сияқты ай- 
ып тағуға жол берілді. Және соны дәледдеу үшін 
Абайдың ақын шәкірттері туралы әр түрлі таяз, 
біржақты пайымдаулар айтылды. 1950 ж. жарық 
көрген «Акын аға» романыңда Абайдың үстаздық 
өнегесі, айналасындағы ақын шәкірттерінің обра
зы жан-жақты, толық бейнеленген еді. Ғалым-жа- 
зушының абайтану саласындағы зерттеулері мен 
Абайдың өмір жолын суреттейтін көркем шығарма- 
сының цдеялық тұжырымы негізінен бір. Осы жағ- 
дайларды ескерсек, жаңағы айтылған қыңыр, бір- 
жақты сындар Ә-тің тек ғылыми зерттеулеріне жа- 
салған шабуыл ғана емес, Абай туралы жазылған 
алғашқы екі кітабы талай тілдерге аударылып, ата- 
ғын әлемге әйгілей бастаған жазушының солар-
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дың жалғасы саналатын «Ақын аға» романына жа- 
салған шабуыл еді. Үстем саясатқа қарсы түру қиын 
екенін, сол саясаттан саңьтау тауып, соған табан 
тіреп, айтылған пікірлерді мүлде есепке алмауға 
болмайтынын әбден түсінген Ә. «Ақын аға» кітабын 
тез арада өңдеп, көп жерін өзгертіп, қайтадан жа- 
зып, 1952 ж. «Абайжолы»дегенатпенбасыпшығар- 
ды (бүл кейін 4 томдық «Абай жолы» эпопеясы- 
ның үшінші кітабы болды). Бул айтылғандардан 
анық байқалатын жай -  Абай мүрасын турліше бұр- 
малаудан, солақай көзқарастан аршып алу -  Ә. 
үшін өз басын қорғау емес, халық мүддесін жоқ- 
тау, үлы Абайды арашалау мақсатында жургізілген 
ымырасыз идеологиялық күрес еді. Осы мақсатты 
көздеген ол үлкен роман-эпопея, салмақты, ірі зерт- 
теу еңбектер жазумен катар, оңдаған ғылыми ма- 
қалалар бастырды, баяңдамалар жасады, студент- 
тер мен аспиранттарға өзінің көп жылғы зерттеулері 
негізіңде абайтану саласы бойынша арнаулы курс 
оқыды. Әрине абайтанудың бастамасы, қайнар 
бүлағы әріде жатыр. Абайдың өмірбаянына тірек 
боларлық алғашқы деректерді берген Кәкітай ЬІс- 
қакұлы, сол деректерге сүйене отырып, үлы акын- 
ның шьгармашылық өмірбаянын қысқаша баяндап 
берген Ә. Бөкейханов болатын. Абайдың әдеби 
мүрасының зор қоғамдық, тарихи-әлеуметтік, 
көркемдік мәнін ашып көрсеткен А. Байтүрсынов, 
М. Дулатов және кейінірек соларға ілесе шыққан 
талай әдебиет, мәдениет, қоғам қайраткерлері тағы 
бар. Алайда муның бәрі Абай шығармашылығын 
зерттеудегі алғашкы қадамдар болатын. Ал Ә-ке 
келсек, оның абайтанудағы орны бөлек, ол абай- 
тануды дербес ғылым саласы деңгейіне көтерді, 
осы ғылыми-зерттеу саласының кең мағынасында 
негізін салды, зерттеу бағыт-бағдарларын, прин- 
циптерін аныктады, абайтанудың жүйелі, біртүтас 
ғылыми түжырымдамасын жасады.
Ә-тің абайтану саласыңдағы еңбектерінің ғылыми 
маңызы зор екенін мойындай отырып, оның әде- 
биет тарихын кең көлемде қарастырып, көптеген 
ақын-жыршылар туралы күнды пікірлер түйгенін айту 
қажет. 1927 ж. жарық көрген «Әдебиет тарихы» атты 
еңбегінде Ә. халықтың салт жырлары мен тарихи 
өлеңдеріне, батырлар жырлары мен ғашықтык жыр- 
ларға, айтыс өлеңцері мен ертегілерге тыңғылықты 
таддау жасады. Сонымен катар бірталай көрнекті 
ақындардың шығармашылығына лайықты баға 
берді. Шортанбай шьғармашылығы, әдебиеттегі 
орны 40-50 жыл бойы әр сакка жүгіртіліп, қым- 
қиғаш пікірлер айтылып келген еді. Ал Ә. кезінде 
ақынның шығармашылык бағыт-бағдарын, идея- 
лык мазмүнын негізінен дұрыс, әділ бағалаған. Ал 
Шортанбайды дүрыс бағалау соған үндес, бірақ 
талай жыл даулы болып келген Мұрат, Дулат секідді 
акыңдарға да салауатты жол ашты. Ә. сол кездің 
өзінде-ақ әдебиет тарихының «Қазақ мектебінде 
ана тілінің іргесін нығайтып, толық білім беру үшін» 
қажет екенін жете түсіңці. «Әдебиет мектеп ішіндегі 
ақыл, сезім тәрбиелеп, калыптап жетілуден басқа, 
окушьға қазақ деген елдің өткендегісі мен бүгінгі 
пішінін таныгуға керек» деді. Аталған кітапта шолу 
түрінде айтылатын «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу», «Қыз 
Жібек» жырлары кейінірек, 1948 ж. жарық көрген 
«Қазақ әдебиетінің тарихы» атты еңбектің фольк- 
лорға арналған 1-томында (редакциясын Ә. басқар- 
ған) ғылыми тұрғыдан терең баяндалған, бұл жыр-
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лардың тарихи мәні, көркемдік сипаты, жанрлық 
ерекшелігі айқын көрсетілген. Бұл орайда Ә-тің, 
мысалы, «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» жыры туралы 
оның барлық нусқаларын мұқият зерттеу негізіңде 
К.ОРЫТЫҢДЫ пікір айтатыны көңіл аударады. Айтыс 
туралы сөз қозғағанда, «Біржан мен Сараның ай- 
тысына» ерекше тоқталады. Кейінірек жазған бір 
зерттеуіңде ақыңцар айтысының ерекшелігін ашып 
көрсетіп, Жамбылдың өлең-жырды суырып салып 
айту шеберлігін, импровизаторлық өнерін өте жо- 
ғары бағалады. Ал Ә-тің қазақ ертегілері туралы 
еңбектерінде ертегілерді жуйелеп, жанрға бөлуі, 
әрқайсысының басты сипаттарын ашып беруі 
кейінгі зерттеушілерге бұл бай мураны тереңдеп 
тексеруге жол ашты. Үлы жазушы ескі аңыз- 
ертегілерді, эпостық жырларды зерттегенде, Қор- 
қыт, Асан Қайғы сияқты туркі тілдес, туыстас ха- 
лықтарға ортақ тулғалар жайыңца пікір толғағаңда, 
қазақ әдебиетінің, поэзиясының түп төркіні әріде, 
көне дәуірде жатқанына, тамыры бірнеше мың жыл- 
дарға тереңдейтініне ерекше назар аударған. Зерт- 
теушініңқазақпентуыстасөзбек, түрікмент. б. туркі 
тілдес халықтарға ортақ «Манас», «Көруғлы», «Ал- 
памыс» секідді көне мұраларға айрықша назар ау- 
дарғаны да тегін емес. Қырғыздың «Манас» эпо- 
сын Ә. арнайы тексеріп, көлемді ғылыми-зерттеу 
жазды. 50-жылдарда «Манас» туралы қым-қиғаш 
пікірлер айтылып, жырды солақай сынның соққы- 
сынан сақтап қалу қажеттігі туғаңда, Ә. асқан білік- 
тілікпен «Манас» жырының нағыз халықтық ұлы ту- 
ыңды екенін дәлелдеп берді. Ә-тің бұл еңбегін қыр- 
ғыз ағайындар жоғары бағалап, унемі атап айтып 
келеді. 1995 ж. «Манас» жырының 1000 жылдығы 
тойланғанда, одан бурынырақ ұлы манасшы Саяқ- 
бай Қаралаевтың туғанына 90 жыл толуына арнал- 
ған мереке жиындарда Ә-тің «Манас» эпосын зерт- 
теуге, насихаттауға қосқан улесі айрықша аталды, 
Ал Абайдан бастау алатын жаңа дәуір әдебиеті ту
ралы еңбектерінде Ә. қазақ әдебиетінің орыс 
әдебиетімен байланысына үлкен мән берді. Абай- 
дың орыс классиктерінің шығармаларын аударуы, 
Пушкинді қазақша сөйлету мәселесі Ә. ең- 
бектерінде тыңғылықты зерттелді. Қазіргі заман- 
дағы әдебиет туралы сөз қозғағанда, Ә. халықтар 
арасындағы әдеби байланыстардың нығаюы, 
аударма теориясы сияқты мәселелер төңірегінде 
аса құнды пікірлер айтты. Әдебиеттану ғылымы 
саласыңдағы аса құнды, іргелі зерттеулері оған фи
лология ғылымының докторы ғылыми дәрежесін 
және профессор атағын беруге негіз болды. Ол 
1946 жылы қурылған Қазақ КСР-І Ғылым академия- 
сының алғашқы академиктерінің бірі болды. Атақ- 
ты ғалым, улағатты ұстаз ұзақ жыддар бойы Қазақ 
мемлекеттік университет! нде (қазір әл-Фараби атын- 
дағы) фольклор, абайтану, Орта Азия халықтары- 
ның әдебиеті пәндерінен дәріс оқып, маман- 
әдебиетшілер, журналистер дайыңдау ісіне зор үлес 
қосты. Сонымен Ә. мұрасының екі асқар шыңы бар 
дейміз, бірі -  көркем шығармаларының ұшар биігі 
«Абай жолы» да, екіншісі -  ғылымдағы ұшар сам- 
ғауы абайтануда жатыр.
Ә. емірінің соңғы жыдцарында бүгінгі заманға ар- 
налған «Өскен өркен» атты шығармасын жазды. 
Мұнда ол замаңдастар өмірін әр қырынан суретте- 
ді. Окиға желісі біресе қалада, біресе совхозда 
жалғасады. Автор интеллигенция екілдерін бейне- 
леп, шопандар, макташылар, құрылысшылар өмірі-

нен де айкын елес береді. Жазушы өз шығармасын- 
да моральдық проблемаларды нық қойды. Роман
ный басты кейіпкері бір облыстың саяси басшысы 
Нил Карповқа тән қасиеттер -  шексіз адалдык, 
жалпыға ортақ іске жан-тәнімен берілгендік, адам 
өміріне үңіле қарап, әр нәрсені бағдарлай алатын 
байсалдылық, халық алдындағы міндет-борышын 
мемлекеттік турғыдан түсіне білушілік. Жазылып 
бітпеген романында жазушының Нил Карповты 
казак тілін, мәдениетін білуге өте ыкыласты етіп 
көрсетпек болтаны да көңіл аударарлык. Ә-тің те
атр жене кино өнері, әдебиет тарихы мен фольк
лор, әсіресе абайтану, көркем аударма саласын- 
дағы елшеусіз еңбегімен катар, ана тіл ім ізд і 
байытуға коскан үлесі аса зор. Ана тілінің жай 
катынас кұралы ғана емес екенін, ана тілін білмей- 
тін адамның ұлттык сезімі, ұлттык санасы толым- 
ды бола алмайтынын улы суреткер терең тусінді. 
Бугінгі жағдайда ана тілінің коғамдык мәнін ссы
лай, Ә-ше тусіну -  бізге ауадай кажет. Ә. шьгар- 
маларының кундылығы, өміршеңдігі еліміз егемен- 
дік алған, ғасырлар тоғысында турған казіргі ке- 
зеңде айкын сезіледі.
Ә. 30-жыддарда кудаланды, одан кейін шығарма- 
ларына сыңаржак сындар айтылды, бірак будан 
жазушы тек баска елдерде тана мәшһур болып, өз 
еліңде жете баталанбады детен утым тумау керек. 
Ә-тің жазушылык дарыны журтшылыкка ерте та- 
нылды, кемедденген кезіңде ол ылти алдыңты сап- 
та журді, 40-50-жыдцарда маңдай адды жазушы- 
лардың бірі болды. Ғулама талым ретіңде де беделі 
зор еді. 50-інші, әсіресе 60-жыдцардан бастап Ә. 
шытармашылыты жайында ондатан кітаптар, мо- 
нографиялык зерттеулер, диссертациялар, естелік- 
эсселер, жүздеген ірілі-усакты макалалар жазыл- 
ды. Жазушының көзі тірісінде шьғармалары узбей 
жарияланды. Әрине ектем саясаттың кысымы да 
аз болтан жок- Мысалы, «Қилы заман» повесі 1928 
ж. алташ жарык кергеннен кейін тыйым салынып, 
1972 ж. орысша «Новый мир» журналында басы- 
лып, одан кейін неміс тіліңде жариялантан соң тана, 
казакша кайта жарык керді. Ал «Хан Кене» пьесасы- 
ның бірінші койылымы катал сынта ушырап, жыл- 
дар бойы жарык көрмей, жазушы кайта өңдеп, ту- 
зеген нускасы оның колжазба архивінен алынып, 
алташ 80-жыпдары 20 томдык шытармалар жинаты- 
на ентізілді. Классик жазушының шытармалары- 
мен казак окырмаңцары нетізінен осы, соңты жина- 
ты аркылы танысып кедді. 50 томдык тылыми, то- 
лык жинак шытару ісі кейінті кезде колта алынды. 
Жазушының 100 жылдык мерейтойына орай жа
рык көртен зерттеулер, монотрафиялар мен мака
лалар, эссе, естеліктер мухтартанудың көкжиетін 
кеңейте түсті. Әсіресе бурын айтылмай келтен жа- 
ңаша жайлардың алдымызта тартылтанын куптай 
отырып, әдебиетке жаңаша көзкарас туртысынан 
айтылтан тың пікірлер екшеліп, тартымды, кунды 
ой-туйіндер кәдеге асатынына сенеміз. Жарияла- 
нып жаткан еңбектерте, макала, зерттеулерге зер 
салтанда, жазушының улылыты, оның дара тул- 
тасының ірілігі, рухы мен жігерінің куаттылыты -  
бәрі-бәрі ең алдымен биік деңтейде шытармала- 
рынан анык танылатынына күмән жок, өйткені шы- 
тарманы окып-тусіну мен таддап-зерттеуде клас
сик жазушының ой тереңіне бойлау мүмкіндігі 
шексіз екеніне кезің жетеді. Ә-тің халык даналыты- 
нан нәр аптан, емір өзенінің тунытынан суарылтан 
татылымы мол, тартымды шытармалары кайталап 
окытан сайын рухани дуниемізді байытып, бата 
жетпес жан азыты бола бермек.
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«АБАЙ», Ә-тің 1933 ж. жазған зерттеу еңбегі. «XIX 
ғасыр мен XX ғасыр басыңдағы қазақ әдебиетінің 
оқу қуралына» өнгбн. Ғылыми мақала Абайдың өмірі 
және Абайдың ақыңцьғы деп аталатын екі бөлімнен 
турады. Ә-тің «Әдебиет тарихы» (1927) деп атала
тын зерттеу еңбегінің жгілғасы. Осы еңбекте «Қазақ 
әд^иетінің тарихы зар заман дәуірінен соң, Абайға 
келіп тіреледі. Сол себепті «еңді Абайға көшеміз» 
деп ескерткен Ә-тің сезі Абай шығармаларының 2 
томдық жинағыцда (1933), одан соң осы оқу қура- 
лында жузеге асты. 2 томдықтағы ғылыми-зерттеу 
еңбек «Абайдың туысы мен өмірі» деп аталады. 
Абайдың тегін сөз еткен туста: «...Шыққан руы То- 
бықты. Ата-тегі сол Тобықты ішіцде билік құрып, 
ықпалын жүргізіп, үстемдік етіп келген түқым» 
дегенді Ә. «А-да» алғаш рет жазады. Абайдың ақын- 
дьғын сез еткеңде де заман талабына орай тагттық 
нысананы үстанғаны аңғарылады. Зерттеу еңбекте 
Абайдың негізінен қоғамдық тақырыптағы, ақын- 
ның жеке басының жай-күйлерін білдіретін шығар- 
малары ғана тадданған. Ғылым-білім, табиғат, ма- 
хаббат тақырыбы қарастырылмайды. «А-дың» тілі 
жеңіл, оқушы үғымына лайықты жазылған.

Т. Әкім.
«АБАЙ», жазушының әдеби сценарий!. Автор Абай- 
дың ақындық енерін суреттеуді шәкірт ақындар 
шығармашылығымен кдтар ербітуді мақсат еткен. 
Ал Абай теңірегіндегі ақындық орта айналасы 
М. Ә-тің көркем туыңцылары мен ғылыми еңбек- 
терінде назардан тыс қалмай қатар зерттеліп отыр- 
ған. «А». сценарийінде де жазушы осы мәселелерді 
өзеісті желіге айналдырған. Оңца әуелі Абай елең- 
дерінің туу, жазылу себегттері адцыңғы қатарда сөз 
етілсе, екінші жағынан, ақын маңына топтаса бас- 
таған өнерлі жастар тобы арқылы Абай шығарма- 
ларының насихатталу және қолжазба кешірмелер 
ретіңде таралу жолдары кеңінен суреттелген. Үшін- 
шіден, Абай өмірінің соңғы он жыддық кезеңінде 
ақындық өнерде белсенді жеміс бере бастаған 
шәкірт ақындармен шығармашылық қызметі мо- 
лынан баяндалған. Ә. мүнымен қатар, Ажар мен 
Абайдың тағдыры арқылы Абайдың рухани-адам- 
гершілік, философиялық жан сарайына тереңдеп 
баруды кездеген. 30-жылдардан бастап Ә-тің ғылы- 
ми-шығармашылық түрғыдан көп Ізденіп-қарастыр- 
ған «Абай ақындығының айналасы», «Абайдың 
әдеби ортасы», «Абайдың әдеби мектебі» немесе 
«Абайдың ақын шәкірттері», «Абайдың ақындық 
дәстүрі» деп, әр түрлі мағынада аталып келген кур- 
дел! әр! көп салалы зерттеу еңбектег! б!р-б!р!н то- 
лықтырып, түтас б!р полотно қүрайтыны да сон- 
дықтан. Сценарий соңында Кекбай өз!н!ң даста- 
нын Қарлыашқа оқып отырғанын Абай естцд!. Осы 
арада Көкбай елең! бер!лед!. Сценарийд!ң үзын- 
ырғасы -  осы. Ол композициялық қүрылысы жағы- 
нан поэтикалық, сахналық пьесаларға, радиоқо-

йылымдарға жақындау, демек оны әдеби-драма- 
лық шығарма деп таныған жен. «А». сценарий! 
қазақ және орыс т!ддер!нде б!рнеше нүсқада жа- 
зылып, жазушы мүрағатында сақталған. Солар- 
дың ең үзд!к түр! (143-папка, 65-бет) алғаш рет 
жазушының 20 томдық шығармалар жинағының 
12-к!табында жарияланды (1983).

Н. Ақбай.
«АБАЙ», дерект! фильм. 1954 ж. Алматы киносту- 
диясы шығарған. Сценарий!н жазғаңцар -  В. Рапо
порт пен О. Әб!шев, режиссер! -  О. Әб!шев, опера
торы -  О. Зекки. Фильм Абай Қүнанбаевтың қай- 
тыс болғанына 50 жыл толуына арналған. Онда 
улы ақынның Семей қаласындағы эдеби-мемори- 
алдық муражайына қойылған заттарды, ақынның 
к!таптарын, қолжазбалары мен фотосуреттер!н 
керсету барысында Абайдың шьғармалары тура- 
лы әңг!мелен!п, елеңдер!нен үз!нд!лер оқылады. 
«Абай» операсынан үз!нд!лер бер!лген. Абайдың 
Жидебайда, Семей мен Алматыда орнатылған ес- 
кертк!штер!н!ң ашылуына байланысты түс!р!лген 
кадрлар орын алған.
«АБАЙ», диафильм. 1956 ж. Мәскеу «Диафильм» 
студиясы шығарған. Сценарий!н С. Даронян жаз- 
ған, кеңесш!с! -  Ә. Үлы ақынның ем!р! мен шы- 
ғармашыльғына қатысты фотосуреттерд!, басқа 
да қажетт! материалдарды Ә. Алматы мен 
Семейдег! муражайдан алдырған. Бул жөн!нде 
сценарий авторы былай дейд!: «Мухаң Москваға 
келгенде !здеп бардым. «Абай» диафильм! тура- 
лы «Абай» романының авторы не дер екен деп 
кутудем!н. Ол мен!ң сценарий!мд! оқып отырып, 
деңгелек үстел үст!не жайып тастаған иллюстра- 
цияларға қарап қояды. Мен оның әрб!р қимылын 
бағып отырмын. Жекелеген «кадрларды» ауыс- 
тырып қойып, текске түзетулер енг!з!п жатқаны- 
на қызыға қарап отырмын! Мухаң бул дуниен!, 
қарсы алдында отырған мен! -  бәр-бәр!н умыт- 
қан тәр!зд!. Кенет: «Енд! б!тт!І» дед!. Сөйт!п сце
нарий текс!не қол қойды. Мен иығымнан ауыр 
жүкт! б!реу алып тастағандай, ерк!н б!р дем ал- 
дым». Диафильм түс!р!л!п б!ткеннен кей!н, 
Мәскеу университет!нде Орта Азия мен Қазақ- 
стан халықтары әдебиет!н!ң тарихынан дәр!с тың- 
дайтьін курс студенттер!не алғаш рет керсет!лд!. 
«АБАЙ», жазушының кинодрамасы. Қолжазба жа
зушы мурағатында сақтаулы (№141-папка), араб 
әрп!мен жазылған, көлем! 53 бет. Алғаш рет Ә-т!ң 
20 томдық шығармалар жинағының 11-к!табында 
жарық көрд! (1982), орысша нусқасы (1943) жазу
шы мурағатында сақтаулы. Кинодрамалық тақы- 
рыбы мен нег!зг! ой жел!с!, кей!пкерлер қурамы 
«Абай» трагедиясына сәйкес келсе де, б!ршама 
эпизодтық кер!н!стер мен кейб!р кей!пкерлер бас- 
каша аталған, Мысалы, Әлизаде, Баймағамбет 
оқиғасы немесе найман, керей арасындағы жер 
дауы т.б. ахуалдар. «Абай» пьесасындағы Дол
гов -  Долгополов, Әз!мхан -  Арғыман, Әйгер!м -  
Еркежан болып өзгерт!лсе, Әлизаде, Самойлов, 
Жортар, Орман, Тайқар, Қартбай сияқты тың 
кей!пкерлер еңд!р!лген. Ал нег!зг! кей!пкерлер! сол 
куй!нде калган. Кинодраманың басты окиғасы -  
Абай акындығының айналасы. Жазушы бул ойын 
1934 ж. баспасезде кетер!п, 1943 ж. ҚазПИ-де ха- 
барлаған («Жет!су», 1978, 13 казан), ал 1944 ж. 
«Абайдың әдеби мектеб! туралы» баяндамасын-
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да сипаттап айткан. Негізгі ой жүйесі Абайдың 
ақындык. шәкірттерінің шығармашылық қызметінің 
қалыптасуына, олардың өнер жолындағы күресіне 
тіреліп отырады. Бул әсіресе Әбіш пен Шәріп ара- 
сында айқын сезіледі. Абай өзінің жаңа бағыт- 
тағы ақындық дәстурін жалғастыруды Айдарға, 
соңы ақындық жолын қорғауды Керімге тапсы- 
руы өмірден алынған шындықтан елес береді. Шы- 
ғармада билер сөзі толык, берілмеген. Бірақ оқиға 
«Абай» пьесасындағыдай Айдардың уланып мерт 
болуымен аяқталады. Керімді жұрттың талқысы- 
на береді, оны суйретіп алып кетеді. Ал кейбір 
көріністердегі ауытқулар, диалогтағы өзгерістер 
кинофильмнің талабына байланысты жасалған. 
Ә-тің «Абай» атты әдеби сценарийімен көп жағ- 
дайда ундес шығып отырады. Р. Нурғали.
«АБАЙ», жазушының опера либреттосы. Музыка- 
сын А. Жубанов пен Л. Хамцди жазған «Абай» опе- 
расының либреттосы да трагедия сюжеті іргесінен 
туды. Опера мумкіндіктері ескеріліп, пьесадағы 
бірталай кейіпкерлер -  Әйгерім, Мағауия, Әбді- 
рахман, Мағыш, Долгов, Оразбай, Қаныкей, Тәке- 
жан, Әзімхан, Баймағамбет, Зейнеп, Дәулет, Ор
ман либреттодан шығарылып тасталды. Керім -  
Әзім деп, Көкбай Есбай деп алынды. Сюжет 
желісі пьесадағы арнада, бірақ өте ықшамдалған, 
қысқарған. Қаһармаңцар сөздері пьесадағы сөздер 
негізінде келеді. Либреттода казак өлеңінің алу- 
ан мумкіңдігі өте шебер пайдаланылған: мунда он 
бір буынды кара өлең ұйкасы да, жеті-сегіз буын- 
ды шалыс ұйкас та, егіз ұйкас та, шубыртпалы жыр 
ағымы да бар. Ә., әсіресе, ассонанс пен аллите- 
рацияға, баскы уйкас пен ішкі уйкаска ерекше көңіл 
бөледі- Өлең формасына Абай еңдірген жаңалык- 
тар утымды кәдеге асырылды. Теңеу, эпитет, 
шендестіру өте мол. Баска каһармандар сөздері 
негізінен пьесадағы бурынғы куйін сактаса, Ә. 
Абай аузына бірнеше жерде жаңадан жазылған, 
өте ойлы, терең астарлы сөздер салады. Қайғы 
канша ауыр, азапты болғанмен, жабығып, бас сау- 
ғалап калар ол емес. Сонау халыктың өзін ереуілге 
бастағандай кайратты рух кайтадан көтеріліп, куат- 
ты серпінмен көрініс бергеңдей. Операда осы сәтті 
бейнелейтін музыка өте дәл табылған. Абай ария- 
лары казак опера өнерінің ең биік табыстарына 
жатады. Пьесадағы, либреттодағы, сценарийдегі 
Айдар, Ажар «Абай жолы» романында Дәрмен, 
Мәкен деген атпен көрінеді. Дәрменнің «Еңлік -  
Кебек» жырын жазуы пьесадағы сюжетті кайта- 
лайды, бірак көркемдік тиянактау романда өте 
терең, курделі. Жас, жалын акынның тебіренген 
шабьпты калпын көреміз. Пьесадағы Айдар -  Ажар 
басы билер сценасында азат етілсе, романда 
Дәрмен -  Мәкен дауы көп тартыс, көп шайкаспен 
даланы да, каланы да дурліктіріп барып, байсал 
табады. «Абай» трагедиясындағы каһармандар- 
дың кейбір сөздері романға сол калпында өзге- 
ріссіз көшті. «А.» либреттосы Ә-тің 6 томдык (1957, 
4-кітап), 12-томдык (1969, 12-кітап), 20 томдык 
(1982, 10-кітап), 50 томдык (19-том) шығармалар 
жинактарына енгізілді.

Р. Нургали.
«АБАЙ», жазушының трагедиялык шығармасы. 
1939 ж. Л. Соболевпен бірігіп жазған. Қазакша ба- 
сылған екі нусканың арасында ешкандай айырма

жок. Ә-тің әдеби-мемориалдык музейінің мураға- 
тыңда «А.» трагедиясының уш турлі нускасы сактау- 
лы тур: 102-103 санды папкада Ә-тің өз автографы 
бар, 99-100 саңды папкалардағы нускалар латын 
әрпімен машинкаға басылған, Осылардың ішінде 
ғылыми жағынан ең бағалысы -  102-103 саңды пап- 
кадағы нұска. Бұл -  Ә-тің жартылай сұр, жартылай 
коңыркай кағазға, бастан-аяк кара карындашпен 
араб әрпімен жазған «А.» трагедиясының автогра
фы. Әр бетте, әр жерде сиямен өзгерткендері бар. 
Қызыл карындашпен кыскартулар жасаған. Қол- 
жазба 94 бет. Алғашкы беттегі: «Абай» -  4 акт, 7 
суретті трагедия. Алматы -  Мәскеу. 1939 ж.» деген 
жазудан соң, окиғаға катысатын адамдардың аты- 
жөні, жас шамасы келеді. Бұл кыска мінездемелер 
баспасөзде жарияланған нұскалардағы калпымен 
негізінен бірдей. Айырмашылык мынада: колжаз- 
бада пьесаның жарияланған нұскасындағы Әйге- 
рімнің орнына -  Еркежан, Оразбайдың орнына 
Ерден, Долговтың орнына -  Долгополов алынған. 
Пьесаның казакша баспасөзде жарияланған нуска- 
сыңца колжазбадағы айтылмыш каһармандар аты 
неге өзгертілді? Алдымен Еркежан жайлы. Ерке
жан Оспанның бәйбішесі. Куйеуі өлген соң, 
әмеңгерлік жолымен інісінің орнын баспак болтан 
кайнағасы Тәкежанға көңілі толмайды, Абайдың 
өз басын кепілдікке алуды өтінеді. Сулу, кылыкты, 
мінезді, көзі ашык Еркежан -  тіршілікте Абай ушін 
көп жаксылык жасаған адам. Байсалды, жарасты 
көңілмен кейін олар ерлі-зайыпты өмір сурген. Абай 
басындағы бул тарихи жайт «Абай жолы» эпопея- 
сында көрсетілмейді. Әуезов улы акын, данышпан 
Абайдың образын жасау ушін өмірлік жеке факті- 
лерді типтеңдіру заңына сәйкестеңдіре сурыгггаған. 
Пьесаның колжазбасындағы Еркежан мен жария- 
ланған нускадағы Әйгерімнің аттары ғана бөлек, 
олардың окиғаға катысы, баска каһармаңдармен 
байланысы, айтатынсөздері, монологтары бір. Бас- 
ты максат -  Абайдың өмірлік жарының бейнесін 
жасау болтан. Ерден -  Оразбайдың да аты екі тур- 
лі болтанмен, булар да бір-ак каһарман. Айдаудаты 
революционер Долгополовтың фамилиясын Дол
гов деп өзгерту бул образды накты бір адамның 
дәл портреті емес, Абайдың орыс достарының 
жинакты бейнесі. Пьесаның колжазба мәтіні мен 
жариялантан мәтінінің арасыңда кереғар, улкен ал- 
шактык жок- Төрт акті бойында өтетін окиғалар, 
килы ситуациялар, каһармандардың бір-бірімен 
карым-катынасы, пьеса сюжетінің жалпы желісі, 
конфликтінің өрбуі, каһармандардың сөздері, ту- 
тастай алғанда, колжазба мен пьесаның жариялан
тан нускасына ыңтайлас келеді. Айырмашылыктар 
кандай? Қолжазбадаты біркыдыру диалогтар, кей 
көріністер кейін пьесата енбей калган. Қолжазба- 
дағы тұтас диалогтар, жеке сөйлемдер, кейбір 
тіркестер, орамдар кыскартылтан. Драматург кол- 
жазбадағы әредік диалогтарды каһармандар ха- 
рактерін сомдау максатымен өзгерткен. Кітапта 
Сырттан сөзі: «Абай ертең әлгі бір немелерінің 
тергеуі деседі» деген сөйлемнен басталады. Алдын- 
дағы сөз кактытысулар алынып калган. Неге? Оңда 
Сырттан байбайшыл, каксауык шал мінезін бідціріп 
калады. Ағайын арасына тускен сұмдык даудың 
биі -  ірі, кеуделі, көшелі болмак керек. Соңдыктан 
да кітапта Сырттан мен Абай арасында іргелі сөз 
козталады. Сырттан Абай адцын тосатындай уш 
турлі шырға тастайды. Нарымбетке Ажарды кайта- 
ру, Айдардан бойды тарту, калың жаудан сактану 
-  муның кайсысы да осал жайлар емес. Бул диа-



логгар автографта жоқ. Пьесада жаңадан жазыл- 
ған. Қолжазбадағы тағы бір өзгешелік -  мүңда ақын- 
әнші Әсет бар. Ол Абай аулына Зейнеппен келеяі. 
Әсет кітаптан мүлде шығып қалған, оның кейбір 
сөздері Зөйнепкө көшірілгвн. Бұл өтө дүрыс жасал- 
ған редакция еді. Өйткені қолжазбада Әсет қосақ 
арасында жүрген қаһарман, оның тартысқа, шы- 
тырман оқиғаға тікелей қатысы жок. Қолжазба 
Абай өлімінен кейін Әсет айтатын жоқтау өлеңмен 
аяқталады. Қазақтың ежелгі дәстурі -  жоқтау сары- 
нында жазылған ақ өлең. Әсет аузынан Абайға де
ген халық ілтипаты, халық бағасы, өлімді аза тутып, 
кайғыға көмілуден Абай тыңцырған істі, аңсап өткен 
асыл болашақты мезгеген ой жатыр мунда. Бірақ 
драмалық қуаттан да эпикалық ауқым мол. Қол- 
жазбадағы көптеген беттер ағылып келген жалын- 
ды шабыттан іркілмей төгіліп отырғандай. Билік 
сценасындағы Жиренше, Керім, Абайлардың аузы
нан айтылатын ғажап шебер, орасан шешен, өрнек- 
ті, неше турлі теңеумен, астар емеурінмен қабатта- 
сып, шендесіп жататын қуатты монологтар қағазға 
біз білетін қалпында күні бүгін көркемдігіне таңда- 
нып, тамсанатын күйіндетүсіпотырыгтты. Бірді-екілі 
сөздер ғана өзгертілген. Бүл -  Ә-тің жазушылық 
талантына катты эсер етіп, оның қалыптасуында 
үлкен рөл атқарған қазақтың байырғы шешендік 
өнерінен келіп жатқан нәрлі қасиет. Туйдектетіп, 
төгіп-төгіп тастау дәстүрі.
«А.» трагедиясының орыс тіліңде жарияланған 1941 
жылғы нүсқасы мен 1944, 1948 ж. жарияланған 
нүсқаларының арасында айырмашылықтар бар. 
1944, 1948 жылғы нүсқалары өзара бірдей келеді. 
«А.» трагедиясының орыс тіліңде алғаш рет басыл- 
ған нүскасы кейінгі 1944 жылғы жариялануында 
бірталай өзгерістерге үшырады, Әуелі қаһарман- 
дар саны азайтылды. Пьесаның қүрылысына, сю
жет желісіне әжегттеуір өзгерістер енгізді. Шыар- 
ма алғашқы қалпынан ықшамдалып, бір сурет қыс- 
қартылып, алты суретті болып шықты. Пьесаның 
жинақылығы күшейіп, композициясы ширағанмен, 
тарихи дәлдікке нүқсан келді. Бүл нүсқа орыс оқыр- 
маңдары, орыс көрермеңдеріне лайықталғандық- 
тан, пьесаның алғашқы қалпындағы түрмыстық- 
этнографиялық детальдар әдейі алынып қалды. 
Осындай өзгерістен кейін бүрынғы көріністердің 
реті ауысты, кейбірі қысқарды, кейбіріне жаңа- 
дан қосымшалар жазылды.
Айтыс, беташар, жар-жар, бата беру, туған жер- 
мен қоштасу сияқты ауыз әдебиетіңдегі үлгілерді 
Ә. трагедияларына орынды, қисынды ендіріп, жақ-

“Абай” спехтаклі. Әбіш рөліңце -  Р. Сейтметов,
Абай рөліңде -  Ы. Ноғайбаев. 1962.
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сы пайдаланған. Шешендік дауы, билер айтысы -  
қазақтың халықтық әдебиетіңде ерекше epic алып, 
кемел дамыған, мазмүн, форма жағынан драма- 
тургияға өте жақын нүскалар. Әуезов қазактың 
ежелгі шешендік өнері арнасында жетілген билік 
айту дәстүрін драмалык шығармаға зор суреткер- 
лік батылдықпен енгізеді. Олар -  пьесаның көр- 
кемдік пішінімен біте кайнасып кеткен, шьғарма- 
ның жанрлык калпына үлттық колорит беріп, 
әрлендіріп, байытып турған компоненттердің бірі. 
Билік сценасындағы негізгі тартыс -  ескілік әдет 
заңы мен жаңа дәуір талабының, зүлымдық пен 
адамшылық арасыңдағы күрес. Әуелде Жиренше 
-  Керім, кейіннен Жиренше -  Абай арасында бой 
көрсететін бүл айқас -  пікір, байламдардың тек 
логикалық жүйеге қүрылған таласы емес. Жирен- 
шенің, Керімнің, Абайдың үзақ-узақ монологтары- 
нан олардың дүниетаным көкжиегі, адамшылық 
кескіні, мінез қалпы, темперамент шамасы, ой 
дәрежесі, ақыл мөлшері -  баршасы көрініс береді. 
Т алай үрпактарды кан қаксатқан зүлымдыкты, Әнет, 
Кеңгірбай, Қүнанбайлар қолымен жасалған маска- 
ра әділетсіздікті дәстүр деп, ата жолы деп табын- 
ған жуандарды Абайдың жерлеп, аяқ асты етер сәті 
осы орайда. Қара қапас надандық пен сәулелі 
адамгершіліктің айқасы! Суық жылдар қойнауын- 
да халық зарына -  зар халық тілегіне тілек косқан 
үлы гуманистің өршіл бейнесі дауыдды теңіз бетін- 
де талмай қалықтаған сүңқарды көз алдыңызға 
әкеледі. Айдар -  Ажар басын арашалап қалу -  жуан- 
дықтың жеңілуі, әділеттің салтанат қүруы. Бүл ха- 
лық жеңісі -  халықтың сүйікті үлы Абайдың жеңісі. 
Билік сценасындағы монологтар сан алуан психо- 
логиялық халдерді, терең тебіреністерді, күрделі 
ойларды береді. Инверсия, шешендік сүрау, іліп 
әкету, түйдектей Тарту, кілттүйіп тастау, нешетүрлі 
тосқауыл жиі қайталанады. Әсіресе Абай моно- 
логтары туралы осыны айту шарт. Оның сөйлем- 
дерінің синтаксистік к,үрылысы сан алуан. Пікірдің 
салмағына, айтылу ретіне карай сөйлемдер қүбы- 
лып отырады. Айтылмыш сценадағы Абай, Жирен
ше, Керім сөздері -  драмалық ішкі қуатқа толы, 
серпінді, әрекетті, өте көркем монологтар.
«А.» трагедиясынан үзінділер алғаш рет «Қазак 
әдебиеті» газетінің 1940 жылғы 5 каңтарындағы 
нөмірінде, 10-сыныпқа арналған «Қазак әдебиеті» 
хрестоматиясыңда (1947, 1948) жарық көрді, 1950 
ж. жеке кітап болып шықты. Бүдан кейін Ә-тің «Қа- 
раш-Қараш» кітабына (I960, 403-447-беттер), 12 
томдық (1969, 9-кітап, 445-515-беттер), 20 том- 
дық (1982, 10-кітап, 307-422-беттер) шығармалар 
жинақтарына енгізілді.

Р. Нүрғали.
С п е к т а к л ь д і ң  к о й ы л ы м ы .  Трагедия ал- 
ғаш 1940 ж. 30 қазанда А. Тоқпановтың режиссер- 
лігімен Қазак драма театры сахнасында койыл- 
ды, суретшісі -  Ә. Чарномский. Мүнда өткен ғасыр- 
дың соңындағы казак халкының әлеуметтік-ко- 
ғамдык тіршілігі, Абайдың адамгершілік, акын- 
дык һәм өз елінің бостандығы жолыңцағы күресі 
бейнеленген. Феодалдык-рулык шиеленіске, та- 
лас-тартыска күрылған шығармада казак халкы- 
ның өткен ғасырдағы өмірі эпикалык улгіде көрініс 
тапкан. Қойылым тарихи-көркемдік шындык 
дәлділігімен, режиссерлік ой-түжырым айкынды- 
ғымен, орындаушылык шеберлігімен кымбат.
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Спектакльдің мол табысы -  Қ. Куанышбаев жаса- 
ған Абай бейнесі. Психологиялық толғаныс сәт- 
тері, сөз мағынасын терең ашу, ақыңдык, шабыт 
пен парасаттылықты жеткізу, ішкі сезім мен тебі- 
реніс актерлік ізденістің басты бағыты болған. 
Узақ жылғы үзілістен кейін, трагедия Қазақ дра
ма театрының сахнасында 1962 ж. 29 мамырда 
қойылды; қоюшы-режиссер Ә. Мамбетов, суретші 
А. Ненашев. Жака қойылымда турмыс-салтты бей- 
нелеу дәстурінен бас тартып, шынайы көркемдік 
шарттылыққа барған, Қойылымға басқаша тыныс- 
қарқын, көркемдік сипат берілген, Абай өлеңдерін 
қолдану драма әрекетін күшейтіп, қойылымның 
поэтикалық бейнесін айқындады. Жеке рөлдерге 
берілген тужырым-тусіндемелерде бұрынғы тап- 
таурындыхтан арылып, уақыт талабына сай тың 
сахналых ойға негізделді. Абай рөліне Ы. Ноғай- 
баев пен М. Сүртібаев өзіндік актерлік орындау 
даралықтарымен келген.
«Абай» романының негізіңде Қазақ драма театры- 
ның сахнасына қойылған спектакль -  ақын бейне- 
сін жасаудағы курделі табыс. Бұл көрермеңцерге 
алғаш рет 1949 ж. 28 желтоқсанда ұсыныдды. Ке- 
зінде МХАТ қолданған «автор атынан» роман оқи- 
ғасын байланыстыратын тәсілді Ш. Айманов пен 
X, Бөкеева аткарды. Бул, бір жағынан, романның 
тарихи жүйесіне нуқсан келтірмей, көркемдік 
ерекшелігін сактай отырып, сахна заңдылығына 
бағыңдыруға септігін тигізді. Екінші жағынан, сах- 
налык жуйеге ең маңызды әлеуметтік қубылыс- 
тарды, Абайдың шығармашылығымен, ағартушы- 
лық һәм қоғам өміріндегі тірлігімен байланысты- 
руды кездеген. Бұл әдіс спектакльге көркемдік 
тутастық беріп, көрермендердің қабыдцауына ың- 
ғайлылық танытты. Мұңда биік көркемдік деңгей- 
де бейнелеу тапкан -  Қ. Қуанышбаев жасаған Құ- 
нанбай тулғасы. Өз заманының алғыры, ақыдцы, 
айлалы Құнанбай актердің суреттеуінде мінезді, 
өткір, қатал да қайсар, ешкімді бетіне қаратпай- 
тын, ұстаған бағытынан таймайтын, феодалдық 
қоғамның негізін өле-өлгенше қорғап бағатын та- 
банды жан ретінде бейнеленді.
Романның осы сахналық жуйесі бойынша облыс- 
тық театрларда қойылған спектакльдерде сәтті 
шықты. 1951 ж. Қарағанды театрының сахнасына 
Б. А. Лурьев қойған «Абай» спектаклі аса жоғары 
бағаланды. Ақынның рөлін М. Сүртібаев ойнап, 
ол Абайдың жастық шағынан есею кезеңіне дейінгі 
сәттерін үйлесімді қарастырып, ақынның толық- 
қанды бейнесін жасады. Шымкент облыстық казақ 
театрында Ғ. Хайруллинаның роман негізінде 1950 
ж. қойған спектаклі ұжымның зор табысы болды. 
Абайдыңжас шағын бейнелеген М. Өтебаев, есей- 
ген шағын сомдаған С. Ерғалиев акынның халқы- 
на деген сүйіспеншілігімен бірге, оның кескіндік 
ұқсастығын да дәл беруге ұмтылған.
Атырау театрында А. Тоқпанов қойған «Абай» спек- 
таклі мол дайыңцық пен ізденістен туындап, тари
хи шыңдыққа Терек барлау жасағак. Абайдык өмір 
сүрген ортасын, дәуір тынысын және онык бей- 
несін дұрыс түсінуге режиссер көп екбек сікірген. 
Абайдык жастық шағын ойнаған Текелбаев, есей- 
ген шағын ойнаған Телеков Абайдык психология- 
лык толғаныстарымен бірге, онык ақыңдык пен ой- 
шыдцык касиеттерін ашуға уотылған. Жоғарыдағы 
үш спектакльден баска Семейде «Абай» трагедия-

сынык койылымы да театр тарихынан көрнекті орын 
алды. Талантты актерлер X. Ешмұратов (жас Абай) 
пен Р. Жәкенов (орта жастағы Абай) шынайы сах- 
налык бейнелер сомдады. Абай әлемі сахна 
кайраткерлерін үнемі кызыктырып, әр театр, әр 
драматург өз ізденісін байкатты, Солардык бірі -  
Қазак балалар мен жасөспірімдер театрынык сах
насына койылған «Жас Абай» спектаклі, Абайдык 
жастык шағы мен азамат болып калыптасуын, акын 
тірлік кешкен ортанык әлеуметтік тынысын 
бейнелеуді максат туткан бұл койылымда (режиссері 
әрі әдеби-сахналык нускасын жасаған -  Ш. Айма
нов) Абай рөлін актер А. Кенжеков ойнады. Спек
такль акыннык балалык һәм жастык шағын көркем 
бейнелеуде жасалған алғашкы барлау еді. Ал 1980 
ж. койылған «Абай -  Әйгерім» спектаклі Ә-тік «Абай» 
романындағы Абай мен Әйгерім арасындағы ма- 
хаббат, адамгершілік карым-қатынасына кұрылған 
(романнык сахналық жүйесін түсірген -  Б. Римо
ва, режиссері -  Ж. Омаров, суретшісі -  О. Мука- 
нов, музыкасын жазған -  С. Мухамеджанов). Ә. 
Боранбаев пен Ә. Кенжеев сомдаған Абайдык кызу 
қанды, бірде ширак, бірде байсалды, саликалы 
тулғасы -  спектакльдік табысы. 1995 ж. улы акын
нык 150 жыддық мерейтойына байланысты фести- 
вальда бас жуддеге ие болған Жезказған ужымы 
койған «Абай» спектаклі (реж. Ж. Хаджиев) казак 
театрларынык ішіндегі кезекдік табысы ретінде 
кабылданды.

6 . Қундакбайу/ы.

«АБАЙ», Ә-тік «Абай жолы» роман-эпопеясы негі- 
зінде жасалған инсценировка. Авторлары -  Ш. Ай
манов пен Я. Штейн. Окиға романнык 1 жене 
2-кітабы бойынша өрбиді. Авторлар казак халкы- 
нык 19 ғасырда басынан кешкен тарихи окиғалар- 
ды мол камту максатыкда, инсценировканык ке- 
лемін тым улгайтып, 3 актілі, 25 көріністі етіп ал- 
ған. Сонык салдарынан окиға басты кейіпкер Абай
дык айналасына шоғырланбай, бытырап, шашы- 
раккы сипатка ие болды. Кейінірек М. Әуезовтік 
тікелей араласуымен көптеген өзгерістер енгізіліп, 
инсценировка сахнаға лайыкталып, 3 актілі, 13 кө- 
ріністі етіп ыкшамдалды. Окиғалар да коюланып, 
шәкірт Абайдык окудан кайткан көрінісінен бас- 
талып, акын, ойшыл, гуманист Абайдык биік дек- 
гейге көтерілген кезімен аякталады. Инсцениров
ка алғаш рет 1949 ж. 28 желтоксаңда Алматы кала- 
сындағы Қазак академиялык драма театрында 
койылды. Режиссері Ш. Айманов, суретшісі -  
В. Голубович. 1952 ж. осы қойылымға катысқан- 
дардык біртобына (Айманов, Голубович, Қ. Бады- 
ров, Қ. Қуанышбаев, Е. Өмірзаков, С. Қожамку- 
лов, Р, Қойшыбаева, X. Бөкеева) КСРО Мемле- 
кеттік сыйлығы берілді.
«АБАЙ», Ә-тік «Абай жолы» роман-эпопеясы же- 
лісімен жазылған сценарий бойынша тусірілген 
керкем фильм (1995 ж.) Абай Қунанбаевтык 150 
жылдығына арнадды. Екі сериялы. Қоюшы-режис- 
сері -  А. Әміркулов. Сценарий авторлары -  А. Әмір- 
кулов, Л. Акынжанова, А. Баранов, С. Апрымов. 
Бастапкы әдеби сценарий «Абайдык жастық 
шағы» деп аталып, куска ретінде «Абай жолы» ро- 
манынык 1-2-томдарындағы окиғалар камтылған. 
Әдеби кекесші Ә. Кекілбаев, бас оператор -  
Ә. Сүлеев, композиторлар -  Қ. Шілдебаев, Б. Ті- 
леуханов, бас суретші -  Ө. Шманов, басты рөлдер- 
де Т. Жаманкулов, Ғ. Турыкбаев, Б. Римова, 
Ф. Жантілеуова, Б. Бейшеналиевтер ойнады! 
Фильмге акыннык жастык шағы, медреседе окып



жүрген кезеңдері, алғашқы өлең-жырлары мен 
өмірге қалыптаса бастаған азаматтық көзқарас- 
тары арқау етіп алынған. Суреткөрдің шәбәр қала- 
мынан шыққан Абай бөйнөсі, оның өмір сургөн 
ортасы, әлеуметтік майданда қалыптасу ерек- 
шөліктері^ жастық шаққа жарасымды уміт-арман- 
дары, куйініш-суйініш т. б. қасиеттерден жинақ- 
талған улы ақын түлғасы әдеби нұсқадан экран заң- 
дылығына суйене отырып, мулдем жаңа қырынан 
көрінеді. Фильм оқиғасы тарихи шығарма желісі- 
мен өрбітілгендіктен де, жалпы көркемдік жинақ- 
таудың ортақ заңдылықтарынан алшақтамайды. 
Ширыққан тартыс романның апғашқы тараулары- 
нан-ақ көріне бастаса, экраңцық шығармадағы жас 
Абайдың сипаты оның айналасындағы адамдар- 
мен арақатынасы арқылы айқыңдалады. «А.» филь- 
мінің сюжеті ең адцымен Қунанбай -  Абай төңіре- 
гіңде өрбиді. Фильм авторлары ромаңдағы оқиға 
суреттемелерін экранға көшіруде екі кейіпкер ара- 
сында тең қашықтықта устайды. Фильмдегі 
кумбезді ғимараттар, қазақ уй жиһаздары, 
актерлердің киім киістеріңдегі ұлттық ерекшеліктер 
біршама ундестік тапқан. Фильмнің сценарийлік 
кисын-жолдары қысқа әрі нақты. Тарихи-ғумыр- 
намалық жанр болғандықтан, оңда әдеби нұсқа- 
дағы негізгі деректер сол қалпыңда сақталған.

Г. Қурманғаликызы.
«АБАИ», осы аттас операның қойылымына арнал- 
ған орыс тіліндегі жарнама кітапша. 1958 ж. Қазақ 
КСР Мәдениет министрлігі шығарған. Ол либретто- 
ның авторы Ә-тің, музыкасын жазған композитор- 
лар А. Жубанов пен Л. Хамидидің фотосуреттері- 
мен ашылады, сондай-ақ операны сахнаға шығар- 
ған өнер қайраткерлерінің, басты рөлдерде ойнай- 
тындардың суреттері, бірнеше сахналық көріністер 
беріліп, операның қысқаша мазмуны баяндалған. 
«АБАЙ», 1918 ж. Ә. негізін салған (Ж. Аймауытов- 
пен бірге) әдеби журнал. С. Шикібаев уйымдастыр- 
ған «Уақ қарыз серіктестігінің» демеуімен 12 саны 
жарық көрген. Сол кездегі солақай, әсіреқызыл 
идеологияның салдарынан «ултшыл» деген айып 
тағылып, журнал бір жылға толмай жабылып кал- 
тан. Журнал Алаш партиясының ұлттық бағдарын 
нысана етіп, казак елін прогреске тартуды, ғылым 
мен білімді насихаттауды, жастардың саяси-коғам- 
дык белсеңцілігін арттыруды көздеді. Ә-тің жазу- 
шылык кызметі осы журналда істеп журген кезде 
айкындала бастады. Ә. «Қазак әдебиетінің казіргі 
дәуірі» атты макаласында бұл журнал кезінде 
«әдебиеттің беті өзгермесе де, турі көбейе» баста- 
ғанын, «казак тіліңде пьесалар, әңгімелер» көптеп 
жазылғанын, «аз уакыт шьғып тұрса да, ғылыми, 
әдеби журнал болып, «Абай» журналы азын-аулак 
тур шығарды» деп, басылымның жаксы кызмет ат- 
карғанын атап көрсеткен. Оның барлык санында 
дерлік улы каламгердің еліміздің тағдыр-талайын, 
болашактағы бағдарын сөз еткен бірнеше матери- 
аддары басылды. Солардың ішінде: «Ғылым», «Буд
да», «Абайдың өнері һәм кызметі», «Қазак ішіңдегі 
партия неден?», «Мәдениетке кай кәсіп жуык?», 
«Философия жайынан», «Абайдан соңғы акыңцар», 
«Екеу», «Жапония», «Бірінші жалпы жастар съезі», 
«Жастар уйымдарына ашык хат», «Ғылым тілі», 
«Қазак әйелі», «Мәдениет һәм ұж», «Земство һәм 
кооператив кауымдары», «Оку ісі» деген макалала- 
ры тек өз атымен берілсе, ел ішінен жинаған немесе 
авторсыз жарык көргендерінің өзі бір жосын. Үлы 
Абайдың әлемдік деңгейде аталып өткен 150 жыл- 
дык тойы карсаңында «А.» журналы кайтадан шык-

«АБАИ АҚЫНДЫҒЫНЫҢ АЙНАЛАСЫ» 17

ты. Бастапкы кезде екі жарым жыл бойы «Парыз» 
шығармашылык тобының уйымдастыруымен жа
рык көрді. 1994 ж. журналға республикалык мәрте- 
бе беріліп, республикалык бюджетке алынды. Бул 
басылым да улы акынның мұрасын насихаттауға, 
халкымыздың тарихы мен тағдырына байланысты 
материадцарға айрыкша назар салады. Осы орай- 
да «Әуезов әлемінен» деген айдар ашып, кемеңгер 
жазушының өмірі, туып-өскен ортасы, шығарма- 
шылык жолы, артына кадцырған баға жетпес казы- 
насы туралы макалалар, зерттеу еңбектер, естелік- 
тер, көркем жариялауды жолға койды. Ә-тің 100 
жыдцык тойы карсаңында 208 беттік арнайы ме- 
рөкелік нөмір шьғарылды. Ол тутастай ұлы жазу- 
шының килы-киян тағдыры мен шығармашылығын 
өзек етті. Журналдың бас редакторы -  Р. Мусаулы.

М. Оспанулы.
«АБАЙ», энциклопедия. Бас редакторы -  Р. Нурға- 
ли. «Қазак энциклопедиясының» бас редакциясы 
дайыңдап, 1995 ж. «Атамұра» баспасы шығарған. 
Қазак халкының улы акыны Абай Құнанбаевтың 
150 жылдык мерейтойына арналған. Онда акынның 
өскен-өнген ортасы, бай мұрасы, дуниеге көзкара- 
сы, эстетикасы, поэтикасы, коғамдык-саяси ой- 
пікірлері, тағылымы мен дәстурі жан-жакты әрі 
кеңінен сөз болады. Энциклопедияны дайындауға 
катыскан 3. Ахметов, Р. Сыздыкова, М, Мыр- 
захметұлы, Қ. Мұкаметханов, М. Құл-Мухаммед 
1996 ж. Казахстан Республикасының Мемлекеттік 
сыйлыктарын алды, бас редактор Нұрғалиға Казах
стан Республикасының ғылым кайраткері атағы 
берідці (1998). Кітапта Ә-тің өмірі, шьғармашылык, 
коғамдык кызметі туралы көлемді макала беріліп, 
улы жазушының абайтану ғылымының негізін са- 
лып, оны дамьпу мен калыптастыру жолындағы аса 
зор еңбегі атап айтылған. Будан баска жазушы- 
ның әдеби-мемориалдык музейі, «Абай жолы» эпо- 
пеясы, «Абай жолы» эпопеясының тілі», акынға бай
ланысты драмалык шығармалары т. б. жөнінде 
ғылыми макалалар орын алған. Сондай-ак Ә-тің 
Абай туралы жазған «Казак халкының улы акыны», 
«Әлифби», «Мағауия Абайұлы Күнанбаев», «Көкбай 
Жанатайұлы» т. б. зерттеу макалалары бар. Жалпы 
энциклопедияда Ә-тің есімі 187 жерде аталып, 
каламгердің Абай туралы айткан пікірлері мен тұжы- 
рымдарына жугініп отырған. Көлемі 120,3 баспа 
табак, таралымы 100 000 дана.

Н. Ерсарыулы.
«АБАЙ АҚЫНДЫҒЫНЫҢ АЙНАЛАСЫ», жазу- 
шының макаласы. «Әдебиет майданы» журналы- 
ның 1934 ж. 11-12-саныңда, сол жылы «Социалды 
Казахстан» газетінің 30 желтоксандағы нөмірінде 
жарияланды. Кейін Ә-тің 20 томдык (15-том), 
«Абай Кунанбаев» шьғармалар жинактарына еңді. 
Абайдың кайтыс болғанына 30 жыл толуына орай- 
ластырылып жазылған. Бұл узак жылдар бойы улы 
акынның өмірі мен шығармашылығы туралы жи- 
нап-терген, зерделеп-зерттеген ізденістері мен 
пікірлерін бір арнаға тоғыстырған, кыскаша турде 
жуйелеп корытындылаған абайтану ғылымының 
бағдарламалык тужырымдамасы еді. Макала екі 
шешенің тәрбиесін бірдей көріп өскен Телғара- 
ның (Абайдың) Шьғыс, Батыс сиякты екі арнадан 
рухани нәр алған тұстарын атап өткен. Науаи, 
Шәмси, Сәйхали сиякты Шығыс акындарына 
еліктеп, бәйіт, жыр жазғанын, бұл кез Абайдың
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шағатаи поэзиясына таза еліктеу ретіңде ілеспек 
болған талабын көрсетеді. Рухани нәр алған уш 
саласының туңғышы осы Шығыс жағасы екендігіне 
назар аударады, шығыс әсерінің Абайға дейінгі 
кезеңде де, яғни Ыбырай, Албан Асан, Мәшһур, 
Ақан сері сияқты Арқа, Жетісу ақыңдары, әсіресе 
Сыр бойы ақындары мен Шортанбай бастаған 
Шәді, тағы басқа акын шьғармаларында көп бол- 
ғандьғын айтып өтеді. Үлы ақынның «Шығысым -  
батыс, батысым -  шығыс боп кетті» деген сөзін 
оның рухани нәрінің екінші булағы -  еуропа 
әдебиетімен желі болып тартылған Пушкин, Лер
монтов шытармаларын аударуымен байланысты- 
рып, Абайдың қазақ поззиясына әкелген жаңа- 
лықтарын ашып көрсетеді. Абайдың Еуропаның 
Гете, Лермонтов сияқты ұлы ақындарының жоға- 
ры сатыдағы жыр мәдениетін жете меңгеріп, Еуро
па жағасынан... махаббат жырының өте шебер, 
өте нәзік, көркем улгісін туғызғанын, ерекше атай- 
ды. Мақалада екі рухани нәрден бөлек, Абайдың 
өзгеге берген нәрі турасыңда қысқаша сөз болып, 
ұлы ақынның «өз тулғасы сияқты боп қалыптанған» 
әдеби тумалары -  шәкірттері, өз балалары Ақыл- 
бай мен Мағауиялардың шығармашылығына тоқ- 
талады. Ақылбайдың Байрон, Пушкин улгісін туты- 
нып, Мағауияның қазақ турмысынан Абылай хан 
туралы тарихи жыр мен «Ецлік Кебек» жырын 
позмаға айналдырғанына, Абайдың ақындық 
мектебінің игі ықпалына ерекше тоқталған.

С. Қарабай.
АБАЙ АУДАНЫ, Шығыс Қазакстан (бурынғы Се
мей) облысындағы аудан. 1928 ж. 3 қыркүйекте 
уйымдастырылған, Жер көлемі -  34,5 мың шаршы 
шақырым. Орталығы -  Қарауыл селосы. Аудаңда 
Абайдың өмір кешкен ортасы, шығармашылығы 
жөнінен мағлұмат беретін жәдігерлер өте мол. Үлы 
Абайдың қыс қыстауы, жаз жайлауы осы өңір бол- 
ған. Мунда Абай мен Ә-тің тарихи-өлкетану мұра- 
жайлары бар. Үлы жазушының «Абай жолы» зпо- 
пеясына негізгі кейіпкерлер болып енген Абайдың 
аналары -  Зере мен Үлжанның, жұбайлары Ділдә 
мен Әйгерімнің, балаларының ескерткіш-мазарла- 
ры осы Қарауылда. Ә-тің трагедиясына тақырып 
болған Еңлік пен Кебектің кесенесі де осыңца. Ә- 
ке ұлы ақын туралы мол деректер берген Абайдың 
шәкірттері Көкбай мен Шәкәрім, Ш. Әбенов те осы 
ауданның перзенттері. Ә-тің кіндік қаны тамған жер. 
«АБАЙ АУДАНЫНДА», Ә-тің мақаласы. Шығыс 
Туркістан Республикасында (қазіргі Қытай Халық 
Республикасының Шыңжаң-Үйғыр автономиялық 
ауданы) тұратын казақтарға арналып, араб әрпімен 
шығып турған «Қазақ елі» журналының 1945 жылғы 
6-санында жарияланған. Бұл -  негізінен осының ал- 
дында сол журналда жарық көрген «Абай елінде 
өткізілген мереке» (1945, № 3) атты очеркінің жал- 
ғасы. Онда Абайдың туғанына 100 жыл толуына 
орай Абай ауданыңда еткен мерекелік салтанат пен 
Шыңғыс өңірін аралаған кезіңцеғі ойға туйген жай- 
лар, ел адамдары, жер тарихы туралы пікірлері қам- 
тылған. Бул макдла «Қазақ елі» журналынан кейін, 
қайтадан дербес басылымдарда жарияланған жоқ.

Т. Журтбай.
«АБАЙ АУЛЫНДА», Ә-тің балалық шағына арнал- 
ған көркем туынды. Авторы -  Т. Жұртбаев. 1987 ж. 
«Жалын» баспасынан жарық көрген. Онда жас Мух- 
тардың атасы Әуезбен бірге Абайдың аулына бар-

таны, ұлы ақынның туған жерінің әсем табиғаты, 
балғын да уайымсыз балалық шақ, сол кездегі ел 
өмірі суреттелген. Кітап бастауыш сынып оқушы- 
ларына арналып, хрестоматиялық қосымша оқу 
қуралы есебіңде керкем безендірілген. Көлемі 1,5 
баспа табақ, таралымы 50 мың дана.
«АБАЙ АУЛЫНА САЯХАТ», деректі әңгімелер 
жинағы. Авторы -  К. Оразалин. 1994 ж. «Жалын» 
баспасы шығарған. Кітапта барлық оқиға ұлы ақын 
аулының өткені мен бугінгі өмір-тіршілігін зерде- 
лей отырып, Абай, Шәкәрім, Мухтар есімдеріне 
байланысты өрбиді. Ә-тің туып-ескен, табаны ти- 
ген Шыңғыс, Жидебай, Қарауыл, Ақшоқы, Бөрілі, 
Қалба, Архат, Шілікті, Семей т, б. жер-су, елді 
мекендердің тарихы туралы қызықты әңгімелер 
жаныңды баурап, олардың «Абай жолында» кдлай 
көрініс тапқаны туралы суреттемелер қиялыңа қанат 
бітіреді, көңіліңе нур қуяды. Үлы жазушының шы- 
ғармаларына негіз, арқау болған өзге де тарихи 
орындар, оқиғалар, кезінде таныс-біліс, аралас- 
куралас емір кешкен зиялы қауым өкілдері, 
қаламгерді айдай әлемге танытқан дәуірнамасы, 
сондай-ақ кейбір шығармалары жөнінде тың де
ректер шебер баяндалған. Ә-тің өз замандастары- 
на, дос-жолдастарына тигізген әсер-ықпалы, 
көмегі, рухани жәрдемі де назардан тыс қалмаған. 
Көлемі 16,2 баспа табақ, таралымы 100 мың дана. 
«АБАЙ АУЛЫНЫҢ АҚИЫҚТАРЫ», Ә-тің туған 
еліне барған сапарлары жөніңде дерек беретін кітап. 
Авторы -  X. Матаев. 1984 ж. «Қайнар» баспасы шы- 
ғарған. Онда ұлы ақын туып-өскен Абай ауданы- 
ның шаруашылық, зкономикалық, мәдени өсу жол- 
дарын нақтылы деректермен жүйелі баяндаған. 
«Аңыздар өлкесі» тарауында Абайдың 100, 125 жыл- 
дық, Ә-тің 60, 70, 80 жылдық мерейтойларының 
туған өлкеде ерекше салтанатпен тойланғанын су- 
реттеген. Сондай-ақ Абай ұрпақтарының өнерге, 
мәдениетке, ән-куйге деген қуштарлық сезімі, 
Ә-тің еліне барған сапарлары туралы да айтылған. 
Көлемі 8,3 баспа табақ, таралымы 3500 дана.

М. Бейсенбаев.
«АБАЙ -  ӘЙГЕРІМ», драмалықтуыңды. Ә-тің«Абай 
жолы» зпопеясы негізінде сценарийін жазған -  
Б. Римова. Оқиға желісі Абай мен Әйгерім арасын- 
дағы сүйіспеншілік пен сыйластық катынасқа қурыл- 
ған. Спектакль 1981 ж. 29 сәуірде Қазақ мемлекет- 
тік драма театрында алғаш рет қойылды. Режис
сер) -  Ж. Омаров, көркемдеуші суретшісі -  Ф. Муқа- 
нов, музыкасын С. Мухаметжанов жазды.
«АБАЙ ӘНІ», толық метражды көркем фильм. 
Ә-тің сценарий) (Г. Рошальмен б)рге) бойынша ту- 
с)р)лген. Режиссерлары Г. Рошаль, Е. Арон; опера
торы Г. Поникова, бас суретш)с) Қ. Қожықов; му
зыкасын жазған Л. Хамиди, муз. режиссер) Н. Бей- 
секов. Абай рөл)н Қ. Қуанышбаев ойнаған. Фильм- 
де Абай б)рін-б)р) сүйген жастардың ақ махабба- 
тының арашашысы рет)ңде керінед). Айдар ата сгіл- 
тын бузып, көрш) ауылдың жес)р)н алып кашып, 
уйленед). Абай билер кеңес)нде өз)н)ң сүйген қызы 
уш)н ата-бабаның салт-дәстур)н бузуға мәжбур бол
тан Айдар әрекет)н ақтап, жақтап шығады. Буған 
Абайдың достары суй)нсе, душпандары куй)нед), 
өштенед). Ерден бай мен д)ңдар Шәр)п Абайды ха- 
лыкпен арыздастыруға әрекет жасайды, Мақсаты- 
на жете алмаған соң, ақырында Айдарға у бер)п 
өлт)ред). Фильмд) тус)руғе Ә-т)ң «Абай» әдеби 
сценарий) нег)з болтан. Фильмде кей)пкерлер диа- 
логтары көп кыскартута ушыраған. Автордың ас- 
тарлы ойта құрылған, қаһармаңцарының ішк) м)нез-



құлқын ашатын сөздері экранда тым жадағайла- 
нып, бояуын жоғалтып алған. Ал «А. ә » фильмі ки- 
носпектакльге бой үрып, сахналық қойылымға 
үндесіп кеткендей эсер қалдырады.
АБАЙ БҮЛАҒЫ, жер атауы. Абай еліндегі екі бұлақ 
осылай аталады. Біріншісі -  Абай ауданының М. 
Әуезов атындағы шаруашылық қожальғына қарай- 
ды. Тарихи атауы -  Қасқабулак., Сырт Қасқабұлақ 
деген төбенің қос буйіріндегі уш бұлақты Қунан- 
бай кейін уш баласына бөліп берген. Сырт Қасқа- 
булағында Абай дуниеге келгендіктен, кейін ақын- 
ның еншісіне тиген. Уақыт өте келе, журт Сырт Қас- 
қабұлақты «Абай булағы» деп атап кеткен. Абай 
«Куз», «Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай» 
атты өлеңдерін осында жазған. Бул көрініс Ә-тің 
«Абай жолы» эпопеясыңца барынша кең суреттел- 
ген. Екіншісі Шыңғыс тауының сыртындағы 
бұлақ, Бақанас өзеніне қуяды. Бул -  Абайдың жаз 
жайлауы болған. Роман- эпопеяда Қуацдық ақын 
келіп Абайға сәлем беретін жер.

Т. Жүртбай.
«АБАЙ ЕЛІ», альбом-шежіре. Абайдың 150 жыл- 
дық мерейтойына орай 1994 ж. «Өнер» баспасы- 
нан шыққан. Алғы сөзі мен суреттерге берілген 
тусініктер қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жазыл- 
ған. Альбомның құрастырушысы -  С. Оразалинов. 
Кеңесшілері Қ. ІУІуқаметханов, К. Оразалин, А. Гар- 
кавец. Арнайы фотосуреттерін тусірген В. Якуш- 
кин. Үлы Абай туған Шыңғыстау өңірі мен Семей 
қаласының табиғат көріністерін, тарихи ескерт- 
кіідтерін оқырманның көз алдына келтіреді. Ә-тің 
емірі мен шығармашылығына байланысты кепте- 
ген фотосуреттер бар. Алғы сөзде Ә. туралы де- 
ректер келтірілген, Ағылшын тіліндегі белім адды- 
на Ә-тің портрет! берілген (суретші С. Мәмбетов, 
1967). Альбомда Ә-тІң шығармаларына қатысты 
Еңлік пен Кебектің емірінің соңғы кундерін ет- 
кізген уңгір, Нысан абыз бейіті, «Қорғансыздың 
куні» әңгімесінде суреттелген Кушікбай асуы, 
«Абай жолы» роман-эпопеясында суреттелген кеп- 
теген табиғат керіністері кез тартады. Ә-тің туып- 
ескен жері Бөрілі, жазушының оңдағы мұражайы, 
оның Ішкі көріністері, Қанай ауылы, Ә-тІң Н. Нұр- 
мухамедов салған (1962) портрет! бар. Жазушы 
өм!р!н!ң әр кезең!н бейнелейт!н суреттер топтама- 
сы өз алдына б!р белек. Ә-т!ң Алматыдағы мура- 
жайының !шк! кер!н!с! (жумыс бөлмес!), И. Иса- 
баевтың «М. Әуезов ез кей!пкерлер!н!ң ортасын- 
да» (1967) атты графикалық еңбег! бар. Альбом 
көлем! 36,5 баспа табақ, таралымы 25 мың дана.

Р. Әбдіғулов.
«АБАЙ ЕЛІНДЕ ӨТКІЗІЛГЕН МЕРЕКЕ», жазу- 
шының очерк!. Үлы Абайдың 100 жылдық мерей- 
тойыңда көрген-сезген жайлардан туған ойларын 
жазған. Очерк «Қазақ ел!» журналының 1945 жыл- 
ғы 3-4-саныңда, кей!н жазушының 20 томдық шы- 
ғармалар жинағьрнда (18-к!тап, 1985) жарияланды. 
Ә. очерк-мақаласында Абайдың ел журтының 
қад!рл! қонақтарды жел!леп бие байлап, кегендеп- 
матап мал сойып, уй-жайларды безенд!р!п кут!п 
алғандарын сипаттап өтед! де, оның салтанатты 
аталып, бақыттыұрпақтардыңалғыска бөленген!не 
тоқталады. Муның арты ақыңцар айтысы, ат жа- 
рысы, қыз куу, тенге алу, жамбы ату, жаяу жа- 
рыс, балуан курес! сек!лді улттық ойын-сауыққа 
уласканын айтады. Үш кунге созылған мерей тойы 
-  халық тойы, мәдениет пен салтанат тойы болып 
өтт! деп тужырымдайды ойын автор.

Н. Оспантегі.
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«АБАЙ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ БИІК НЫСАНАСЫ», жа-
зушының мақаласы. Абайдың туғанына 100 жыл 
толуына байланысты жазылып, алғаш рет «Социа- 
лист!к Қазақстан» (18. VIII. 1945), «Ленин туы» (23. 
VIII. 1945), «Алтай большевигі» (26. VIII. 1945) газет- 
терінде жарияланды. Жазушының «Әр жылдар 
ойлары» (А., 1959, 206-212-беттер), «Абай Құнан- 
байулы. Мақалалармензерттеулер»(А., 1967, 267- 
275-беттер), 20 томдық шығармалар жинағы (18- 
кітап, А., 1985, 34-41-беттер) кітаптарына енді. 
Макала ақын поэзиясының нәр алған қайнарлары 
туралы мәселе көтереді. БІр қазактың ғана емес, 
жалпы журттың ақыны болтан Абайды уғыну ушін 
ол тәлім алған мектептерді білу керек. Абайдың 
«өз халқынан және жалпы адам баласының енер- 
ой байльғынан алған уш улкен салалы туп-теркіні 
барын байқаймыз. Муның біріншісі -  казак хал- 
кының есте жок ескі заманнан жиып, есіріп келген 
ез даналығы, халыктың ауызша әдебиет коры. 
ЕкІншІ араб, парсы, турік тіліндегі шығыстың 
керкем классикалык поэзиясы. ҮшІншІ улкен өнер, 
мол азык алған зор саласы -  орыс халкының 
мәдениеті және сол аркылы Еуропа мәдениеті». 
Макалада Абай поэзиясы нәр алған осы уш турлі 
казынаның әркайсысына кыскаша сипаттамалар 
берілген. Абай олардан талғамай, уйрене берген 
жок: «баршасын да өзінің улкен ойлы, терең тол- 
ғаулы ІрІ акындык ерекшелігі аркылы унемі ез 
елегінен өткізіп, ез енерімен мыктай корытып, 
өзінің кайнар журегінен шыккан буйым-табысы 
етіп ала білді». Абайға эсер еткен элемдік өрке- 
ниеттің алыптарының есімдері аталады.

Д. Ыскацулы.
«АБАЙ ЖАЙЫН ЗЕРТТЕУШІЛЕРГЕ», жазушы- 
ның макаласы. Семей облыстык «ЕкпІндІ» газеті- 
нің 1940 жылғы 17 шідде кунгі санында жариялан- 
ған. 1940 ж. Абайдың туғанына 95 жыл толуына 
орай Қазакстан укіметі арнайы каулы шығарып, 
оны кең көлемде атап ету женінде шешім кабыл- 
дады. Акынның толык шығармалар жинағын шы- 
ғару мәселесі койылды. Бурынғы Семей облысы- 
ның Шыңғыстау (казіргі Абай) ауданына арнайы 
топ жіберілді. Оны Ә. баскарып барды. Макала 
сол сапарда жазылды. Мұнда Абайдың емірі мен 
шьғармашылығына катысты деректерді жинау мен 
жариялау барысында кандай мэселелерге ерек- 
ше ден кою керек екеңдігі баса ескертілді. Мака- 
лада козғалған негізгі мэселелер мыналар: Абай- 
дың акын шәкірттері Абайға еліктеп, Абайша елең 
жазуды дэстур ретінде устанған. Сондыктан жа- 
ңадан табылған елеңдерді жариялауда барынша 
ыктиятты болу шарт. ЕкіншІ, Абайдың заманы мен 
тустастары, сол кездегі белді-белді окиғалардың 
жай-жапсары, мекені, дау-шар кесімі туралы де- 
ректерді барынша толык жинастыру. ҮшіншІ, этно- 
графиялык салт-дэстур мен саят енеріне, киім 
улгілеріне, турмыстык жағдайларға, жол-жора, 
ырым-сенімге катысы бар әңгімелерді тиянакты 
турде кағазға тусіру. ТертІншІ, табиғат көріністері 
мен ауа райына катысты атауларды, олардың ны- 
шандарын назарда устау. БесіншІ, Абайдың жэне 
оның уй Ішінің усак-туйегіне дейін суреттеп жа- 
зып, киім улгілерін сызып алу. Алтыншы, Абай- 
дың мұражайы ушін заттар жию және ол туралы 
естеліктерді хатка тусіру. Жазушы Абай мурала- 
рын зерттеушілерге осыңдай нұскау беріп, етініш
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біддірген. Мақала Ә-тің 1967, 1995 ж. жарық көрген 
“Абай Құнанбаев» атты мақалалар мен зерттеулер 
жинағына және 12 томдық шығармалар жинағы- 
ның 11-томына (1969) енгізілген.

Т, Журтбай.

«АБАЙ» ЖӘНЕ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАНДАРЫ- 
НЫҢ ЖАЗЫЛУЫ ТУРАЛЫ» («Как я работал над 
романами «Абай» и «Путь Абая»), жазушының ма- 
қаласы. Оқырмандармен кездесу кештерінде ойға 
оралған ой-пікірлері мен оқырмандар сурауына 
қайтарған жауаптары негізінде, әсіресе М. Горь
кий атындағы Әдебиет институтында оқитын сту- 
денттермен кездесу үстінде сөйлеген сөздері 
негізінде жазылған. Мақаланы ұзақ ойлану, пікір 
тезистерін жазу, алдын ала мак.аланың жоспарын 
қуру аркылы деректер көзін жуйелеп, айтар ой- 
пікірлерін жинақтап барып, кағазға түсірген. Бұл 
ерекшеліктер Ә-тің «Абайтанудан жарияланбаған 
материалдар» атты кітабына енген «Абай жолы» 
эпопеясының жазылу тарихынан» деген бөлімінде 
берілген шашпа пікірлері мен тезистер жүйесінде 
келтірілген. Макала орыс тілінде алғаш рет «Воп
росы литературы» (1959, No 6) журналыңда жария- 
ланып, сол жылы Бүкілодақтық радио арқылы 
окылды. Кейінірек 1959 ж. «Мысли разных лет» 
жинағында (397-413-беттер), 1967 ж, «Абай Қүнан- 
баев» монографиясында (357-376-беттер), Мәске- 
уде орыс тілінде жарық керген 5 томдығында 
(1975, 5-кітап, 439-460-беттер), жазушының 20 
томдык шығармалар жинағында (1985, 20-кітап, 
257-279-беттер) басылым керді. Мақаланың қазақ 
тіліне аударылған кысқаша нүскасы (3. Қабдолов 
аудармасы) «Абай» романының жазылу жайынан» 
деген атпен М. Әуезовтің 12 томдық шығармалар 
жинағының 12-томында (1969, 106-124-беттер) жа- 
рияланды. Мақалада «Абай жолы» эпопеясының 
жазылу тарихы романға деректер іздеп, мүрағат 
кездері болмағандықтан, мыңнан астам кісілер- 
мен әңгімелесу, естеліктер жазып алу аркылы, 
еткен тарихи шыңдықты табиғи калпына келтіруге 
сүйенгені баяндалған. Романдағы кейіпкерлер, 
жер атаулары, рулар, ел билеу жүйесіндегі өз- 
герістер өмірде болтан қалпында өзгеріссіз беріліп, 
ойдан алынған кейіпкерлер болса, олар бірлі-жа- 
рым ғана екені айтылған. Ромаңцы жазудағы бас- 
ты максат 19 ғасырдағы қайталанбас көшпелі 

казак түрмысы мен
«Абай» романының мүкаба беті олардың басынан ет- 

керген тарихи окиға- 
лардың энциклопе- 
диялык болмысын бе- 
руге күрылғанын, әрі 
роман өнер адамының 
шығармашылык өмір 
жолын суреттеуге ар- 
налған ерекшелігін 
ескерткен. Ә-тің бүл 
жолдағы өзінің көз- 
деген максаты Абай- 
дың барлык еңбегі- 
мен, шығармашылык 
ерекшеліктерімен тү- 
гел камтып, «осы түл- 
ғаға заманының бар
лык жаркын, алдың- 
ғы катарлы, прогрес-

шіл күбылыстарын жинактай көрсету және оның 
сахара емірінде, халык емірінде бірден бола кал- 
май, бірте-бірте қалыптаскан, күреспен дамыған 
зор тарихи процесс екенін көрсету еді» (12 томдык 
шьгармалар жинағы, 1969, 12-кітап, 108-бет).

М , МЬрэахметулы.
АБАЙ ЖӘНЕ ӘУЕЗОВ, А б а й  т ә л і м і ,  Ә-тіҢ 
Абайды танып-білуге коскан үлесі. Мүның өзі -  
екі үлкен сала. Бірі -  Ә-тің абайтануға, яғни Абай- 
дың емірі мен шығармашылығын, оларға катысты 
мәселелерді баяндайтын ғылыми еңбектерін, 
зерттеулері мен макалаларын талдап бағалау. 
Екіншісі -  Ә-тің керкем шығармаларында Абай 
бейнесін суреттеуі, оның заманын, емір жолын, 
акындык, ағартушылык, коғамдык кызметін си- 
паттап көрсетуі, яғни жазушының Абайға арнал- 
ған пьесасы, опералык либреттосы, киносцена
рий!, әсіресе терт томдык «Абай жолы» эпопеясы 
төңірегінде айтылған, корытылған ой-пікірлер. 
Тағы бір өте маңызды кыры бар. Ол -  Абай шы- 
ғармашылығының, әдеби мүрасының Ә-ке әсер- 
ыкпалы туралы, әсіресе «Абай жолы» роман-эпо- 
пеясында жазушының Абай шығармаларын дерек- 
тік тірек етуіне катысты айтылатын жайлар. Мәсе- 
леге бүдан да кеңірек келсек, Абай мен Ә-ті казак 
әдебиетіндегі екі дәуірдің, екі ғасырдың (яғни ет
кен ғасыр мен 20 ғасырдың) аса ірі өкілдері ретіңце 
алып, үлттык сөз енеріміздегі дәстүр жалғастығы 
түрғысынан карап, олардың үндестігі мен өзгеше- 
лігі кандай екенін байыптаудың өзі осы екі сөз 
шеберінің өнерпаздык түлғасын айкынырак түсі- 
нуімізге себін тигізеді. Абай мен Ә-тің екі заман- 
ның перзенті екені рас. Алайда Ә. өмір сурген, 
әдебиетке араласып, шьғармашылык ғүмыр кеш- 
кен дәуірі Абай заманынан тым кашык емес, си- 
паты, мазмүны мүлде өзгеше заман болса да, 
мерзімдік жағынан жалғас, езектес. Ә. жасы үлғай- 
ған Абайды бес жастағы кезіңде бір ғана көріп, ол 
кезде оның кім екендігін, үлы екендігін біліп, тусіне 
алмаса да, ол кейінірек сол ортада, Абайды кер
ген, білген, елеңдерін естіген, сездеріне әбден 
канык адамдардың ортасында өсіп, ержетті, Ә-тің 
Абайдың өлеңдерін, калдырған енегесін осындай 
ортада журіп кабылдап, жасынан көңіліне күйып 
ескені, олардың арасыңда рухани жалғастык тууы- 
на жағдай жасағанын толык ескеру кажет.
Жалпы тарихи-әдеби заңдылык шеңберінде осы- 
лай бола түра, Ә-тің Абаймен рухани жакындығы- 
ның сыры мен сипаты белек. Өзгені былай кой- 
ғанда, «Абай жолы» роман-эпопеясында Абай за
мены, дәуірі, халыктың тағдыры аса мол, терең 
бейнеленетінін ескерсек, осы мәселелерге Абай- 
дың көзкарасы мен Ә-тің кезкарасы, үтым-түсінік- 
тері арасындағы үңдестіктер бар екені анык аңғары- 
лады. Абай мен Ә. үндес, жакын болумен катар, 
бірін-бірі кайталамайтын, біртуар өзгеше дарын 
екенін де есте түту шарт. Абай ойшыл, философ, 
сазгер, ағартушы екені рас, бірак ең алдымен -  
акын. Акын болғанда, үлы акын, классик акын. Ә. 
акын емес, бірак шебер прозаик-суреткер, драма
тург ретіңде акынға жакын. Ә-тің прозалык шығар- 
маларында да, драмалык туындыларында да ли- 
рикалык сарындар, лирикалык сезімталдык айкын 
керініс беретін түстар аз емес. Бірак ол -  алдымен 
кең күлашты романист-жазушы, эпостық жанрдың 
аскан шебері және окиғаны шиеленіскен талас- 
тартыс, кактығыстармен көрсете білетін драматург 
Бүлар -  оның енерпаздык шеберлігіне тән сипат- 
тар, Ә-тің шығармаларында Абайдың акындык



өнерімен астаса алатын бұл айтылған жайлар бірін- 
бірі өшбір жоққа шығара алмайды. Өнөр салала- 
ры, қырлары әр алуан, арасында пышақ кесті жік 
жоқ, ауыс-түйіс болуы толық мүмкін, тіпті қажет 
те. Тек Абай поэзиясыцдағы кейбір сарындардың 
Ә. прозасынан, айталық, «Абай жолы» роман-эпо- 
пеясынан керініс табүы үлкен ізденісті, жаңаша 
керкемдік шешім табүды қажет еткен,
Абайдың әдебиеттегі орнын тұңғыш рет бағалап, 
ақынның әдеби мұрасы түралы қүнды деректер 
берген Кәкітәй Қүнанбайулы мен Ө. Бөкөйхэнов 
макалаларына қоса, А. Байтүрсыновтың және 

Дулатовтың қунды пікірлері улы ақын шьғар- 
машыльғын дурыс танып-бағалаүға жол ашқанын, 
муның абайтанү ғылымына тірек боларлық алғаш- 
қы қадамдар екенін айтүымыз керек. Абайтанүды 
дербес ғылым дәрежесіне көтерген Ә. болды. 
Оның Абай жөніңдегі зерттеүлері осы ғылым сала- 
сының мызғымас негізі болып табылады.
Абай шығармаларының 1933 жылғы жинағын бас- 
пата дайыңцаү барысында Ә. ақынның жас кезінде 
шығарған, ел арасында аүызша айтылып журген 
бір топ өлеңдерін жазып алып, сол жинаққа енгізді, 
«Әзім» поэмасы да алғаш осы жинақта жарық 
керді. Ә. осы кезден бастап 1957 жылға дейін ақын 
шьғармаларын жариялаүда, олардың ғылыми ба- 
сылымын жасаүда орасан зор еңбек етті. Бул ба- 
сылымдар ак,ынның 1909 жылғы жинағы мен 
Мүрсейіттің бірнеше қолжазбасы және басқа кей- 
бір белгілі жазбалар негізінде жүзеге асырылды. 
Әсіресе 1957 ж. «Ғылым» баспасынан жарық кер- 
ген, Ә-тің басшыльғымен және тікелей қатынасү- 
ымен дайындалған Абай шығармаларының екі 
томдық толық жинағының абайтанү ғылымындағы 
елеүлі табыс болғанын атап айтү қажет. Өйткені 
осы 1957 жылғы жинаққа Ә. жай әншейін сыртта 
жүріп редактор бола салған жоқ, текстологиялық 
жумыстың барысында қолжазбалар мен бурынғы 
басылымдар салыстырылып тексерілгеңде, алты 
ай бойы узбей басы-қасында болды. Ә. Акаде- 
мияға, өзі кызмет істейтін сол кездегі Тіл және 
әдебиет инститүтына бейсенбі сайын таңертеңгі 
9-да келіп, тускедейінболыпжүрді. Абайдың 1957 
ж. басылған екі томдық толық жинағының ерекше 
қундылығы -  Ә-тің текстологиялық жумыстарға 
тікелей қатынасүының, ерінбей-жалықпай басшы- 
лық етүінің нәтижесі.
Ә-тің айрықша бағалы еңбегі -  ол узақ жылдар 

бойы ізденіп, сан алүан деректерді зерттеп, жүйе- 
ге тусіріп, Абайдың туңғыш ғылыми өмірбаянын 
жазып шықты және оны бірнеше рет өңдеп, то- 
лықтырды. Үзақ үақыт Қазак мемлекеттік үнивер- 
ситетінде абайтанү пәні бойынша оқыған дәріс- 
терін жинақтап, улкен монографиялық зерттеү 
жазды. Ол еңбегі кейін «Абай Қунанбаев (мака- 
лалар мен зерттеүлер)» атты кітапқа енгізілді 
(1967, 15-228-беттер). Бул еңбегінде Ә. Абайдың 
ең басты-басты дерлік өлеңдеріне, сонымен қатар 
поэмалары мен қарасөздеріне талдаү жасап баға 
берген, олардың тақырыптық, жанрлық ерекше- 
ліктерін тиянақты түрде сипаттаған. Абай шығар- 
маларының жазылған жылдарын анықтап, олар- 
ды өзінше топтастырү жағынан да Ә-тің атқарған 
еңбегі айтарлықтай.
Ә. Абайдың өлеңдерін талдап бағалағаңда, кейде 
әр түрлі сын пікірлер айтатын тустары да кездесіп 
отырады, Мысалға, «Қақтаған ақ кумістей кең 
мандайлы» атты өлең туралы келелі де келісті пікір 
айтқан: «Дәл осы өлеңнің тусында, Абай әйел жы-
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нысына қазақы көзбен, әсіресе бойжеткен қызға 
феодалдық орта карайтын көзбен қарағандай 
болады. Сол себепті сулүдың жүзін бізге айтып 
беріп отырған ақынның көзі көбінше қыз көре кел- 
ген жігіттің, келін айттыра келген қуданың көзқа- 
расы сияқты. Нақтылы дәлдік болғанмен ішкі сезім 
сыры жоқ шығарма көрінеді. Белдеүге сулу атты 
байлап койып, мүсін-тулғасына келденең карап 
отырған бағалаүшының мінезін аңғарамыз. Кейі- 
нірек жазылатын «Ат сынын» осы қыз сүретінің ту
сында еріксіз еске алүға тура келеді. Онда да ат- 
тың кекілі, қулағы, қабағы, мойны аталып келіп, 
улы денесі сипатталып кетеді. Бірақ атқа солайша 
сырт мүсінін санап, сынау қаншалықты қонымды 
болса да, адамзатқа қолданған әдіс оншалық 
орыңцы емес». Алдымен Ә-тің осы өлеңді «нақты- 
лы дәлдік болғанмен, ішкі сезім сыры жок шьғар- 
ма» деуін бул көркем туындының кемшілігінен гөрі 
өзіндік езгешелігін көрсеткен деп түсінгеніміз жен 
сияқты. Өйткені өлеңдегі негізгі мақсаттың езі 
қыздың бет пішінін, келбетін, сымбатын, сыртқы 
керінісін сөзбен бейнелеу той. Абайдың казақ по- 
эзиясында қалыптаскан осы дәстүрге назар ауда- 
рып, елең тілінің сөз өрнектерін мол пайдаланып, 
сулу қыздың кескін-келбетін, бой сымбатын бей- 
нелеуде енер өлшесіп байқатаны таңқаларлық іс 
болмаса керек. Қалай баталасақ та, бул салада 
Абайдың енегелі еңбегі бар екені даусыз. Ә. те 
өлеңнің сулу қызды сипаттайтын алташкы жатын 
«кушті белімі» деп баталап, екінші бөлімін көбірек 
сынатан: «Екінші белімі Абайдың бул өлеңін ком- 
позициялық тутастық, көркемдік күйден айырып, 
әлсіздіккө ауыстырып әкетеді. Оның себебі өлең- 
нің бас жаты бір тақырыптан басталып, аяқ жаты 
екінші белек тақырыпқа ауысқанмен, әуелде іш 
пен мінез жоқ, тек сырт болса, кейін сырт жоқ, 
тек мінез аталады. Басында сулулыққа сүйсіне 
сөйлеп, кейін урсып токтайды. Сондай екіудайы- 
лық сыртқы турден, ақыңдық теңеу лексикасында 
айқын көрінеді», Өлеңді тутас алтанда әр қырынан 
қарап, әркелкі айтылтан қарама-қарсы пікір, ке- 
ретар сезім-әсер шарпысқандай болады. Қыздың 
сулулытын тамашалап, идеал түрінде бейнелеу 
өзінше утымды десек те, ақынның бір сәт іркіліп, 
толқуы, емірде сулулық пен мінезділік, турақты- 
лық адамның бойыңца бірдей кездесе бермейтінін 
ойлап, өкініп-күйінуі де табити нәрсе емес пе? 
Ендеше осы өлеңдегі тосын нәрседей керінген 
карама-кайшылык өмір шындытынан алыс деп 
үзілді-кесілді айта аламыз ба? «Ә, дегеңде көрінер 
сулу артық, Көбі көпшіл келеді ондай қаншық» 
дегенді басқа елеңдерінде де ашынып айтатын 
Абайдың сыншыл ойы сулулықты мақтап, мадақ- 
татан сөздерімен жарыса келіп, елеңнің екінші 
бөлігінде ақынның ішіне сыймай, кемерінен асып 
төгіліп сыртқа шыққандай эсер етеді.
Ә-тің «Абай жолы» роман-эпопеясындаты сулу қыз- 
дың бейнесін суреттеуіне назар салсак, Абай кол- 
дантан кейбір сипаттауларды өзі де жат көрмейті- 
нін байқар едік. Бір тана мысал айтсақ, «Білектей 
арқасында өрген бурым» дейтін елеңінде Абай 
қыздың бурымына сән беретін сыңтырлатан шол- 
пы екенін тап басып, дәл көрсеткен. Ә. Тотжан- 
ның портретін бейнелегенде, оның шолпысының 
сыддырын жас Абайдың журегін толқытқан сиқыр- 
лы куші бардай етіп, үлкен мән беріп, арнайы су-
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реттейтінін білеміз. Шолпының әдемі сылдыры 
жас қыздың қимыл-қозғалысының, жүрісінің бір 
ажырамас белгісіңдей көрініп, Абай мен Тоғжан- 
ның алғашқы кездескен сәттері суреттелгенде-ақ, 
біздің көңілімізге берік ұялайды. Шрлпының ды- 
быстық әсері жас қыздың қимыл-қозғалысының 
айрыцша келісті сәнділігін көзге елестетеді. Ә-тің 
бұл тұста Абайдың өз өлеңімен ундес шығуы әб- 
ден заңды. Ал Мағжанның да «Шолпы» атты әдемі 
лирикалық өлең жазғанын Ә., сөз жоқ, білген, Мә- 
селе тікелей сабақтастық іздеуде емес, кең ма- 
ғынасындағы әдеби дәстур жалғастығын ескеру- 
де. Көлемді прозалық шығармада қыздың мінезін, 
іс-әрекетін, қимыл-қозғалысын жан-жақты бейне- 
лейтіндіктен, роман-эпопеядағы портреттің ау- 
қымы кеңірек. Бір-ақ сөзбен мусінделіп беріл- 
геңдіктен, ол портрет те эр турлі көркемдік деталь- 
дар -  жеке сипат-белгілер арқылы жасалады. 
Ә-тің “Абай жолы» дәуірнамасында Абай бейнесі, 
Абай заманының келбеті қалай суреттелген деген 
мәселелер төңірегінде әлі де айта тусетін, анық- 
тай тусетін жайлар баршылық. Солардың көбі 
шығармадағы керкемдік шыңцық пен тарихи шын- 
дық қалай ұштасқан деген іиәселеге саяды, Мы- 
салы, Ә. «Абай жолы» эпопеясында жас Абай мен 
Құнанбайды -  әкелі-балалы екі адамды бір-біріне 
қарсы қойып, қарама-қайшы тулғалар етіп бейне- 
леуінің мәнісі қалай деген сауал жиі қойылып жур. 
Абай баласы Әбдірахманның дуниеден жас кетке- 
ніне налып шьғарған жырында оны жасынан ғылым 
жолына тускен жаңа буынның екілі, жаңа заман- 
ның, “жаңа жыддың басшысы» еді деп, өзін «мен 
-  ескінің арты едім» деген болса, Ә-тің роман- 
эпопеясында Қунанбайды -  ата жолын өзгертпей 
ұстауға тырысқан бұрынғылардың екілі, «ескінің 
арты еді», ал Абай енер уйренуге, білім-ғылым иге- 
руге умтылған прогресс жолына бет алған жаңа- 
шыл жастардың ішіндегі ең бір озық жарқын тұлға 
деп қарағаны, солай етіп бейнелегені көңілге қо- 
нымды. Егер байыптап дұрыс аңғара алсақ, Құнан- 
бай мен Абай, әке мен бала ретінде бір-бірімен 
қайшы керінбейді, көбінесе -  екі заманның өкілі, 
екі мақсаттың, екі қоғамдық көзқарастың адамы 
тұрғысында қарсы қойылады. Ал екеуінің мінезі 
екі турлі болса, Қунанбай айлакер, қатал көрініп, 
Абай адал, әділет іздеген ақын жанды мінезде 
көрінсе, муның өз қисындылығы бар. Қунанбай ел 
арасындағы турлі талас-тартыстың, қайшылық- 
шиеленістердің тізгінін қолына ұстап отырған, 
әбден әккі болтан ел билеуші екенін, ал Абайдың 
қоғам еміріндегі қарым-қатынастарға енді ғана көз 
тігіп, араласып жургенін естен шығармаған абзал, 
Роман-эпопеядағы керкем шындықты емірде бол
тан оқиталардың қаз-қалпындаты көрінісі деп 
хараута болмайды. Оның өзі кебінесе автордың 
керкемдік парасатынан өсіп, жетілген, сөйтіпөзара 
байланыс жуйесін тапқан емір көріністері боп та- 
былады. Т ек оқиталар мен талас-тартыс төңірегіңде 
тана емес, белгілі кейіпкерлер мен оларта берілген 
көркем мінездемелер жөнінде де осыны айтута 
болады. Эпопеяда автор ойынан тутан көркем 
бейнелер мен қақтытыс жайларының өзі қанша- 
ма! Муның қайсысы да автордың қотам өміріндегі 
езекті мәселелерді көтеру барысында сол орта- 
даты әлеуметтік куштердің сан салалытын, айрық- 
ша курделілігін жарқын бейнелеп көрсету мақса-

тынан тутан. Эпопеяның туптеп келгенде, негізгі 
кейіпкері -  халық. Халық өмірінің алуан турлі 
көріністері, қубылыстары шытармада ірілене, жи- 
нақтала, типтендіріле бейнеленеді. Романдаты 
букіл ірілі-ұсақты оқита, тартыс, коллизиялар Абай 
арқылы, не оның тікелей қатысуымен, не әйтеуір 
қалайда араласуымен, не оның көңіл куйіне, ой 
дуниесіне, жалпы көзқарасына, дуниетанымына 
байланысы арқылы суреттеліп, бір-біріне уласып,
тутасып жатады. „  .

3. Ахметов.

«АБАЙ ЖОЛЫ», жазушының роман-эпопеясы. 
Қазақ әдебиетінің тарихындаты дала татдырын 
мухит тектес тереңдікпен толтатан «А. ж.» роман- 
эпопеясының авторы Ә-тің кепке дейін, дәлірек 
айтқанда, қырықтың устіне шыққанша, улы ақын- 
ның емірі, тутан-өскен ортасы туралы шытарма 
жазу жоспары болматанын ескерткені бар. Абай 
өлеңдерін бастыру, тумырбаянын жасау, зерттеу 
еңбектер жариялауды романта барар жол деп са- 
наматан екен. Сондықтан улкен шытарма идеясы 
әбден піскен кезде, қажетті уакытты өткізіп алта- 
нына бармақты шайнатан. Дегенмен, ескі журтта 
әлі де кеп естелік бар-ды. Абай заманының сан 
салалы сырларын, дәуірдің қат-қабат тартыста- 
рын, дәлді оқиталар, аңыз-әңгімелерді даланың 
жезтаңдай, ескі көз, қуйма құлақ адамдарды кей- 
де саф таза куйінде, кейде мың қубылтып жеткіз- 
ген болатын. Абайдың мінезіне қанықтыртан ка- 
сындаты жары -  Әйгерім, ұлы -  Туратул, інісі 
Шәкәрім, іні-шәкірттері -  Көкбай, Қатпа, Байма- 
тамбеттер. Кеп нәрсенің тубіне, тукпірлі табанына 
уңілу керек болтан. Ел аузы Қамқа мен Қодар нәпсі 
ушін қылмысқа бартан деседі. Абай уш әйел ал- 
тан кісі: Ділдә, Әйгерім, Еркежан. Дәрмен деген 
ақын болматан. Жазушылық мақсатқа орай автор 
өмірлік дәлді деректерді қажет жеріңде өзгерт- 
кен, керекті орайда жаңа кейіпкерлер, оқиталар 
ойлап тапқан.
Романда қаламгердің бұрынты шытармаларын- 
даты әуен-сарындар жалтасып, тереңдеп, бай- 
ып, жаңа саладаты көркем ойлар, кемел бейне
лер тутан, қазақ тілінің адам психологиясын, 
әлеуметтік қайшылықтарды ашып берудегі ора- 
сан зор байлыты көрініп, жанрдың ең жотары та- 
лаптарына жауап беретін мол мумкіндіктері ашыл- 
тан. Ә. қазақ турмысы, моральдық институттары- 
ның өмірлік материалдары негізінде катал реа
лизм, сулулық, әсемдік талаптарына дөп келетін 
тарихи роман тудыру арқылы казак әдебиетінің 
деңгейін биік әлемдік дәрежеге көтеріп, жаңа 
эстетикалык игіліктер жаратып, каламгерлік ерлік 
жасады.
Терт томдык эпопеялык мол көлемді роман казак 
котамының жарты тасырлык әлеуметтік, турмыс- 
тык, отбасылык түмырын мейлінше дәл, айкын, 
адал бейнелейді. Окиталар жыл маусымдарының 
төрт мезгілінде бірдей, тәуліктің әр турлі сәт- 
терінде, кун демей, тун демей, толассыз өтіп жа
тады. Аталар буыны Қунанбайлар өмірінің соңты 
кезеңі, орта буын Абайлар өмірі тугелдей дерлік, 
жаңа буын Әзімбайлар өмірінің тал тусі, жас төл 
Ракымдар өмірінің басы -  бірімен-бірі жалтас, 
узілмейтін тіршілік көшінің керуені іспеттес, бірін- 
бірі куалай жосытан дария толкындары секілді 
сабактас, жалтас калпында көрініс табады. Бул 
бір мәңгілік толас таппас жаксылык пен жаман- 
дык, махаббат пен тадауат, әділет пен зулымдық 
шайкасы ретінде бейнеленеді.



Жазушы бір рулы ел жай- 
лаған органы бейнелеу 
арқылы қазақ турмысын, 
тутас алғаңца көшпелілер 
мәдениетін түгел көрсетіп 
беретін биік деңгейге кө- 
теріледі. Көші-қонның 
бүге-шігесіне дейін анық- 
тап, шаруашылық орайы- 
на байланысты, мал жаю 
талабына сәйкес жер 
отын тиімді пайдалану 
үшін шаруа қазақтар қол- 
данған кәсіби әрекеттер- 
дің әлеуметтік тамырла- 
ры ашылады, теңсіздік, 
зорлық-зомбылық, тір- 
шілік үшін күрес сарыңда- 
ры сабақтас жүреді, осы 
арнадағы адамдар тағды- 
ры тарақталады.

Көшпелі өмірдің көбесі сөгіліп, қазақ елі патша 
өкіметінің отарлық табанына түскеннен кейін, 
бекіністер, қалалар салынып, еңдігі биліктің түп 
қазьғы сол шаһарларда қағылған. Соңцықтан қыр- 
да басталған дау-шар, бітімсіз күрес, лап еткен 
өрт түгттің-түбінде үлық кеңсесіне тұмсық тірейді. 
Соңғы шешім сол жерде. Сол себептен роман- 
дағы бірқыдыру оқиға Қарқаралы, Семей, Алма
ты қалаларында өтеді. Әсіресе Абайдың бала 
кезіңде оқыған, кейін білім қуған, әділет іздеген, 
достар тапқан күндерінің куәсі -  Семей. Жазушы 
негізінен өмірдің табиғи ағымын, уақыттың ілгері 
жылжу құбылысын көрсетеді. Абайдың он уш жа- 
сынан бастап дуние салғанына дейінгі қырық алты 
жылда оны қоршаған ортада өткен басты оқиғалар 
тізбекті сабақтастықта, бірінен-бірі туып, өрістеп, 
тарамданып, асқынып, шорт сынып, тағы бастау 
алып, шьғандап, қатарласа дамып, лаулап барып 
өшіп, қайта жанып, құбылып, өзгеріп, осы арнада 
ондаған, жүздеген, мыңдаған адамдар тағдыры 
шешіліп жатады: жас шынар гүл шашады, кәрі 
бәйтерек құлайды. Кейіпкерлердің қазіргі өміріне 
тікелей қатысы жоқ, бұрын өткен бірен-саран 
оқиғалар еске түсіру арқылы белгілі болады. Жар
ты ғасыр уақытты қамтитын кең тынысты, сан ар- 
налы үлы шьғарманың барлық тарау, бөлімдерінде 
көшпелі қазақ түрмысына етене көрініс, сурет, тар- 
тыстармен астарлас жалпы адам баласына тән 
қайшылық күрес, қасиеттер мол қамтылып, кең 
көлемде терең де сенімді бейнеленген.
Роман бірінші бетінен бастап соңғы жолына дейін 
сұсты өмірдің қатал шындығына суарылған. Әдемі, 
таза шаһарда улкен үстаздардан білім алып жат- 
қан он уш жасар шәкірттің оқуын еріксіз үзіп, қыр- 
дағы курес майданына салмақшы әке әрекеті зор- 
лық емей немене? Ауылға деген сағыныш тағы 
бар. Қодар-Қамқа трагедиясының үстінен шық- 
қан соң, екі үдай көңідцегі Абайдың мұрттай ұшуы 
тән жарасы ғана емес, жан жарасы болып бейне- 
ленеді. Жас жүректі отқа карығаңдай болған осы 
қаңцы өлімнен кейін бала көңіл айнала қоршаған 
ортаға, үлкендер әрекетіне шошыған көзбен ка
рай, бірте-бірте суық та катал шындыктарды сезіп 
кана коймай, олардың әлеуметтік, философия- 
лык астарлы мәндерін ұға бастайды. Содан ба
рып, әуелгі үнсіз кэрсылык, ішкі наразылык үлғая 
келіп, саналы күрес жолына карай беттетеді. Абай- 
дың азамат, кайраткер ретіндегі өсіп-толығуы
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акындык дарынының түйін тастап, бүршік атып, 
гүл шашып, жапырак жаюымен катар -  егіз отыра- 
ды. Көне жыр, ескі әңгіме, аталы сөзді жадына 
тутып, көңілге токып, Шьғыс, Батыс әдебиеттөрі 
теңіздеріне кұлаш ұрып барып, поэзияның ұлы ай- 
дынына шыккан Абай талантының небір тылсым 
сырларын, шығармашылык психологиясын терең 
бейнелеген Ә. өнегесі -  әлемдік прозадағы жаңа 
бір дәстурлерге мұрындык болғанын, оны өз тә- 
жірибелерінде пайдаланғанын көптеген каламгер- 
лер айткан болатын. Кейіпкерлерін бір жаксылык, 
бір жаманшылыкта сынау -  Ә. поэтикасындағы 
ерекше шебер колданылатын өнімді көркемдік 
тәсілдердің бірі екенін, әсіресе, Абай характерін 
сомдау принципінен көреміз. Қараңыз: жылы сөз 
айтып, маңдайдан бір иіскемейтін катал әке, мейір- 
шафкат төгіп, елжіреп, еміреніп отырған әже мен 
ана, жаттан бетер жауығып кеткен туған аға, коң 
етін кесіп берсе, кыңк етпейтін туған іні, ата 
дәстүрімен косылып балаларына ана боп отырған 
күшағы суык әйел. Бүл бір шаңырак астыңцағы ке- 
реғар жәйттер. Ал енді бұдан сыртка шығып көріңіз. 
Кеше ғана тізе косып, ел тізгінін катар ұстаған Қүнан- 
бай мен Бөжей бугін Ырғызбай мен Жігітекті соғыс- 
тырып, кісі өліміне дейін барып отыр. Бұл екі кош- 
кардың басы бір казанға сыймағаннан туған бакас- 
тык, куншілдік кикілжің емес, алыс тукпірлі ниетті 
тіршіліктің камы, өз нәсілі үшін коныс кеңейту, жер 
алу максатынан шыккан арпалыс. Шыңдап келген- 
де, бүл ауызбірліктің жоктығынан өршитін таза 
казакы рулык кактьғыс емес, жалпы адам баласы- 
ның мәні бар, әулет пен әулетті, ұрпак пен ұрпакты, 
халык пен халыкты, ел мен елді, мемлекет пен 
мемлекетті соғыстыратын мәңгілік майдан. Сол 
ушін шекара күзетіледі, кару-жарак жасалады, 
елшілік жүреді, үйымдар күрылады.
Абай бейнесін жасауда акын өмірінің белгілі 
окиғалары кеңінен суреттеледі, оның шығармала- 
рындағы әуез-сарындар, мотивтер, идеялар пай- 
даланылады. Бірак жеке өлеңдерге иллюстрация, 
жалаңаш еліктеу, кайта баяндап беру дегеніңіз 
атымен жок. Абай сездері, диалогтағы, монолог- 
тағы лебіздер түп-тугел акын лексикасын, ситак- 
систі ескере отырып, тыңнан жасалған, Ә. тудыр- 
ған. Үлы акын, үлы күрескердің шытырман, кат- 
кабат ғүмыры диалектикалык кайшылыкта реалис- 
тік шыншылдыкпен ашылады. Бір жағынан бүл 
казактың жаңа жазба әдебиетінің классигі, өмір- 
дегі іздері халык санасында сайрап жаткан накты, 
тарихи түлға болса, екінші жағынан бул улы жазу
шы киялында балкып туған, зор талант күшімен 
кескінделген накты әрі жинактаушылык мәні бар, 
мың сан кыры жаркыраған, образдык, символдык 
куаты күшті, дуние жүзі өнеріндегі биік, көркем, 
үмытылмас әдеби бейнелердің бірі. Адамдар ру- 
хының мың сан өзара шарпысуын кең көлемді, 
терең психологиялык талдау аркылы ашып берген 
күрделі романдағы ең үлкен сезім ағыстарының 
бірі -  сан салалы махаббаты алуан түрлі, кұлпыр- 
ған көрік бояуымен, сәт кезеңдегі әуез-сарыны- 
мен, бұлкына жосыған күй-толкынымен бейнелен
ген. Көлденең көк аттыға елеусіз ғана көрінетін 
туған жердің тау-тасы, өзен-көлі, аймак-даласы 
жазушының шабытты каламында кайтадан жара- 
тылғандай болып, күлпырып, жайнап, небір ғажап 
калыпта көрінеді: кыс, көктем, жаз, күз -  бәрі



24 «АБАИ ЖОЛЫ»

бар. Нөсерлетіпжаңбыржауады, ат құлағынкөрсет- 
пей боран соғады, Абайдың аналарына (Зере, 
Үлжан), бауырларына (Оспан, Шәке, Кәкітай), 
достарына (Ербол, Базаралы, Дәркембай), бала- 
ларына (Әбіш, Мағауия) деген ыстық ықылас, қым- 
бат пейілін биік адамгершілік турғысынан өмірдің 
сан қилы кезеңіне ден қойып, зор шабытпен, ақын- 
дық ғаламат қуатпен бейнелеген психологиялық 
сезімі -  ғашықтық сырлар, мгіхаббат әуездері. Бұл 
күй, бұл қалып ең алдымен Абай басына тән. Таби- 
ғатынан ерекше сезімтал, рухы таза, бала күнінен 
халық әдебиетінен, жадына тутып, шығыс поэзия- 
сынан ғашық жырларын оқып, тәрбие алған жас 
бозбаланың сулулыққа, пәктікке, әсемдікке к,ұ- 
лауы -  Тоғжанмен тұңғыш танысуымен дөп келеді. 
Бул бір ақынға, асқақ тұлғаға жарасып келіскен 
романтикалық, ғажайып махаббат. Екі жағы да 
өртеніп, жанып, лаулап тур. Сол күйлерді жазушы 
бірде Абай, бірде Тоғжан толғау, монологтары, 
тебіреністі лебіздері аркылы жас ғумырдың сал- 
танатжырыетіптөгілтеяі. Астарлар, тоғысулар, ұла- 
сулар Ләйлі-Мәжнүн, Қозы-Баян, Татьяна-Онегин 
болып жалғасады. Түптеп келгенде, Тоғжан таза- 
лығы, сұлулығы, пәктігі Абайдың әсемдік му- 
ратының биік нысанасы секідденіп кетеді, ол хан
ша усынса қолы жетпес алып туғыр, мәңгі тарқа- 
мас улы сағыныш, орны толмас арман секілді. Бул 
күйлердің жалғасы, жаңа замаңдағы соны көрінісі 
болып Әмір-Үмітей, Әбіш-Мағыш, Дәрмен-Мәкен 
махаббат хикаялары, сол сапардағы трагедиялық 
халдер, романтикалық серпіндер ішкі толқынды 
әлемді жайып салған, биік адамгершілік туғырлар- 
дан шыркалған қымбат, асыл, жалынды ән болып 
төгіліп, мол сарынды симфониядай бойыңды бал- 
қытып, жан-жүйеңді елжіретеді. Бұл арнада батыр, 
бағылан Базаралы мен Нуржүзді, Науша-Нурғаным 
арақатынасы, сыйластық, сүйіспеншілігі оқшау 
эсер етіп, естен кетпей, ойда қалып қояды. 
Шығармадағы диалектикалық қайшылык, тартыс, 
күрессансалсілы, тарам-тарам, жүлге-жулге. Әуел- 
де зорлықпен оқудан қол үзген Абай темір ноқта 
кигендей болып, сүйгенінен айрылып, атастыру 
жөнімен үйленіп, опық жейді. Бірте-бірте өз әке- 
сінің жуандығынан басталған әділетсіздік толхы- 
ны оны басха жағаға, қорланғандар, қорғансыз- 
дар тобына қарай ығыстырады. Дұшпан жаттан 
да, жақыннан да шығады. Бір әкенің екі баласы 
Абай бір қиырға, Тәкежан екінші қиырға тартады. 
Күндестік отын бықсытып жүрген Күнке, Мәніке, 
Қаражан, Ділдәлар, анау жауыздықтың жас жол- 
барысы Әзімбай өсіп келе жатыр. Бір жағынан жа- 
маңцық қауласа, екінші жағынан жақсылық көктей 
бастайды. Исі Ырғызбай дұшпаны есепті Дәркем- 
бай, Базаралы бірте-бірте жақындай тусіп, ақыры 
Абай хасынан табылады. Өз бауырында жаралған 
қанаттары қандай: Әбіш, Мағауия, Дәрмен, Көк- 
бай, өле-өлгенше ақ, адал пейілімен, таза досты- 
ғынан таймаған Ерболды айтсаңшы.
Көшпелі мәдениетке тән этнографиялық, турмыс- 
Ссілттық, сенім-нанымдық, құқықтық, әскери-сая- 
си, адамгершілік-моральдых көріністердің барлық 
белгілерін толық та кең, терең де дәл қамтыған 
шығармада ерекше ықшамдылық, лаконизм бар. 
Қазак елінің ежелгі бір дәстүрі, арғы замандарда 
бастгілған, тіпті шариғаттың өзі де мұртын буза 
алмаған белгілі адамға ас беру, жылы өткенше

өліктің артын күту, азалы үй тігіп, ат тулдап, кара- 
лы көш жүргізу, дауыс айтып, көрісу дәстүрі Ве
жей өлімі тусында кеңінен бейнеленеді. Екінші 
кайтара мундай ситуацияға оралу жок. Әншілік, 
серілік, аңшылық, саятшылық, кұсбегілік өнерле- 
рінің үлкен-улкен бір-бір тарауларда арнайы түрде 
суреттелуінен осындай көркемдік шарттарын, 
қаламгерлік катал позицияны аңғарамыз. Сол 
секілді мезгілді уакыты жеткен соң, өзіне тиесілі 
көркемдік-эстетикалык міңдетін аткарғаннан кейін 
косалкы персонаждар ұлы окиға арасынан тусіп 
калып, олардың орнын жаңа, баска максат үшін 
көрсетілетін кейіпкерлер басып, соны ситуация, 
тың әрекет бел ала бастайды. Өмірдің небір тама- 
ша нурлы жактары -  әже мен ананың перзентке 
деген шексіз махаббаты (Зере, Үлжан-Абай), аға 
мен іні арасындағы каяусыз адалдык (Абай-Ос- 
пан), өле-өлгенше сызат түспеген тамаша достык 
(Абай-Ербол), мәңгілік махаббат (Абай-Тоғжан), 
азамат басын сыйлап жасалған карымтасыз жак- 
сылык (Абай-Салтанат), ерегіспен кек алу (Тәке- 
жан малын куып әкету, Оразбай ауылын шабу), 
жігіттіктің ләззатты түңдері (Абай-Қуандык), сері- 
лік ракаты (салбурын аңшылык), акындык шабыт- 
тың тәтті сәттері (өлең туған мезгілдер), биік эн- 
мен кауышкан бакыт (Біржанның келуі, Әйгерім- 
нің Татьяна энін салуы), туған жердің ыстык кұша- 
ғы (жайлау суреттері) секілді сан алуан кез-кезең- 
дер романда айрыкша бейнелі, кең тынысты, өр- 
некті, ырғакты бай тілмен, дэстүрлі прозаның реа- 
листік эдістерімен, зор шабьптіен суреттеледі. Іш- 
тей өзін-өзі кажап, екі удай болып арпалысып, ой 
ушығына жете алмай, кате кадам басып, бармак 
шайнап, от басынан опык жеп, ортасына сыймай, 
шідер узіп кетіп, басты тауға, таска соғып, урт 
кимылға барып, содан таяк жеп, кылмысты ата- 
нып, жазыксыз жаза шегіп, көп уакыттан кейін ту- 
ған жерге оралып, саналы эрекетке көшкен База- 
ралының іші-сыртын жазушы тамашалай отырып, 
іш тартуын жасырмай, ашык пейілмен жаркырата 
көрсетеді. Бул тулға жазушы каламынан ертерек- 
те туған ірі кимыл иелері Бактығүл, Үзактардың 
рухани туысы, дэлірек айтса, элем эдебиетіңдегі 
күрескерлер катарына еркін аттап барып, тең ко- 
сылған үздік каһарман.
Ә-тің улкен суреткерлік шеберлігінің терең ашы- 
лып көрінетін айкын тусы -  адам кескіндерін бей- 
нелейтін шак. Кейіпкер алғаш эрекет сахнасына 
шыккан бетте автор оның келбетінің есте калар- 
лык сипат-белгілерін суреттеп береді. Адамның 
жалпы тұрпаты, бойы, дене бітімі, кимыл-козға- 
лысы, эсіресе, бас бітімі, бет пішіні, көзі, мурны, 
ерні, тісі атамалап керсетілмей, бір-бірімен бай- 
ланыста, эрекет, кимыл үстінде, жаңды -  тірі ка- 
лыпта, сан алуан көңіл күйімен толкыған, тебірен- 
ген, ренжіген, куанған, жек көрген сәтінде бой 
көрсетеді. Жазушының қырағы көзі эр түрлі нэ- 
сілді, сан алуан эулетті дэл көріп, анык басып, 
капысыз танытады. Суретші каламгер бір-біріне 
уксамайтын ондаған адамның реалистік портретін 
жасайды, олар тутас көрмелерді толтыруға жетіп 
жатыр. Ә. кудіретімен жаратылған әйедцер бейне- 
лері бірінен-бірі еткендей сулу, нурлы, эсем: Тоғ- 
жан, Қуандык, Салтанат, Әйгерім, Үмітей, Керім- 
бала, Нурғаным, Мағыш, Мэкен. Атпал азамат- 
тар, батыр жігіттер кандай: Базаралы, Балағыз, 
Оспан, Дэрмен, Әбіш, қыртысты билер. кат-кабат 
жуандар: Бөжей, Оразбай, Әзімбай Осынау калың 
шоғырдың бір туғырында -  Қунанбай, бір туғы-



рында -  Абай. Екеуінің де үй ішіңде, көпшілік ор- 
тасында, далада, шұрай топ алдында, отырған, 
жүрген, ат үстінде, ойға батқан, ашүға мінген шақ- 
тардағы, әр кездердегі шешім қабылдап, билік 
айтқандағы кескін-келбеті барша бояүымен көз 
алдыңызға келеді. Бірі -  қаттылықтың, зорлық- 
зомбылықтың, екіншісі адамгершіліктің, әділет- 
мархабаттың бейнесіндей. Жазүшы кейіпкер 
келбетін сомдаү үшін авторлық баяндаү, персо- 
наждың өткен күңдерін еске түсірү, өзіңдік сөздік 
сипаттама, басқалардың берген бағасы, психо- 
логиялық саралаү, ой ағымы, диалог, монолог, 
полилог секілді көркемдік қүралдарды мейлінше 
еркін қолданады. Қаһарман оңаша күйде, екеү- 
ара, топ ортасыцда, мәжіліс үстіңде, әрекет-күрес 
басыһща, қолма-қол шайқаста, бір қүаныш, бір 
қайғыда, барлық болмысымен толық ашылып, 
оқырман назарына түседі. Әрбір кейіпкердің мой- 
нына жүктелген көркемдік мақсат, идеялық сал- 
мақ бар. Романның басынан аяғына дейін көрініп, 
характерлік даралығымен толық ашылатын ұлы 
қаһармандарбіртөбеболса, жекеоқиғаларға, эпи- 
зодтаржа ғана қатысатын кейіпкерлер де бар. Өмір 
сахнасына бір бүын келіп, өсіп, жетіліп, күресіп, 
шайқасып, жақсылы-жаманды тіршілік кешіп, 
мерзімді үақьп- өткен соң, ажал қармағына ілінді. 
Көшті келесіұрпақжалғастырады. Тағыдақүаныш, 
тағы да қайғы. Тағы да талас, тағы да күрес. Сол 
мәңгілік майданның әлеүметтік-психологиялық, 
философиялық роман беттеріне түскен ақиқаты, 
шындығы оқырманды эстетикалық ләззатқа 
бөлеп, сантараүтебіреністеойғажетелейді. Әлем- 
де алғашқы екі кітап «Абай», үшінші кітап -  «Абай 
аға», кейін төрт кітап «Абай жолы» аталүыңда мег- 
зеүлік мән бар. Жеке тараү аттарының символ- 
дых мағынасын гілғаш көрсеткен Ғабит Мүсірепов 
болатын. Шьгарманы орыс тіліне аүдарү кезінде 
тараү аттарын өзгертү ұсынысына автордың мүдце 
келіспеүінде үлкен негіз бар еді. Бір қарағанда, 
орасан зор көлемді болып көрінетін шығармаға 
жітірек назар салсаңыз, ықшамдылық, келісім, 
гармония заңдылықтарына ерекше мән берілгеніне 
көз жеткізесіз. Бірінші кітап жеті тараү (Қайтқан- 
да, Қат-қабатта, Жолда, Шытырманда, Бел-Бе- 
лесте, Өрде, Қияда), екінші кітаптажетітараү(Тай- 
ғақта, Жайлауда, Еңісте, Охапта, Асуда, Тарау- 
да, Биікте), бір эпилог, үшінші кітапта алты тарау 
(Абай аға, Кек жолында, Қарашығын, Өкініште, 
Қақтығыста, Қоршауда), төртінші кітапта алты та
рау (Түн-тунекте, Қуз-қияда, Қапада, Қастықта, 
Шайқаста, Жұтта), бір эпилог -  эпопеяда барлығы 
жиырма алты тарау, екі эпилог бар. Өз ішінен әр 
тарау тағы бірнеше тараушаға бөлінген, Олар және 
жеке көрініс, ситуациялардан тұрады. Әрбір тара- 
удың аты сол бөлімде өтөтін басты оқиғаның пси- 
хологиялық қалпын дәл бөреді. Жинақтай келген- 
де, Абай өмірінің, жеке адам тағдырының бір шақ- 
тағы болмыс-бітімін анықтайтын образдық-сим- 
волдық мәні кушті бейнелі сөз. Екі тарау аты, екі 
эпилогтан өзге жиырма төрт тарау аты түгелдей 
бір-бірімен ұйқасып, сабақтасып, жалғасып тұр. 
Нұрлы, бақытты, сәулелі сәттерден гөрі, қайғы- 
лы, драмалы, трагедиялы куйлер көп. Мыңмен 
жалғыз алысқан данышпан, ақын ғұмырының 
мұңлы-зарлы шежіресі іспетті. Бірінші кітаптың 
соңында бвйнөлөнөтін шыңға шыққан жалғыз бал- 
ғын шынар төртінші кітаптың аяғында зәулім бо
лып өсіп барып, ақыры қулайды. Бұл да символ. 
Айта берсе, романда мұндай жинақтаушылық
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мәнге ие болып кететін образ бейнелер көп, осы 
қатарда теңіз кейпіне айналатын дала, ондағы бо- 
лашаққа тартқан кеме, тарих белестері іспеттес 
боп көрінетін таулар тізбегін де қосу керек.
Әлем әдебиеті қазынасына ерекше қымбат көр- 
кемдік-эстетикалық игілік болып қосылған «Абай 
жолы» эпопеясының шығармашылық тарихында, 
жазушының устаханалық баянында бірнеше оқшау 
белгі, қасиет-сапа бар. Қаламгердің болашақ ро
ман қаһармандары, олардың ұрпақ-нәсілдері ор- 
тасында туып, алаңсыз сәбилік, бақытты бала- 
лық, бозбалалық күңдерін солар кешкен қат-қабат 
әлеуметтік-психологиялық, тұрмыстық-этногра- 
фиялық, табиғи-экологиялық қоршауда, қаймағы 
бұзылмаған көшпелілер мәдениеті құшағында 
өткізуі бір олжа болса, екінші сәттілік Қунанбай -  
Әуез, Абай -  Омархан әулеті өзара қыз беріп, қыз 
алысқан, нағашылы-жиендік орайда туысып, ор
тах хуаныш, ортах хайғы бөліскен, сүйек-шатыс- 
ты, жүз жылдых хүйеуліх, мың жылдых хұдалых 
рәсімін беріх ұстанған жахын, бауыр адамдар 
екендігінде жатыр. Кезінде Ә-тің өзі есхертхен- 
дей, бір ру, бір бұтах болып, біте хайнасып кет- 
кен. Муның үстіне жазушы көптомдых шығарма 
тудыруға бел байлаған соң, өзі бейнелейтін дәуір- 
дің басты кісілері, басты охиғалары туралы тари- 
хи хужаттарды, сол хезеңді көрген, білген адам- 
дардың жадыңда халған есхі сөздерді арнайы те- 
pin, жинап, екшеп пайдаланған. Осыларға хоса 
әлемдік реалистік проза улгілері, хлассихалых та- 
рихи романдар тағылымы, хазах хара сөзінің өз 
мүмкіндіктері жан-жахты харастырылып, терең 
зерттеліп, автордың эстетикалых мұраттарына ба- 
ғындырылып, батыл шешіммен, соны шеберліхпен 
халамгерліх нахты тәжірибедеғажайып жемістерін 
берді. Сөйтіп Ә. өнер адамы мен халых тағдырын 
тұтас бірліххе хөрсететін зор реалистік шығарма 
жазудың жаңа хөркемдік мектебін ашты. Негізінен 
өмірде өткен адамдардың басында болтан охиға- 
лардың жалпы сорабын сахтай отырып, жазушы 
хөрхемдік логика, эстетихалых мұратты, реалистік 
шығарма жасау талап-шарттарын бірінші орынға 
хойған. Өз атымен, өзінің тіршіліктерін нахты, 
дәмді әрекеттерімен бейнеленген кейіпкерлердің 
өзін сомдауда жазушы хиялға, авторлых фанта- 
зияға мол орын береді. Тыңнан, ойдан шығарыл- 
ған охиғалар, ситуациялар, бейнелер толып жа
тыр. Бұл реттегі Ә. шеберлігін шомбал шұбар тас- 
ты ойып, хашап, жан бітіріп, көркем тулға, жауһар 
туыңды жасайтын тынымсыз еңбекхор мусіншінің 
азапты да рахат әрекеттерін еске тусіреді. Бір 
адамның, бір шаңырахтың, бір тайпаның, бір ха- 
лыхтың іштей жарылуы, осы іргеден туып, өрістей- 
тін неше түрлі психологиялых халде: түңілу мен 
үміт, хайратсыздых пен батырлых, надандых пен 
мәдениет, жахсылых пен жамандых, алауыздых 
пен бірлік дейсіз бе, әйтеуір харама-харсы полюс- 
тер, контраст бояулар шарпысуын, устасулар, 
хахтьғысулар кернеуін бейнелеудің хас шебері Ә., 
түптеп келгеңде, ең биік туғыр -  емір мен өлімнің 
соңғы айхасының сан алуан түрлерін жан-жахты 
суреттейді. Жазушы алғашхы шығармаларында- 
ах өмір мен өлімді хатар егіз алып, екеуін де тең 
күйде бейнеледі. Жиырмасыншы жылдардағы жас 
Әуезов әңгіме, повестерінің көбі адамдардың 
ерікті-еріксіз ажалдарымен, өліммен аяхталады.



26 «АБАЙ ЖОЛЫ»

Бул енді тарих сахнасынан кетіп бара жатқан ке- 
шегі көшпелі өркениеттің мерт болуы деген идея- 
мен сабақтас керкем ой. Осы сарынның тереңде- 
ген тосқыны «Абай жолы» эпопеясының басынан 
аяғына дейін ыңыранып ағып жатыр: Қодар мен 
Қамқаның зорлықпен жасалған қанды өлімі, на- 
мыстан күйіп кеткен Бежейдің кекті елімі, ауыр 
сырқаттан көктей қиылған Әбіштің аянышты өлімі, 
асарын асап, жасарын жасап, урпэғын өсіріп бол- 
ған Зеренің разы елімі, кдтыгез, тас журек руба- 
сыларының құрбандығына шалынған титтей Кәм- 
шаттың ащы елімі, кезіңде қылышынан қан там
гам Қунанбайдың шымыддық артындағы сопылық 
мінажат елімі, ең ак.ырында халқының ары мен 
уяты, жаны мен сыры, өлеңі мен үні болған дана 
Абайдың трагедиялық елімі бар. Үлы жазушының 
бас шығармасында бейнеленген негізгі тартыс -  
әділет пен зорлық, түтастық пен алауыздык., білім 
мен надандық, махаббат пен ғадауат майданын- 
да туптің-тубінде жарқын өмірдің, нур сәуленің, 
береке-бірліктің жеңетінін мадақтаған, езі қулай 
сүйіп, сол жолға барлық қайрат-жігерін, өр талан- 
тын, сапалы ғумырын арнаған -  қазақ халқының 
ерісті келешегі мәңгілік деген асқақ арманды 
үміттің оты маздап жанып тур.
“Абай жолы» эпопеясын А. Нүрқатов, М. Барата
ев, Б. Кенжебаев, Т. Нүртазин, 3. Ахметов, Ә. Бай- 
танаев, Е. Лизунова, Л. Әуезова, Б. Шалабаев, 
3. Кедрина, Р. Бердібаев, 3. Қабдолов, Ш. Елеуке- 
нов, Р. Нүрғали арнайы зерттеді. Жазушылар 
Л. Арагон, А. Стиль, А. Фадеев, Н. Тихонов, Ш. 
Айтматов, Ғ. Мүсірепов, С. Муцанов, Н. Погодин, 
Т. Ахтанов, Ә. Нүрпейісов, Ә. Кекілбаев романды 
улы шьғарма деп таныды. Академик Қ. Сетбаев 
бул туындыны «Казак өмірінің энциклопедиясы» 
деп бағалады. «Абай» романының 1-кітабы 1942 ж. 
Алматыда шықты, 2-кітап 1947 ж. жарык керді. 
1949 ж. 2 ТОМДЫҚ романга 1-дәрежелі Мемлекеттік 
(Сталиңдік) сыйлық берілді. «Абай жолы» эпопея- 
сының 3-томы алғаш «Ақын аға» деген атпен «Әде- 
биет және искусство» журналында (1949, № 4, 5, 
6, 7, 8, 9) жарияланды да, 1950 ж. кітап болып 
шықты. 4 томдық «Абай жолы» роман-эпопеясы- 
на 1959 ж. Лениндік сыйлық берілді. Дүркін-дүркін 
шығып турған жеке басылымдардың устіне, бул 
роман-эпопея жазушының 6, 12, 20, 50 томдық 
шығармалар жинағына еңді. Орыс тілінде бірнеше 
рет Алматыда, Мәскеуде жарияланды, 200 том- 
дык «Әлем әдебиеті кітапханасы» сериясында ба- 
сылды. Романды орыс тіліне А. Никольская, 
Т. Нүртазин, Л. Соболев, Н. Анов, 3. Кедриналар 
аударды. Әлемдік даңқка ие болтан улы роман- 
эпопея орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай, 
түрік, урду, поляк, чех, венгр, румын, болгар, 
әзірбайжан, армян, татар, украин, тәжік, турікмен, 
қырғыз, якут (Саха), монгол, езбек, парсы т. б. 
тілдерге аударылган. Роман желісімен бірнеше ин
сценировка жасалып, радио мен теледидардан 
көрсетілді, сахнага койылган.

Р. Нүргат.
«АБАЙ ЖОЛЫ» ( «Пу т ь  Аб ая » ) ,  жазушының 
шагын макаласы. «Литературная газетада» 1954 ж. 
13 карашада шыққан. Газеттің бул нөмірінде Косо
гор металлургия зауыты жумысшыларының «Ли
тературная газетада» сол жылдың 10 тамызында 
басылган «Чего мы ждем от наших писателей» атты

хатына жауап ретінде Ә. пен Б. Полевойдың жау- 
аптары берілген. Металлургтардың хаты улкен ре- 
зонанска ие болып, баспасезде кеп талқыланган. 
Хат 50-жылдардагы укіметтің идеологиялык талап- 
тарын алга шыгару максатында жазылганы анык 
байқалады. Хатта КСРО жазушыларының көпте- 
ген шыгармалары ауызга алынган, жогары бага 
берілген шыгармалардың бірі -  Ә-тің «Абай» ро
маны. Мақаладагы романның 4-кітабын біткені, 
енді біздің заманымызга дейінгі уақытты камти- 
тын кең келемді эпопея жазу ойында бар екені 
туралы айтқандары Ә-тің шыгармашылық лабора- 
ториясынан біршама хабар береді, Әңгіме кейбір 
деректерде 5 том етіп, кей деректерде 7 том етіп 
жоспарланган «Өсхен өркен» романы жайында 
болып отыр. Мақала суреткердің халық қолдаса, 
шыгармашылық еңбек те жемісті бола туседі де
ген ойымен аяқталган.

Р. Әбдігүлов

«АБАЙ ЖОЛЫ» ЭПОПЕЯСЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАЗЫЛУ ТАРИХЫ», монография- 
лык зерттеу. Авторы -  3. Ахметов. 1984 ж. орыс 
тілінде «Ғылым» баспасынан жарык көрген. Еңбек- 
те «Абай жолы» эпопеясының кейбір поэтикалык 
мәселелері -  идеялык-керкемдік ерекшеліктері, 
кейіпкерлердің образдарын сомдау, сюжеттік- 
композициялык күрылысы шыгарманың жазылу 
тарихымен байланысты талданган. Мунымен коса 
романның өзіндік ерекшеліктерінен туындайтын 
автордың тупкі ойы, оның жуэеге асуы, көркемдік 
шындык пен тарихи шындыктың кабысып, жара- 
сым табуы, тарихи тулганың образы, тарихты жа- 
саушы халыктың рөлі жан-жакты карастырылган. 
Сондай-ак эпопеяның, оның жеке кітаптарының 
жариялану тарихы, колжазбаның сакталган нуска- 
ларын ой елегінен өткізу, казакша түпнуска мен 
орысша аудармасын салыстыру, Ә-тің романда 
біркатар көркемдік шешім табуына себепші бол
тан Абай шыгармашылыгы жөніңдегі гылыми-зерт- 
теу еңбектерін талдау зерттеуші назарынан тыс 
калмаган. Жалпы алганда, монографияда керкем- 
дік, характер шыңдыгы мен тарихи шындык, тари
хи тулгага жазушының көзкарасы, эпопеядагы 
көркемдік-идеялык жуйенің бірлігі туралы мәсе- 
лелерге баса көңіл аударылган. Кітагггың жауагтты 
редакторы -  3. Кедрина, пікір жазган -  Е. Лизуно
ва. Көлемі 13,9 баспа табак, таралымы 1500 дана. 
«АБАЙ ЖОЛЫ» ЭПОПЕЯСЫНЫҢ ТАРИХИ  
НЕГІЗДЕРІ», монография. Авторы -  Л. Эуезо- 
ва. 1969 ж. орыс тілінде «Ғылым» баспасынан 
жарык керген. Кітап 4 тарауга белінген: а) «Абай 
жолы» эпопеясындагы тарихи емір шындыгы; э) 
екі гасыр межесіндегі казак когамының 
әлеуметтік-экономикалык өзгерістері жене олар- 
ДЫ Ң эпопеяда бейнеленуі; б) Абай Кунанбаев 
жене ОНЫҢ ескен ортасы; в) Абайдың саяси жер 
аударылган орыс достары. Автор Ә-тің тарихи ма- 
териалдарды іріктеп-екшеп, шебер пайдалана 
білгенін дәлелдеуді карастырган. Зерттеуші та
рихи мэселелерге талдау жасаумен катар, сол 
деректердің керкем шыгармадан келісім тауып, 
тартымды бейнеленгенін орынды керсеткен. Ол 
тарихи романды талдау барысында оган тарих 
тургысынан карауды, ягни дәуірді сипаттаганда 
когамдык-саяси катынастардың төркінін терең 
камтып, өткенге гылыми негізде карауды, оны 
дал әрі накты аша білуді усынады. Кітаптың 
көлемі 17,5 баспа табак, таралымы 3400 дана 
Жауапты редакторы -  М. Сильченко. Еңбек та-



рихшыларға, филологтарға, студенттер мен әде- 
биет жанашырларына арналған.
«АБАЙ ЖОЛЫ» ЭПОПЕЯСЫНЫҢ ТІЛІ, А б а й  
ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң  т і л і  мен о р т а қ т а с -  
т ы ғ ы , ә с е р і . Абай шығармалары халықтың ау- 
ызша және жазба өскерткіштеріцде сақталған көне 
қазақ мәдениетінен, шығыс мәдениетінің улы шы- 
ғармаларынан -  тәжіктің, әзірбайжанның, өзбек- 
тің классикалық поэзиясынан, орыс, сол арқылы 
өуропа мәдениетінен нәр алған. Ә. көрсеткен осы 
“үш улы қайнар булақтың» ізі оның өз шығармала- 
рында да, әсіресе, «Абай жолында» сайрап жа- 
тыр. Жазушы «сөздік жағынан менің романдарым- 
ның Абай өмір сүрген тарихи дәуірге сәйкес 
ерекшеліктері мол. Оның үстіне мен Абайдың өз 
шығармаларының сөздік қорынан да мейлінше 
пайдаландым» (20 томдык. шығармалар жинағы, 
А., 1985,12-том, 3-бет)дегенді сірә кемеңгер акын- 
мен өз арасындағы сол рухани ортақтықтан шыға- 
рып айтса керек. Абай шьғармаларыңца да, эпо- 
пеяда да халқымыздың 19 ғасырдың 2-жартысын- 
дағыөмірі суреттеледі. Абайда, Ә. те сол кезеңдегі 
көне казак мәдениетін, яғни халык тілі байлығын, 
әсіресе, ондағы байырғы күбылыстарды, шешен- 
д ік накыл сөздерді, макал-мәтелді, билер айты- 
сындағы түрлі көне және дәстүрлі сөз колданыс- 
тарды, афоризмдік орамдарды, аңшылыкка, сон- 
дай-ак халкымыздың тапкыр жауагттарында калып- 
таскан ежелгі тілдік дәстүрді, ас беруге, кыз үза- 
тып, келін түсіруге, өлікті аттаңдыруға, той-тома- 
лак түрлеріне, әр апуан этнограф., заттык-рухани 
мәдениетке байланысты лексикалык кабаттардың 
қай-кайсысын да кажетінше камти пайдаланды. 
Абай заманыңца Орта Азия мен Араб шығысының 
классик акындарының шығармалары кеңінен та
ракан. Бүларды, яғни шығыс мәдениетінің үлы 
шыармаларын -  Рудаки шығармалары тілінің да- 
нышпан карапайымдылығын, Фирдауси ғазелде- 
ріндегі әуезді ырғакты, Низами мен Руми жыр- 
ларының өн бойынан айкын сезілетін дыбыстық, 
сондай-ак жеке сөз түріндегі кайталауларды, 
синтаксистік егіздеулерді, ассонанс пен аллите- 
рациялык тәсілдерді, Сағди мен Хафиз өлеңдерінің 
сырт әуенділігі мен саздылығын барынша жетік 
білді. Шығыстың көркем сөз өнерінде кеңінен та
ракан садж, тавзе, илтизом, таносуб, иштиқоқ 
тәсілдерін өздерінің шыкармаларында Абай да, 
Ә. те жиі пайдаланды.
Абай өлеңдерінде, эпопеяда дыбыстык қайталау- 
лармен коса жеке сөз түріндегі кайталаулар да 
кездесіп отырады. Негізгі ойды үстап түркан сөзді 
бүлай екі рет немесе бір рет көп кайталап кодцану 
әдісі шьғыс әдебиетінде жалпы әріден келе жат- 
кан кене тәсіл. Көркем тіл тәжірибесіндегі кайта- 
лаудың мүндай түрін илтизом тәсілі дейді. Рас, 
илтизом тәсілі поэзиядан гөрі прозада жиірек 
үшырасады.

«Көпжасамай, көк орган,
Жарасы үлкен жас өлім 
Күн шалған жерді тез орган,
Күншіл д үние кас өлім.

Артына белгі каядырмай,
Бауыры қаттытасөлім 
Жыпамайындеседе 
Шьиарлык па осыөлім...

Қойданкоңыр, жылкыданторыБакең, 
Адалдыкка бар едцің зоры Бәкең 
Үры-карыкөбейіп, к... шөмейтіп.
Неге бодцы баредцің қорыБвкең...
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Т алай сөз бүдан бүрын көп айтқанмын, 
Акыддылар арланып уялған соң,
Ойланып түзеле ме деп айтқанмын... «

(Абай.)

“Абай жолында» тіркес ыңкайындакы кайталау
лар да үшырасады: «Сол кеште шашырай таракан 
жастар топтары еркін, всем ән шыркады». Осын- 
дакы сол кеште тіркесін келесі бетте жазушы бір- 
неше рет кайталайды: «Сол кеште Әнетке карай 
беттеген Базаралы ат үстінде ән салып келе жат- 
кан Балбаланың сымбатты сүңкак бойына, кыпша 
беліне тамашалай карайды. Сол кеште Керімбала 
мен Оралбай косылып ән сәндейді, Сол кеште, 
жарык айлы сыркүмар кеште, көп жолдастың кор- 
шауында келе жатып, Әмір мен Үмітей саз коса- 
ды. Сол кеште, үлкен өнер, әсерлі әнмен кошта- 
сар кеште... Әйгерім ән шыркап отыр».
«Абай жолының» 2-кітабының эпилогындакы мүн- 
дай кайталаулар бүдан да келемді, бүдан да күр- 
делірек. Ол эпопеяның өн бойынан кездесіп оты- 
ратын сан сала тідцік қайталаулардың барлык сипа- 
тын жан-жакты танытарлыктай, солардың бәрінің 
жиынгык ерекшелігін аңкартарлыктай, жалпы илти- 
озомдык сөз колданыстың Ә. шыкармаларындакы 
көрінісін барынша саркып, топтап көрсетерліктей. 
«Ақшоқыда туған елең, өлең мен ән сан саналы 
жырлар кешіріліп жатталып, әуеңцеп толкып тарап 
жатты», 2-кітаптакы эпилог осыпай басталады. Осы 
сөйлем сәл кана езгеріспен эпилогтың әр түсында 
такы терт рет кайталанады: «Ақшоқыда тукан 
елең, өлең мен ән жатталып, кешіріліп әуендеп 
толкып Ералыка жетті. Ақшоқыда туған елең, 
елең мен ән кешіріліп жатталып Мүхаметжан 
әуенімен Үлжан аулына жеткен еді... Ақшоқыда 
тукан ән жатталып, сол күндердің кешіңде үйкы- 
сыз жаткан Қүнанбайдың қүлакына жетті... Ақшо- 
қыда тукан өлең, елең мен ән жатталып, әуенге 
косылып, кең атырапка тарап жатты».
2-кітагггың ең акырындакы осы сөйлем 3-кітаптың 
соңын ала, арака тура терт жүздей бет салып такы 
кездеседі. 4-кітаптың орта түсында да кайталана
ды. Сөйтіп, Абай өлеңдеріндегі, Ә. шыкармала- 
рыңцакы осы алуан қүрамды илтизомдык сез кол- 
даныстардын шыкыс әдебиетіндегі кене тілдік 
дәстүр мен халқымыздың бүгінгі керкем сез енері 
арасындакы жалкастык айкын көрінеді. Абай мен 
Ә. өздерінің шыкармаларында таносуб тәсілін де 
пайдаланады, якни бір-бірімен макыналас үкымы 
езара жакын сездерді кат-қабаттап косарлап, усте- 
мелеп колданады: сүм-сүрқия, ку заман, айбат- 
тайды, даттайды, кырмызы, кызыл жібек бозба- 
лалар; шабан, шардак жене шау; сыбыр, есек де- 
генді сырттай жүріп (Абай). Шабуыл-шаңдуыл, 
әмір-бүйрык, әмір-күдірет, шолак-шолтырак, ша- 
кым-арыз, камау-коршау, костаушы-куптаушы, 
бегет-аян, тор-шырка, байлык-барлык, тен-тусы, 
саяк-сандырак, бейіс-райыс-шафкат, бүлік-буза- 
кы-канкуйлы, акша-пул, күміс-казына (Ә.).
Ал ИШТИҚОК ТӘСІЛІНІҢ (якни түбірлес сездерді жа- 
кыстыра, жанастыра колданудың) акын тіліндегі, 
«Абай жолындакы» кейбір үлгісі мынадай: Кере- 
нау керден, бір керім... Сәнқой, даңкой, ойнас- 
шы, керім-кербез... Шалыктап, шалқып, шашпай 
ма... Сеңдіре алмай, сене алмай сеңделеді. .. Есер,
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есірік болмасаң (Абай). Қызықты, к,ызуды, қыз- 
дырманы ғана айтатын күлкіші, сауықшыл Барлас 
емес. .. Базаралы көңілін алаң етерлік оның ынтық, 
ынтызар сөзі. .. Абай өзінің сүйіп-сүйсініп берілетін 
еңбегінің соңында. .. Барлық күтуші қызметші атау- 
лының баршасы тамашалап қарап қалысты... 
Көкшенің карт-кдриясы Қаратайдікіне келген (Ә.). 
Ежелгі шығыс әдебиетінің, әсіресе, поэзияның 
тіліне тән тағы бір басты ерекшелік -  аныцтауыш- 
тык, сөз тіркестерінің жиі үшырасатындығы. Әдет- 
те мағына жағынан өзара қосақтап айтуға, басын 
біріктіруге келе бермейтін, ұғымы әр түрлі екі, кей- 
де үш сөзді бір-біріне бүлай тели жұмсау -  Абай 
мен Ә. шығаріиаларындағы тіл ортақтастығының 
тағы бір көрінісі: Қызыл балақ қыранның... Көңілдің 
жайлауынан ел кеткен бе... Қараңғы саңырау қай- 
ғы ойды жеңген... Жапырағы қуарған ескі үміт- 
пен... Ыстық қайрат, нүрлы ақыл, жылы жүрек... 
Асау жүрек аяғын шалыс басқан... Епке көнер ет 
жүрек. .. Ызалы жүрек, долы қол. .. Жастықтың оты 
жалындап Жас жүректе жанған шоқ (Абай). Көр 
кеуде, надан кеуде, ызалы кеуде, бітеу кеуде, 
теріс азу, сәнді салмақ, назды сүйкімділік, нәзік 
сүйкімділік, тәрбиелі үстамдылық, жас мәжіліс, 
жасты мүң, намыскер жүрек, үркек жүрек (Ә.). 
Абай мен Ә. шьғыстың көркем сөз тәжірибесінде 
кең тараған тавзе тәсілін де осылай шебер пайда- 
ланады. Екеуі де жеке сөздердің дыбыстық қүра- 
мы жағынан өзара әуезді болып келуіне қатты мән 
береді. Мысалы; Әсемсіп сәнсіп, Білгенсіп бәлсіп 
Әр нәрсеніңорынын... Үкі тақтық, Күлкі бақтықЖоқ 
немеге сүйініп... Алса қоймас Араны тағы тоймас 
(Абай). Қымыз ішіп жатқан... Бүрынғы кейбір на
дан ақынды, сатымсақ сөзді мәнсап мәзді шенепті 
баласы... Сазды кеште назды көңіл сыр ашады (Ә.)- 
«Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғы- 
лым да -  бәрі орыста түр. Зарарынан қашық болуға, 
пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын 
білмек керек. Сен оның тілін білсең, көкірек-көзің 
ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі со- 
ныменен бірдейлік дағуасына кіреді» (Абай). «Орыс 
тілінің мәдениетінен қазақша әдебиет тіліне қо- 
нымды үлгі алғанда, оны қазақ сөзімен қалыптап, 
жаңғыртып, өзгертіп бергенде, ең әуелі сол керкем, 
шебер істелген қорьп^па болсын. Бүл жөңде қыдцай 
мін болса, одағай, өрескел боп түрады» (Ә.). 
Шынында ақын мен жазушының осындай ортақ 
бағыт үстанғаны шығармаіларынан да айқын сезі- 
леді. Қазақ тілі заңдылығына сай, орыс тілінің ық- 
палымен жасалған “қонымды үлгілер», «көркем 
шебер істелген қорытпалар» қай-қайсысынан да 
кездесіп отырады.
«Құнанбай езінің кәрілік оңашалығында осындай 
бір орынды өзі де көксейтін... Жүқалау, қып-қызыл 
еріндері мінсіз, кінәсіз тазалықпен тыныс гілады... 
Анау көрініп түрған тескейдің сай-саласы, бие 
бауы, ауыл қонысы, қой өрісі -  барлығы да сон- 
шалық таныс, жа<ын... Қыздар кіргенде, Әбіш 
скрипкасын тоцтатып, жаңа келген сыпайы топқа 
тәрбиелі ілтипат білдірді... Смирнов подполков
ник чиніндегі ісшіл, ширақ адам болатын» (Ә ). 
Абай елеһщерінде, Ә. шығармаларында орыс тілі- 
нің ізі әр түрде байкалады. Мыс., түлғалық жағы 
езгертілмей, дәл орыс тіліндегі қалпында алын- 
ған сөздер де кездеседі. Олар: коренной, майор, 
кандидат, назначение, прошение, самородный,

дознание, единица, элемент (Абай), потрава, не
доимка, космогония, депеша, вексель, околоток, 
ходок, урядник (Ә ). Сондай-ак түлғасы сәл-пәл 
өзгертіліп қолданылған да сөздер бар. Олар 
темеңдегі тәрізділер: зауат, нөл, нөмір, ояз, ояз- 
най, самаурын, сот, бодам, бөтелке, жеребе, стар- 
шын (Абай), майыр, кіршіме, барабай, зәуезнай, 
боқырау, бодам, имампос, окап, охотшы, дабер- 
най, старшын, шербешнай, мәліш, прәшке (Ә.).

Е. Жанпейкхх.
«АБАЙ (ИБРАҺИМ) ҚҮНАНБАЙҮЛЫ (1 8 4 5 -
1904)», жазушының монографиясы. Ә-тің букіл 
саналы өмірі Абайдың емірі мен шығармашылы- 
ғын, мүраларын зерттеуге арналғаны, осылардың 
ішіңде «Абай жолы» эпопеясын жаза жүріп, оның 
еміріне қатысты 4 нұсқадағы өмірбаянын, улкен 
зерттеу еңбегін -  монографиясын жазғаны белгілі. 
Бүл жерде Абайға қатысты ізденулерін екі бағыт- 
та жүргізіп отырғандығы көрінеді. Соның бірінші- 
сіне ғылыми-зерттеу мақсатындағы, екіншісіне 
«Абай жолына» байланысты көркемдік ізденістері 
жатады. Әлгі 4 нүсқадағы өмірбаянының бірінші -  
«Абайдың туысы менемірі» (1927-1933), бұданкей- 
ін екіншісі (1940), ушіншісі (1944), тертіншісі (1950) 
-  бәрі де «Абайдың емірбаяны» деген атпен жа- 
зылды. Бүл монография -  сол нүскалардың қо- 
рытындысы. Монографияда Ә. аддымен ақын емір 
сүрген заманнан бастап оны танудың жолдарын, 
жас шағы мен есейіп-ержеткендегі шығармаларын, 
олардың жанрлық ерекшеліктерін бөліп-бөліп ка- 
растырды және мұнымен бірге Ақылбай мен Ма- 
ғауия шығармашыльғына да тоқталды. Осы зерт- 
теулерін жазу барысында әр нұскаға өткен сайын 
жаңа танымдармен толтырып, кейде кейбір түста- 
рын кейінгі жендеулеріне жібермей, алып калып 
отырды. Түтас алғанда, алдыңғы ой, алдыңғы та- 
ным, кезқарастарын жетілдіріп қорытындылаған 
монография мақсаты -  Абай емірі мен шығарма- 
ларын топтап, жинақтап, дүниетанымын ашып, 
бүкіл болмыс-бітім ерекшеліктерін жүйелі, біртү- 
тас дүниеге айналдыру еді. Абайды тудырған де- 
yip, Абайдың тарихи ортасы, сол кездегі қоғам- 
дық, әлеуметтік жағдайдың бәрін қамтып, көрсетіп 
барып, оның кім екендігін, акындығы мен ойшыл- 
дығын, оны білу үшін 19 ғасырдың 2-жартысыңда- 
ғы Қазақстанның тарихи халін бірлікте түсіндіру 
керек екендігін есінде сақтады. Бүл шақ патша- 
лық Ресейдің отарлау саясатының аяқталып, оның

Абайдыңотбасы. Бірінші катарда Бәкизат, Турағүл,
Әубәкір; екінші катарда: Абай, Еркежан, Кәмалия; 

үшінші катарда: Мағауия.



жемісі мен қызьғын көре бастаған уақыт еді. Ішкі 
Ресейдің шаруаларын қоныс аудартқанда, оларға 
қазақ ауылдарының ең шурайлы, нулы, сулы 
жерлерін иемдендірді. Бұл кезде к,азақты билеудің 
жаңа тәртіп жолдары да енгізілген-ді. Солардың 
барлығы ақынның ой, танымына із-бөлгісін қал- 
дырмай тура алмады. Ү ш жылда бір сайланып тура- 
тын болыс ауылда ең бөделді болса, оның 
қызметін Абайдың өзі де басынан өткерді. Билеу 
сатысындағы улықтардың барлығын жемқорлық, 
паракорлық жайлағанын көрді. Биліктегі осыңдай 
былықты, ел салтындағы қун, жесір, жер дауы, 
барымта, басқа да жолсыздықтардан туыңдайтын 
ескілік әдеттерді патшапық билік мейлінше қол- 
дап, қуаттап, қайта соған итермелеп отыратынын 
ақын барынша уғынды. Отарлаудың, мундай 
билеушіліктің сырын Абайдың тусінуі әрі тусіңціре 
білуі оны өзінен алдыңғылардың дәреже- 
деңгейіңде қаддырмады. Монографияда ақынның 
оқып-ізденуіне себепші болған жағдайлар мен 
орыстың озық ойлы азаматтарының әсер-ықпа- 
лын, онан соң өзінше жол тауып, ой биігіне 
көтерілгенін сөз етеді. Олардың көмегін айтқан- 
да, орыс мектебін көрмеген, отаршыл 
шенеуніктерінен басқа орыс интеллигенциясын 
кездестірмеген Абайға жаңа ізденіп жүрген 
кезіндегі көмекшілік қызметін ғана айту керек 
дегенді, іздене, біле келе жетіліп, толысқан Абай 
алдында олар көп төмендеп қалғанын айтады. 
Орыс классиктері қалай зерттелсе, Ә. те бул 
еңбеістеріне орыс әдебиеті тарихы ғылымын тексе- 
ретін әдісті қолданды: ол әдісте ақын шығарма- 
лары жазылған жылдары бойынша топтастырып, 
қарастырылады. Ақынның өмірі мен оны танудың 
жолдарын айтқаннан кейін, шығармашылығын 
осындай бағьпта тексергенді дурыс деп тапты. Бул 
зерттеуін шәкірттер алдында оқып журген дәрісте- 
рінен, әр кез, әр уақытта жазылып келген сында- 
ры мен мақалаларынан жөні, жолы белек екенін 
еске салады. Абайдың анық ақын ретінде таны- 
луы 40 жасынан кейін басталған. Жас шағында 
жазғаңдарынан сақталып қалғандары: «Иузи рау- 
шан», «Фзули, Шамси», «Әліп би», «Сап-сап кеңі- 
лім» деген өлеңдері. Лирикалары өзінің көңіл куйле- 
рімен катар муңшыл, сыршыл ойларын танытады; 
пайдалы еңбекті, ғылым ізденуді мурат еткен ақын 
журтына игілік орнауын армандаумен бірге, кудігін, 
кунарсыз ортаның тарттырған киянатын, дос бо- 
лып журіп, сырт бергендердің татымсыз істерін 
жырларына қосады. Осындайды сезінуден, ойла- 
нудан туған жалғыздық ызалы муң, сарынды ту- 
ындатады. Шығармаларының барлығы да өзі өмір 
кешкен тарихи ортаның тарихтық болмысы кунде- 
лікті өмір шыңцығымен байланыстырылды. Осы- 
ларды реалист ақын болып айта да, жеткізе білді. 
Сөйтіп оның басты тақырыбына халық камы, көпші- 
лік муңы аркау болды. Ол өлең жазуды халқы 
дындағы қарызым деп білді; мундай өлеңдеріне 
жаңа идея, көркемдік касиет беріп, оған сыншыл- 
дьғы мен мысқылшыддығын қосты, суреттеп етыр- 
ған адамының кескіні мен мінезінен, қулқы мен 
қимыл-әрекетінен сол сыншылдығы мен мысқыл- 
шылдығы көрінді. Оның ойынша, өлмейтін ой мен 
өшпейтін сөз қажет, сондықтан өнер мен білімді, 
білмекке кумарлықты угіттеді, езге елдердің үздік 
улгілерімен ойын байланыстырды. Зерттеушінің 
«Ойланбай илануды емес, ойлану ушін илану 
керектігін қалады» дейтіні осыны сезінуден туды. 
Буны ақынның «Міні қайда екенін біле алмассың,
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Терең ойдың телміріп соңына ермей» деген тол- 
ғанысы бекіте туседі. Ақыннан 3 поэма калганы 
белгілі, олар: «Масғут», «Ескендір», «Әзім әңгі- 
месі». Мундағы бір ерекшелік өлеңдеріндегідей 
үшеуі де казактың өз өмір шындығынан алынып 
жазылмағандьғы. Үшеуі де шығыстық аңыздарға, 
соның ішінде атакты «Мың бір түн» («Әзім әңгіме- 
сі») желісіне курылды. «Масғутта» ултжанды, адам- 
гершілігі жоғары тулғаны үлгі етеді. Ол окшаулан- 
бай, дараланбай көптің бірі болып суреттелінеді. 
«Ескендір» такырыбы ертедегі шығыс акындары- 
ның көпшілігінен кездеседі. Бул жерде Абай бу- 
рыннан келе жаткан үлгі -  «назираны» колданып, 
белгілі такырыпты жаңа мазмун, жаңа сипатпен 
өзінше жырлады, Бірак шығыс акындарының дәс- 
түріне байланып, бағынып калмай, аңыздьі реа
листа өмірге бурып әкелді. Баска акындарда Ес- 
кендірге акылшы -  Қызыр (Қыдыр), ал Абай дас- 
таныңда -  Аристотель болды. Абай адамдар ара- 
сыңдағы мінез, карым-катынастарды тарихи шын- 
дыкка икемдеп, кейіпкерін дәріптемей, тәубесіне 
келтіре суреттеді. «Әзім әңгімесінде» туралығы, 
жазыксыздығы аркылы арманына жеткен жігіттің 
басынан кешкендерін сөз кылды. Муңда кара тас- 
ты алтынға айналдырарлык амалы бар аяр шал 
аркылы алхимия ғылымы көрсетіледі. Бірак жыр 
аякталмай калды. Жырды жазудағы акынның 
көздегені ойшылдыкты, тәрбиелілікті көрсету еді. 
Аудармашылығына келсе, ол да акын шығарма- 
шылығының басты салаларының біріне жатады. 
Монографияда оның уздік үлгі ретіндегі ерекше- 
ліктері талданып көрсетілді. Еуропа акындары 
И. Гете, Дж. Байрон, А. Мицкевич, орыс акыны 
И. А. Буниннен аударган бір-бір өлеңдерінің өзі де 
өзгеше даралыкты танытады. Оның рухына жа- 
кын, ыкыласын аударгандар А.С. Пушкин, М. Лер
монтов, И. Крыловтар болды. Пушкиннің Татьяна- 
сы ОНЫҢ аударуында («Амал жок -  кайттім білдір- 
мей», «Тәңрі коскан жар едің сен») казак даласы- 
НЫ Ң тел туындысындай эн болып тарап кетті. 
Еңдігі мол саланың бірі -  карасездері. Бірак бул 
салага келгенде зерттеуші тереңдеп бармайды. 
Әсіресе акынның Шыгысын, исламиятпен карым- 
катынасын соншалыкты жетік білгеніне карамас- 
тан, арнайы сөз козғаудан тайсактайды. Шынды- 
гына келсе, Шыгыс акыл-ойы Батыска бармастан 
бурын акын жанына эрі жакын, әрі тусінікті еді. 
Заман ыңгайына карап, Ә. бул жөніндегі байлам- 
дарын кыска кайырумен шектеліп отырды. Ойды 
философиясына бурса, оның кепшілігі тагы да 
шыгысымен байланысып жатады. «Абайдың фи- 
лософиясы деген такырыптарды оның кейбір 
елеңцерінен және карасездерінен теріп, сүзіп ка- 
рауга болады» (папка N9193) дегенді жеңілдетіп 
айтканымен, оган аса тусіністікпен және терең 
пайыммен карайтыны баска тустагы ойларынан 
керініс береді. Қарасездерінің ішіндегі ең көлем- 
дісі, улкен ой-толгауга курылганы «Ғаклиат-тасди- 
кат» деп аталатын 38-сезі. Тагы бір алуандыкты 
танытатын Сократ пен Аристотель арасындагы 
есиеттүріндегі еңгімесі -  25, афоризмдерден тура- 
тын -  37-сез. Ә. карасездердің езіндік бітімі мен 
кейбір ерекшеліктеріне токталады да, толып жат
кан оралымдык иірімдерін кыска кайырып, бас- 
ты-басты дегендеріне тезис түрінде багыт беру- 
мен гана шектеледі.
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Монографияның соңын Ак.ыл6ай мен Мағауияның 
шығармашылығын талдаумен аяқтады. Бірақ бүл 
еңбегін әлі де толықтырып жазу ойында барлы- 
ғын қолжазбасындағы сызылмаған, белгі қойыл- 
маған беттердің жоқ екендігі көрсетеді. Ондағы 
«Бул бөлімге С. Мукановтың, Қ. Жумалиевтің кем- 
шіліктерін көрсеткен тексеру де қосылады» 
(14-бет). «Бул бөлімге көп тузетулер қосылады» 
(32-бет), «Из 46-11, разбор 35» (306-бет), «Түзеу 
керек, өзі дауласатын дін басылармен өз тілінде 
сөйлескен» (314-бет) дегеңцері қай тұсын ұлғай- 
татындьғын нақтылай туссе, сурақ қойған беттер 
де жиі кездеседі. 1959 жылғы «Әр жыддар ойла- 
ры» деп аталатын кітапқа монографияның кей 
түстары қыск,артылып берідці, бұлардың барлығы 
20 томдық шығармалар жинағында (1985 жыл, 20- 
том) қайта қалпына келтірілді. Тупнусқадағы ең 
соңғы сөйлем: «Абайдан соңғы сол тустағы ең бір 
талантты, анық озғын идеялы адам Мағауияның 
акыңцық еңбектерін біз сонымен аяқтаймыз» (344- 
бет) деген жодцар жарық көрген басылымдардың 
ешқайсысына енбей қалған. т. Әкім.

«АБАЙ (ИБРАҺИМ) ҚҮНАНБАЕВ (1845-1904)»,
жазушының зерттеу еңбегі. 1945 ж. жазған. Үлы 
ақынның туғанына 100 жыл толу мерекесі қарса- 
ңында Абайдың әдеби мұрасы жөнінде адцын ала 
қамданып, әр түрлі салада атк,арылар жүмыстар- 
дың жөн-жобасы жасалған-ды. Осындай жүзеге 
асырар жүмыстардың жоспарына ақын мүрасы 
жөніңде жазылар ғылыми-зерттеу еңбек те бар еді. 
Абайға арналған мүншай ғылыми жинақка қатыса- 
тын авторлар қүрамы да белгілеңді. Бүл үжымдық 
жинақтың жалпы көлемі 350 бет болып, оны жа- 
зуға Ә. бастаған көрнекті әдебиет зерттеушілер -  
Е. Ысмайылов, М. Сильченко, Б. Кенжебаев, 
Н. Смирнова, I. Омаров, А. Машанов, Б. Шалабаев- 
тар қатынасты, сонымен бірге Абайдың досы -  
Көкбай Жаңатайулының ақын өмірі жайлы естелігі 
коса берілді. Бірак кітапта камтылатын тақырыбы 
мен мазмүны накты анықталып, даяр болғанмен, 
белгісіз себептермен шықпай қалған. Осы тылы- 
ми жинаққа Ә. көлемі 2 баспа табактай осы тылы- 
ми зерттеуін үсынтан, қазір жазушының архивіңце 
сақтаулы. Макала колжазбаның соңты бөліміне 
орналаскан, күлгін сиямен бөгде кісінің колымен 
көшірілген. «Авторы -  профессор Мүхтар Әуезов» 
деп көрсетілген. Шытармадаты өзекті ой желісі 
Ә-тің 1945 ж. жариялантан «Абайдың еңбектері» 
(«Социалды күрылыс», 1945, 8 тамыз), «Қазак хал- 
кының үлы акыны» («Социалистік Қазакстан», 1945, 
15 мамыр), Б. Кенжебаевпен бірітіп жазтан «Абай» 
(А., 1945) атты макдпаларыңда баяндалтан. Атал- 
мыш зерттеу еңбек жазушының 20 томдык шытар- 
малар жинатында жарык көрді (А., 1985, 18-том, 
143-173-беттер). Еңбекте үлы акынның өмірі, өсіп- 
өнген ортасы, шьғармаларының кайнар көзі, сол 
кездегі саяси-әлеуметтік жатдай, жаңашылдыты, 
батыс-шытыс әдебиеттерімен байланысы туралы 
толтамдар жасап, «казактың жаңа мәдениетінің 
негізін калатан, казак халкының классикалык поэ- 
зиясының жарык жүддызы болтан» Абайдың даңкы 
мәңгі өшпейді деп аяктатан пікірін.

Қ. Мукаметханав.
«АБАЙДЫ БІЛМЕК КЕРЕК ОЙЛЫ ЖАСҚА», Ә.
жазтан оку күралы. 1997 ж. «Санат» баспасынан

толык нүскасы жарык көрді. Кітап күрастырушы 
әрі талым М. Мырзахметүлының «Мүхтар Әуезов 
және Абай әлемі» деген көлемді алты сөзімен ашы- 
лады. Екінші бөлімде жазушының каламынан ту- 
тан акын Абайдың 4 түрлі өмірбаяны жүйеленіп 
берілген. Абайдың өмірі мен шытармашылытын 
20-жылдардан бастап зерттеген Ә. үлы акынның 
тылыми өмірбаянының алташкы нүскасын 1933 ж., 
кейін жаңа деректермен толыктырып, 1940 ж. 
екінші, 1945 ж. үшінші, 1950 ж. ең соңты нүскасын 
жазды. Бүтан сол кездегі котамдык-саяси ахуал, 
тарих талкысы, жаппай етек алтан кутын-сүргіннің 
әсері де аз болмады. Бүл жайлардың бәрі әр ке- 
зеңге сай жүйелі түрде баяндалтан. Кітап студент- 
тер мен окушыларта, мүталімдер мен көпшілік 
окырман кауымта арналтан. Көлемі 22,8 баспа та
бак, таралымы 2000 дана.
АБАЙ КҮНДЕРІ. А. к. үлы акынның кайтыс бол- 
танына 10 жыл толуына орай, Семей каласында 
1914 ж. 26 каңтарда өткен әдеби-музыкалык және 
этнографиялык кештен басталады. Кешті Орыс 
географиялык котамының Семей бөлімшесі үйым- 
дастырды. Н. Қулжанова «Қазак акыны Ибраһим 
(Абай) Қүнанбаев және оның поэзиясы» деген та- 
кырыпта баяндама жасап, соңынан Абай өлеңдері 
окылды, әндер айтылды. Ал 1924 ж. шідце-тамыз 
айларында Семейдегі Луначарский театрында 
Орыс географиялык котамының Семей бөлімшесі 
Абайдың кайтыс болтанына 20 жыл толуына бай- 
ланысты еске түсіру кешін үйымдастырды. X. Ғаб- 
басов «Абайдың өмірбаяны», Ә. «Абайдың казак 
әдебиетіне сіңірген еңбегі» туралы казак тілінде 
баяндамалар жасады. Абайдың замаңдасы, акын 
Көкбай Жаңатаев естелік айтты. Абай әндері та- 
мылжыта шыркалды. Осыдан бастап 1961 жылдың 
алташкы жартысына дейін үлы акынның өмірі мен 
шытармашылык кызметіне катысты мерейтойлар 
мен жыр мерекелері Ә-тің тікелей үйымдастыруы- 
мен, баскаруымен, үсынысымен, катысуымен өтті.

Н. Оспантегі
«АБАЙ -  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ КЛАССИГІ»,
(«Абай -  казахский классик»), Ә-тің макаласы. 
Абайдың кайтыс болтанына 30 жыл толуына орай 
жазылып, «Литературный Казахстан» журналында 
(1935, № 2, 5-9-беттер) жариялантан. Осы журнал- 
ДЫ Ң бірінші бетінде Қазакстан өкіметінің Абай- 
дың кайтыс болтанына 30 жыл толуына байланыс- 
ты Алматы каласында Абайта ескерткіш орнату, 
Казак педагогика институты мен Семейдегі педа
гогика техникумына, Алматыдаты Фонтан көшесі- 
не, Семейдегі акын түртан көшеге Абайдың есімін 
беру, академиялык шытармалар жинатын шытару 
т. б. туралы каулы кабылдантаны хабарлантан. Ә. 
макалада осындай игілікті істер аткарылталы жат- 
канын күптай отырып, Абайдың үлы түлтасын ашып 
көрсетуге үмтылады. Абайдың медреседе окып, 
ескіше дәріс алтаны, шытыстың поэзиясын көп 
окып, Сатди, Фирдауси, Хафиз сиякты үлы шай- 
ырларта еліктегені айтылады. Айдауда жүрген 
Е. Михаэлис, Н. Долгополов, С. Гросс сиякты 
орыс зиялыларымен кездесуі оның өміріне үлкен 
өзгерістер әкелді. Ол орыс әдебиетімен танысып, 
А. Пушкиннің, М. Лермонтовтың шытармаларын 
аударды; батыстың Э. Спенсер, Б. Спиноза, 
Э. Дарвин сиякты түламаларының еңбектерімен 
танысып, Дж. Дрэпердің «Еуропа акыл-ойының 
даму тарихын» кайта-кайта окиды. Сол сиякты 
будданы әлемдегі ойлы, терең діни ілімдердің gjpj 
деп білген. Оның он шакты әні бізге жеткен. За-



манындағы әділетсіздіктерге қарсы аяусыз күрес- 
ті. Сатиралық шығармаларында билік құлағында 
жүрген арамзалар барынша әшкереленеді. Өмірі- 
нің соңында мұңлы өлеңдер жазған, Қоғамдағы 
қайшылықтар ақын жүрегіне аүыр тиді. Оның үсті- 
не 1904 ж. сүйікті улы Мағауия қайтыс болады да, 
қайғыны көтере алмаған өзі де қырық күннен кейін 
көз жұмады деген пікір ақиқат еді. Мақалада сол 
кездегі ресми саясаттың салдарынан Абайды ус- 
тем тапқа, алашордашыларға қарсы қоюшылық 
бар. Мақала «М. О. Әуезовтің қолжазба мурасын- 
да» сипатталған (323-бет).

Д  Ыскакү/ы.
"АБАЙ -  ҚАЗАҚТЫҢ ҮЛЫ АҚЫНЫ», Ә-тің туын- 
дысы (Б. Кенжебаевпен бірге). Абайдың туғанына 
100 жыл толуына байланысты 1945 ж. жарық көрген. 
Көпшілік оқырманға арналып жазылған кітапша 
іідтей бес тарауға бөлінген. Алғашқы тарау кіріспе 
іспеттес. Муңда «қазақ халқының улы ақыны, ақыл- 
ойшы улы, кемеңгері улы Абайдың» еліміз ушін 
несімен қадірлі екецдігінетоқталады. Қалғантарау- 
ларда ақынның өмір сурген заманы, өмір жолы, 
шығармашылық мектебі, поэзиясының тақырып- 
тық, көркемдік ерекшеліктері, әкелген жаңалықта- 
ры, сөз өнеріне қойған биік талаптары, т. б. хақын- 
да сындарлы сөз болады. Кітапша «Абай халқы- 
ның асыл азаматы болғандықтан, мәңгі өлмейді» 
деген жоддармен аяқталады. «Абай қазақтың жаңа 
әдебиетін -  мағынасы терең, тілі орамды, өрнегі 
шебер, кестесі көркем әдебиетін жасады; шын 
мағынасыңца өлең өнерін жасады. .. Абай өз хал- 
қын мейлінше сүйді. .. Абай -  халқының шын улы. 
Ол өмір бойы халқының к.айғы-шерін жазып, ме- 
рейін көтеру жолында қызмет етті. Халқына тек өз 
тусында ғана қызмет етіп қойған жоқ, ол өзінің 
жарқьін бейнесімен, асыл сөздерімен бугін де қыз- 
мет етіп отыр» деген ой-иірімдері Абайдың қазақ 
әдебиетіңдегі тарихи орнын дәл көрсетіп тур. 
«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ», Ә-тің ғылыми еңбектерінің 
жинағы. Абайдың 150 жылдық мерейтойына бай
ланысты «Санат» баспасынан 1995 ж. жарық көрген. 
Кітап екі бөлімнен турады. «Монографиялық зерт- 
теу» атты алғашқы бөлімге жазушының Абай түра- 
лы ғылыми зерттеулері енген. Буларда улы ақын- 
ның туып-өскен жері, балалық-жастық шағы, ақын- 
дық ортасы, шеберлігі, әлеуметтік, саяси, қоғам- 
дық, діни, дуниеге кезқарасы, балалары Ақылбай 
мен Мағауияға әдеби тағылымы, өзінен кейінгі 
қазақ әдебиетіне жасаған ықпалы жан-жақты әрі 
терең баяңдалған. Екінші белімдегі: «Абайдыңақын- 
дық айналасы», «Абай жайын зерттеушілерге», 
«Орыс классиктері мен Абай», «Абай еңбектерінің 
биік нысанасы», «Абай мурасы жайыңда», «Сәбітт 
Муқановтың «Абай Қунанбаев» атты монографиясы 
туралы», «Әбіш Жиреншиннің «Абай Қунанбаев» 
деген кітабы туралы пікір», «Көкбайдың ақындьғы» 
дейтін мақалаларында Ә. Абай шығармаларының 
өз кезіңдегі және одан кейінгі қаламгерлерге қан- 
шалықты зор эсер еткені, сондай-ақ Абай сынды 
сез алыбын байыппен, уқыгтты, бура тартпай, жете 
зерлтеу, оның шәкірті Көкбай Жаңатайулының өмірі 
мен шығармагерлігі, абайтануға қосқан үлесі тура
лы сөз етеді. Жинақ Ә-тің «Абай Қунанбаев» (1967), 
«Жиырма томдық шьғармалар жинағы» (1979-85), 
«Абайтанудан жарияланбаған материалдар» (1988) 
атты басылымдары негізінде әзірленген. Қурастыр- 
ған Н. Ақбаев. Кітап студенгтер мен көпшілік оқыр- 
маңцарға арналған. Келемі 17 баспа табақ, таралы- 
мы 12 мың дана.
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«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ», библиографиялық көрсет- 
кіш. 1965 ж. «Қазақстан» баспасынан шыққан. Қу- 
растырғандар: М. Мырзахметов, Б. Қойшыбае- 
ва, Ф. Эльконина; ғылыми кеңесшісі Қ. Жумали- 
ев. Кітап екі бөлімнен турады. Бірінші бөлімде улы 
ақынның өмірі мен шығармашылық қызметіне қа- 
тысты материалдар қазақ тілінде, екінші бөлімде 
орыс тілінде берілген. Алғы сөзін (екі тілде) 
Қ. Жумалиев жазған. Көрсеткіште Ә-тің Абай тура
лы жазған 80-ге жуық еңбегінің библиографиясы 
қазақ және орыс тілдерінде орын алған. Кітагттың 
көлемі  ̂18,9 баспа табақ, таралымы 5000 дана. 
«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ», Ә-тің ғылыми-зерттеу ең- 
бектерінің жинағы. 1967 ж. «Ғылым» баспасынан 
жарық көрген. Кітаптың жалпы редакциясын бас- 
қарып, алғы сөзін жазған Ы. Дуйсенбаев. Онда 
«Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845-1904)» мо
нографиясы, «Абай жәйін зерттеушілерге», «Орыс 
классиктері мен Абай», «Абай еңбектерінің биік 
нысанасы», «Абай мурасы жайында», сондай-ақ 
«Идейно-культурные искания Абая», «Традиции 
русского реализма и казахская дореволюцион
ная литература», «Великий поэт казахского наро
да Абай Кунанбаев», «Народность и реализм 
Абая», «Великий сын народа», «Как я работал над 
романами «Абай» и «Путь Абая» деген тақырыптар- 
ға орыс тілінде жазған абайтану саласындағы ма- 
қалалары бар. Ә. узақ жылдар боны ізденіп, зерт- 
теумен айналысқан «Абай (Ибраһим) Қунанбай- 
улы (1845-1904)» деп аталатын абайтану саласын- 
дағы басты еңбегі -  өзіндік ерекшелігі басым, әлем 
әдебиеті тарихыңца өте сирек ушырасатын қубы- 
лыс. Өйткені автор Абай мурасын зерттеп-іздену 
жолында екі салада, яғни әрі ғылыми, әрі шығар- 
машылық турғыда негізделгенін: «Бул кунде өзім 
тусінген Абайды тану ғылымының бір нәтижесі -  
«Абай» романы деп білемін. Екінші нәтижесі -  би- 
ылғы жылы (1950 ж.) мен жазып бітірген, әзірше 
қолжазба турде жүрген ғылымдық зерттеу -  Абай 
жөніндегі монография» деп, арнайы ескерткен. 
Бул ғылыми зерттеуді аяқтағанын 1954 ж. 27 та- 
мызда «Екпінді» газетінің сурауына берген жауа- 
бында: «С. М. Киров атындағы Қазақтың 
мемлекеттік университетінде бірнеше жыл бой- 
ында мен оқыған Абайды тану атты курстан қура- 
лып келген көлемді монография болатын. Ол -  
Абайдың өмірін, дәуірін, шығармалық мураларын 
зерттейтін еңбек. Абай жөніндегі өзімнің соңғы 
бір көлемді еңбегім ретінде сол монографияны 
қазақша және орысша әзірлеп, жақын жылдар 
ішінде жарияласам деген мақсат бар» деген. Кітап 
әдебиет зерттеушілерге, филологтарға, студент- 
тер мен аспиранттарға арналған.

М. Мырзахметулы.
«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ (1845-1904)», жазушының 
шағын мақаласы. Абайдың 100 жылдық мерей
тойына байланысты 1954 ж. орыс тілінде жазған. 
Ақынның өмірі, шығармалары, өскен ортасы, орыс 
жазушыларын устаз-үлгі тутқаны туралы қысқа- 
қысқа мәлімет келтірілген. Мақала «М. Әуезовтің 
қолжазба мурасында» бірінші рет сипатталып (218- 
бет), «Абайтанудан жарияланбаған материалдар» 
кітабында жарық көрген,

Д. Ысқақулы.

«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ», Ә. зерттеу еңбектері негі- 
зінде қурастырылған кітапша. Абайдың туғанына
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125 жыл толуы мерекесіне орай, «Жазушы» баспа- 
сынан 197ІЖ, орыстіліңдежарықкөрген. Кітапшаға 
Ә-тің “Абай (Ибраһим) Кунанбаев» деген мақала- 
сы негіз болған. Түрлі тусті суреттермен безенді- 
рілген, Көлемі 0,8 баспа табак, таралымы мың дана.

Д. Ысқвкуліі.
«АБАЙ ҚУНАНБАЕВ -  ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
АҚЫНЫ ЖӘНЕ АҒАРТУШЫСЫ» ( « А б а й  
К у н а н б а е в  -  п о э т  и п р о с в е т и т е л ь  
к а з а х с к о г о  н а р о д а » ) ,  Ә-тің макаласы. 
Абайдың 100 жыддығына орай орыс тілінде жазы- 
лып, «Актюбинская правда» (10. VIII. 1945) газетіңде 
жарияланған. Мақалада Абайдың ақындық өмір 
жолымен қалың оқырманды таныстыру мақсат 
тутылып, негізінен өмірбаяндық деректер қамтыл- 
ған. Онда Абайдың әулеті, өскен ортасы, алған 
тәлім-тәрбиесі, казак ауыз әдебиетінен, шығыс 
поэзиясынан, орыс-батыс әдебиетінен үйренуі 
жуйелі әңгімеленеді. Абай рубасының отбасын- 
да өмірге келгенімен, кейін өсе келе халыктың 
жағыңда болып, ел ішіндегі әділетсіздіктерге кар- 
сы шыккаңдығына назар аударады. Қуғын көрген 
орыс зиялыларының Абайдың аулына жиі келіп, 
араласып, пікірлесіп тұрғаңдығы, мұның өзі ақын- 
ның прогресшілдік бағытта болуына И. Крылов, 
А. Пушкин, М. Лермонтов сияқты орыс акындары- 
ның шығармаларын казақша сөйлетуге тікелей 
эсер еткендігі сөз болады. Абайдың ізбасарла- 
рынан Мағауия мен Акылбайдың, Көкбайдың, 
Бейсембайдың аттары аталған. Бұлардың патшаға 
карсы күрескен Шәміл мен «халык батыры Кене- 
сарының» көтерілісі туралы тікелей Абайдың тап- 
сырмасымен позма жазғандығын айткан.

Д. Ыскаку/ы.
«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ -  ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҮЛЫ 
АҚЫНЫ» ( « А б а й  К у н а н б а е в  -  в е л и к и й  
п о э т  к а з а х с к о г о  народа») ,  Ә-тің зерттеу 
еңбегі. 1954 ж. «Знание» баспасынан орыс тілінде 
жарык керген. Автор Абайдың жастык шагын, ес- 
кен ортасын, өмір сурген дәуірін, казак когамы- 
НЫҢ даму сатысын, халыктың әлеуметтік тыныс- 
тіршілігін жан-жакты тапдай отырып, улы акынның 
шығармаларын әдеби-теориялык тұрғьщан карас- 
тырған, акын поэтикасының улағатты сырын, тәлім- 
тәрбиелік касиетін ашкан. Сондай-ак Абай мұра- 
ларының бастау алған қайнар көздерін сөз еткен, 
Көлемі 1,5 баспа табақ, таралымы 72 мың дана. 
«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ ТВОРЧЕСТВОСЫН ЗЕРТ
ТЕУ ДІҢ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ», Ә-тің мака
ласы. Алғаш рет 1954 жылы «Қазакстан муғалімі» 
газетінің 1 шіддедегі санында жарияланды. Мака
ла ұлы акынның кайтыс болғанына жарты ғасыр 
толуына орай жазылған. Абайды тану жолындағы 
елу жыл ішінде басылым көрген ғылыми-зерттеу 
жумыстарына көңіл бөле отырып, алдағы кезеңде 
абайтану саласындағы ғылыми проблемаларды 
аныктауды максат еткен. Өйткені акын кайтыс 
болғаннан кейінгі кезеңде абайтану саласыңда жа- 
зылған әдеби-ғылыми еңбектер де молыға баста- 
ған. Абай мұрасы жөніндегі тұңғыш библиография- 
лык көрсеткіш те осы туста жарык көріп, оңда мың- 
ға жуык макала, зерттеу жумыстары мен жекеле- 
ген кітаптар, арнау өлекщер такырыптык жүйемен 
топтастырылған. Ә. осы макаласында Абай мұ- 
расының рухани нәр алған көздері туралы бұрын- 
ғы танымына кайта оралып, жаңа ой, соны пікірлер

айткан. Сол тустағы саяси-әлеуметтік, идеология- 
лык келеңсіз жағдайларға орай өз басында бо
лып өткен кейбір танымдык өзгерістердің себебін 
де жасырмай, КОКП Орталык Комитетінің космо
политизм туралы 1949 жылғы арнайы каулысының 
талабына сәйкес Абайдың Шығысқа катысын тек 
Орта Азия классиктерімен шектеп қараған. Өйткені 
орталыктың саяси ызғарынан сырт айналып, 
космополиттік айыптаудан бой тасалаудың ұрым- 
тал бір тәсілі ретінде ертеде айтылған пікірінен 
шегінген. Ә. Абайдың шығармашылык жолын «ре- 
формадан кейінгі дәуір шындығының тарихи жағ- 
дайлары анықтады» деген іргелі пікір усынады. 
Абайтану саласыңда жүргізілген келешек жұмыс- 
тарының нысанасын осы таным турғысынан сөз 
етіп, алдымен Абай мұрасының халыктьғын зерт
теу мәселесіне айрыкша мән берген. Екіншіден, 
Абай мен орыс әдебиеті туралы проблеманы орыс 
философиясына, мәдениетіне, публицистикасы 
мен эстетикасына катысты қарастырып, акынның 
орыс достарының ыкпалын асыра бағалаудан ары- 
лу жолын меңзейді. Үшіншіден, Абайдың ислами- 
ятка карым-қатысын зерттеу жолындағы ұстанар 
бағыт-бағдарын сын көзімен карай отырып зерт- 
теуді алға койған. Төртіншіден, Абайдың шығыс- 
ка карым-катысы аз зерттелгеңціктен, бұл салада 
нысанаға алынар мәселелердің молдьғына назар 
аударған. Акырыңда, автордың ерекше мән бер
ген мәселесі -  Абайдың әдеби мектебі, бул дәс- 
түрдің казак әдебиетінде жалғастык тауып, даму 
жолында кандай мәселелерді камту керек екеніне 
ден қойған.

М. Мырзахмету/ы.
«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВТЫҢ 100 ЖЫЛДЫҚ МЕ- 
РЕЙТОЙЫНА ӘЗІРЛІК ЖӨНІНДЕГІ ОЙЛАР»
( « С о о б р а ж е н и я  по п о в о д у  п о д г о т о в к и  
к 1 0 0 - л е т н е м у  ю б и л е ю  А б а я  К у н а н б а -  
ева») ,  Ә -Т ІҢ  1940 ж. жазған макаласы (Ә. Тәжі- 
баевпен біріге). Онда Абайдың 100 жылдык ме- 
рейтойына әзірлік жэне акын есімін мәңгі есте 
каддыру жөнінде 3 турлі шараны жузеге асыру усы- 
нылған. Біріншіден, Абайдың өмірі мен кызметіне 
катысты орыңдарды калпына келтіріп, жаңаларын 
салу; екіншіден, акынның өмір сурген дәуірі мен 
қоғамдык-шығармашылык кызметін сипаттайтын 
мәдени-ғылыми мекемелер, мәдени көркем өнер 
ғимараттарын салу, ғылыми-көркем фильмдер мен 
опералық-музыкалык туындылар жасау; ушінші- 
ден, Абай мураларын игеру мен насихаттау жөнін- 
дегі ғылыми-зерттеу, әдеби-сын жумыстарын жузе
ге асыру. Авторлар улы акынның академиялық то- 
лык жинағын шығаруға ерекше көңіл бөлген. Бул 
усыныс ресми орынға тапсыру үшін әзірленген. 
Макала Ә-тің колжазба корында сипатталып, 
«Абайтанудан жарияланбаған материаддар» жина- 
ғында туңғыш рет жарияланған.
«АБАЙ ҚҮНАНБАЕВТЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАР- 
МАШЫЛЫҒЫ» («Жизнь и творчество Абая Кунан- 
баева») Абайдың кайтыс болуының 50 жылдығы- 
на байланысты 1954 ж. казак, орыс тілдерінде 
«Ғылым» баспасынан жарык керген зерттеу мака- 
лалар жинагы. Жинакка Абай мурасын эр кырынан 
танып-білуге бағытталған бір топ эдебиетш і- 
галымдардың Т. Нуртазин, Б. Кенжебаев, М. Силь- 
ченко, 3. Ахметов, М. Хасенов, Ғ. Әбетов, Н. По- 
либина, көрнекті қоғам кайраткерлері мен ғылым 
саңлактары Н. Сауранбаев, Т, Тәжібаев, өнер 
зерттеушісі Т. Шомбалова т. б.-дың макалалары 
кірген. Кітап Ә-тің «Абай (Ибраһим) Қунанбаев-



тьің өмірі мен творчествосы» деген 1940 ж. орыс 
тіліңце жазған мақаласымен ашылады. Көлемі 16 5 
баспа табақ, таралымы 30000 дана.

____  М. Мырзахметулы.
ҚҮНАНБАЕВТЫҢ ӨМІРІ 

МЕН ШЫҒАРМАШЬІЛЫҒЫ» («Жизнь и т в о р 
ч е с т в о  Абая  ( И б р а г и м а )  Кунанбаева» ) ,  
Ә-тің мақаласы, Абай Қунанбаевтың «Лирикала- 
ры мен поэмалары» атты 1940 ж. «Художествен
ная литература» баспасынан орыс тілінде жарық 
керген жинағына жазған алғы сезі. Кітап Л. 
Соболевтің редакторлығымен шыққан. Аталған 
кітапқа арнап жазылған алғы сөзде Ә. Абайдың 
өмірі, ескен ортасы, ақындық мектептері, көркем- 
дік құбылыс ретіндегі ерекшеліктері жайында ете 
нақты, терең мағынгілы мәліметтер берген. Мақа- 
ланың көлемі, мазмұны -  аударма жинақтыңталап- 
тарына сай. Абайдың емірі мен шығармаларына 
қатысты деректерді тугел берген. Абайдың адам 
ретінде қалыптасуына шешесі Үлжан мен әжесі 
Зеренің әсерін ерекше атап өткен. Абайдың ақын- 
дық мектептері -  төл әдебиеті мен Шығыс 
поэзиясы, орыс, Еуропаның классикалық 
әдебиеті мен философиясы бала кезінен-ақ 
игілікті ықпал еткенін керсетеді. Абайдың ақын- 
дық тұлғасының қалыптасуына бұлармен қатар 
ерекше табиғи дарынның, бай емірлік материал- 
дың болуының шешуші ықпалы болды дейді. Ма- 
қалада Абай өмірі мен шығармашылығына әр түрлі 
дәрежеде эсер еткен Е. Михаэлис, Н. Долгопо
лов, С. Гросс, Леонтьевтер, А. Пушкин, М. Лер
монтов, И. Крылов, М. Ссілтыков-Щедрин, Л. Тол- 
стойлармен қатар қазақ ақындары да аталған. 
Абайдың ақындығын жоғары бағалағандардың 
ішінде Шортанбай, шәкірттерінің ішінде Шәкәрім 
аты атапған. Ақынның ел басқару ісіне араласуы, 
жамандықпен куресуіне қатысты нақты мысал- 
дар бар. Алғы сөздің екінші белімінде негізінен 
ақын шьғармашылығына талдау жасалған. Абай- 
дың ақыңдық мектебіне арнайы тоқталған. Аудар- 
машылық қызметіне өте жоғары баға берілген. 
Ақынның «Ғақлия» -  қарасөздеріне, композитор- 
лык қырына да назар аударған.

Р. Әбдігүлов.
«АБАЙ (ИБРАҺИМ) ҚҮНАНБАЕВТЫҢ ӨМІРІ 
МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» ( « Ж и з н ь  и 
т в о р ч е с т в о  Абая ( И б р а ги м а )  К у н а н б а 
ева») ,  Ә-ТІҢ макаласы. Апғаш рет 1940 ж. 6 казан- 
да «Прииртышская правда» газетінде жариялан- 
ған. Кейінірек 1945 ж. Мэскеуде шыккан таңда- 
малы өлеңдер жинағына алғы сөз ретінде 
енгізілген. Көлемі -  19 бет. Кейін «Әр жыдцар ой- 
ларында» (1959, 414-433-беттер) жарияланды. 
Макала орыс окырмандарына Абайды таныстыру 
максатымен жазылғандыктан, ұлы акынның 
өмірімен, шьғармашылығымен, өзіңдік езгешелігі- 
мен, Абайтану ілімінің жай-куйімен кеңінен таныс- 
тырады. Абайдың орыс, шығыс әдебиетінен ал- 
ған тәліміне назар аударыңкыраған. Ақынның шы- 
ғармашылык ортасына токталған. Абайдың лири- 
касы, аудармалары, карасөздері кыскаша сипат- 
талған. Абайды танып-білудің, әсіресе акын шы- 
ғармашылығының халыктығы, орыс, шығыс әде- 
биеттерімен байланысы, акындык мектебі, казіргі 
казак әдебиетіндегі дәстурі сиякты мәселелердің 
төңірегінде ойларын ортаға салып, міндеттер 
белгілейді. Макала жаңа турпатты казак мәдение- 
тінің негізін калаушы, казактың классикалык поэ- 
зиясының жаркыраған шыңы -  улы Абайдың жыр-
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лары ұрпактан-ұрпакка кете береді деген көтеріңкі 
рухпен аякталған.

Д  Ыскэкулы.
АБАЙ МЕКТЕБІНІҢ АҚЫНДАРЫ, Абайдың акын
дык мектебі. Ә. зерттеу еңбектерімен де, керкем 
шьгармадағы бейнелерін суреттеп жеткізуімен де 
Абайдың шәкірттерін танудың жодцарын карастыр- 
ды. Бірак мұндай танымдык көзкарасты тұрактан- 
дыруға жасаған әрекеттері катты сынға ұшырады. 
1953 ж. каңтар айында «Правда» газетіңце «Сынау 
орнына -  мадактау» деген макаланың жарык керуі 
Ә-ті «Менің кателерім жайында» деп аталатын 
тусініктеме хатын жазуға итермеледі. Бұл хатта ол 
әдеби беталысы мен Абайдың акын шәкірттеріне 
катысты мынадай еріксіз мойындауларға барды: 
«...бірінші Кенесары Қасымов козғалысына бай- 
ланысты мәселеде, екіншісі -  Абай мектебі дейтін 
мәсөледе және ушінші осы аталғандарға жалғас 
патриархалдык-феодаддық салт-сананың кейбір 
адамдарын дәріптеу мәселесінде... Абайдың акын
дык мектебі бар деген езімнің кептен келе жаткдн, 
кейін аныкталған аса бір теріс түсініктерім бойын- 
ша, «Абай» романына жалғастыра «Акын аға» деген 
кітап жаздым. Осы кітапта романның жағымды ада- 
мының бірі етіп, Көкбай деген реакцияшыл кертарт- 
па акыңды бейнеледім. Осы айтылғандарға байла- 
нысты «Абай мектебі» дейтүғын мәселе жөніндегі 
өз кателерімнің тамырын ашу кажөт деп білемін» 
(папка №464, 3-5-беттер). Сөйтіп «Правда» 
газетіңдегі макаланың жарға жығарынан кауіптенген 
жазушы өзінің өмір бойы зерттеуі нәтижесіңде тап- 
кан танымдары мен кейбір туындыларынан бас тар- 
туға дейін барды, 40-жыдцардың аяғы мен 50-жыл- 
дардың басындағы теріс саясат Көкбайды ескішіл, 
молда, Турағүлды байшыл, алашордашыл десе, 
Әріп, Әсет тағы баскаларын айыптар міндері дай- 
ын түрды. Ал Ә. бүл кезде Абай шәкірттерінің әде- 
биет тарихынан алар орнына карап, олардың өзіңдік 
ерекшеліктерін айкындарлык пікір калыгттастырған 
еді. «Шәкірт» деген сөз аталған жерде «үстаз» де
ген сездің түратынын, олай болса, аға акыңцар мен 
іні акындардың буыны күралатынын айтты. Аға 
акын Абайдың беталыс-бағыты, стилі, идеясы, ез 
халкының әдебиетіне енгізген жаңалыктары үстаз 
боларлык дәрежеге кетерілгенін, таланты да, ағар- 
тушылык, әлеуметтік, керкемдік масштабтағы 
деңгейі де жоғары екенін, кай жағынан алып Кара
ганда да, ол шәкірт акыңдарға аға боларлык түлға- 
лык бітімін дәлелдеді. Абайдың айналасындағы 
акыңдарды ауызға алғанда, алдымен Көкбай есімі 
бүрынырак түседі. Тағы бір ауыз толтыра айтатын 
шәкірттің бірі Шәкәрім болса, оның шьғармаларын 
талдаудың, сол кездің бағасы елшемімен атын атау- 
дың езі жаксылыкка апармайтын. Мүсылманшы- 
лыкты біршама жаксы окыған Кекбай әншіліктің, 
акындыктың жолына түсіп кетеді. Оны Абайға жа- 
кын еткен де -  осы өнері. Шәкірттер арасыңца ол 
суырып салып айткыштығымен де ерекшеленді. 
Абайдың сенім артканы сонша, өзінің алғашкы 
жазған өлеңдерін де соның атынан жазды. Үстазы 
дүниеден кайтканнан кейін ғана, Көкбай ауылда 
медресе ашып, бала окытуға ауысады. Абай емірін 
толыктыратын деректердің көпшілігін Ә. осы Көк- 
байдан алған-ды, Бүдан соң үлы суреткер Абай 
мектебіне жататын акындардан Ақылбай мен Ма- 
ғауияны ерекше бөліп атады. Такырып, мазмүн
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жағынан Абай шығармаларындағы армандармен 
астасып жататын олардың поэмалары қазак. 
әдебиетіне қосылған елеулі табыс ретінде бағалан- 
ды. Булардан кейін Абай шәкіртіне лайьгы бар деп 
Әріп пен Әсетті, Мұха мен Әубәкірді, Бейсенбай- 
ларды қосты. Осылардың барлығы ақынның 
қасында болып, күнделікті байланысу арқылы 
тікелейұстаздықтәрбиесін, үлгісін көргеңцер. Жал- 
пы ол Абайдың әсер-ықпалымен жетілген өзге ақын- 
дардың шығармашылығын жан-жақты зерттеудің 
<ажеттігін уғынды. Абай шәкірті аталған жастар- 
дың бәрі де оқыған, кітап арқылы жазба әдебиеттің 
өкілдері ретіңде қалыптасты, олардың бірі -  тақы- 
рып, бірі -  сюжет, еңді біреулері -  мазмұн, стиль, 
тіл жағынан устазынан үйренді. Шәкірттерінің жаңа 
өлең мәдениетін игеруін, әлеуметтік іс-әрекеттер- 
ге ұмтылуын, даму өрісін қадағалап отырған Абай 
шығыс поэзиясы шеңберінде қалдырмай, еуропа- 
ның да өлең үлгілеріне уңілдірді. Сыншыл реализм 
рухында жазылған Мағауияның «Медғат-Қасым», 
Ақылбайдың «Дағыстан», «Зұлыс» поэмалары А. 
Пушкин, М. Лермонтов, Дж. Байрон тәсідцерін бай- 
катумен бірге, бурын қазақ әдебиетінде 
кездеспейтін романтизм әдісін әкелгенін де көр- 
сетті. Шәкірттеріне берген ақыл-кеңесінің жемісін 
ақын кезініңтірі кезіңце-ақ керді. Ә. осыларды зерт- 
тегенде, бәрін де Абайдың әсері өлшемінен алыс- 
татпай, бірлікте тексеру қажет деп бідці.

Қ. Мүкаметханов, Т. Әкім. 
«АБАЙ МҮРАСЫ ЖАЙЫНДА», жазушының ма- 
каласы. Пікір сайысына курылған бул мақаланың 
1951 ж. «Лениншіл жас» газетінің 7-санында қыс- 
қартылған түрі, ал «Қазақ КСР Ғылым академия- 
сының хабаршысы» журналының 2-санында толық 
түрі катар жарияланды. Ә-тің «Абай Қунанбаев» 
(1967, 275-289-беттер), 20 томдык шығармалар 
жинағының 19-томында (1985, 12-27-беттер) жа
рияланды. Мақаланың жазылуына С. Нүрышевтың 
«Лениншіл жас» газетінің 1951 жылғы 14 қаңтар- 
дағы санында «Абай ақындығының алғашқы кезеңі 
туралы» және «Вестник Академии Наук Казахской 
ССР» журналындағы «До конца искоренить бур
жуазно-националистические извращения в изуче
нии творчества Абая» (1951, № 4) деген мақалала- 
ры себеп бодцы. С. Нурышев Абай шығармалары- 
НЫҢ Ә. курастырып жариялаған толық жинағын- 
дағы алғашқы кезеңдегі өлеңдерін қоспауды және 
Абай мурасының Шығыска катысын үзілді-кесідді 
терістеуді көздеді. Муңца негізінен Абай ақыңцы- 
ғының алғашкы кезеңі, яғни жастық шағында жа- 
зылған өлеңдері дәлелсіз жокка шығарылып, ол 
туралы ертеректе айтылған Ә-тің пікір танымдары 
айыпталды. Буған 1947-1953 ж. Қазақстаңда epic 
алып, қабыңдаған саяси-идеологиялық ауа жайы- 
лу окиғалары ықпал етті. Нурышевтың урда-жық 
сынға курылған, дау емес, далбайға урынған жа- 
лалы макаласы негізінен айыптаушылык максат- 
ты көздейді. Бул даулы әрі өрескел мақалаға Ә. 
«А. м. ж.» деген макаласымен жауап берді.
Ә. бул мақаласын жазуға алдын ала улкен даяр- 
лык жүргізіп, Абай шығармгіларының текстология- 
лык жағын кайтадан сын көзімен карап, талдаған. 
Жазушы архивіңде сакталған «Абайдың басылым- 
дары жайыңца», «Дәлелдер», «Справкалар» деген 
атпен кағаз бетіне тусірілген өзінің нактылы, тылы- 
ми дәлелдерін усына отырып: «...Қурғак күдік

ғылымды өсірмейді, ол дәнсіз гулдей өмірі жок, 
нәсілі жок гул болатынын» кадай айткан. Осылай- 
ша деректер көзін сурыптап, оларды жуйелеп, тал- 
дау устіндегі ізденістері мен ой байламдарынан 
ғалымның зерттеушілік лабораториясының сыры 
мен сипаты да ашыла тускен. Ә. архив сөресіндегі 
шашпа пікірлерінде Мүрсейіт туралы алғаш рет 
деректі уғым беріп, ол көшірген Абай шығар- 
маларының көшірме нускасының дуниеге келуіне 
Абайдың езі тікелей себепкер болғанын: ~...Абай 
жинағы тек 1896 жылы ғана кағазға жиналып, топ- 
талатын болтан. Ол істі істеген Мүрсейіт емес, 
Матауия, Акылбай, Кәкітай, Көкбайлар. Булар 
алташкы істі Абайдың өзінің тапсыруымен сол 1896 
жылы бастайды» деп, біздерге бейматлум көп 
нәрседен сыр шертеді. Абайдың Көкбай бастатан 
акын шәкірттерінің аркасында, солардың Абай 
өлеңдерін жаттап алуынан улы акын шытарма- 
ларының жоталута жакын өлең жолдарының үштен 
бірі калпына келтірілген. Абай шытармаларының 
шытыска карым-катысын дәлелсіз терістеген Ну- 
рышевтің көрсокырлык ісін аяусыз әшкерелеген. 
Сейтіп алматайып кезде Абайдың жастык шак- 
таты өлендері мен сол елең сарынындаты шытыс- 
тык белгілері аркылы абайтанудың тылыми негізде 
сөз етілмеген соны кырларын аша тускен.

М. Мырзахметү/ы.
АБАЙ ӨМІРБАЯНЫ. Абайдың өмірбаянын жазута 
алташ Ә. Бөкейханов, А. Байтурсынов, К. Ыска- 
ков, Н. Рамазанов, X. Ғаббасов қалам тартты. Ке- 
ңес дәуірінде Абайдың емірбаяны мектеп окулык- 
тарына кыскаша түрде енгізіле бастады. Абайта- 
нудың алташкы калыптасу кезеңінде С. Мүканов, 
Ә. Жиреншин, Е. Ысмайылов, Қ. Жүмалиев т. б. 
Абай өмірбаянын жазута, окытута ат салысты. Ә. 
Абайдың тылыми өмірбаянын жазута ерекше 
кірісіп, тылыми туртыдан жазуды колта алды. Абай- 
дыңөмірі менататегі туралыӘ. 1924-27 ж. арасын- 
да кең көлемде жазып, хатка тусірді, акын туралы 
естеліктерді де коса карастырды. Абайдың кай- 
тыс болуының 20 жылдытына орай, оның шьғар- 
маларының толык жинаты даярланып, өмірбаяны 
да жазылды. Сол кездін әркилы жатдайына бай- 
ланысты бул нуска 1933 ж. Қызылорда каласында 
латын әрпімен басылып шыкты. Будан кейін А. ө-н 
жазута Ә. 1940, 1945, 1950 жылдары кайта ора- 
лып, бастапкы жазтандарын толыктырып, дерек 
көздерін молыктырып, көп деректерді кайтара 
екшеп, жетілдіріп отырды. Өйткені жазушының өз 
сөзімен айтканда, «Өмірбаянды жазу -  тылыми 
еңбек, зерттеу болатын. Оны оп-оңай ала салып, 
тізе салтан кісі жок. Сондыктан 1927 жылдан бері 
карай кайта-кайта үстеліп, тузеліп келеді. Дурыс- 
талып өсіп, тереңдеп келеді». Ә. «Абай жолы» эпо- 
пеясын жазу ушін акын тумыр кешкен әлеуметтік 
ортаны, онымен тікелей араласкан адамдарды, 
олар шыккан руларды, жайлатан елді мекен мен 
жер аттарын, билік атауларын аныктаута ерекше 
мән беріп, осы жолдаты танымын эпопеята жас
тык ретінде пайдаланды, Ә. Абайдың басынан 
өткен кайталанбас өмір жолымен, оның ой-сана- 
сына өз таңбасын тусірген әркилы саяси-әлеумет- 
тік окиталардың тарихымен терең таныскан сай- 
ын, акын шытармаларының кыр-сырына канығута 
ерекше ден койды. Абай өмірбаянын жазудаты 
сүйенген әдісі -  ауызша сурау, естеліктер жинау, 
муратат деректеріне суйену және акын шытарма- 
ларындаты басты сарынды тудыртан кубылыстар- 
дың мәнін утып-тусіну еді.



Үлы қаламгер Ә. А. ө-н жазу жолында ұзақ жыл- 
дар толассыз ізденіп, оған төрт рет қайта оралды 
(1933, 1940, 1945, 1950), жетілдірді, нәтижесінде 
қазақ ақын-жазушыларының ішінде бірінші рөт 
Абайдың ғылыми өмірбаяны, яғни абайтанудың 
іргелі саласы өмірге келді.

М. І\^рзахметұ/ы.
«АБАЙ» РОМАНЫ ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕГЕ», Ә-тің 
шашпа пікірлері. Ә. осы ретпен күрделі бір тақы- 
рып төңірегінде ой қорытып, нақты тұжырымда- 
рын қысқа-қысқа тезис түрінде қағазға түсіргөн, 
сөйтіп «Абай жолы» эпопеясына қаншалықты даяр- 
лықпен келгенін аңғартқан. Жазүшының лабора- 
ториясына терең бойласақ, зерттеүшіге таптыр- 
мас мол деректер көзі кездеседі. Мысалы, бұл 
тезистерінде эпопея түралы айтылған пікірлердің 
бәрін жазүшы қабыдцай бермегенін, бірақ ақылға 
қонатын, дәлелді дегендерінен бойын аүлақ сал- 
мағанын аңғарү қиын емес. Тезис-пікірлер «М. О. 
Әүезовтің қолжазба мүрасында» сипатталған 
(N9529, 539, 540-папкалар), «Абайтанүдан жария- 
ланбаған материалдар» кітабында жарық көрген.

_ _ Н. Ерсарыулы.
«АБАИ СӨЗІ ДЕЙДІ», жазүшының Абай өлеңінің 
аүызша таралүы туралы пікірі. Ә. мұидай өлеңдер- 
ге бұрыннан-ақ жіті көңіл бөліп, назар аударып 
отырған. Абайдың жылы белгісіз «Ойландың да 
толғандың» өлеңінің ауызша нұсқасын Ә. Алматы 
тұрғыны Бекжан Төреден жазып алған. Одан кейін 
ауызша таралып жүрген «Ойландым да құрғалдым» 
деген 10 жол өлең Ә-ті ойға қалдырған. Ол бүл екі 
өлеңнің текстологиялық өзгерістеріне зер салып, 
табиғатына үңіледі. Сөйтіп бұл өлең Абай шығар- 
маларының 1945 жылғы басылымдарына «Соңғы 
жылдарда табылған өлеңдер» деген айдармен 
«Ойға түстім, толғандым» деп беріледі. Бұл өлең 
«М. Әуезовтің қолжазба мурасында» сипатталып 
(605-бет), «Абайтанудан жарияланбаған матери
алдар» жинағында бірінші рет жарияланған. 
«АБАЙ ҮРПАҚТАРЫ», қолжазба журнал. Ә. 1939 
ж. жазда Семей облысының Шыңғыстау ауданы- 
на келіп, улы ақынның ғүмыры мен заманы жайлы 
деректер жинайды. Аудан орталығы -  Қарауылда 
болған кезінде Абайдың ел аузындағы шығарма- 
ларын жинау мақсатыңда, әрі талантты жастардың 
басын біріктіру үшін қолжазба журнал шығаруды 
ұсынады. Журнадцың алғашқы редакторы -  Тал
гат Әбенов. Журнал 1939 жылдан бері қоғамдық 
негізде 3 айда бір рет шығып келеді. Журналды 
шығаруға мурыңдық болған мектепке 1940 ж. Абай 
есімі берілді. Журнал жанашырлары -  Абай ұрпақ- 
тары мен жерлестері туған өлкенің өткен тарихын, 
ел аузында сақталған халық әдебиеті үлгілерін, 
ұлы ақын мен Ә. туралы естеліктер, әңгімелер жи
найды, жер-жердегі тілшілері арқылы бүкіл облыс, 
республика бойынша ауқымды жұмыстар жүргі- 
зеді. Журнал беттеріндеғибраттысөз, көркемәңгі- 
мелер мен очерктер, туған жер, Абай мен Ә., Шә- 
кәрім туралы өлеңдер мен макалалар, естеліктер 
т. б. материадцар жарияланады. Журнал Абайдың 
100, 125, 150 жыдцық, Ә-тің 70, 80, 90, 100 жылдық 
мерейтойларына бір-бір нөмірлерін арнады. 1959 
ж. журналдың шыққанына 20 жыл толуына орай 
жолдаған құттықтауында Ә.: «... бәрімізге ортақ 
улы Абай атамыздың қадірлі урпақтарын журнал- 
дың XX жылдық даңқты мерекесі күні жалынды, 
достық сәлеммен құттықтаймын» деп, жүрекжар- 
ды сәлемін жеткізіп, үлкен табыс тіледі.

С. Қорабай.
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АБАЙ ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ. Бурынғы Семей (қазіргі 
Шыыс Қазақстан) облысының Абай ауданындағы 
Қарауыл мекеніндегі мәдениет үйі жанынан ұйым- 
дасқан көркемөнерпаздардың драма үйірмесі 
негізінде қурылды. 1917 ж. маусымда Ойқұдықта 
Ә-тің «Еңлік-Кебек» пьесасымен шымылдығын 
ашты. 1967ж. «Халықтеатры» атағы берілді. Театр- 
дың көркемдік жетекшісі әрі режиссері -  Қазақ- 
станның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері 
Б. Баймұратов. Театр 1984 ж. Ә-тің «Абай» траге- 
диясын сахнаға шығарды.
«АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» ( « Т в о р ч е с т в о  
А б а я »), жазушының мақаласы. Бұрынғы Семей 
облыстық «Прииртышская правда» газетінің 
1945 ж. 15 тамыздағы санында жарияланған. Абай- 
дың туғанына 100 жыл толуына арналған беттегі 
бұл көлемді мақалада ақын шығармашылығы жан- 
жакты, терең талданған. Үлы ақынның әдеби мура- 
сын ол сусыңцаған «улттық және жалпы адамзат- 
тық мәдениеттің уш улы қайнары»: «көне казак 
әдебиеті», «шығыс мәдениетінің озык улгілері, 
араб-иран және туркі классикалық поэзиясы» және 
«орыс (осы аркылы еуропа) мәдениеті» мысалын- 
да карастырады. Абайдың осы үш рухани кайнар- 
ды меңгере отырып, өзінің талант куатын еш 
кемітпей, ез шығармашылығының сапалық жағын 
әлсіретпегендігін, «кең тынысты» суреткер ретінде 
жаңа мәдениетті өз кажетіне шебер пайдаланып, 
кәдеге асырғанын, осы аркылы казак мәдениетінің 
рухани әлемін байытып, көп пайда тапканын әсерлі 
әңгімелейді. Үлы акын поэзиясының ауыз әдебие- 
тінен мулдем өзгеше сарында өрбіп, сөздік коры, 
образдар жуйесі, стилистикалык әдістер керкем- 
дік жағынан жаңа ой иірімдерімен терең де жаңа 
көркем мағынаға ие болғанын, «казак әдебиетіңде 
үй-іші, ата-аналык парыз бен жас урпакты тәрбие- 
леуге және ең бастысы, әйел мәселесіне жаңаша 
көзкарас алғаш рет накты да жоғары моральдык 
турғыда айтылғаны»ерекшеаталады. Абай поэзия- 
сының еңбек, табиғат такырыптарын ашудағы жа- 
ңашылдығы, оку-білімге шакырған азаматтык үні 
макаланың өн бойынан аңғарылады, Абайдың 
шығыс поэзиясымен байланысы жан-жакты айты- 
лып, оның акындык мурасында кене шығыс клас- 
сикалык поэзиясының озык дәстүрлерінен ғана 
улгі алғандығын, «араб-мусылман шығысы Абай 
шығармашылығына жеке іріктеліп алынған бөлікте- 
рімен кіргендігін» баян етеді. Абайдың орыс әде- 
биеті аркылы еуропа мәдениетіне бой уруы курделі 
де соны және сан алуан болғандығын сөз етіп, 
оның А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Крылов шы- 
ғармашылығын игерудегі аудармашылык өнерінің 
шеберлік тустарына токталады. Абай сатирасы- 
ның М. Салтыков-Щедринге көркемдік және са- 
яси жағынан да жакын екендігін айта келіп, «Абай 
өз поэзиясының букіл мазмунымен өз кезінің укі- 
меттік курылымын жокка шығарды, сол себепті 
де оның үкіметке карсылык білдірген орыс клас- 
сиктеріне көңілінің Шәміл мен Кенесарыға ыкыла- 
сымен терең байланысы бар» деп туйеді. Абай- 
дың талантты да өзіндік ерекшелігі бар компози
тор болғанына назар аударылып, музыкада да жа- 
ңашылдығымен танылғандығын атап өтеді.

С. Қорабай.
«АБАЙ ЮБИЛЕЙІ ТУРАЛЫ», жазушының мака- 
ласы. «Қазак әдебиеті» газетінің 1940 жылғы 5
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қаңтардағы саныңда жарияланған. Абайдың туға- 
нына 95 жыл толуы қарсаңындағы мерейтой ша- 
раларын ұйымдастыруға байланысты ұсыныстар 
айтылады. Сонымен бірге мерейтой деңгейіндегі 
жазушы қауымы мен ғылым орындары атқаратын 
міндеттерге байланысты өз ойын ортаға салады. 
Бул ретте ең алдымен Абайдың Семей қаласында 
келіп-кетіп журген екі үйімен қатар, ақын оқыған 
Ахмет Риза медресесінің ғимаратын еске салып, 
оған бір белгі қою керектігін, ақын зираты турған 
Жидебай қыстауын мұражайға айналдырып, Ақшо- 
қыдағы қыстауын да сақтау қажеттігін, Абай қабі- 
ріне мрамор тас қойып, ерекше қамқорлыққа 
ды мәселе етіп көрсетеді. Осы шаралармен бірге 
Абайдың емірі мен шығармашылығын зерттеу 
ісіңдегі тың жұмыстардың ең ауқымды бөлігі ретін- 
де Семейдің архивін, жаңдарал, ояз кеңселерінің, 
облыстық, ояздық соттар архивін тексеру Абай 
туралы көп мағлуматтар беретіндігіне, Дала гене
рал губернаторының орналасқан орталығы -  Омбы 
қаласының мурағатын да зерттеуге зор үлкен мән 
берген. Мұрағаттардағы Абай туралы мәліметтерді 
іздестіргенде, жалғыз ғана «Қунанбаев» деген фа- 
милияны ғана қарастырмай, ақынның Өскенбаев 
болып жазылуы да мүмкін екендігін еске сала ке- 
теді. Ибраһим Қунанбаев жайындағы істі зерттей 
отырып, Абайдың туыстарымен дос та, қас та бол
тан адамдардың істерін қарастырудың ақын өмір- 
баянын жете білуге кемегін тигізетіңдігін ескерте- 
ді. Абайдың Е. Михаэлис, Н. Долгополов, Гросс 
сияқты орыс достарының да істерін. Семей облыс- 
тық, қалалық анықтамалықтары мен тағы басқа 
түрлі баспасөз және статистика материалдарын 
зерттеуді, бұларда Абай атының әбден кездесіп 
қалу мүмкіндігін баса айтады. Осы усыныстары- 
нан басқа Семей қаласы мен ауыл-ауылда Абай- 
ды керген замандастарынан ақын жайлы білгенде- 
рін сол қалпында жазып алудың үлкен септігі тие- 
тіндігін еске салады. Бұл жұмыстарды Семей об- 
лысы ғана емес, бүкіл ғылыми және әдеби қауым 
жумыла істегенде ғана, мерейтойдың нәтижелі 
ететіндігін пайымдайды. Макала Ә-тің 20 томдық 
шығармалар жинағының 15-томында жарық керді 
(1984, 144-146-беттер).

Н. Жанақова.
«АБАЙДАН СОҢҒЫ АҚЫНДАР», Ә-тің мақаласы. 
Алғаш рет «Абай» журналының 1918 жылғы 5-са- 
нында жарияланған. Кейін «Қазақ әдебиеті» газе- 
тінде (1990, 10 тамыз), «Жұлдыз» журналында 
(1997, №9), шығармаларының 50 томдық толық 
жинағының 1-томында (1997) басылды. Мақалаға 
«Екеу» (Ж. Аймауытовпен бірге жазған) деп қол 
қойған. Мұнда Абайдан соңғы кезеңде әдебиеті- 
мізде елең жазушылардың кебейіп, халықтың са- 
на-сезімі оянып, жаңаша сипат ала бастағаны сез 
болады. Оған «бірінші Абай, екінші -  «Қазақ» 
газеті, үшінші -  жалпы жұрттың ғылымға бет алуы 
себеп болды» дейді. Абайдың қазақтың қоғам- 
дық тұрмыс-тіршілігін шынайы суреттеп, мінезін, 
мінін, сырын терең ашып, халықты ілгері жетек- 
теп, оянуына, ойлануына себепші, түрткі болған- 
дығы туралы «Абайдың енері һәм қызметі» атты 
мақаласындағы ой-пікірлерін жалғастырып, дамы- 
та туседі. “Бұған жгілғас оянған ойдың бетін түзеп, 
жолға салып, ілгерілеуіне камшы болтан -  «Қазақ» 
газеті. Бұл газет халықтың саяси көзі ашылуына.

«журттық» деген ойдың кіруіне қандай себеп бол_- 
са, әдебиеттің гүлденіп, өркендеуіне де сондай 
себеп болды» деп, казак әдебиетінің такырып, 
мазмун, тур жатынан байып, мән-матынасының 
тереңдей түсуіне идеялык батыт-бет нускап, жол 
ашканын атап керсетеді. Абайдан соңты казак 
акындарын биік тапап тургысынан саралап, негізгі 
уш топка беліп жіктейді. Бірінші топка «сезімге 
эсер берерлік суретті өлеңдер» жазатын сыршыл 
(лирик) акындарта: Матжан, Міржакып, кейде 
Султанмахмут һәм Ахмет Мәметовтерді жаткы- 
зып, өлеңдеріне керкемдік талдаулар жасайды. 
Екінші топтың екідцері ретінде «халыкшыл (народ
ник) акындар»: Ахмет Байтурсынов, Сәбит Дөнен- 
таев, Шәкәрім Қудайбердиев, Бекет Өтетілеуов- 
терді атайды. «Булардың өлеңі сырты төгілген 
сулу, тілі кестелі, анык, халыктың утымына, окуына 
жеңіл, тәтті» деп, олардың сөзінің алташкы топта- 
тыларта каратанда, халыкка бір атасының жакын 
туратынын, өлеңінің сезім мен киялга тәрбие-әсері 
аз, акылта азытының мол екенін, олардың әркай- 
сысының езіндік өрнектерін кыскаша, дәл сипат- 
тау аркылы ашып керсетеді. Үшінші топка «ескі 
елең, жыр, такпактарта еліктеп, желе жортакта- 
тып, кубажондатып кететін» ескінің саркьггы Омар 
Қарашевты жаткызады. Бул аталтан акыңдардың 
жетістік жактарымен катар кемшілік жайларына 
да токталып, әлі де кеп акындарымыз да шын 
«акындыктан» гөрі «өлеңшіліктің» басымдау екенін 
атап айтады. Өлеңге койылатын негізгі шарттар- 
ды айкындай келіп, акындык өнері кем кісілердің 
«елеңге салынып, бойдаты езге енерін жойып 
алута мүмкін» екенін ескертеді. Әдебиеттің кү- 
шеюіне елеңнен өзге түрлерімен де, «кара сөзбен 
кызмет етуге де болады», «тегіңде әр жакты бол- 
май, бірбеткей, сыңар жак болу да кате деп 
білеміз» деген тужырым жасайды.

к. Сыздықов.
«АБАЙДЫҢ АТА ТЕГІ ТУРАЛЫ», жазушының ма
калась!. Абайдың тутанына 95 жыл толуына орай 
КСРО Ғылым академиясының казакстаңдык белімі 
Абайдың екі томдык толык шытармалар жинатын 
бастырып шытарды. 1-томы 1939 ж. С. Муканов- 
тың, 2-томы 1940 ж. Ә-тің алты сөздерімен және 
тылыми түсініктемелерімен жарык көрді, Алматы, 
Семей мурататтарындаты кужаттарымен таныса 
отырып. Семей өңірінде болып кайткан тылыми 
экспедицияның житан деректерінің нәтижесінде 
Абай шытармаларының тылыми толык басылымын 
туңтыш рет жүзеге асырды. Бул тылыми түсініктер 
будан кейін жарык көрген Абай шытармаларының 
толык немесе академиялык басылымдарының 
барлытына тылыми негіз болды. Түсініктеме-ма- 
калада Абайдың өмірбаяны мен шытармашылык 
жолын тылыми негізге тусіру, муражайлардаты 
кужаттык деректерді жинастыру, ел аузынан жа
зып алынтан матлуматтарды, естеліктерді бір жү- 
йеге келтіру, акынның шәкірттері, сол кезде өмір 
сүрген белгілі тарихи адамдар мен енер иелері 
женіндегі мәліметтерді іздестіру батытындаты 
жүргізілген КСРО Ғылым академиясының казак- 
стандык белімшесінің Жамбыл атыңдаты әдебиет 
және халык шытармашылыты секторы талымда- 
рының жумысына токтала келіп, Абайдың ата теті 
туралы мурататтан табылтан кужаттарта шолу жа
сайды. Кеңгірбай, Ыртызбай, Өскенбай, Қунан- 
бай, Серікбай, Бөжей, Айпара, Қожамберді акын, 
Қусбек, Жамантай төре, Байсал, Қисык би іспетті 
тарихи адамдардың емірі мен іс-әрекеттері және



олардың арасындағы дау-шар, билік таласының 
түпкі себептері туралы егжей-тегжейлі баяндап, 
түйінді пікір түйеді. Соның ішінде Омбы облыс- 
тық соты қараған Аякөз сыртқы округі приказын- 
дағы “Бостанбек Өскенбайулының қазасы» тура
лы тергеу ісіне ерекше тоқталған. Іс барысында 
екі жақтың да кінәсі анықталмайды. Барымта дауы 
қазақтың билік жолымен шешімін тапқан көрінеді. 
Мақалада Қожамбердінің өлеңдері келтірілген. 
Қунанбайдың старшын, болыс, аға султан сайла- 
нуы, ел ішіндегі жургізген биліктері, Қодар мен 
Қамқа оқиғасы, Қунанбай мен Бөжей арасыңдағы 
қақтығыстың себептері, Қунанбайдың аға султан 
кезінде Омбы турмесіне қамалуы, кейінгі қажы- 
лық өмірі, жеке басының әр түрлі к.асиеттері 
кеңінен қамтылған. Кеңестік әсіре солшыл сыншы- 
лардың тарапынан мақала қатты сынға ушырады. 
1943, 1947, 1949, 1951-1953 ж. саяси қысым тусын- 
да жазушының бул мақаладағы тужырымдары ка
те, Кеңес өкіметіне жат көзқарас, Қунанбайды ақ- 
тайды, оның қатал биліктерін іштей жақтап отыр, 
феодализмді көксейді деген жалған айыптар та- 
ғылады. 1953 ж. 18 мамырда «Литературная га- 
зетаға» жазған ашық хатында жазушы өзінің осы 
мақаладағы пікірлерінің қате екенін мойындап, 
одан бас тартуға мәжбүр болды. Мақала 1984 ж. 
ғана жазушының 20 томдық шығармалар жинағы- 
ның 15-томында қайтадан басыдцы. г, Журтбай.
АБАЙДЫҢ ӘДЕБИ-МЕМОРИАЛДЫҚ МҮРА- 
ЖАЙЫ, Абайдың өмірі мен шығармашылығына 
қатыстыдеректердіжинастырып, онысақтап, зерт- 
теп, насихаттайтын мәдени-ағарту мекемесі. 1980 
ж. 30 қазанда Қарағанды облыстық муражайының 
бөлімшесі ретінде Абай қаласында (бурынғы Ше- 
рубай) ашылған. Муражайында Абайдың емірі мен 
шығармашылығына қатысты, Абай қаласының 
өткені мен бүгінгісіне арналған және Ә-тің абайта- 
нудағы еңбектеріне байланысты көптеген матери- 
алдар керініске қойылған. Муражай экспозиция- 
сы арнайы тақырыпқа жіктелген. М Әбдеш.

«АБАЙДЫҢ БАСЫЛЫМДАРЫ ЖАЙЫНДА»,
жазушының шашпа пікірлері. 1953 ж. жазылған, 
Муны жазуға С. Нүрышввтың мақаласы түрткі бол
тан («Қазак КСР Ғылым академиясының хабар- 
шысы», 1953, №4). Бул мақала абайтану саласын- 
да узақ жыддар бойы зерттеу жургізген Ә-тің ең- 
бегін айыгттауға арналған еді. Ә. бұл мақалажария- 
ланған соң, өз ойларының желісін нақты дәлел- 
дермен көрсетіп, дәлелсіз турде айтылған айып- 
тау пікірлерді жоққа шығарудың адцын ала жоспа- 
рын жасаған. Осы тезистердің негізінде «Абай 
мүрасы жайында» деген мақала жазған. Сөйтіп жа
зушы әрбір еңбегін жазу үстінде қурғақ, көпірме 
пікірден қашып, алдын ала нақтылы деректерге 
сүйеніп, даярлық жасаған, айтылар ойын, пікір же- 
лісін анықтаған. «А. б. ж.» мақаласы Ә-тің «Абайта- 
нудан жарияланбаған материалдар» жинағында ал- 
ғаш рет жарияланды,
«АБАЙДЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ», Ә-тің мақаласы. Гурь
ев (қазіргі Атырау) облыстық «Социалистік қуры- 
лыс» газетінің 1945 жылғы 8 тамыздағы санында 
жарияланған. Абай шығармаларын казақ халқының 
кеп ғасырлық қасиетін бойына жиған ерекше қазы- 
на ретіңде зерделеп, ақынның туған халқының жене 
күллі адамзаттың енер, ой байлығынан алған үш 
улкен салалы түп-төркіні, уш қайнар булағы бар 
екендігін жеке-жеке қарастырады. Муның
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біріншісіне қазақ халқының бағзы заманнан есте 
сақтап, дамытып келе жатқан ауыз әдебиетінен 
Абай көп нәр алып, сол арқылы ез поэзиясын 
көркейтумен қатар, езіне дейінгі қурғақ насихатқа 
қурылған ақындар шығармашылығын қатты сынға 
алғаңдьғын, ескі, зиянды әдеттерден арылып, жаңа 
қоғамды Еуропа мәдениетінен үлгі алуға шақыр- 
ғаңдьғын паш етеді, қоғамды қайта қуру мен тәр- 
биелеу арқылы халыққа қызмет етуді өзі негізін 
салған жаңа поэзияның жоғары мақсаты, тарихи 
парызы екендігіне оқырман назарын аударады. 
Екінші рухани қайнар булак -  Абайдың шьғыс поэ- 
зиясымен байланысы да өзгеше болып, оған Фир- 
дауси. Низами, Сағди, Хафиз, Науаи, Физули, Ба- 
быр шьгармалары қатты эсер еткендігін, сонымен 
бірге шығыс әдебиетінің кері бағыттағы ағымда- 
рынан бас тартқаңцығын айта келіп: «араб-мусыл- 
ман Шығысының әдебиетін де Абай ез шығарма- 
ларына таңдап енгізгеңцігін» тілге тиек етеді. Үлы 
ақын поэзиясының үшінші рухани нәрі -  орыс және 
еуропа әдебиетін, орыс және еуропа әдебиетінің 
әсері нәтижесінде «Абай қазақ поэзиясына өлең- 
нің жаңа түрлерін, жаңа тақырыптарын енгізді, жаңа 
әлеуметтік мазмун берді. Буның өзі қазақ поэ- 
зиясының сапасын ерекше арттырды» деп, Абай 
поэзиясының Пушкин шығармашылығымен, Абай 
сатирасының Салтыков-Щедрин сатирасымен укса- 
стык жактарына тапдау жасайды. Абайдың ірі ой- 
шыл, талантты композитор ретіндегі еңбектеріне 
кыскаша токталып, «казактың жаңа әдебиетінің 
негізін калаушы, казактың классикалык поэ- 
зиясының биік шыңы» ретінде үлкен баға береді.

Н. Жанакова.
АБАЙДЫҢ ЖИДЕБАЙДАҒЫ ҚОРЫҚ-МҮРА- 
ЖАЙЫ. 1971 ж. Жидебайдағы Абай кыстауы укі- 
мет каулысымен калпына келтіріліп, муражай ретін- 
де ашылды. Үй -  дәлізден, ас уйден, конакжай- 
дан, Абайдың жумыс бөлмесінен, Дідцәнің, Әйге- 
рім мен Еркежанның отауынан, сотым сурлейтін 
шошаладан, лапастан, екі себеттен турады. Әр бел- 
меге Абайдың өзі Семей өлкетану муражайына ет- 
кізген экспонаттармен коса, сол үйге тікелей катыс- 
ты заттар орналаскан, Акынның көзі тірісіндегі жи- 
һаз-мүліктер, Ділдә мен Еркежанның жасаулары, 
саят қураддары, житан кітаптары, тотызкумалактак- 

Абайдың Жидебайдағы мұражай-үйі.
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тасы, ацынның қойын сағаты мен тісқабы, жазу 
үстелі мен орыңдык,тары, ат әбзелдері, соңдай-ак 
өзге де турмыстық-этнографиялық мемориадцық 
мүралар қойылған. 1990 ж. сәуір айынан бастап 
қорық-муражай болып қайта құрылды. Жидебай- 
дың айналасындағы Абайға тиесілі 6  400 га жер 
қорық ретінде мемлекеттік қорғауға алынды. 
Қорықтың аймағында Зере, Үлжан, Қудайберді, 
Ғабитхан кесенесі, Абай мен Шәкәрімнің ғимарат- 
кешені, Кеңгірбай бидің мазары, Оспан көлі, Мұ- 
сақул төбесі, Турағүл қыстауы, Тәкежанның қоныс- 
тары орын тепкен. М. Ә-тің ұсынысы бойынша, му- 
ражай 1957 жыдцан бастап қоршалып, түрлі мұра- 
ғаттық жабдықтармен толықтырыла бастады. Жа- 
зушы бала кезіңде атасы Әуезге еріп, Жидебайға 
келген, Абайды көріп, батасын алған. «Абай жолы» 
эпопеясыңда Жидебай қыстауы кеңінен суреттел- 
ген. «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығыңда ұлы 
жазушының өзі сызып, қағазға түсірген Жкщебай- 
дағы Абай үйінің жобасы сақтаулы.

Т. Журтбаи.

«АБАЙДЫҢ Ж ҮЗ ЖЫЛДЫҚ МЕРЕКЕСІ АЛ- 
ДЫНДА», жазушының мақаласы. «Қызыл армия» 
газетінде 1945 ж. 27 шілдеде жарияланған. Онда 
Абайдың 100 жылдық мерейтойына әзірлік шара- 
лары туралы баяндалған. Осы мақсатта істеліп жат
кам жумыстарға тоқталып өтеді: Абай шығармала- 
рының академиялық толық жинағы Алматыда тың- 
нан басылып шыккалы жатқаңдығы туралы хабар- 
дар етіп, оған ақынның бұрын басылмаған бірнеше 
жаңа өлеңдері де кіретіңдігін, осындай үлкен жи- 
нактың орыс тіліңде де шығатындығын, мұның өзі 
Абайды орыс халқына және орыс тілі арқылы бас
ка халыктарға таныстыруда мәні зор болатынды- 
ғын, жинакты аудару жумысын «казак әдебиетінің 
ескі досы» жазушы Леонид Соболев баскаратын- 
дығын хабарлайды. Екінші бір мерекелік кітап 
ретінде Абайдың өмірі мен еңбектері жөніндегі 
«ғылымдык тексермелер жинағын» атап, оның 
жазылуына казак пен орыс окымысты, сыншы, 
жазушыларының көбі катынаскандығы баяндалғ- 
ан. Сонымен бірге үкімет тарапынан істелетін үлкен 
шаралардың ең зоры -  Алматыда Абай ескерт- 
кішін орнату, өнер саласында да Абай тойына лай- 
ыкты тартулар жасалмак, 1944 ж. желтоксанда 
Алматы мемлекеттік опера және балет театрыңца 
«Абай» атты жаңа опера койылды, астанада 
«Абай» атты үлкен «кино-сурет» (кинофильм) шы- 
ғып, бүкіл одак бойынша көрсетілді деп, ерекше 
мактаныш сезіммен жазады. С. Мукановтың Абай- 
дың өмірі мен еңбектері туралы ғылыми зерттеу 
жазып жаткандығын, езінің «Абай» атты романы- 
ның бірінші кітабы орыс тіліңде Мәскеуде шыкка- 
нын хабардар етеді.

Н. Жанакова.
«АБАЙДЫҢ ИДЕЯЛЫ Қ-МӘДЕНИ МҮРАСЫ»
(«Идейно- культурное  наследство Абая»), 
жазушының макаласы. «Казахстанская правда» 
газетінің 1939 жылғы 23 маусымдағы саныңда жа- 
рияланған. Шығарма «Идейно-культурное искания 
Абая» деген атпен сол жылы «Литература и искус
ство Казахстана» журналының 7-санында, кейін 
осы такырыппен Ә-тің «Мысли разных лет» кіта- 
бында (1961) жарияланды. Газеттік нұскасы «Абай- 
ДЫҢ идеялык-мэдени мурасы» деп аталғанымен, 
журналдағы «Абайдыд идеялык,-мэдени іздемстері»

атты макала мазмунымен бірдей, тек сейлемдер- 
де кейбір сездер баска сездермен ауыстырылып 
келтірілгені болмаса, екі макала тугел дерлік бір 
мәтін негізінде жарияланған. ^  қорәбай
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( « И д е й н о - к у л ь т у р н ы е  и с к а н и я  Абая») ,  
жазушының макаласы. Орысша нускасы «Литера
тура и искусство Казахстана» журналында, ал ка- 
закшасы «Эдебиет жене искусство» журналында 
(1939, № 7) жарияланды. Кейін Ә-тің «Эр жылдар 
ойлары. Мысли разных лет» (1959, 1961), «Абай 
Қунанбаев» (1967, 1995), «Таңдамалы» (1997) атты 
шығармалар жинактарында кайта жарык көрді. 
Автор Абайдың тек казак тарихында ғана емес, 
букіл шығыс тарихында айрыкша орны бар, кай- 
таланбас кубылыс екенін айтады. Абай өзі окып 
уйренген ІІІығыс әдебиетінің өкілдері мысырлык 
Жалелетдин Ауғани мен Мухаммед Ғабдукиді жене 
СОЛ дәуірде букіл Ресей мусылмандары арасында 
аса танымал Исмайыл бей Гапринскийді жаксы 
білгенімен, олардың ілімін онша жакын кабылдай 
коймады. Абай ез бойына бүкіл кене Шыгыс мэ- 
дениетінен араб-иран жене кене шағатай тілдерін- 
дегі классикалык поэзияның рухани нәрлерін 
таңдап сіңірді. Абай тек Фирдауси, Хафиз, Сағ- 
ди. Низами, Науаи, Физули туындыларының куді- 
ретін сезініп, оларға курметпен бас иді. Шығыс 
поэзиясымен жас шағында таныскан Абай енді оны 
азсынып, Батыска бет бурды. Абай тек казак ара- 
сынан ғана емес, бүкіл Шығыстан орыс поэзиясы 
аркылы Батыска бет бурган алгашкы адам еді. Ол 
батыс поэзиясын терең игеріп, жетілдіргеннен 
кейін, оны езі буған дейін жаксы білетін шығыс 
әдебиетімен байланыстыра отырып, казак мәде- 
ниетін кетеруге ыкпал етті деп, улы акынның туған 
әдебиетті рухани жағынан маркайтканына назар 
аударады. Сонымен бірге Ә.: «Абайдың калың 
журтшылыкка танымал болуы оның акыңдығы мен 
азаматтығына ғана катысты емес, аудармашылы- 
ғымен де терең байланысты» деп атап көрсетеді. 
Абайдың улылығы оның букіл мәдениет тарихына 
түбегейлі өзгерістер енгізіп кана коймай, езін кор- 
шаған ортаны тәрбиелеудің озык улгісін көрсетуін- 
де еді. 80-жылдары Абай казак даласына кеңінен 
танымал болуымен коса, бурын карапайым казак 
үшін мулде бейтаныс есімдер А. Пушкин, 
М. Лермонтов, И. Крылов т. б. орыс акын-жазу- 
шыларының да аттарын таныс етті. Татьяна мен 
Онегиннің арасындагы ғашыктық халді казак ті- 
лінде шебер суреттеп, оған лайыкты еуен тауып, 
олардың муңын сол кездегі казак кызы мен жігіті- 
НІҢ муңына косып, «Татьянаның әнін» кырға калык- 
татып жіберді. Қазак халкы ушін Татьяна бейнесі 
халыктың лиро-эпостык жырлары сияктанып кете 
барды. Абай орысша аудармасы аркылы батыс 
философтары Г. Спенсер, Б. Спинозалардың ең- 
бегін жете түсініп, оған өз пікірін айткан. Солар- 
дың еңбегіне Абай шығармаларында эллинистік 
элементтер де бой көрсетеді. Осы арада көзге 
айкын тусіп турған тамаша саралау бар. Еуропа 
мәдениеті мен шығыстың классикалык улгілерін 
араластыра отырып, Абай жаксы бір бастау булак- 
тың кезін ашады. Осыдан барып Абай Сократ 
жайлы трактаттар жазып, Ескендір Зулкарнайын 
мен оның устазы Аристотель хакында терең ойлы 
драма туғызады. Уакыт талабы мен өмір сурген 
ортасына карамастан, Абай сол кезде-ак өзінің 
акындык мектебін уйымдастырып, төңірегіне та-



лантты шәкірттер жинап, білгенін үйретумен айна- 
лысқан дей келіп, Ә. ұлы ақын төңірегіндегі даулы 
мәселелерге дәлелді жауап айтады, Абайдың 
қазақ мәдениеті мен әдебиетінде, тарихында алар 
орнын айқын көрсетіп берді.

Б. Маімраев.
АБАЙДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ ЖӘНЕ ӘДЕ- 
БИ-МЕМОРИАЛДЫ Қ ҚОРЫҚ-МҮРАЖАИЫ.
Ең алғаш Ә-тің усынысы бойынша, укімет қаулы- 
сымен, Абайдың туғанына 95 жыл толуына орай 
1940 ж. 16 қазанда Семей қаласында ашылған. 
1940-1995 ж. «Абайдың республикалық әдеби-ме- 
мориалдық муражайы» деп аталды, Ақынның ту- 
ғанына 150 жыл толуына байланысты ЮНЕСКО 
деңгейінде өткізілген мерейтойдың қарсаңында 
Семей еңіріндегі Абайға қатысты мәдени мура- 
жайлардың басы бір араға шоғырланып, Ахмет 
Риза медресесі мен мешіті муражайдың қасына 
көшірілді, қалпына келтірілді. Жидебайдан 6400 
га мөлшерде табиғи қорық аймағы бөлініп, 1990 
ж. Абайдың мемлекеттік тарихи және әдеби-мәде- 
ни мемориалдық муражайы болып қайта қурыл- 
ды. Оған Семей қаласыңдағы Абай муражайы, Ә. 
және Алаш арыстары муражайы, Абайдың Жиде- 
байдағы қорық-мұражайы, Ә-тің Бөрілідегі әде- 
би-мемориалдық муражайы, Мақаншыдағы Әсет 
Найманбаевтың муражайы және Көкбайдың ме- 
шіт-медресесі кешені қарайды. Мұражай-қорық- 
тың қурылуына Г. Ибрагимов көп еңбек сіңіріп, 
қазіргі қалпына келтіруге елеулі улес қосты. Мұра- 
жайда Абайдың өмірі мен шығармашылық 
қызметіне және қазақ елінің тарихы мен этногра- 
фиясына қатысты қунды мұрағаттар (архивтер), 
заттай айғақтар, сирек қолжазбалар, суреттер, 
көркемсуреттер, кино, дыбыс (фоно) таспалары, 
мемориалдық дуниелер, соның ішінде Н. Долго
полов арқылы Семейдің елкетану муражайына тап- 
сырылған Абайдың өзі жинаған экспонаттар орын 
алған. Муңца Ә. еткізген экспонаттар мен қолжаз- 
балар, жазушының дауысы жазылған унтаспа сақ- 
таулы. Жалпы алғанда мұражай-қорықтың қорын- 
да 20 мыңға жуық экспонат бар.
«АБАЙДЫҢ ӨМІРІ. АБАЙДЫҢ ШЫҒАРМАЛА- 
РЫ», Ә-тің мақаласы Ә. пен М. Жолдыбаевтың «XIX 
ғасыр мен XX ғасыр басындағы казак, әдебиетінің 
оку куралы» жарияланған (1933, 7-сыныпқа арнал- 
ған, 79-99-беттер). Автор улы ақынның емірі, өскен 
ортасы, тәлім-тәрбие алған айналасы туралы ег- 
жей-тегжейлі баяңдап, шығармаларын тақырыпқа 
бөліп қарастырған; олардың мазмун-мағынасы 
оқушылардың уғымына тусінікті болу жағын көз- 
деп, көптеген өлеңдерінен узіңділер келтірген. 
«АБАЙДЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ», 
Ә-тің мақаласы. 1945 ж. улы ақынның 100 жылдық 
мерейтойына байланысты Казахстан Жазушылар 
одағының арнайы пленумында жасаған баянда- 
масы. Ә-тің «Абайтану дәрістерінің дерек көздері» 
жинағыңца орысша нусқасымен қоса жарық көрді 
(А., 1997, 231-271-беттер). Баявдамашы: «Өсерур- 
пақ, келер дәурен, туар тарих қауымына ақын ар- 
нап кеткен муңды, сырлы бір сәлем, наз сәлем 
осы еді» деп бастап, Абайдың өміріне, туып-ескен 
ортасына шолу жасай келіп, ақынның бітім-кескі- 
нін тарихтық тулғасын танытатын ерекше қасиет- 
теріне тоқталған. Бірінші ерекшелігі -  әкенің ұлы 
болмай, халықтың ұлы болып, адамгершілік, гу- 
манистік жолды таңдады. Муны ісінде де, өлең- 
деріңцв де ақтап шығуды арман етті. Екінші ерек- 
шелігі — ел билеген жуандардан іргесін аулақ са-
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лып, бірден халықты, соның муңын тапты, жоғын 
берер жаңалықты іздеді, сондай улгіні өнерлі ел- 
ден, орыс халқынан іздеді, тапты. Оған туған хал- 
қының қолын жеткізуді мақсат тутты. Үшінші ерек- 
шелігі -  биік ақыңцьғын әлеуметтік тартысқа, та
рих қуралына айналдырды. Соқыр надандықты 
табандап ұрып, тура нұсқап, көзіне шуқып, жер- 
мен-жексен етіп, батыл шабуыл жасады. Казак- 
тын қоғамдық тарихында, әдебиет дуниесінде 
осындай ерекше жан бұрын-соңды болған жоқ. 
Төртінші ерекшелігі -  өзі ушін, елі ушін іздегенін 
тапты, тапқанын, тудырғанын ұстаздыққа жұмса- 
ды, өсер ақынды тәрбиеледі, жаңа әдебиеттің, 
классикалық әдебиеттің негізін қалады, сейтіп 
әдебиетке басшы, халыққа қамқор қайраткер бол- 
ды, Үзақ жылдар бойы асыл ойдың уздіксіз жемісі 
болтан ақын мурасы -  қазак халқының кеп ғасыр- 
лық қасиетін бойына жиған, ерекше бір қазынасы 
сияқты деп, дана Абайдың рухани мурасының уш 
улкен туп-теркіні барын атап керсетеді. Алғашқы- 
сы -  казак халкының ғасырлар бойы жинаған ауыз- 
ша әдебиет коры. Абай осы кордан көп нәр алып, 
ез өлеңін керкейтті. Екінші -  араб, парсы, туркі 
тіліндегі Шығыстың классикалык керкем поэзия- 
сынан сусындады. Үшінші -  улкен нәр, мол азык 
алған зор саласы -  орыс халкының мәдениеті, сол 
аркылы колы жеткен Еуропа мәдениеті. Ә. бұдан 
соң Абайдың бул уш казынаға еліктеп бармай, 
оларды ой елегінен еткізіп, корытып пайдаланды 
дейді. Кезінде А. Пушкин ескі антик әдебиетінен, 
орта ғасыр мәдениетінен, Батыс әдебиетінен улгі 
алған еді, ендеше Пушкин де, Абай да өз елінің 
әрі улттык, әрі халыктык акындары болды деп ой 
корытады зерттеуші. ь, Майтанов.
«АБАЙДЫҢ ӨМІРБАЯНЫ», жазушының макала- 
сы. М. Әуезов ғумыр бойы казак акындарының 
ғылыми өмірбаянын жазуға айрыкша мән беру- 
мен бірге, Абайдың ғылыми өмірбаянын 4 рет кай- 
та жазып, оларды октын-октын жаңадан редак- 
циялап, жетілдіріп отырған. Абайдың алғашкы 
емірбаянын 1924-27 жылдар ішінде жазып, улы 
акынның кайтыс болуының 30 жылдығы карса- 
ңында -  1933 ж. жариялаған. Абайдың өмірбаянын 
жазудың оңай еместігін, өйткені ол жөнінде жаз- 
ба материалдың сакталмағанын, соңғы толык жи- 
накты әзірлеу ушін Семей облысына барғанын ай- 
туына Караганда, бул макаланы, улы акыннын 100 
жылдык мерекесіне дайындык кезінде (1943 ж.) 
жазған сиякты. Бұл сапарында жазушы Семей, Ал
маты архивін актарып, Абайдын кезін керген, дәм- 
дес болтан көнекөз адамдармен сөйлесіп, әнгіме- 
леседі. Сөйтіп Абайдын толыктырылып, екінші рет 
жазылатын өмірбаянын жазуға материалдар жи- 
наған. «А, е.» макаласы М. Ә-тін «Абайтанудан жа- 
рияланбаған материалдар» кітабына енді.

Б. Майтанов.
«АБАЙДЫҢ ӨМІРБАЯНЫНА ҚОСЫМША МА
ТЕРИАЛДАР», жазушынын макаласы. «Абай Кұ- 
нанбайулынын шығармаларынын» 1940 ж. шык- 
кан 2 томдык жинағынын 2-томында жарык көрген. 
«А. е. к. М .»  кітаптын 268-300-беттеріңде. Алды- 
мен «Бүл жинакта Абайдын емірбаяны біркыдыру 
толыкталып жазылса да, әлі де соған кірмей кал
ган косымша материадцар аз емес. Бұл сонгы ма
териалдар акын өмірі улкен кезен, улкен іс,



40 «АБАЙДЫҢ ӨНЕРІ ҺӘМ ҚЫЗМЕТІ»

мінездерін баян етпесе де, оның ұсақ әдет-машық- 
тарын білдіреді» деп ескерткен. Жазушы бұл мака- 
лага акын өміріндегі кейбір интимдік жағдайлар- 
ды баяндайтын әңгімелерді кіргізбегенін айтып, 
аңшылык сауыктары, үй ішіне, келімді-кетімді кі- 
сілерге катысты мінездері, кейбір айткан сөздері 
туралы соңғы бөлімде айттык дейді. Бұлар көбіне 
Абайды көрген адамдардың айтуынан жазып алын- 
ған, солардың ішіңде, әсіресе, Көкбай мен Турағ- 
улдың айткаңдары маңызды деген. Көкбай тулға- 
сына арнайы токталып, Абайды адам ретінде, акын 
ретінде өте жоғары бағалағанын айткан. Сонымен 
катар «Қосымша материалдардың бір алуанын 
бергендер: Мәдиар Тусіпұлы, Қорамжанулы Кат- 
па, Әрхам Ыскакулы т. 6 .» дейді, Олардың да 
Абаймен жакын араласканын, бірак әңгімелерінің 
«желісі болып куралған, жыл мөлшерімен тізілген, 
кезегімен келетін әңгімелер емес» екенін ескер- 
теді. Қалған материалдардың («Абай өмірбаянына 
косымша материалдар») кітапка енгізілу кажетті- 
лігі жайында: «Акынның өмірбаянына жанасатын 
материалдардың бір алуаны осылайша болғанын 
біз теріс те көрмедік. Сондыктан бұлар айткан 
әңгімелер, сол айтылған калпында үзінді-узінді 
болып тізіледі. Оның ішінде кейбір адамдардың 
Абайға айткан үлкенді-кішілі сөздері болса, көр- 
кіне, кисынына карай айтылаотырады»дейді. Көк- 
бай әңгімесінде Абайдың өлеңге, поэзияға коя- 
тын талабы, биліктегі ерекше турашыл, әділдігі, 
конакжай-мырзалығы, шаруаға карау ерекшелігі, 
акын, әнші, күйші, ертегішілерді бағалауы, аңшы- 
лыкка кумарлығы, кісі кабылдау, бағалау, сөйлеу 
ерекшеліктері т. б. жайында деректер келтірілген. 
Еуропа әдебиеті мен ғылымын кабылдау, түсіну- 
дегі максаты жайында кызыкты мәлімет берген. 
Семейге келген Сергей деген миссионермен 
сөйлесуге (айтысуға) букіл Семей өңіріңдегі кожа- 
молдалардың ішінен жалғыз Абай ғана жарап, 
жеңіп шығуы туралы әңгіме -  Абай образын аша 
тусетін кызыкты факт. Тұраш әңгімесінде көбіне 
Абайдың адамшылык касиеттері айтылған. Бул жа- 
ғынан Көкбаймен бір жерден шығып жатады. Кав- 
каздыктарды (каторгадан кашкан) жасырып, асы- 
рағандығы, Н. Долгополовтың Абайды сынағаны 
жайында кызыкты фактілер бар. Мәдиар, Қатпа, 
Әрхам айткан әңгімелерде Абайдың жас ж ігіт 
кезіндегі бір сүйіспеншілік тарихы, аңшылык кы- 
зыктары, тапкыр, әділ биліктері, макал-мәтел бо
лып кеткен сөздері, Абай өмірінде кездескен мінезі 
кызык адамдар т. б. жайында айтылған. Абайдың 
композиторлык дарыны жайында айтылып, 16 
әнінін тізімі берілген. Абай мен Базаралының ара- 
сындағы тартыстын барысы кызыкты әңгімелен- 
ген. Абай өмірінің сонғы күндері жайында айтыл- 
ған. Осыларға Караганда, Ә-тің болашак «Абай 
жолы« эпопеясына кажетті материалдарды ерте 
жинай бастаганы көрінеді.

Р. Әбдіғулов.
«АБАЙДЫҢ ӨНЕРІ ҺӘМ ҚЫЗМЕТІ», жазушынын 
макаласы (Гурагул Құнанбаевпен бірге). Алғаш рет 
1918 ж. “Абай» журналынын 2-санында жарык көр- 
ді. Соңына «Екеу» деп кол койылган. Бұдан кейін 
1995 ж. осы журналдын біріккен 1-2-санында кай- 
та жарияланды. Ә. шыгармаларынын 50 томдык 
толык жинагынын 1-кітабына енгізілді. Макала -  
абайтану саласында авторлар жазган тұңгыш

ғылыми еңбек. Онда улы акыннын шыгармалары 
мен өміріне шолу жасалган. «Абайдын берік ба- 
гыт ұстап, оны акылга, адалдыкка, көнілдін шабы- 
тына билеткен, көз тунарлык мін мен кемшіліктің 
калын ортасында жүрсе де, бәріне ашык көзбен 
карады, барлык кем-кетікті мүлтіксіз суреттеді. 
Шалымды киялын, терен ойын, акыл-білімін туган 
халкынын көкірек көзін оятуга жұмсады. Абай- 
дын акыңцык өнері әр тараулы, сегіз кырлы бол- 
ды. Ол тараулар мыналар: мінез түзететіндік (ах- 
лак), тереннен толгайтындык (пәлсәпа), сыншыл- 
дык (критика), суретшілік (художественность), жү- 
ректін мұн-зарын, сырын тапкыштык (лирика), ащы 
тілділік, ызалыкпен күлетін (сатира) һәм керемет 
переводшиктік» деп, авторлар акыннын поэзия- 
сына өрнектер мен накыштарды мысалга келтіреді, 
біраз өлеңдерін тадцайды, философиялык көзка- 
растарына назар аударады. Абайдын көп өнерінін 
бірі -  аударма. Бұл салада да ол ешкімге дес 
бермеген. Кейбір өлеңдерді казак тіліне аударж- 
анда, түпнұскадан да артык шыккан. «Орыстын 
әдеби болтан толгаулы, ыргакты, накысты бай ті- 
лімен жазылган сөздерін казактын кедей, дөкір 
тілімен үгымды, магыналы, терен, тілге женідцетіп 
тәржімалап, шын үсталык таныткан зерттеушілер. 
Ал кей жерлерде сөздін магынасын гана алып, ка
зак үгымына ынгайлап, сырт пішінін өзгерткен, 
еркін кетіп, кейбір өленді өз өленінен асырып, түр- 
лентіп жіберген. Бүган «Теректін сыйы» мен 
«Онегиннінхатын» мысалга алады авторлар. Автор
лар енді Абайды бүрынгы акындармен салысты- 
рады да, таразы басынын салмакты жагын ұлы 
акынга телиді. «Өйткені ол, біріншіден, мінезді 
мінеп, мінді айтып, адамшылыкка жөн сілтеді, бү- 
рынгы акыңцардын ұстанган бетін тастап, тыннан 
жол салды; екіншіден, казак тілін шындап түрлеп, 
керекке жаратты, түзеді, поэзияга өзгеше түр ен- 
гізді, Қазак әдебиеті ілгері басып, өрлейтін бол
са, Абайдын бул кызметі әдебиетімізге негіз ка- 
лап, келешекте өрлеуіне түгыр болмак, ол сөйтіп 
өзіне мәнгілік ескерткіш орнатып кетті» деп ой 
түйеді, түжырым жасайды макала авторлары.

К. Сыздыкав.
«АБАЙДЫҢ ТУЫСЫ МЕН ӨМІРІ», жазушының 
макаласы. Ә. Абай өмірбаянынын 4 нускасын жаз- 
ды. Сонын алгашкысы -  «А. т. м. ө.». Бүл 1933 ж. 
Қызылордада шыккан Абай шыгармаларынын то
лык жинагында басылды. Бүган дейінгі жарык 
көргендердін ішінде көлемі, мән-мазмұндылыгы 
жагынан Абай өмірі мен шыгармашылыгын зерт- 
теудегі бірінші енбек. Еңбекте әнгімені акыннын 
ата тегінен бастайды, шьғармаларынын жазылуы 
мен ерекшеліктеріне токталады. Көкбай, Турагул- 
дын естеліктері мен «Абай жазган кейбір өлеңдер- 
дің кай кезде, не себептен айтылганы туралы тү- 
сіндіру косымшалары» камтылады. «Бүл уакытка 
шейін Абайдан арғы акыннын өмірі туралы жинал- 
ган маглүмат жок. Бүгіңде казак ескілігіне көз са- 
лып, жинастырып жүрген азаматтардың катты ес- 
керетін бір жұмысы осы болу керек» деп, үлгі түтар- 
лык сокпактын жок екенін ескертеді. Тынымсыз 
іздестіріп, еңбектену жазушыны Абайдың бірден 
бір биографы етті. Ә. Абайдың жүрт білмейтін 
өлеңдерін ертедегі газет-журналдарда, әсіресе 
1924-25 ж. Семейдің педагогика техникумында 
сабак беріп жүрген уакытында «Тан» журналыңда 
жарияласа, 1933 ж. толыкжинактаакынөлеңдерінің 
жартысына жуыгын калпына келтірді. 1909 ж. 
Санкт-Петербургтегі, одансон 1922ж Ташкенттегі



басылымдары қателіктерге толы еді. Өлеңге ат 
қойылуы, жазылған жылдарының көрсетілуі, бас
ка да ауытқушылықтар көп болатын. Үзақ жыддар 
салыстьірып, зерделей жүріп, Ә. бәрін орын-ор- 
нына қойды. Жалпы бұл мақала абайтанудағы өң 
алғашқы іргелі еңбек болып кала береді.

.  _  « Т. Әкім.
«АБАИДЫҢ ТҮҢҒЫШ ТОЛЫҚ ЖИНАҒЫ», жа- 
зушының қолжазбасы. Оцда Абай шьғармалары- 
ның 1933 жылғы басылымына енгізілген текстоло- 
гиялық өзгерістер қарастырылған. Ә. тұңғыш рет 
1909 ж. Петерборда жарық көрген ақын өлеңдерінің 
мәтінін қайта қарап, кітап үстінен көп түзетулер 
енгізген. Өйткені Абайдың туғанына 95 жыл толу- 
ына байланысты, оның екінші толық жинағын бас- 
паға даярлау барысында арнайы текстологиялық 
жұмыстар жүргізген. Мұндай түзетулер екі сала- 
да, екі сипатта орындалған: а) Мүрсейіт нұсқасын- 
дағы қалпы дүрыс, бірақ әріп терушілер тарапы- 
нан кеткен қателерді қалпына келтіру; ә) Абай өлең- 
дерінде бұрыннан орын алып келген кейбір тек- 
стологиялық олқылықтарды, мәтін өзгерістерін 
қалпына келтіру. Түзетулердің бәрі жасыл сиямен 
қолжазбаның 206 жеріне тусірілген. Бүлар Абай- 
дың келесі толық жинағында түгел түзетілді. Өзге- 
рістер мәтіні Ә-тің «Абайтанудан жарияланбаған 
материалдар» жинағыңда бірінші рет жарияланды,

«АБАЙДЫҢ ХАЛЫҚТЫҒЫ МЕН РЕАЛИЗМІ»
( « Н а р о д н о с т ь  и р е а л и з м  Абая») ,  жазу- 
шының мақаласы. Алғаш рет қазақ тілінде «Ком
мунизм таңы» газетінің 1954 жылғы 5 қыркуйектегі 
санында, одан кейін орыс тілінде «Литературная 
газета» (7. IX. 1954), «Ученые записки КазГУ» (19-т. 
1955, 1-6-беттер), «Мысли разных лет» (1961, 205- 
211-6.), «Абай Қунанбаев. Макалалар мензерттеу- 
лер» (1967, 340-346-6.), «М. Эуезов. Собрание со
чинении», (5-т., М., 1975, 291-297-6.), «20 томдық 
шығармалар жинағы» (19-кітап, 1985, 53-59-6.) ба- 
сылымдарыңдажариялаңды. Ә. мақалада улы ақын 
шығармаларының қундылық жақтарын саралайды. 
Ақын поэзиясының еміршеңдігі -  онда халық 
өмірінің, арман-муңының, жарқын болашаққа 
умтылысының шынайы бейнелеуінде жатыр. Өз 
халқының, батыс, шығыс әдебиетінен мол сусын- 
даған Абайдың поэзиясы қазак халқының асыл 
қазынасына кәусар булақ болып қуйылып, бугінгі 
заманымызда да рухани игілікке айналып отыр. 
Абай елеңдерінің еміршеңдігі оның халықтығы 
мен реалистігіңце жатыр. Қазақ өмірінің әлеуметтік 
к,айшылықтар>ға толы турмыс-тіршілігінің барын- 
ша шынайы суреттелуі Абай поэзиясының жаңа- 
шылдық сипатын танытады. Өршіл отаншылдық- 
ты, гуманистік идеяларды, әділетсіздік пен надан- 
дықты барынша әшкерелей шарлатан улы Абайды 
қазақ халқы мақтан тутады. Макала казак акыны- 
ның улылык сипаттарын орыс окырмандарына та- 
ныстыру максатымен, Абайдың кайтыс болғаны- 
на 50 жыл толуына орай жазылған. ^  ысқакүлы

«АБАЙТАНУ», жазушының шәкірттерге арналған 
дәрісі. Ә. 1942 жылдан бастап жоғары оку орын- 
дарында абайтанудың арнаулы курсын жургізді. 
Акын мурасын узак жылдар бойы зерттеп, жинас- 
тырған деректері мен ой толғаныстарын жыл еткен 
сайын корландырып, тыңдаушыларын таным жа- 
ғынан есіріп, биіктетіп отырған. 20 жылдай окыған 
дәрістің сапалык, мазмундык жағынан жетіліп, 
жаңғырып туруына үнемі зер салған. Бул аркылы
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устаз екі максат кездеген тәрізді: а) дәріс устіңде 
айтылған ой желісін шәкірттер кай дәрежеде 
кабылдап, тусінгенін аңғару; ә) сабак устіңце сөй- 
леп турғаңда айтылған ойлары мен сездерін када- 
ғалап отыру. Жазушының абайтанудан әр жыл
дар окыған дәрісінің мазмуны, дерек кездері ез- 
геріп, толысып, жаңғырып отырған. Мысалы, 1950 
ж. наурыз, сәуір, мамыр айларындағы дәріс нуска- 
ларының 1945 ж. дәрістерімен салыстырғанда 
біршама езгергендігі аңғарылды. Мундай ерек- 
шелік әсіресе сабакты такырыптарға саралауда, 
Абайдың дуниетанымын танытуда, акын мурасын 
талдауда айкынырак көзге түседі. Ә-тің ең алғаш- 
қы дәріс нускасы (1942 ж.) сакталған.
Ә. Абай шығармаларының революцияға дейін уш 
түрлі жолмен таралу тарихын бір бөліп алады да, 
соның баспасез аркылы таралуына кеңірек токта- 
лады. Одан әрі Абай мурасының зерттелу тарихын 
камтып, өз ойын жинактап, рет-ретімен салалай- 
ды, жүйелейді. Ғалым одан әрі: «Мен шамам кел- 
генше, ғылым жолымен өмірін, шындығын зертте- 
мекпін. Ал шығармашылык еңбектерімнен пьеса, 
роман туралы да ез ойым акынды ғылымдык зерт- 
теумен негізі бір деймін» деп ағынан жарылады. 
Абай шығармаларын жоғары оку орындарында 
окытуға байланысты, Ә, 30 түрлі такырыпты усы- 
нып, буларды негізінен шәкіртпен пікір алысу са- 
бактарында еткізген. Бул арада устаз Абай мура
сын жан-жакты танып, толык камтуды ескерген. 
Ал абайтануға катысты ез тусынан пікір айта ала- 
тын, даярлығы бар шәкірттерге усынып отырған. 
Ә. ез дәрісіңде Абайдың елеңдерімен бірге кара- 
сездерін де карастырған. Акынның елеңі мен ка- 
расездері арасындағы сабактастыкты сараптап, 
оларды идеялык жағынан жіктеуді макул керген. 
Жазушы абайтанудан окыған дәрістерінде езінің 
ізденістері мен зерттеулерін бір ізге түсіріп, жуйе- 
леуді естен шығармаған. Өзі окыған дәрісін сте
нографист аркылы жаздырып, кайтадан сын кезі- 
мен карап, жетідцірген тустары да бар. Сейтіп ко
лем! ғылыми монографияның негізін калаған. 
Абайтану туралы лекциялардың бағдарламалары 
1951 ж. жазылды. Өйткені бул кезде абайтанудан 
өткен пікірталастардың өткір койылуы осыны та- 
лап етті. Соңцыктан Ә. абайтанудың арнайы кур- 
сының бағдарламасын сол жылы 8 акпаңда жазып 
бітіреді. Онда алғаш рет Абайдың акын шәкірттері 
туралы толығырак, нактырак жазылған. Алайда 
1954 ж. шілдеде еткен айтыстан кейін бағдарлама 
кайта жазылып, Абайдың акындык мектебі тура
лы деректер алынып тасталады. Соңғы нуска 15 
карашада даяр болады. Осы жылы монография- 
лык еңбек те әзір болады. Сейтіп абайтанудан 
окылған дәрістер улы акын туралы улкен зерттеу- 
дің негізін калайды. 40-жылдары Р. Рустембеко- 
ва ҚазМУ-да студент кезінде жазып алған лекция- 
ның бір нускасы Ә-тің мурағатында сактаулы, тағы 
бір нускасын жазушы С. Жунісов 1995 ж. кітап етіп 
шығарды. Ә-тің «А.» дәрісі алғаш рет «Абайтану
дан жарияланбаған материалдар» жинағыңда жа- 
рык көрді (125-203-беттер).

Н.Акбай.
АБАЙТАНУ. Қазак әдебиеттану ғылымының Абай 
Қунанбаевтың емірі мен шығармашылығын зерт- 
тейтін саласы. Абайды тану, мурасына камкор- 
лык жасау 20 ғасырдың бас кезінде басталды. Көп
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томдық “Россия. Полное полиграфическое описа
ние нашего отечества» еңбегінің 18-томына жаз- 
ган «Қазақ өлкесінің тарихи тағдыры жене оның 
мәдени жетістіктері» деген мақаласында (1903) 
Ә. Бөкейханов Абайға ерекше тоқталып, оны қа- 
зак.тың жаңа әдебиетінің көш бастаушысы ретінде 
бағалайды. Сөйтіп улы ақынды көзі тірісінде оқыр- 
ман қауымға бірінші рет таныстырады. Абай қай- 
тыс болғанда, Бөкейханов ақынның тұңғыш емір- 
баянын орыс тілінде жазып, «Семипалатинский 
листок» газетіне жариялайды. Кәкітай Ысқақулы 
1909 ж. Абайдың өмірбаянын жазып, Петербург- 
тен өлеңдер жинағын шығарды. Ал Ағайынды 
Белослюдовтар, Н. Рамазанов, Н. Төрекүлов, 
Н. Қулжанова, Зейнелғабиден ибн Әмірет. б. Абай 
шығармаларын орыс, казак окырмандарына на- 
сихаттауға ат салыскан. М. Жүмабаев «Алтын хакім 
Абайға» елеңін арнайды (1912). А. Байтурсынов 
«Қазактың бас акыны» атты макаласында (1913) 
Абайдың тарихтағы орнын дәл аныктап, оны казак- 
тык бірінші, ең озык акыны деп көрсетеді. Кеңес 
заманында еткен мұраға камкорлык жасау жаңа 
кезкарас негізінде жургізілді. Т. Құнанбаев Абай- 
дың өмірі мен кызметіне ерте көңіл аударып, езі- 
нің ой-пікірін «Екеу» деген бүркеншік атпен жария- 
лаған макаласында баяңдайды (Әуезовпен бірге, 
1918). Кернекті ғалым Ғ. Сағди «Абай» атты зерт- 
теу еңбегінде акынның өлең өлшеміне, текстоло- 
гиясына, шеберлігіне, бір сөзбен айтканда, Абай 
поэзиясының сырына терең уңілген. Ә. 1933 ж. 
Абайдың туңғыш ғылыми өмірбаянын жазып А- 
дың негізін калады. Алайда 30-жылдардың соңы- 
на дейін Абайды бағалауда тұрпайы социология- 
лык, компоративтік теріс танымға кебірек жол бе- 
рілді. Абайдың 95 және 100 жылдык мерейтойына 
орай көптеген әдеби-сын, зерттеу макалалар жа- 
зылды. Содан бері әр түрлі ғылым саласында акын 
мурасын әр кырынан карастырып, ізденістер жа- 
салды. Абай такырыбына 7 докторлык, 24 кан- 
дидаттык диссертация корғалып, ондаған моно
графия жарык керді. Ә. акын мұрасын зерттеуді 
ғылыми еңбектер мен көркем шығармалар жазу 
арқылы удетіп, сегіз турлі күрделі мәселе теңіре- 
гіңде карастырды. Абайдың өмірі мен шығарма- 
шылығы жөнінде бір монография, 40-ка жуык 
ғылыми макалалар жазып, А. ғылымын дамытып, 
калыптастырды, тіпті акынның өмірбаянының терт 
нұскасын жасады. Көрнекті ғалымдар, әдебиетта- 
нушылар -  С. Муканов, Қ. Жүмалиев, М. Сильчен- 
ко, Б. Кенжебаев, Т. Тәжібаев, 3. Ахметов, Қ. Мүқа- 
метханов, Е. Ысмайылов, Қ. Бейсеһ^иев, X. Сүйін- 
шәлиев т. б. А-ды одан әрі жалғастырды. Респуб
лика жоғары оку орындарында 1942 жылдан бері 
карай А-дан арнайы курс, семинар сабактары 
еткізіледі. Абай мұрасын зерттеумен ғалымдар 
ғана шуғылданбай, көркеменердің баска саласын
да, мысалы, керкем әдебиетте (Ә-тің «Абай жолы» 
эпопеясы мен «Абай» трагедиясы, Б. Римованың 
«Абай-Әйгерім» пьесасы, И. Оразбаевтың «Мен 
ішпеген у бар ма?» драмасы т. б.), музыка, кино, 
сурет, мүсін, театр, опера салаларында да Абай 
туралы жаңа туыңдылар туды. А. такырыбы жағы- 
нан жіктеліп, күрделі мәселелерді шешу ісі сапа- 
лык Жака декгейге көтерілді. Бұл орайда білікті 
абайтанушылар 3. Қабдолов, Р. Сыздыкова, 
М. Мырзахметүлы, Ж. Ысмағүлов, Д. Досжанов,

Т. Жүртбаев т. б. өнікті екбек етті. Қазір зерттеу 
нысаналарында Абайдык дүниетанымы, шығар- 
маларынык рухани көздері, акыңдык дәстурі, әде- 
би ортасы, реализмі, халыктыы, орыс классикте- 
рімен катысы, өмірбаяны, текстологиясы, архив- 
тег! дерек көздері камтыла бастады. Акын шығар- 
маларынык академиялык толык жинағын шығару, 
туыскан халыктар мен шетел тілдеріне аудару 
жумысы жолға койыдцы. Сейтіп Әуезов ұсынған 8 
проблеманы шешу басты бағыт болды.

М. Мырзахметулы.
«АБАЙТАНУ», библиографиялык көрсеткіш. 
1988 ж. «Ғылым» баспасынан жарык керген. Құ- 
растырған М. ІУІырзахметұлы. Абай Құнанбаевтык 
туғанына 140 жыл толуына байланысты жасалған. 
Көрсеткіште 1889-1985 ж. аралығында акыннык 
мурасы туралы жазылған материадцар казак жене 
орыс тіддерікае екі бөлімге жіктеп берілген. Табу- 
ға окай болу үшін олар 60-тан астам такырыпка 
бөлінген. Көрсеткіште Ә-тік Абай туралы жазған 
екбектерінік толык библиографиясымен бірге, ұлы 
жазушы жөнінде жазылған мақалалардык да тізімі 
арнайы тарауда берілген. Көлемі 13,46 баспа та
бак, таралымы 1990 дана.

М. Мырзахметуіы.

АБАЙТАНУ БАҒДАРЛАМАСЫ. Республиканык 
жоғары оку орындарында акыннын мұрасын зерт- 
теп, теренірек танысатын абайтану арнайы курсы 
мен абайтану сабағы 1942-43 оку жылынан баста- 
лады. 1951 ж. республиканын саяси-әлеуметтік өмі- 
рінде түрпайы социологиялык танымнын кысымы 
кушейе түсті. Сонын салдарынан Абайдын шәкірті 
-  Көкбайдын «Сабалак» дастаны туралы Ә. айткан 
тужырымына байланысты улы жазушынын ғылыми- 
шьгармашылык туындыларына жатыркай карау са- 
рындары белгі берді. Осыған байланысты және 
абайтану саласы бойынша еткен пікір таласынан 
кейін, абайтанудан окылатын арнайы курстын бағ- 
дарламасын жасау Ә-ке ұсынылды. Бағдарлама- 
нын алғашкы нұскасын Әуезов «Абайды тану» атты 
арнаулы курстын С. М. Киров атындағы Қазак 
мемлекеттік университетінін әдебиет факультетіне 
лайыкталған бағдарламасы» деген атпен жазып 
шыкты (1951). Нускада Абайдын акын шәкірттері 
жайыңдағы танымы толығырак, нактырак камтыл- 
ды. Алайда А. б. сол кезде әдебиет саласында 
орын алған бурмалаушылыктардын кысымымен 
сынға алынып, 1951 ж. караша айында еріксіз кайта 
жазылды. Бул нускадан Абайдын акындык мектебі 
мен акын шәкірттері туралы деректер алынып тас- 
талды. Абайдын әдеби мүрасы туралы жазылған 
монографиясынын «Абай Қунанбаев. Макалалар 
мен зерттеулер» колжазбасынан да «Абайдын әде- 
би мектебі» деген тарауы кыскартылды. Ә. жаса- 
ған абайтанудын арнайы курсынын бағдарламасы 
тунғыш рет «Абайтанудан жарияланбаған матери- 
аддар» кітабында жарык көрді (1988).

М. Мьфзахметулы.
АБАЙТАНУ БӨЛІМІ. Абайдын әдеби мұрисын те- 
реңдеп зерттеу максатымен 1944 ж. ҚазКСР ҒА- 
нын Тіл және әдебиет институты жанынан М. Әуе- 
зовтін жетекшілігімен уйымдастырылған. А. б-нін 
1945-46 жылға арналған ғылыми-зерттеу жоспа- 
ры «Абай дуниетанымынынтарихы», «Абай -  казак 
әдебиетінін негізін салушы», «Абай Қунанбаевтын 
дүниетанымы», «Абай (Өмірбаян және естеліктер- 
дін деректі кездері)» сынды такырыптағы негіз- 
делді. А. б. 1947 ж. Қазакстан КП ОК-нін «Тіл және 
әдебиет институттарынын өрескел саяси идеялык



қателіктері» деген қаулысынан кейін жабылды. 
Алайда Абай мурасын ғылыми-зерттеу жумыста- 
ры жүргізіле берді. Қазақстан КП ОК мен ҚазКСР 
Министрлер Кеңесінің «Абай (Ибраһим) Құнанба- 
евтьің туғанына 150 жыл толуына әзірлік және оны 
өткізу туралы» 1990 жылғы қаулысына сәйкес А.б. 
бөлімі қайта ашылап, жемісті жұмыс істеп келеді.

М. Мьрзахметулы.
«АБАИТАНУДАН ЖАРИЯЛАНБАҒАН МАТЕ- 
РИАЛДАР», Ә-тің ғылыми-зерттеу мақалалары мен 
қужаттар жинағы. 1988 ж. «Ғылым» баспасынан шық- 
қан. Ә-тің бурын жарық кермеген туындыларын 
құрастырып, баспаға әзірлегендер -  Л. Әуезова 
мен М. Мырзахметұлы. Жинақ көлемді 8 тақырып- 
қа жіктелген. Мұңда Ә-тің абайтану мәселелеріне 
байланысты орыс және қазақ тілінде жазылған 
зерттеулері, баяңдамалары, оқыған дәрістері, хат- 
тары, жоспарлары енгізілген. Сондай-ақ Абайдың 
емірбаянынан бастап, оның шығармаларының 
басылымдарына енгізген текстологиялық езгеріс- 
тері, мүрасының рухани кездеріне, ақыңдық дәс- 
түріне байланысты ғылыми болжамдары мен нақ- 
ты тужырымдарын танытатын еңбектері топтасты- 
рылған. Жоғары оқу орындарында абайтанудың 
арнаулы курсында оқыған дәрістері жеке тарауға 
жинақталған. Кітап соңында Ә-тің осы жинаққа 
енгізілген мақалаларына ғылыми түсініктеме беріл- 
ген. Әр түрлі себептермен жинақтан шығып қалған 
материадцар 1994 ж. «Абайтану дәрістері» деген 
атпен жарық керді. «А. ж. м» толықтырылып 1997 ж. 
«Абайтанудың дерек көздері» деген атпен басы- 
лым көрді. Кітап әдебиетшілерге, тарихшыларға, 
философтарға, кепшілік оқырмандарға арналған. 
Көлемі 19 баспа табақ, таралымы 2300 дана.

Н. Ақбай.
«АБАЙТАНУ ДӘРІСТЕРІНІҢ ДЕРЕК КӨЗДЕРІ»,
Ә-тің зерттеу еңбектеріне негізделген оқу қуралы. 
Қурастырған және алғы сөзін жазған -  М. Мырзах- 
метұлы. Жинақта Ә-тің бурын жарияланбаған Абай 
мұрасы туралы ғылыми-зерттеу жұмыстары мен 
көркем туындылары, олардың әр түрлі қолжазба 
нусқалары, тезистері, шашпа пікірлері, баяңцама- 
лары мен сөйлеген сездері, хаттары 8 тарауға бө- 
лініп берілген. Кітаптың соңында холжазбаларға 
арнайы берілген түсініктемелер бар. Оқу қуралын- 
да Ә-тің абайтану ғылымының негізін салу жолын- 
дағы мол мұрасы қамтылған. Кітап студенттерге, 
әдебиетшілерге, жалпы оқырмандарға арналған. 
Көлемі 25 баспа табақ, таралымы мың дана. 
АБАЙТАНУ САБАҒЫ, республиканың жоғары оқу 
орындарында студент жастарды Абай Құнанбаев- 
тың әдеби мұрасымен терең таныстыру ушін өті- 
летін арнайы семинар-сабақ. 1942-43 оқу жылын- 
да ҚазМУ-дың филология факультетінде Ә-тің 
жетекшілігімен ұйымдастырылған. А. с-нда Әуезов 
негізінен ақынның шығармаларын оқып-білу, мән- 
мағынасын жете тусіну, өз бетімен талдэу арқылы 
ой қорьггу, сын пікір айту, реферат жазу, баяңдама 
жасау жолдарына ерекше мән берген. Мәселен, 
«Абай жөніңдегі тақырыгттарды» ұсынғанда, Әуезов 
ахын шьғармаларының толық қамтылуын, оларды 
студенгтердің жан-жақты танып-білуін ескерген. Ә. 
«Отыз бесінші сөз» деп аталатын сабақтарында 
0туд©кттердің Абай поэзиясы мен қарасөздөріңцегі 
ой сабақтастығын, олардың тақырып жағынан 
үндестігін ажырата білуіне ден қойған.

М. Мьрзахметулы.
АБАЙТАНУ ТАРИХЫ. 1889 ж. басталып, к,азақ 
әдебиетінде 50-жыддары epic алды. Бул мәселені
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тұңғыш рет сөз етіп, өз аддына арнаиы түрде зерт
теу қажеттілігі ең алдымен Ә-тің, сонымен бірге 
С. Мүканов, Қ. Жумалиев, Е. Ысмайылов, М. Силь- 
чвнко, Ә. Жиреншин еңбектерінде керініс тапты. 
Академик Қ. Жұмалиевтің жетекшілігімен осы та- 
қырыпқа «Абай Қунанбаевтың әдеби мүрасының 
зерттелу жайы» деп аталатын кандидаттық дис
сертация қорғалып, ақын мұрасы туралы жазыл- 
ған еңбектердің тұңғыш библиографиялық керсет- 
кіші «Абай Қунанбаев» деген атпен жарық керді 
(1965). Осы еңбектер негізінде М  Мырзахметулы- 
ның «Абайтану тарихы» деген тақырыпта моногра- 
фиялық ғылыми-зерттеу жұмысы жарияланды 
(1994). Ендігі жерде абайтанудың негізін салушы 
Ә. дәуірін аяқтап, 1965-95 ж. аралығыңцағы А. т-н 
жазу міндеті алға шықты. Абайтану саласындағы 
ақтаңдақтар қатпары жазылып, бурын назардан 
тыс калган мақалалар мен зерттеулер арнайы топ- 
тастырылған жинақ «Абайды оқы, таңырқа» деген 
атпен оқырман қолына тиді (1993). А. т. жоғары 
оқу орыңдарыңда 1966 жылдан бастап арнайы курс 
ретіңде бастады.

М. Мьрзахметулы.
АБАЙТАНУДЫҢ АРНАЙЫ КУРСЫ. Республи- 

каның жоғары оқу орыңдарыңца оқылатын арнау
лы пән. Ә. ҚазМУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасы 
жанынан 1942-43 оқу жылыңда А. а. к-нда шығар- 
машылық турғыда жетілдіріп, пайдалануы нәтиже- 
сінде Ә-тің «Абай Қунанбаев. Макалалар мен зерт
теулер» ғылыми еңбегі жарық көрді (1967). А. а. к. 
негізінен Ә-тің улы ақын мұрасын зерттеп, танып- 
білудегі ізденістерінен туындаған шығармалары- 
мен қатар, Абайдың әдеби мурасын тікелей не жа- 
нама түрде зерттеген ғалымдардың еңбектеріне 
де сүйеңді. Курсты 1942-61 ж. аралығында Ә. жүр- 
гізді. Абайтану мен абайтану тарихы бойынша 
арнайы курс 1966 жыддан бастап казак әдебиеті 
кафедраларында окытылады. Осы максатка 
сэйкес хронологиялык жене такырыптык жүйедегі 
библиографиялык керсеткіштер мен абайтану баг- 
дарламасы жарык керді.

М. Мьрзахметулы.
АБАЛКИН Николай Александрович (1906 -  
Ө .Ж .6 .) ,  орыс театр сыншысы. «Станиславский 
жүйесі жэне совет театры» (1954), «Драматургтің 
дуниетанымы» (1957) т. б. еңбектері театрды да- 
мыту мәселелеріне арналған. «Шынайы мойын- 
дау» деген макаласында («Правда», 1969, 10 мау- 
сым) Ә -Т ІҢ  «Қаракыпшак Қобыланды» спектаклі- 
нің койылымы туралы өз ойларын алға тартып, 
шығарманы жазушының зор жетістігі, үлкен та- 
бысы деп бағалаған.
АБАШИДЗЕ Ираклий Виссарионович (1909-1992), 
грузин акыны, когам кайраткері, Грузия Ғылым 
академиясының академигі (1960), Социалистік 
Еңбек Ері (1979). Грузия Мемлекеттік сыйлығы- 
ның лауреаты (1966). Ә-пен достык-жолдастык, 
сыйластык катынаста, шығармашылык байланыс- 
та болтан.
АБДУЛЛИН Мусілім Мукімулы (1916-1996), әнші, 
актер. Қазакстанның халык артисі (1974). Ә-тің 
«Айман-Шолпан» жыры бойынша жазылған муз. 
пьесасында Арыстан рөлін сомдады. «Абай» опе- 
расында Әзім релін ойнап, Абайдың суйікті шәкірті 
Айдардың еліміне себепкер болтан жатымсыз 
кейіпкердің бейнесін жасады.
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АБДУЛЛИН Ришат 
Мүкімұлы (1916-1988), 
ӘНШІ, актер. КСРО ха- 
ЛЫҚ артисі (1967), Қа- 
зақстанның халық ар- 
тис! (1947), ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлығы- 
ның лауреаты (1978). 
1939 жылдан бастап 
Абай атыңцағы Қазақ 
опера және балет те- 
атрының сахнасында 
алуан саздағы опера- 
лык бейнелер жасап, 
улттық операның өр- 
кендеуіне улкен улес 
қосты. Ерекше көзге

Р.М Абдуллин Абайрөлівде. ^УСкені «Абай» опе- 
'  н «  расында ұлы ақын әрі

философ, ағартушы, композитор Абай бейнесі. А. 
дарынды әншілігі әрі туа біткен актерлік таланты 
арқылы улы ақынның шынайы тулғасын аса көркем 
дәрежеде, биік рухпен сомдады, Сондай-ақ ол 
Абай әндерін операда, концерт залдарында улкен 
шабытпен, терең сезіммен орындады. 3. Қоспақов,

АБДУЛЛИН Хамза Жармұхаметулы (1919-2001), 
акын, аудармашы. «Теңізден -  теңізге» (1965) атты 
өлеңдер жинағы шыкты. Шота Руставелидің «Жол- 
барыс тонды жиһангез» дастанын казак тіліне 
аударды (1974). Ә-тің шығармашылык шеберлігі 
туралы «Жаксыдан шарапат» («Қазак әдебиеті», 
1977. 23 кыркуйек»), «Қараш-Қараш окиғасы» 
(Е. Базарбаевпен бірге; «Социалистік Қазакстан», 
1969, 22 маусым) макалаларын жазып, «Өлмес 
өмірге» деген өлеңінде улы жазушының есімі мен 
мурасының мәңгі жасайтынын жырға коскан. 
АБОВЯН Хачатур (1805-1848), армян жазушысы, 
ағартушы-демократ, педагог, этнограф. Армян 
әдебиеті мен тілінің негізін салушы. Ә. «СССР ха- 
лыктары әдебиеттерінің өркендеуі» деген еңбе- 
гінде А. сынды ағартушы демократтардың орыс 
классиктерінен реализм өнерін уйренгенін айта 
келіп: «Хачатур Абовян -  армян халкының жаңа әде- 
биетінің атасы, ағартушы және гуманист жазушы. 
Абовянның «Армения жаралары» деген романы 
1826-27 жылдардағы Россия-Персия соғысы тусын- 
да болған ирандыктардың жауыз зұлымдығын 
көрсетеді. Ереван камалының алынуы суреттеледі. 
Абовян -  халыктар достығының жыршысы. Әсіресе 
армян-орыс халыктарының достьғын көп жырла- 
ған. Армян халкының әдебиеттік тілін жасауда да 
Абовянның рөлі зор болтан» деп жазды,

Д. Қонаев.
АБРАМОВ Николай Алексеевич (1812-1870), орыс 
тарихшысы. Ғылыми еңбектері Сібір мен Қазак- 
станныңархеологиясын, тарихын, статистикасы мен 
этнографиясын зерттеуге арналған. Ә. өзінің «Қоэы 
Көрпеш -  Баян сулу^ деп аталатын еңбегіңде А-тың 
1858 ж. Қозы мен Баянның бейітін көріп, оны 
Аягөздің шығыс жағасыңда, жарты шакырым жер- 
де тур деп сипаттағанын, кейін бул әңгімені «Тобыл 
губерниялык хабаршысына» бастырғанын жазған. 
АБЫЗ, аса білгір, білімдар адам. Көне заманда 
баксы-балгерлерді А. деп тану аңғарылады. Ру- 
лык курылью дәуіріңде ру басшысы ретінде А. улыс

өміріне, ел баскару ісіне, жорык мәселесіне ара- 
ласып, саяси тулғаға айналған. Сөйтіп ру ағасы, 
әскери жоралғыларды аткарушы, жортуыл сәуе- 
гейі болтан. Ә. «Әдебиет тарихш зерттеуінде: «Кей 
уакытта мусылманшылык пен ескіліктің бітім кыл- 
тан жері де бар. Ел әуелгі кезде мусылманшылык- 
ты устаса да, мұсылманның молдасынан өзінің 
баксысын артык көрген. Баксыда улкен куат бо- 
лып, елдің ыкыласын өзіне тартып, билеп отыр- 
тан. Сондыктан кей жерлерде баксыта мусылман 
әулиелерінің сипатын алып келіп, жаматаны бар. 
Мысалы, ескі замандарда «абыз» детендер бол
тан. «Абыз» деген сөз арабша «хапыздан» шыта- 
ды. «Езгу», «әулие» деген сөз. Баксы өзі әулие 
орнында кутулі болады. Мінекей, бұл -  ескілік 
пен жаңалык жасатан бітімі» деп А-дың котамдаты 
дәрежесіне тусінік берген. Үлы жазушы «Еңлік- 
Кебек» пьесасын Нысан абыздың монологымен 
бастап, сонымен аяктатан, ятни ескі мен жаңаның 
арасын сол аркылы байланыстыртан. Өйткені А. 
намысы -  ру намысы, ел намысы.

Н. Оспантегі.

АБЫЛАЙ (Әбілмансур;1711-1781), казак хал- 
кының ұлы мемлекет кайраткері, колбасшы, дип
ломат. Арты тегі -  Жошы, бергі бабалары -  Әз- 
Жәнібек, одан кейін Есім хан. А. -  Салкам Жәңгір 
ханның бесінші ұрпаты. 15 жасында жоңтарларжа 
карсы сотыста аскан ерлік көрсетеді. Бұдан кейін 
Орта жуз ханы Әбілмәмбетпен бірлесіп, елді шы- 
тыстан торьған жаута карсы куреске уйымдасты- 
рады, 1771 ж. Әбілмәмбет өлгеннен кейін, А. хан 
атанады. А. Орта жуздің тана емес, букіл Қазак 
Ордасынын улы ханы болды. Ол Ресей патшасы, 
Қытай империясы, Жоңтар, Бухар, Хиуа хандары- 
мен карым-катынас жасайды. Үш жуздің басын 
косып, кушін біріктіріп, 18 тасырдың орта шеніңце 
жоңтарлар басып алтан казак жерлерін кайтарып 
алу ушін Жоңтар хаңдьгын біржола куйретеді. Бул 
кезде А. орыс мемлекеті мен Қьггай арасыңда алма- 
кезек саясат жургізеді. Өмірінің соңты 15 жылын ат 
устінде өткізіп, казак жерін шетелдік баскыншы- 
лардан азат етті. Шаруашылык пен сауданы дамыт- 
ты, көрші халыктармен байланысты нытайтты. 
А-дың артында 30 ұлы, 40 кызы калды, Оның есімі 
тәуелсіздік символына, жауынгерлік уранта айнал- 
ды. 20 тасырдың бас кезіндегі казак интеллиген- 
циясы, Алашорда азаматтары, «Алаш» партиясы 
жетекшілері халыкты бірлікке шакырып, «Абыпай- 
дың ак туы астына бірігейік» деген ундеу тастады, 
Ә. өзінің «Әдебиет тарихы» атты еңбегінде Абылай 
заманыңда: «едцің алдыңда темір нокта мен кайыс 
ноктаның» таңдауы шыккан заман... Ескі казак 
елдігін, ескі журттың тілегін ту көтеріп, бір арата 
жиган Абылай болатын. ...кейінгі заманда туатын 
улкен тарихи окиталар мен тарихи жырлары 
тугелімен Абылай заманынан суат алады» деп 
көрсетеді. Әрі карай, «сол Абылай тусыңда ілгері 
куннің талай жумбатына шешу айтылтан сиякты 
болып, саяси бет, негізгі пікір сол кезде белгіленіп, 
калыптаса бастатан сол кунде-ак, мумкін болса, 
патша укіметіне батынбай, елдің өз іргесін өз 
бетімен белек сактау тубегейлі ниет сиякты нык 
байлантан болатын» деп, шегелей тужырымдайды, 

Ж. Қасымбавв, М. Әбдеш. 
АБЫЛҒАЗЫ, Ә-тің кейіпкері. Жігітектен шыккан 
Қарашаның баласы. Қараша мен Қаумен бір туыса- 
ды, Қауменнің балалары «Абай жолы» эпопеясы- 
нан аты мәлім -  Балатаз, Базаралы, Қарашаның 
көп балаларынан А-дан баскасының аттары атал-



майды. Қунанбай мен Бөжейдің арасының ушы- 
ғуына Қараша мен оның сотқар балаларының Май- 
басар жіберген атшабарларды сабауы себеп бола- 
ды. Ә-тің ел аузынан жинаған деректерінің ішінде 
А-ның есімі алғаш Тоқпамбет, одан кейін Мұсақұл 
оқиғасының тусында айтылады. Бүлардың барлы- 
ғыңда оның өрлігі, өжеттігі, батылдьгы көрінеді. А. 
бейнесі ұлы жазушының эпопеясыцда шынайы сом- 
далып, көркемдіктің тамаша үлгісіне көтерілген.

т. Әкім.
АБЫРАЛЫ, тау, Сарыарқа қыратындағы Қу, Бал
кан тауларының шығыс сілемі. Ол жоталанып 
келіп, Шыңғыс тауына қосылады. Ә. «Абай жолы» 
эпопеясында А. өңірі табиғатын әсерлі суретте- 
ген, Қүнанбай мен Абайдың Қарқаралыға барған, 
қайтқан сапарларында түнейтін жері -  осы А. 
Қүнанбай әкесі Өскенбайдың асын А. тауының 
етегіңцегі Көкжайдақта берген. Асақүнарлы, қүйқа- 
лы,  ̂бетегелі, суы мол, малға жайлы жер. Асан 
Қайғы жыраудың осы араға келгеңде: «Абыралы, 
Жалаулы, Қызыл қиың қалаулы. Бір түп жусаның, 
Бір тоқтыға балаулы» -  деп баға бергенін жазушы 
«Абай жолы» эпопеясында мысалға келтірген.

Т. Жүртбай.
АБЫРАЛЫ Мырзабаев (1827-1918), Абай елінің 
адамы. Абайдың «Абыралыға» деген өлеңі бар. 
Абайдың інісі Ысқақ Қүнанбаев болыстық қүрған- 
да, А. 6 жыл оның кандидаты болған. Өзі оқыма- 
ған адам болса да ораза-намаздан қалмаған. Со- 
дан барып «Абыралыға» деген өлеңі туған. А-ның 
бейіті «Қосқүдық» деген жерде. Ә.: «Абайдың бір- 
тіндеп өсуіне қонымды, сыйымды тек Абай ғана 
айтарлык елеңдер болса, неге беземіз? «Абыралы- 
ға», «Сап-сап көңілім», «Тайға міндік», «Жарк ет- 
пес» Абай жазуға лайык емес деп кім айта алады. 
Осылардан реалист сатирик болатын сыншы, ой- 
шыл Абай көрініп түрған жок па? «Абыралыға» тіпті 
кызык, «пошел» деген орыс сөзімен күран аятын 
араластыра мыскылдайды, богохульство... бүны 
да Абай ғана айта алады» деген («Абайтанудан 
жарияланбаған материалдар», 47-бет).

М. Бейсенбаев.
АВТОРЛЫҚ ҚОЛТАҢБА, белгілі бір адамдардың 
өз колымен жазған жазуы, койған колдары неме- 
се жазған хаттары мен шығармаларының колжаз- 
балары. Осьған байланысты А.к. үлы ойшылдар 
мен жазушылардың, ғалымдардың, мемлекет, 
коғам кайраткерлерінің колтаңбаларын зерттеу 
нысаны болып табылады. А. к. негізінен мемлекет 
иелігіндегі мекемелер мен кітапханаларда, жеке 
мүрағаттар мен кітапханаларда сакталады. Ал 
Ә-тің мүрағаты мен кітапханасында жеке езінің 
және көптеген акын-жазушылар мен ғылым, өнер, 
коғам кайраткерлеріне сыйға тарткан кітаптарында 
оның А .к -сы бар. «Абай» романының алғашкы 
кітабының шығуына үлкен сеіттігін тигізген Б. Кен- 
жебаевка тарту еткен кітабына: «Бейсембайға! 
Кітаптың дуниеге шығуына еткен еңбегің мен дос- 
тык, інілік көңіліңді айрыкша бағалаған жүрекпен 
сыйлаймын. Мүхтар. 31.VIII.42» деп жазса, орыс- 
тың атакты жазушысы В. В. Ивановка: «Аса кадірлі 
жерлесім, казак халкының айнымас досы, кым- 
батты Всеволод Вячеславовичке. М. Әуезов. 
12.V.46» деген ыкылас білдірген. Ал шығармала- 
рына катысты колтаңбалары өз адцына бір тебе, 
ол арнайы талдауды, зерттеуді кажет етеді.

Г. Әкім.
АВТОЦЕНЗУРА, Акын, ғалым, жазушы, коғам 
кайраткерлерінің өзі жазған туындыларына, коғам-
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дағы саяси-әлеуметтік жағдайдан туындайтын 
кысым туріне, ой-пікірді, катаң түрде бакылайтын 
жағдайға карай автордың ез шьғармасын өзі іштей 
бакылап, өз цензурасынан өткізіп, баспаға үсыну- 
ын А. деп атайды. А. -  мемлекет атаулының бәрін- 
де билеуші топ тарапынан акыл-ойға, пікір танымға 
жасалатын кысымның салдары, ол билеуші топ 
мүддесіне карсы келер пікір атаулыны кудалаудан 
туыңдайды. Бізде Ресей империясы, кеңес үкіметі 
билік күрған түста айтылар ой-пікірге түсау сала- 
тын арнайы цензуралык үйымдар емір сүрді. Автор 
кім болса да, оның атак-даңкына карамай, цензу
ра оған ез дегенін істетті. Тек макала, елең, ғылы- 
ми монографиялар ғана емес, радио, теледидар, 
кино, театр репертуарлары мен окылатын лекция- 
лар да катаң цензура елегінен өтті. Цензура атау- 
лының бәрі де мемлекеттік кауіпсіздік комитетіне 
бағыңцы. Цензура сузгісінен теріс пікірі етіп кеткен 
шығарманың авторы міндетті түрде жазаланды. 
Міне, осыңцай жағдайға бейімделген шьғарма ав- 
торлары өздері үстанған ой-пікірін, дуниетанымын 
окырманға жеткізудің турлі әдіс-тәсілдерін 
іздестіріп, А. тәсілі аркылы өз идеясын өткізіп отыр- 
ған. Мүндай А-ның казак әдебиеті тарихындағы 
классикалык улгісін Ә. езінің атакты «Абай жолы» 
эпопеясында колданған. Патша үкіметі үстанған 
отар халыктарды шокыңдыру, орыстандыру жолын- 
дағы миссионерлік саясатты терең танып білген ке- 
меңгер жазушы мүндай идеяны кеңес үкіметі әрі 
карай интернационалистік үранмен бүркемелеп, 
жалғастырып отырғанын сезген. Ол миссионерлік 
саясатпен окырмаңцарын хабардар етіп, бүл мәсе- 
леге сын кезімен каратуды максат еткен. 1951 ж. 
басылым керген «Акын аға» романында автор ез 
ңцеясын, яғни миссионерлік саясатты ғылыми-ағар- 
тушылық жолмен жүзеге асырушы миссионер-про- 
фессорлар Н. Ильминский (Орынбор), А. Алекто- 
ров (Омбы), Остроумов (Ташкент) әрекеттерін Се
мей генерал-губернаторының аузымен айтылатын 
керкемдік әдісті пайдаланған. Бүл роман шьға са- 
лысымен-ак түрпайы социологиялык сынның ша- 
буылына үшырады. Ә. романды кайта жазып, «Абай 
жолы» деген атпен жариялады. «Акын аға» рома- 
ныңца әшкереленген миссионерлік саясатка А. жа- 
сап, жаңаша көркемдік тәсіл аркылы бүркемелеп 
жеткізеді. Патша үкіметінің миссионерлік саяса- 
тын Абайға оның орыс достарының бірі -  Михай- 
ловтың пікірін жеткізу аркылы білдірген.

М Мырзахметұлы.
АҒАЙЫНДЫ БЕЛОСЛЮДОВТАР, елкетанушы- 
лар. Олар терт ағайынды, бәрі Семей жерінде 
туып-өскен. Төртеуі де Семей елкесін зерттеп, ал- 
ғаш рет мүражай үйымдастырды. Семей каласын- 
дағы санак комитет!, бастауыш білім беру коғамы, 
географиялык коғам белімшесі сиякты үйымдар- 
ға муше болып, өлке мәдениетін дамытуға бар- 
лык күш-жігерін жүмсады. Абай поэзиясын жоға- 
ры бағалап, макалалар жазған, кеңінен насихат- 
таған. Виктор (1882-1916), суретші. Абай өлеңде- 
рін аударып, иллюстрация жасауды ойластырған. 
Семейдің күрылғанына 200 жыл толуына байла
нысты 1918 ж. «Семипалатинский край» газетіне 
тарихи очерк жазған. Николай (1880-1943) да су- 
рет салумен шүғылданған. Семей мүғалімдер учи- 
лищесінде жас Мүхтарға сабак берген. Викторға 
жазған хатында (1911): «Абайдың ең таңдаулы
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өлеңдерін іріктеп алып, «Сибирский студентке» 
бастырып таныстыруды, Абай өлендерін қара сөз- 
бен аударуды усынған. Николай Ә-пен, сондай-ак 
Ж. Шанин, X Ғаббасов, Ә. Ермеков, Н. Құлжанов- 
тармен пікірлес, дос-жаран болған. Федор (1884- 
1944) сурет тусірумен (фотограф) әуестенген. Көп- 
теген суреттері Ресейдің музейлері мен архивте- 
рінде сактаулы. «Түйе мінген қазақ», «Қазақ қы- 
зы” , «Татар мешіті», «Махмутов Ахдари», «Қазақ 
әйелі», «Қазақ баласы», «Жүн жуу», «Қазақ қыста- 
уы», «Киіз үй тігу» т. б. суреттері қазақтың өмірі 
мен тіршілігін бейнелеген. Алексей (1887-1939), 
педагог. Қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап, 
зерттеу жумыстарын жүргізген, орыс халқын Абай, 
Ыбырай Алтынсарин шығармаларымен танысты
руды мақсат еткен. Қ. Сәтбаевпен жақсы таныс 
болтан, Баянауылға барып, қазақ халқының әде- 
би мурасын жинаған. Ә-тіңт. б. ақыл-кеңесі бойын- 
ша қолындағы мұрағат материалдарын Қазақстан- 
ның Ғылым академиясына өткізген. Ә. Николай 
және Алексей Николаевичтермен бірге Семей гео- 
графиялық қоғамына мүше болтан. Үлы суреткер 
1950 ж. сәуірде Николайдың жұбайы Ольга Дмит- 
риевнага дербес пенсия татайындау женіңде тиісті 
орындарта хат жолдатан.

М  Беисенбаев.

«АҒАЙЫНДЫ СЕРАПИОНДАР» ( « Б р а т ь я  
С е ра  пионы»),  әдеби бірлестік. 1922 ж. басын- 
да курылтан, әдебиетші-жазушылар бірлестігі, 
Петроградтаты «Всемирная литература» баспасы- 
ның жанынан курылып, мүшелерінің көпшілігі осын- 
да В. Шкловскийдің, В. Замятиннің семинарларын- 
да оқытан. Бірлестікте Вс. Иванов, М. Слонимс
кий, М. Зощенко, В. Каверин, Н, Никитин, К. Федин, 
Н. Тихонов, Е. Полонская, И. Груздев т. б. бодцы. 
Бірлестік атауы неміс романтигі Э. Т. А. Гофманның 
осы аттас кітабынан алынтан. Мүшелері көркем 
шытарма жазуды, жазу техникасын меңгеруді 
негізгі мақсат етіп қойды. Олар әдебиеттегі ұран- 
шылдық пен нашар матынадаты қарапайымды- 
лыкка, қарадүрсіндікке қарсы шықты. Бірлестік 
мүшелерінің жалпы теориялық тужырымдары, ой- 
мақсаттары «Жизнь искусства» газеті редакция- 
сына жазтан хаттарынан айқын көрінді. Бірлестік 
мушелері ерекше аналитикалық ақыл, талдау 
тереңдігімен көзге түсті. Мүшелерінің көбі үлкен 
жазушы, талым болды. Ә. Ленинград университе- 
тіңде оқып жүргенде бірлестіктің біраз мүшелері- 
мен танысты, араласып тұрды. Бірлестік мүшелері 
уйымдастыртан шараларта қатысып жүрді. Бул 
жатдайлар Ә-тің терең әдеби білім алуына, әде- 
биеттегі ураншыл батыттан гөрі таза керкемдікті 
мурат ететін әдебиетке ойысуына ықпал жасады.

Д. Қонаев.
АҒАРТУ ІСІ, жазушының халык атарту туралы ой- 
ларының өмір жолының әр кезеңінде көрініс беріп 
отырады. Ә. тылыми-педагогикалық, мемлекеттік 
және қотамдык кызметінде өмір бойы халық атар
ту, оку ісі, урпак тәрбиесі мәселелеріне жете көңіл 
бөліп, бул туралы көптеген макалалары мен 
журтшылык алдыңда сөйлеген сездерінде айтқан. 
«Сарыарка» газетінде 1917 ж. жариялантан «Оқуда- 
ты курбыларыма!» атты алташқы макалаларының 
бірінде жас жазушы оқуда журген курбы-курдас- 
тарын уакытты бос өткізбей, халықты оқу-білімге 
бастап, улгі көрсетуге шақырса, «Қайсысын қо л -

данамыэ» деген мақаласында орысша және ескіше 
-  мусылманша оқьған азаматтардың оку ісін жүр- 
гізуде бір ауызды болуы жайында орнықты шешім- 
ге келу қажеттігі туралы сөз қозтайды. Ж. Аймауы- 
товпен бірге шытарысқан «Абай» журналының 1918 
ж. 11-саныңца жарияланган «Оку ісЫ атты мақала- 
сында қараңтылықтың қушатында калган тутан 
халқын мәдениетке, елдікке жетелеудің улкен бір 
жолы -  оку-атарту ісін дурыс жолта коюды, бул 
ушін бірінші максатта ана тіліндегі улт мектептерін 
ашуды көбейту кажеттігін тілге тиек етіп, муталім 
кадрларының тапшылытын, оку куралдарының 
жеткіліксіздігін сөз кылады. Бул істерді дурыс 
жолта коюдың бірінші кезектегі міңдеттеріне ток- 
талып, өз усыныстарын айтады. 1919-21 ж. Семей 
губерниялык аткару комитет! төратасының орын- 
басары және төратасы болып туртан кезінде Се- 
мейде шыккан «Қазак тілі» газетіне атартушылық 
жумысын жолта кою мәселесін көтерген бірнеше 
макалалар жариялайды. 1922 ж. 27 тамызда осы 
газет бетінде жазушының (Орынборда Қазак 
АССР Орталык аткару комитетінің басшылытыңда 
істеп журіп) Семей губерниясындаты казак 
кызметкерлеріне ашык хаты басылады. Хатта жер- 
жерде окытан казак кызметкерлерінің халыкты са- 
уаттандыру жолында өнер-білімге жумылдыру 
ісіндегі самаркаулыты сыналады. 1930 ж. Казак- 
стан Оку комиссариаты білім кеңесінің шешімімен 
Қызылордада басылып шыккан «Қазак шаруа жас- 
тар мектебіне арналтан программа жене түсінік 
хаттар» деген халык атарту саласы ушін маңызды 
жинактың казак әдебиеті пәніне арналтан «Суретті 
әдебиет туралы» атты бөлімін Ә. Бейімбет Май- 
лин, Әлкей Мартуланмен бірлесіп жазтан. Батдар- 
ламада казак шаруа жастарының үш жыл ішінде 
казак әдебиетінен нені окып уйрену қажеттігін ай- 
тып, казак әдебиетіндегі дәуірлеу мәселесін усы- 
нады. 1957 ж. казак тілі мен әдебиетін окытута 
арналтан республикалык кеңес карсаңында «Қа- 
закстан муталімі» газетінде (28 наурыз) «Ана тіл 
әдебиетін суйіңдер» деген күн тәртібіндегі осы 
мәселеге байланысты кезек куттірмес шаралар ту
ралы ой козтайды. Қазак әдеби тілі мен көркем 
әдебиет тілі жөнінде шынайы жанашырлык сезім- 
мен жазылтан көлемді макалалары казак тілінің 
өрісі, сөз колдану сипаты, орыс тілінен аудару мә- 
селелеріне көңіл аудартады, Тутан тіл мен әде- 
биетті сүюге шакырып, бурынты одактык «Учитель
ская газетада» жариялантан «Орыс тілінің біздің 
халык үшін маңызы туралы» макаласында (1956, 9 
мамыр) бул тілдің казак халкы ушін үлкен рөл ат- 
картандытын тілге тиек етеді. Ә. мектептермен, 
жотары және арнаулы орта оку орындары ужым- 
дарымен ты ы з байланыс жасап, олармен кезде- 
сулеріңде, казіргі әл-Фараби атындаты Қазак мем- 
лекеттік университетінде окытан дәрістерінде де 
халык атарту, оку-тәрбие ісі ушін пайдалы пікірлер 
мен усыныстар айткан.

Н. Жанакова.
АҒАШАЯҚ, Б е р і к б о л  К ө п е н у л ы  (1862-1932), 
әнші-акын, куйші, биші әрі куакы, өнерпаз бол
тан. Аягына бакан байлап аттылымен жарыскан А. 
өнеріне Ә. жас кунінен тәнті болтан. Онымен та- 
лай рет кездесіп, Абай әндерін, ол туралы әңгіме- 
лерін естіген. Ол Абай туралы зерттеулерінде улы 
акын мурасын жинап, насихаттаушылар катарын- 
да А. есімін де курметтеп атап, «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясында әнші-өнерпаз ретінде суретте- 
ген. А. шытартан «Агашаяк» әнін Әміре Қашау-



баевтың Семейде ойын-сауық кештерінде орын- 
дағанын Ә. талай рет естіген.

С. Қорабай.
АҒЫЛШЫН ӘДЕБИЕТІ. Еуропадағы көне де бай 
әдебиеттщ бірі, оның Шекспирден бастап Б. 
Шоуға дейінгі қаламгерлерін Ә. мектеп қабырға- 
сыңда жүрген кездің өзіңде-ақ оқып бідці. «Қазақ 
жағасы бір сәрі -  Еуропа әдебиеттерінен көп д үние- 
ге көз қадап көрдім» деп ағынан жарыла жазуы- 
ның сыры осында. Ә. «Жалпы театр өнері мен қазақ 
театры» мақаласында: «XVI ғасырда Англияның 
патшасы Елизавета деген әйел болатын. Ағылшын 
театры Шекспир мен Елизаветаның тұсында бұрын- 
ғыдан көп ілгерілеп, көп ірілеп кетті деп тарих айта- 
ды, Шекспирдің Гамлетін ойнап жүрген театр мен 
СОЛ замаңдағы театрдың жайын салыстырып көр- 
сек, ескі театрдың таң қалдыратын үлгісі көрін- 
бейді, Шекспир театрынан соңғы заманда жалпы 
Еуропа театры заман өткен сайын түр тауып кер- 
кейе берді» деп, Шекспирдің әлемдік драматур- 
гиядағы орнына ерекше мән берді. Драматургия 
заңдарын «Глобус» театрының актеры болып журіп 
терең ұғынған Шекспир соған сәйкестендіріп шы- 
ғармалар жазуды қолға алды. Ол езінен алдыңғы 
драматургтердей емір мен күресті мифтік жағдай- 
да емес, реалистік әдісте суреттеді, заманының 
ауыртпалығы шығармаларының кепшілігін траге- 
диялық сарында жазуына себепкер болды.
«Еңлік -  Кебектің» жазылуы «Ромео мен Джульет- 
таның» жазылуы сиякты, Еңлік пен Кебекке бай- 
ланысты «қайғылы оқиға» Ә. жазғанға дейін 
Шәкәрім мен Мағауияның жырлауында белгілі 
болса, Ромео мен Джульетта туралы Шекспирге 
дейін А. Брук дастан жазған. Шекспир шығарма- 
шылығынан шәкірт кезінде хабары бар Ә-ке бұл 
әдістің ықпал етуі әбден мүмкін. Бертін келе ол 
ұлы драматургтың «Отөлло», «Асауға тусау» атты 
екі шығармасын қазақшаға аударды. «Отеллоны» 
Б. Пастернак, А. Радлова орысшалаған. Ә. Үлы 
жазушы Радлованың аударуындағы 1935 жылғы 
басылымын пайдаланды. Ә-тің жеке кітапханасын- 
да Шекспирдің 1902-04 ж. «Үлы жазушылар кітап- 
ханасы» сериясымен «Брокгауз-Ефрон» баспасы 
шығарған және 1937-49 ж. «Академиядан» шық- 
қан толық жинақтары бар. Булар Шекспирді білуіне 
мол мумкіндік берді. Ағартушылық дәуірінде Дж. 
Аддисон, Д . Дэфо, Дж. Свифт, Г. Филдинг дарала- 
нып шықты, бұлар букіл дуниеге танымал болды. 
Осы дәуірдің екінші сатысында романтизм басты 
орынға көтерілді. Прозада С. Ричардсон (1689- 
1761), Т. Смоллетт (1721-71), О. Голдсмит, Л. Стерн, 
драматургияда Дж. Лилло, Э. Мур, Р. Шеридан 
айрықша көзге түсті. Ричардсон шығармалары 
Ә-ке ертеден таныс, «Қазақ әдебиетінің қазіргі 
дәуірі» деп аталатын мақаласында: «Екі кісінің ай- 
тысуынан немесе екі кіс ін ің  жайынан туатын 
әңгімелер ертерек уақытта ағылшын әдебиетінде 
Граңдисон, Ричардсон, Достоевский уақыттарын- 
да туылған» деп жазды («Шолпан», 1923, N94). Өйт- 
кені оның романтикалық бағыгтағы, әсіресе, «Па
мела», «Кларисса Харлоу» романдары жас Мұхтар- 
дың ойына қозғау салған, ондағы романтикалық 
кейіпкерлердің суреттелу тәсілдері, сомдалуы өзі 
ойластырып, жазып журген шығармаларына жа- 
қын, сәйкес келетіңдей болып көрінді. Бул бағыт- 
тағы суреткерлер шығармашылығы алғашқы 
кездегі әңгіме-повесть, пьесаларын жазу кезінде 
ғана емес, кейінгі «Абай жолының» жол-жобала- 
рын қарастырып, оның алуан қырлары мен сырла-
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рын іздестіріп жүрген шақтарында да ойын аудар
ды. Ә-тің еуропа әдебиеттерінен кеп дүниеге көз 
қадап кердім дейтіні де осы кезде. «Екі сала әде- 
биеттер көрдім: Стендаль, Шатобриан, Альфред 
де Мюссе, Бенжамен-Констан, Булвер-Литтоңдар 
да, екінші сала -  емірді еңбекпен, шығармашы- 
лық еңбекпен түземек болғандар жайы: Ромен 
Роллан, Жан Кристоф, Стефан Цвейг -  үш мис
тер, үш жыршы, Моруа -  Байрон, Шелли» (папка 
№643, 9-бет) деп, өзінің қандайлық бағыт, өріс- 
терге бой ұрғандығынан хабардар етеді. Э. Бул- 
вер-Литтон есімі ағылшын романтизмімен байла- 
нысты аталады. Ол лордтар палатасының мушесі, 
1832 ж. парламентке реформа жүргізілгенде ха- 
лық алдында беделден айрылғаны ушін билік ба- 
сындағыларды сынады, сейте жүріп өзін толған- 
дырған ойын шығармалары арқылы жеткізіп отыр- 
ды, Алғашқы романдарында романтизм мен ағар- 
тушылықты катар ұстанды, бұл қатарға «Поль 
Клиффорд», «Юджин Эрам» романдары қосылса, 
«Помпейдің соңғы күні», «Риенци -  Рим трибун- 
дарының соңғысы», «Ақырғы барон», «Соңғы сак- 
сондық -  Гарольд» романдарында тарихи тақы- 
рыпқа барды, сондағы мақсаты тарих қателігін 
қайталамауды көркем түрде жеткізу еді. Өз зама- 
нына кене мәдениеттің күйреу кезеңі деп қарады. 
Ол өмірді жаңа ағымға бейімдөп, сәнді, әсем 
турде көрсетуді жақсы керді, алдындағы ірі дра- 
матургтардың Ізімен «Герцогиня де ля-Вальер», 
«Ришелье», «Леондық леди» сияқты тарихи драма- 
ларын жазды. Чарльз Диккенс, Уйльям Теккерей, 
Дж. Байрон т. б. Литтонның қатты еліктеушісі бол
ды. Байрон «Гияур», «Абидос қалындығы», «Кор
сар», «Лара» атты шығыс циклындағы поэмала- 
рында сол еліктеудің әсерінен шьға алмаса, «Ман
фред», «Дантенің көрегендігі», «Қиямет елесі», 
«Дон Жуан» поэмалары романтизмнен реализмге 
ойысқандығын танытты. Ә. «Абай (Ибраһим) Қунан- 
байулы (1845-1904)» атты монографиясында улы 
ақынның еуропа акындарынан оқығандарынан: 
Гете, Байрон, философ білгіштерінен: Спенсер, 
Спиноза, Дарвин, Дрепер сияқты талайларды окы- 
ганын жазса, Батые Еуропа акындарынан аудар- 
ғагщарының кейбіреулерін кұр аударма деп кара- 
май, Пушкин, Лермонтов, Байрон сарынымен жа- 
зылған шығармалар» деп тану керектігін ескерт- 
кен (12 томдык шығармалар жинағы. А., 1969, 286, 
303-беттер). Ә-тің ез кітапханасында кептеген 
ағылшын қаламгерлерінің туындылары кездеседі. 
Байрон мен Шиллердің «Брокгауз-Ефрон» бас- 
пасынан шыккан толык жинактары, Диккенс, 
Джонсон, Шелли, Б. Шоу, Джойстын ер алуан 
кітаптары ағылшын әдебиетін тереңдеп білуіне 
септігін тигізді. Әсіресе осы әдебиет туралы зерт- 
теулерді окьған кездерінде езінің дағдылы сызу 
белгілерін койып отырған.

т. Әкім.
АДАМБАЕВ Балтабай Әбдірахманулы (1919-1990), 
әдебиет зерттеуші, фольклоршы, акын. Филоло
гия ғылымының кандидаты (1962). «Шешендік 
енер» (1969), «Халык данальғы» (1976), «Қазақтың 
шешендік өнері» (1984) деген монографиялары 
шыкты. Бұл еңбектерінде Ә-тің фольклор туралы 
айткан аса кунды ой-пікірлеріне суйеніп, езіндік 
топшылаулар, корытындылар жасады, соны тылы- 
ми ұсыныстар айтты. «Үмытылмас устаз» («Семей
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таңы», 1966, 28қыркүйек), «Үмытылмас тулға» («Со- 
циалистік Қазақстан», 1967, 30 қараша) естелік- 
терінде ұлы жазушының ұстаздық бейнесін тебі-
реніспен еске алған. „С. Қорабаи.

АДАМБЕКОВ Садықбек (1922-2002), сатирик жа- 
зушы. Ә-тің шығармашылығы туралы «Астанада 
өткен жазушылар куні» («Қазақ әдебиеті», 1957, 
29 наурыз), «Үлкен журекке құйылған нұр» («Қазақ 
әдебиеті», 1957, 4 қазан) т. б. мақалалар жазды. 
Ә. «Мәлік Ғабдуллинге жауап хатында»: «Ақын- 
дық тәжірибесінде мол пайдаланбаса да, фелье
тон, әзіл-ажуа туріне ауысып, сол кішкене көркем 
жанрда өз өнерін өткірлеп, айқындап ашып келе 
жатқан С. Адамбековтің тілі де суйсінердей нәр 
танытты» деп, жылы лебіз білдірген.
«АДАМДЫҚ НЕПЗІ -  ӘЙЕЛ», жазушының мака- 
ласы. Ә-тің калам алды туындыларының бірінен 
саналатын бұл макала Семейде шығып турған 
«Сарыарка» газетінің 1917 жылғы 5 кыркуйектегі 
12-санында жарияланған. Кейін «Лениншіл жас» га- 
зетінде (1966, 8 маусым), жазушының 12 том- 
дык шығармалар жинағының 11-томында (1969, 
7-9-беттер), 20 томдык шығармалар жинағының 
15-томында (1984, 7-9-беттер), 1997 жылғы «Таң- 
дамалысында» (327-328-беттер) кайта басылды. 
Бұл макаланың жазылып, жариялануы жайлы 
Ә-тің өзі 1928 ж. жазған өмірбаяны «Өз жайымнан 
мағлуматта» былай деп мәлімдейді: «Алғашкы жа- 
зуларым сырлы әдебиет бетінде болмай, жалпы 
газет, журнал макалаларынан басталады. Ең ал- 
ғашкы баспаға шыккан статьям «Сарыарка» газе- 
тінде: «Адамдык негізі -  әйөл» деген нәрсе еді. Бұл 
анығында менің жалғыз езімдікі емес. Тұраш екеу- 
міздікі болатын. Негізгі пікір соныкі еді, мен со- 
ның пікірімен жаздым. Макаланы бергенімізде 
ешкайсымыздың колымыз жок еді. Баскармадағы 
Сәбит Дөнентай баласы ма, болмаса Әлімбеков 
пе, біреуі мен әкеп берген соң «Семинарист Әуе- 
зов» деп аяғына кол койып жіберіпті» (Ә. мұражай- 
ының архиві, 382-папка, 7-бет). Макала сол кезең 
үшін казак арасындағы маңызды коғамдык-әлеу- 
меттік мәселелердің бірінен саналатын әйел теңдігі 
туралы жазылған еді. Мүңда әйел затының коғам 
өмірінде алатын орны туралы және казак арасын- 
дағы кейбір әдет-ғұрыгттар мен әйелге деген кер- 
тартпа көзкарастың халыктың тұрмыс халінің оңа- 
луына тигізер зиянды әсері мен кедергілері ғылы- 
ми-философиялык түрғыдан талданып карастырыл- 
ған. Қоғамдык дамудың негізгі тетіктерінің бірі -  
адам баласының сана-сезімі, адамгершілік күл- 
кы, білім деңгейіне тікелей байланысты деп ту- 
сінетін автор осы бағытта, тәлім-тәрбие ісінде әйел 
затының аткарар кызметіне ерекше мән беріп, жо- 
ғары атап керсетеді. Адам баласының пайда бо- 
луының әуелгі кезеңінде, әлі де тағылык дәреже- 
ден кол үзіп, ұзап кете алмай жүрген дәуірде әйел- 
ден бала туып, олар анасының айналасына уйіріліп 
тамак асырап, жан сактап келген. Осыдан үй ішілік, 
туыстык үйымы пайда болтан. Содан барып адам 
баласы хайуандыктан адамшылык калыпка біртін- 
деп ауыскан деген ой болжамын үсынады. Қазіргі 
куні де адам бапасы ес кіріп есейгенге дейінгі ал- 
ғашкы тәрбиені анасының ак суті мен елжіреген 
мейірімінен алады. Кейін бала каншама үлгі-өнеге, 
тәлім-тәрбие көрсе де, «әуелгі анадан алған ернек

ішкі сырының аркауы болады». Демек адамзат 
коғамының өркендеуіне әйел мол улес коскан, 
жас ұрпактың тәрбиелі болып өсуі ушін ең алды- 
мен коғамдағы әйелдің хал-жағдайын тузеп, оңал- 
ту кажет. Өйтпейінше котам, мемлекет, ел тулде- 
ніп, көркеймек емес, «Сол себепті әйеддің басын- 
даты сасык түман айыкпай, халыкка адамшылык- 
тың бакытты куні күліп карамайды. Ал, казак, ме- 
шел болып калам демесең, татліміңді, бесітіңді 
тузе! Оны тузейім десең, әйелдің халін түзе» деп, 
кемел де кертен ой айтумен аякталады макала.

к. Сыздьков.
АДАМОВИЧ Александр Михайлович (1927-1997), 
белорус жазушысы, эдебиет зерттеуші. Республи
ка ҒА-НЫҢ корреспондент мүшесі (1980). Ә-тің 80 
жылдык мерейтойына катысып. Семей каласын- 
даты салтанатты жиында сез сөйледі. Дел осында, 
Абай мен Мухтар тутан жерде ұлы ойшылдар мен 
дарындардың бастау алып, канаттантанын иманың- 
дай сезіне түсесің дей келіп, Еділ мен Сырдария- 
НЫҢ толкындарындай тотыскан казак жене бело
рус әдебиеттеріндеті адам татдырлары да ұксап 
жататынына назар аударды («Мухтар Ауэзов -  клас
сик советской литературы», А., 1980, 49-бет). 
АЖАР ( С о к ы р  А ж а р )  Жұртыбайкызы (1865 -  
е. ж. б.), ӘНШІ, акын. Суырыпсалма айтыс өнерінің 
белді өкілі. 7 жасында корасан ауруынан екі көзі 
кермей калады да, ез касіреті туралы өлеңдер 
шытарып, эндер айтады. Сокыр Ажар детен атпен 
әнші-акын атанып, кептетендуман-тойларта, акын- 
дар айтысына катысады. 1884 ж. Қояцды жәрмең- 
кесінде өнер көрсетіп, Абаймен танысады, акын 
аулына әдейілеп барып, Абай елендері мен әңде- 
рін ел арасына таратады. Ә. А-дың Абай шьғарма- 
ларын насихаттап, халыкка таратудаты еңбегіне 
Ә. жотары бата беріп, «Қазак ССР тарихының» 
(1957) Абай туралы тарауында (492-бет), «Үлы 
акын-атартушы Абай Қүнанбаев» деген еңбегінде: 
«Атакты Біржан... сокыр әйел-акын Ажар... Абай- 
дың жазтан өлеңдерін жаттап, шытартан әндерін 
салды» деп атап көрсетеді. «Абай (Ибрагим) Құнан- 
байұлы (1845-1904)» атты монографиясында: 
«Абайта оныңтірісіңде... әдейілеп келіп, көп өлең- 
дерін жаттап алып, әнге салып, елдеріне жаңа- 
лык, үлгі-тәлім есебіңде таратып жүрген көп әнші- 
акын өнерпаздар болтан» дей келіп: «Солардың 
бастылары -  әйелдерден: Ажар, Зейнеп, Сар>а, Қу- 
андык сиякты талай талантты атакты әнші-акын- 
дар болады» деп ерекше бөліп айткан. С. Қорабай.
АЗИЯ ЖӘНЕ АФРИКА ЕЛДЕРІ ЖАЗУШЫЛА- 
РЫНЫҢ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРЫ. Алташ Индия 
жазушыларының бастамасымен 1956 ж. Дели кала- 
сында Азия жазушыларының кездесуі өтті. Сол 
мәжілісте Азия жене Африка елдері жазушылары- 
ның ортак мүддесін кездейтін халыкаралык котам- 
дык ұйым күру туралы үсыныс айтылып, жаппай 
колдаута ие болды. КСРО мәдениет екілдері кос 
кұрлык жазушыларының I конференциясын Кеңес 
Одатында өткізу туралы үсыныс бідцірді. Азия және 
Африка елдері жазушыларының түңтыш конферен- 
циясы 1958 ж. казан айының 7-13 куңдері Ташкент 
каласында өтті. Отан Азия мен Африканы ме- 
кендетен 37 елден Еуропа мен Американың 13 мем- 
лекетінен жазушылар катысты. Сол конференция- 
да козталыстың кызметін реттеп, жүргізіп отыра- 
тын түракты бюро күрылды. Ә. конференцияны 
үйымдастырушылардың бірі және түракты бюро- 
ның мүшесі болды. Ол мәжіліске Қазакстан деле-



Азия және Африка 
едцері жазушыла- 

рының конференция- 
сыида. Ташкент. 1958.

гациясын бастап барды. 
Конференцияның 8 казан 
күнгі кешкі мәжілісіңце Қа- 
зақстан, Өзбекстан, Қыр- 
ғызстан, Тәжікстан жазушы- 
ларының атынан Ә. сөз сөй- 
леп, Орта Азия халықтары 
әдебиетінің даму жолы ту- 
ралы терең талдау жасады. 
Жазушының бұл сөзі шетел 
жазушыларының аса зор 
ықыласын аударып, жа- 
рыссөзді «Үлы мушәйра» 
(Ә. Әлімжанов, «Үлы мушәй- 
ра», «Советтік Қазақстан», 
1957, №12, 166-бет) деп ата- 
ды. Ә. өзінің сөзін: «1957 жы- 

лы Жапонияға барған сапарымда мен жапондар- 
дың мынадай халыктык мәтелін естідім: «Солар: 
«Егер сен Никконы көрмесең, оңца «ғажап» деген 
сөзді аузыңа алма!» дейді екен. Әрине, мен де Ник- 
кота барып, оның таңғажайып табиғатын көзіммен 
көрдім. Осынау окиғаны еске ала отырып, біздің 
конференциямызға катысушылардың көргендері 
мен естігендерін екшей келіп, оған «Ғажап!» -  деп 
баға беруге толык татиды демекпін» деп аяктады 
(20 томдык шыармалар жинағы, 1985, 20-том, 294- 
бет). А. ж. А. е. к. мунан кейін Каирде (II конферен
ция; 1962), Бейрутта (III конференция; 1967), Дели
де (IV конференция; 1970), Алматыда (V конферен
ция; 1973), Луандада (VI конф.; 1974), Ташкентте 
(VII конф.; 1983), Тунисте (VIII конф.; 1988) етті.

А Е^дәулөтов
АЗИЯ ЖӘНЕ АФРИКА ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ 
ӘДЕБИЕТІ. Ә. Азия жене Африка еддер! жазушы- 
ларының ынтымағы мен бірлігі, әдебиеттер байла- 
нысы тарихына улкен улес косты. Орталык Азия 
әдебиеттерінен кыртыз, каракалпак, езбек, турк
мен, ТӘЖІК әдебиетін жетік білді, казактыңсуырып- 
салма айтыс өнерін зерттеген кезде акындарды 
кырғыз манасшыларымен, өзбек бахшыларымен, 
тәжік ғафиздерімен, әзірбайжан ашугтарымен, 
араб, парсы акындарымен салыстыра талдады, ха- 
лык ауыз әдебиетіңдегі ортак заңдылыктарды тап 
басып, дәл көрсетті. Қырғыздың «Манасын» Шо- 
каннан кейін жан-жакты терең зерттеп, әлемдік 
деңгейге кетерген де, 1952 ж. айтыс-тартыс кезін- 
де дәлелді сөзін айтып корғап калган да Ә. еді. 
«Қырғыздың батырлык эпосы -  Манас» атты моно- 
графиялык зерттеу жазуы -  соның айкын дәлелі. 
Грузиннің улы акыны Шота Руставели туралы 
«Мәңгі жасайтын акыи -  Шота Руставели», «Көркем 
жырдың үлы акыны» езбектің ұлы ойшыл ақыны 
Әлішер Науаи шығармашылығы туралы «Әлішер 
Науаи» зерттеу макалаларын, шығыс классигі, пар- 
сы-тәжік акыны Фирдаусидің «Рустем-дастан» жы- 
рына алғы сөз (1960) жазды. Орталык Азия мен 
Кавказ жазушыларына ағалық камқорлығын жа- 
сап, олардың әдебиеті туралы одактык, әлемдік 
мәслихаттарда сөз сөйледі, кептеген зерттеу мака- 
лалар жариялады. «Правда» газетінде «Пушкин 
және кеңестік шығыстың бауырлас әдебиеттері» 
деген макала (1949, 5 маусым) жариялап, казак, 
кырғыз, әзірбайжан, турікмен, тәжік акындары- 
ның Пушкин такырыбын игеру мәселесін козға- 
ды, «Социалистік улттар әдебиетінің даму ерек- 
шеліктері» атты (М. Фетисовпен бірге) орыс тілін- 
дегі макаласында КСРО-дағы баска ұл^ар әдебие- 
тімен катар, Орталык Азия, Кавказ, Сібір халыкта-
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ры әдебиеттерінің тарихи дамуындаты ерекшелік- 
тер мен Жака котам туралы такырып аукымын ка
теру дегі 1001 тун ертегісі мен «Керутлы» батырлык 
жырынык, Низами мен Науаи поэзиясының б1р ха
лыктык тана еншісінде болмай, казак, каракал
пак, әзірбайжан, езбек, тәжік, туркмен халыкта- 
рынык кептеген буындарына ортак мура болганды- 
ты жөнінде баса айтты. «СССР халыктары эдебиет- 
терінің өркендеуі» атты келемді екбегінде (1958) 
одақтас республикалар әдебиеттерін салыстыра 
зерттеп, терт топка беліп карастырады да, «Кав
каз халыктарынык әдебиеттері» деген ушінші топ- 
та -  грузин, армян, әзірбайжан жене солтустк 
Кавказ әдебиеттерін, «Орта Азия, Қазакстан ха
лыктарынык әдебиеттері» атты тертінші топта -  
казак, кыртыз, езбек, туркмен жене теж к эде- 
биеттерін зерттейді. Бул әдебиеттердік бурынты- 
сокты тарихына шолу жасап, еткен тасырлар мен 
казіргі кезекдегі көрнекті екілдерінік шытармашы- 
лытын кыскаша баяндады. Бауырлас казак, кыр
тыз, езбек, тәжік, туркмен әдебиеттерінік шы- 
тармашылык байланыстары туралы «Біздік эде- 
биеттеріміздік туыстастыты» макаласында (1959), 
осы халыктардык жака әдебиеті туралы Е. Лизу- 
новамен бірлесіп жазтан «Социализм дәуіріндегі 
Орта Азия мен Қазакстан халыктары едебиет- 
терінің дамуы туралы» макаласында кекінен 
әкгімеледі. Жазушы езінік тылыми жене жазу- 
шылык шытармашылытында казак әдебиетінік 
шытыстык арнасын да кекейтіп, байытты. Өзі 
негізін салтан абайтану тылымына арналган мо- 
нографиялык зерттеулер! мен тылыми макалала- 
рында Абай жене баска казак акындары сусында- 
тан рухани нэр -  шытыс классикалык әдебиетінік 
казак әдебиетіне әсері мен дәстурін, казак акын
дары шытармаларындаты шытыстык сарындарды 
тізбектеп, осы ыкпалмен Абайдык «Мастут», 
«Ескендір» дастандарын жазып, «Мык бір туннік» 
Ізімен «Әзімді» жыр кып шытартандьгын, Фердау- 
сидік улгісімен, Турматамбеттік ізімен «Рустем- 
дастан» поэмасын дуниеге әкелгенін атап етеді. 
Әкімшіл-әміршіл жуйенік шытыс эсер! туралы сез 
козтаута тыйым салтандытына карамастан, Ә. 
Абай бастатан казак акындарынык рухани у ш була- 
тынык бірі осы шытыс әдебиеті болтаны жайында 
батыл айтты. Өзі де таяу шытыс, арабтык шытыс, 
шетелдік шытыстык біраз халыктарынык әдеби, 
мәдени емірімен әр турлі декгейде байланыс жа
сады. Екінші дуниежузілк сотыстан кейінгі казак 
әдебиетінде шетел такырыбы бейбітшілік пен 
улттык прогресс ушін курескен Азия жене Африка 
халыктарынык улт-азаттык козталысы жакдануы- 
мен жене азаттыкка жетуімен байланысты болса, 
бул жылдары Ә. котам кайраткері ретікде, әрі кеп 
ултты кекес әдебиетінік бедедді екілі ретінде ке- 
кес жазушылары делегациясы курамында шет ел- 
дерге барып кайтты. Алташ рет 1955 ж. КСРО мәде- 
ниет кайраткерлері делегациясы курамында 
Үңдістанта сапар шегіп, екінші рет бул елде 1961 ж. 
Ill Халыкаралык бейбітшілік кортау конгресінік 
жумысына катысты. 1957 ж. кекес делегациясы 
курамында Жапонияда еткен атом жене сутегі 
бомбаларына карсы III Халыкаралык конферен- 
цията катысты. Осы сапарларында ез1 керген шын- 
дыкты ІЗІН суытпай, керкем шытармата айналдыр- 
ды. Үндістан сапары, кене унд! елінік әдебиеті мен
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мәдениеті туралы «Индия очерктері» кітабын шы- 
ғарды (1973 ж. «Индия кездесулері» деген атпен 
орыс тілінде жарық көрді). Үнді халқының улы 
перзенті, жазушы Р. Тагордың 100 жылдық ме- 
рейтойына арнап жазылған «Тагордың  
кемеңгерлігі» мақаласы қазақ әдебиетінің үнді 
әдебиетімен достық байланысын нығайтуға себін 
тигізді. Ә. ғылыми қызметінде де Азия халықта- 
рының әдебиеті мен мәдениеті, тарихына жете 
көңіл бөліп, Шығыс зерттеушілерінің Мәскеуде 
өткен халықаралық XXV конгресіңде алтайтану сек- 
циясының жүмысын басқарды. Азия және Африка 
елдері жазушыларының бейбітшілік, прогресс 
ушін куресі мен отаршылдыққа қарсы улт-азаттык 
қозғалысын кызу қолдап, бұл туралы көптеген пуб- 
лицистикалық мақалалар жазды, Азия және Аф
рика елдерінің әдебиет өкілдері қозғалысына 
белсенді турде қатысып, өзінің азаматтық үнін 
қосты. 1958 ж. 7-13 казанда Ташкентте туңғыш 
рет өткізілген Азия және Африка елдері жазушыла- 
рының 1-конференциясын ұйымдастырушылардың 
бірі бодды, әрі Қазақстан жазушыларының делега- 
циясын басқарып барды. Осы конференцияның 
негізгі пленарлық мәжілісінде Қазақстан, Кыр
гызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түрікменстан жа- 
зушыларының делегациялары атынан сөз сөйлеп, 
Орталық Азияның осы 5 елінің әдебиеті туралы 
кысқаша болса да, мазмунды әрі мәнді әңгіме 
айтты. Орыс жазушысы, аудармашы А. Пантиелев 
Ә-тің бул сөзінің конференцияга қатысушыларга 
ерекше эсер еткендігі туралы «бул сөз жогар>гы 
вольтті, аса қуатты сез» деп жазды. Осы конферен
ция карсаңында Алматыда казак тілінде жарык 
көрген «Азия-Африка акындары» атты өлеңдер жи- 
нагына алгы сөз жазып, шыгыс поэзиясының әлем 
әдебиетіне коскан елшеусіз улесін ерекше атап 
өтті. Екі курлык елдерінің әдебиетіне деген шы- 
найы жанашырлык «Отаршылдык -  маскарашыл- 
дык» макаласыңда (1956), Кеңес укімет делегация- 
сының Үндістан, Ауганстан, Бирма елдеріне сапа- 
рына байланысты жазылган «Дүниежүзілік маңы- 
зы бар ок,иға'> публицистикалык толганысы мен 
1960 ж. 10-12 казанда Тәжікстанда еткен Азия, 
Африка халыктары ынтымактастыгының бірінші 
кеңестік конференциясында сөйлеген сөзінде 
(«Әкел достық колыңды, бауырларым» деген ат
пен 1960 ж. 21 казанда «Қазак әдебиетінде» жария- 
ланды) айкын байкалады. Ә. шыгармалары Азия 
және Африка елдерінің көптеген тілдеріне ауда- 
рылды: «Абай жолы» романы «Абайдың жастык 
шагы» деген атпен Вьетнам тілінде (1965), «Қараш- 
Қараш окигасы» бенгал және хинди тілдерінде 
(1966, 1967), парсы және араб тілдерінде (1966), 
«Абай жолы» романы монгол тілінде (1974), турік, 
парсы тіддерінде (1997), үзінді күйінде корей тілін- 
де (1959), «Қоргансыздың күні» повесі араб тілінде 
(1967) жарык көрді, Орталык Азия халыктары мен 
казак әдебиеті туралы, Абай шыгармашылыгы 
туралы зерттеу макалалары мен Абайдың шетеддік 
басылымдарына алгы сөздері араб, каракалпак, 
кыргыз, езбек, парсы, түрік, туркмен, уйгыртілде- 
ріндегі кітаптар мен жинактарда жарияланды. 
Көрнекті араб акыны Әбдірахман эл-Хамиси Э-ке 
«Кун сенбесе -  сөнбейді» (1987) деген өлең арнап: 
« М ^ а р  Tipi! Ол -  журектер төрінде. Онын өмірі -  
сөздеріңде елмейтін» деп, шабыттана жырга кос-

ты. Ә-ТІҢ Орталык Азия мен Кавказ халыктары эде- 
биетіне тигізген зор ыкпалы туралы Р. Гамзатов, 
Айбек, М. Каноат, К. Яшен, Ш. Айтматов т. б. 
кернекті акындар мен жазушылар тебірене жаз
ды. Аудармашы-зерттеуші 3. Ысмайылдын ауда- 
руымен 1997 ж. түрік тілінде Ә-тің таңдамалы повес- 
тері мен әңгімелерінің жинагы, Ә. шыгармашы
лыгы туралы казак галымдарының макалалар жи
нагы жарык көрді. „  „С. Қорабаи.

АЙБЕК (лакап аты; шын аты-жені М у с а  Т а ш - 
М у х а м е д о в ;  (1905-1968), өзбек әдебиетінің 
классигі, әдебиеттанушы, аудармашы, котам кай- 
раткері. Өзбекстанхалыкжазушысы (1965). Өзбек- 
стан ҒА-ның академигі (1943). Ә-пен әдеби-шы- 
ғармашылык карым-катынаста болтан. 60 жылдык 
мерейтойына арнап жолдаган жеделхатында және 
«Әдебиет мерекесі» атты макаласында Ә-тің ас- 
кар таудай алып жазушы екенін, сондыктан оның 
өзін, мазмуны терең, тілі меруерттей таза шыгар- 
маларын аса кадірлейтінін, өмір бойы курметтей- 
тінін жазган («Казак әдебиеті», 1957, 28 кыркүй- 
ек), сейтіп улы каламгердің таланты алдында тағ- 
зым етеді. Ал Ә. езінің «СССР халықтары әдебиет- 
терінің өркендеуі», «Кейбір үлт жазушыларының ро- 
мандары» деп аталатын зерттеуіңде А-тің «Касиетті 
кан», «Ажын атыраптан ескен жел» ромаңцарыңда 
каһармандардың психологиясын, халыктың салт- 
дәстүрлерін үлкен шеберлікпен бейнелегенін, 
«Науаи» романында езбек әдебиетінің улы атасы- 
ның образын реалистік тургыда кушті сомдаға- 
нын, бул ретте орыстың революцияшыл-демокра- 
тиялык багыттагы каламгерлерінің де әсері бол- 
ғанын атап көрсеткен.

Р.Бердібай.
АЙБЕРГЕНОВ Төлеген (1937-1967), акын. Казак- 
стан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты 
(1974). Ташкент педагогика институтын бітірген 
(1959). «Арман сапары», «Өмірге саяхат» (1963), 
«Кумдағы мунаралар» (1968), «Мен саган ғашык 
едім» (1970), «Біртойым бар» (1981, 1989), «Бакша- 
ға саяхат» (1985) деген өлеңдер мен поэмалар 
жинактары жарык көрді. А. жазушы рухына арна- 
ған «Семей», «Мухтарга», «Әуезов...» т. б. өлең- 
дерінде Мухаңныңөшпес, аскакбейнесіншабьпта- 
на жырлады («Таңдамалы», 1997, 14-бет).

Б. Жакьл.
АЙҒЫЗ (т.-ө. ж. б.), Кунанбайдың Күңке (Әйбе- 
бек) мен Үлжаннан кейінгі үшінші әйелі. Баска әй- 
елдеріне Караганда, Үлжан мен Айгыздың ауыл- 
уй, конысы бір болып, балалары араласып, бірге 
өседі. Кунанбайдың шешесі Зере өз калауымен 
осылардың колында турған. Ә-тің ел аузынан жи- 
наған деректерінде мынадай жолдар кездеседі: 
«Абайдың екі шешесінің бірі -  Айғыз (бул адам- 
ның сулуы болтан), Кажы: «Көкшені Баканаска, 
бул езенге Мамайды салам». Онда Сүйіндік бо
лью, Жуантаякты да кешіреді, буның аулын көшір- 
мейді. Соны кешіріп келе жатып бір сулу кыз кө- 
реді, кыз -  Айғыз, соны алады. Абайдың екі ше- 
шесі содан» (№29-папка, 144-бет), Соңцыктан жең- 
гелері екі шешені тел еміп өсті деп, Абайды «Тел- 
қара« атандырган. Жазушы «Абай жолы» эпопеясын- 
да А-дың шынайы, әсем тулғасын жасаған.

Т. Әкая
«АЙДЫН», монография. Авторы -  Р. Нүрғали. 
1985 ж. «Өнер» баспасынан жарык көрген. Казак 
драматургиясының жанр жүйесін зерделеуге арнал- 
ган. Негізгі нысана -  Ә-тің драмалык туыңцылары



Кітап үш тараудан турады. Зерттеуші («Трагедия») 
жазушының трагедиялық шығармаларын жан-жақ- 
ты талдап, «Еңлік-Кебекті» эпикалық трагедияға, 
«Бәйбіше-токал» мен «Қарагөзді» адамгершілік- 
турмыстықтрагецияға, «Абайды»тарихитрагедияға 
жатқызады. Демек ол трагедияны уш турге жікте- 
ген. Автор қазіргі әдеби процеске суйене отырып, 
қазақ комедиясын екіге бөлген: а) сатиралық коме
дия («Айман-Шолпан»), ә) лирикалық комедия («Ал- 
ма бағында»), Ғалым казақ драмасын уш салаға 
топтастырған: а) қаһармандық драма («Түнгі са
рыч»), ә) саяси-әлеуметтік драма («Окт^рь үшін», 
«Тартыс», «Тас түлек», «Шекарада», «Алуа», «Асыл 
нәсілдер»), ғумырнамалық драма {«Бекет»), Зерт- 
теу еңбегінде автор Ә-тің эпостық дәстурлер мен 
әлемдік драматургия сабақтарын шебер уштасты- 
ра білуі арқылы қайталанбас, классикалық драма- 
лар тудырғанын ғылыми турғыдан сенімді дәлел- 
деген. Келемі 21,6баспатабақ, таралымы мыңдана. 
«АЙҚАП», журнал, қоғамдық-әдеби, саяси басы- 
лым. 1911 жылдың қаңтарынан 1915 жылдың қыр- 
куйегіне дейін Троицк қаласында алдында айына 
бір, кейін екі рет қазақ тілінде шығып тұрған, 88 
нөмірі жарық кергеннен кейін тоқтап қалды. Көлемі 
24 бет, таргілымы 1000-2000 дана. Туңғыш редак
торы -  демократ жазушы М. Сералин, 1911-12 ж. 
хатшысы -  Ә. Ғалымов, 1913-14 ж. С. Торайғыров. 
Султанмахмут редактормен келісе алмай, қызмет- 
тен кетіп қалады. С. Сейфуллин, Б. Майлин, С. Де- 
нентаев, С, Көбеев т. б. журналдың тілшілері бол- 
ды. Ә-тің «Айқап» тур^ы  айтқан сездері ертедегі 
мақалалары мен кейінгі зерттеулеріңде де кездесіп 
отырады. Журналға деген кезқарастың дұрыс бол- 
май келгені 1959 ж. 15-19 маусымда өткен ғылыми- 
теориялық конференцияда ұлы жазушының қоры- 
тынды сезінен керінеді, «...жақсы өсіп келе жатқан 
жас ғалымның бірі Н. Қарашева жолдас бұл кунге 
дейін толық айтылмай, ашылмай журген біраз ба- 
ғалы жаңалықтар айтып берді. Рас, бул баяңдама- 
ның тақырыбы «Айқап» журналы мен М. Сералин 
туралы болғандыктан, Нусіпбеков жолдастың 
орыңцы, салмақты ескертпелерін будан кейінгі зерт- 
теулерде ескермеуге болмайды» деп («Уақыт және 
әдебиет», 153-бет), басылымды толық зерттеуге 
кеңіл аударды.
«АЙМАҚТАНУ, БІЛІМ АРТТЫРУ», жазушының 
мақаласы. «Жаңа мектеп» журналының 1929 ж. 
11-санында жарияланған. Жазушының шығарма- 
лар жинағының 50 томдық толық басылымының 
3-томында (1998) қайта басылды. Мақаланың со- 
ңына «Мухтар» деп қол койған. Негізінде «А. б. а.» 
деген тақырып журнаддың жаңа айдары болса ке- 
рек. Автор «Бөлім мақсаты» деген тақырыпша қой- 
ған. Онда белімнің алдына қойған міндеттері ай- 
тылады. Өнер мен білім туралы мақалаларды ал- 
дағы уақытта осы айдармен жариялап туратынын 
хабарлайды. Содан кейін «Жаратылыстағы дағ- 
дылық» атты мақапа берілген. Мунда жаратылыс- 
тану ілімінің негізгі қағидалары, табиғаттың тыл- 
сым заңдары, жыл мезгілдерінің ауысу себептері, 
оған жан-жануардың бейімделуі баяндалады. Ал 
«Өлкетану туралы» атты екінші мақала: «Әрбір мә- 
дениетті қоғам өзінің жумысын ғылым негізіне қу- 
рып жургізуге умтылады... Қоғам турмысын құру 
ушін алдымен сол қоғамның мән-жайын, айнала- 
сындағы табиғаттың мәдени қалпын жақсы білу 
керек. Басқа шартқа да, жергілікті мәдениетті де, 
өлкені де узбестен, удайымен арымай-талмай ау- 
дара қарап, ақтара тексеріп зерттеуге тура келеді.
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Міне, осы жумыстардан барып өлкетану деген қоз- 
ғалыс туады» деген сездермен басталады. Бұдан 
соң елкетану ілімінің қоғамдағы орны, тәрбиелік 
және мәдени маңызы, оны жузеге асырудың 
жолдары пайымдалады, Аймақтанушылардың ар- 
найы қурылтайын өткізу туралы усыныс айтады.

Т. Жүртбай.
АЙМАНОВ Шәкен Кенжетайұлы (1914-1970), ак
тер, режиссер. Қазақстанның (1947) жене КСРО 
(1959) халық артисі, КСРО (1952) және Қазақстан 
(1967) Мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты. 
1984 ж. «Қазакфильм» киностудиясына А. есімі 
берілді. А. тусірген «Біздің суйікті дәрігер» (1957), 
«Алдар Кесе» (1964), «Атамекен» (1966), «Атаман- 
ның ақыры» (1970) т. б. фильмдері ұлттық өнердің 
зор табысына айналды. Ә-тің «Тунгі сарынында» 
Казанцевтің, «Абайында» Керімнің сатиралық 
бейнелерін сомдады, сондай-ақ ұлы жазушының 
сценарий! бойынша жасалған «Абай әні» филь- 
мінде (1945) Шәріптің рөлін ойнады. У. Шекспирдің 
«Асауға тусау» пьесасындағы Петруччионың, 
«Отелло» трагедиясындағы Отеллоның релдерін 
асқан шеберлікпен сомдады (екі пьесаның екеуін 
де Ә. аударған). «Абай» трагедиясын сахнаға шы- 
ғарды (1971). «Үлттық театр туралы ойлар» атты 
мақаласында («Советская культура», 1955, 29 
казан) Ә-тің театрмен шьғармашылык байланысы 
жайында келелі пікірлер айтқан.
«АЙМАН -  ШОЛПАН», жазушының мақаласы. Ә. 
«Айман -  Шолпан» жырын терең зерттеп, әрі дра
ма желісін пайдаланған. «Қазак халкының эпосы 
мен фольклоры» деген келемді зерттеуінде ол 
«Айман -  Шолпанға» да сипаттама берген. Бірін- 
шіден, булдастанды шығарушының аты-жөні мәлім 
емес, жыр кеп уақыт ел арасында ауызша айты- 
лып, таралып келген (Шьғармалары, 1-том, 1969, 
246-бет). Демек шығарманың әуел бастағы нусқа- 
сы екшеліп, өңделе тускен деген сез. Екіншіден, 
«Айман -  Шолпан» қаһармандарының кейбіреулері 
(Көтібар, Есет т. б.) тарихта белгілі адамдар болға- 
нына Караганда жырдың шығу межесі өткен ғасыр- 
дың орта тусы деп шамалауға келеді. Үшіншіден, 
жырдың көркемдік кестесінде классикалык эпос- 
ка тән әсірелеулер аз, оның есесіне казак елі тур- 
мысының реалистік суреттері басым. Жырда казак 
коғамының ішіндегі бірсыпыра кайшылыктар ке- 
рініс береді. Соның бірі -  ру шонжарлары арасын-

«Отеппо»спектаклі. Эмилия рөлінде X. Бөкеева, 
Отелло рөліңде Ш. К. Айманов. 1964.
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дағы бақкүңдестік, бәсекелестік. Маман бай мен 
Көтібар батырдың өзара ерегісі «Кім мықты» дейтін 
өркөкірек мінезден туады. Осы ерегіс үстінде 
«жеңген» Көтібар батырдың кейіннен өзі жар ет- 
пек болған Айманға қолы жетпей, күлкілі халге 
үшырасуы жалаң батырлықтың дәурені өткенін аң- 
ғартады. Жырда көтерілген тағы да бір күрделі 
нәрсе -  әйел теңдігін, бас бостаңдығын құрмет- 
теу мәселесіне саяды. Айманның өз басын және 
сіңлісі Шолпанды өктемдік зорлығынан қүтқару 
жолыңдағы айла-әрекеттері дастанның тартыстық 
желісін қурайды. «Айман -  Шолпанда» қаһарман- 
дардың мінез-қулқы, көңіл күйлері, өзара қарым- 
хатынасы нанымды бейнеленген. Ақырында Ай- 
манның Көтібар зорлығынан құтылуы қазақ қоға- 
мыічда адам қүқы туралы жаңа үғымдар мен дүние- 
танымдардың бірте-бірте бел ала бастағанын бай- 
к,атады. Басы қаһарлы, адуын басталған әрекет- 
тердің ақыры бейбіт шешіммен аяқталады. Өзін 
алпауыт сезінген Көтібарлар жастар тағдырын 
баса-көктеп шешуге дәрменсіз екенін мойындай- 
ды. Жырда ақылды, сүлу қыз Айманның айлалы, 
парасатты әрекеттері сенімді ашылады, Айман 
бейнесі шыншыл, тартымды бейне болып шыға- 
ды. «Қара күшке суйенген өжет Көтібар әрекеттері 
ерлік емес, есерлік екені мәлім болады, Дастанда- 
ғы осы ахуалды суреткер Ә. жақсы аңғарып, «Ай
ман -  Шолпан» фабуласының негізінде комедия 
жазды, ол шьғармамен 1934 ж. қазақтың музыка- 
лык театры ез сахнасының шымылдығын ашты.

Р. Бердібай.
«АЙМАН ШОЛПАН», драмалық комедия. «Ай
ман -  Шолпан» жырының өн бойыңда әдемі юмор 
жатыр. ОсыерекшеліктітереңұкканӘ. халықжыры- 
ның материалын комедия жазу үшін сәтімен пай- 
далаңды. Қазақтың түңғыш музыкалық театрының 
шымылдығы «А. -  Ш.» комедиясымен ашылды. 
Пьесадағы сюжет жыр сюжетінің негізінен ауыт- 
қымайды. Драматург тартысты тереңдетіп, образ- 
дарды айқындап, идеяны ұштап, жаңа бояулар, 
соны өрнектер қоскан. Пьесадағы 17 кейіпкердің 
жетеуі жырда бар, өзгелерін автор қиялы, шы- 
ғармашылық максат тудырған, Жырдағы тартыс 
Маман мен Көтібардың сәңді уйге таласуынан бас-

талса, пьесадағы

«Айман-Шолпан» спектаклі. 
Шолпан -  Ш. Жандэрбекова, 

Айман - 3 .  Шәріпова. 1960.

тартыс Әлібек, 
Маман байлардың 
Көтібарды адам 
санатына қоспай, 
намысына тиюінен 
өрбиді. Жырда жоқ, 
драматург қиялы- 
нан туған кейіпкер 
-  Жарас барлық 
күлкілі ситуация- 
лардың бел орта- 
сында жүреді. Ко- 
медияда Ә. тың 
образ, тамаша тип 
жасаумен бірге, 
шеберліктің биік 
деңгейіне жеткен- 
д ігін , халықтык 
фольклор мен 
классикалық дәс- 
турді терең ұштас-

тыра білетін жаңашыл қаламгер екендігін таныт- 
ты. Халық жырында нобайы ғана көрінген персо- 
наждар комедияда тереңдетіліп, характерлік да- 
ралық сипаттарын тапқан. Әсіресе Айман мен Шол- 
пан образдарының ерекшеленуі драматург шебер- 
лігін көрсетеді. Айман -  байыпты, байсалды, ақыл- 
ды; Шолпан -  ерке, тентек, тапқыр, өткір тілді. 
Пьесада жаңа бояулармен толысқан, жан-жақты 
ашылған кейіпкерлердің бірі -  Арыстан ақын-сері 
тұлғасында бой көрсетеді. Жарас қулықпен, тап- 
қырлыкпен ширата тусетін коллизиялардың шеші- 
луі жеткен кезде сахнаға акыдцы, ойлы ақын Ары
стан шығады. Сондықтан бүл екі образ бірін-бірі 
толықтырып түр. Әлібектің Айманды, Арыстанның 
Шолпанды алуында кездейсоқтық емес, заңды- 
лық жатыр. Жыр негізінен он бір буыңды қара өлең,
7 -  8 буынды жыр өлшемінен турса, комедияда ақ 
өлең, кара сөз аралас келеді. Жырдағы жеке 
тіркестер, троп түрлері пьесада кеңінен пайдала- 
нылған. Жыр мен комедия арасындағы негізгі ұк- 
састык -  сюжет, композиция, идея деңгейіндегі 
пафостағы уксастык. Ә. шығармашылық кемел 
шағына келгенде, ертеде жазған көптеген туын- 
дыларына кайтадан оралып, жаңа нүскалар, ре- 
дакциялар жасады. Осындай максатпен 1956 ж. 
автор «А. -  Ш-ның» екінші редакциясын жасады. 
Алдымен өзбек саудагері, ұлык, биші, әнші орыс 
әйелі секілді косалкы кейіпкерлер көркемдік мак
сат аткарыптұрмағандыктан, ыкшамдау, лаконизм 
шарттары ескеріліп, екінші нұскада кыскарып кал- 
ды. Стиль талаптарының негізінде кара сөз атау- 
лы түгелдей-ак өлеңге көшті. Комедияның 1-актісі 
жаңадан жазылды. Қыз көре келген жігіттер какты- 
ғысы жырда да, гілғашкы нүскада да жок. Ал Шөме- 
кей тойы 2-актіге ауысты. Жеке сценалар әр жер- 
де орын ауыстырылған, Жантык -  Балпык акын- 
дардың айтысы арасында енді Әлібек пен Арыс
тан әр түрлі сөз косып, тартысты күшейтіп, шира- 
тып отырады. Жеке репликалар тутасып, монолог- 
ка ұласкан мысалдар бар. Алғашкы вариантта коса
лкы кейіпкер, Көтібар касында жүретін елеусіз шал 
екінші нұскада характерлік даралығы бар халық 
өкілінің бейнесіңде көрінеді. Комедия финалында 
Көтібар далаға жүгіре шығып, аспанға мылтык 
атып, айдалаға жүгіре кашады. Дәурені өтіп, күні 
біткен заманның өкілі жаңа толкын жастарға не 
кайратымен карсы түрады? Еріксіз күлкіге айна- 
лып отыр. Комедия казак театрының сахнасынан 
түспейтін классикалык шығармалардың бірі бо
лып калды. Сахналык шешім, актерлер ойыны 
жөнінде көптеген пікір жазылды. «А. -  Ш.» коме- 
диясын 1934 ж. Ж. Шанин сахнаға шығарса, соңғы 
койылымдар ішінде режиссер Ә. Мәмбетовтің 
еңбегі ерекше. Комедия 1934 ж. жеке кітап болып 
шыкты, 1937 ж. «Әдебиет майданы» журналының 
5-санында жарияланды, кейін Ә-тің 6 томдык 
(1956, 5-кітап, 195-270-беттер), 12 томдық (1969,
8- кітап, 299-367-беттер), 20томдык(1981. 9-кітап, 
311-378-беттер) шығармалар жинағына енгізідді.

Р. Нурғали
С п е к т а к л ь д і ң  к о й ы л ы м ы .  1934 ж. 13 қаң- 
тарда композитор И. Б. Коцыхтың өңдеуімен көп- 
теген халык әндері мен күйлері енгізіліп, «А. -  ш.» 
музыкалык комедия улгісінде койылды. Ж, Шанин 
мен Қ. Жандарбековтің халык өнерінің тамаша 
туындыларын киюын тауып, шебер пайдалануы 
аркасында койылым казак халкының үлттык бол- 
мысын кеңінен таныткан көркем дуние болып шык
ты. Ән мен өлең, би мен хор, акыңдар айтысы т. б
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бір сахналық армада тоғы- 
сып, синтетикалық өнердің 
көркемдік шарттарына толық 
жауап берді. Спектакльдің 
премьерасы драма театры- 
ның үйінде өтті. Қазақ му
зыка театры дүниеге ссылай 
келді. 30-жылдардың срта 
шенінде үйымдаса бастаған 
сблыстық қазақ театрлары- 
ның репертуарынан «А. -  Ш.» 
берік срын алды. 1935 ж. 
О. Бексв пен Ш. Ғатаулин 
Семейде ксмедияны сахнаға 

шығарды, Қсйылымның музыкалық жағына бас- 
шылық еткен ксмпсзитср Л. Хамиди ән-музыка- 
ларын қайта қарап, кейбіреулерін ықшамдап, 
қызықты да әсерлі етуге күш садцы. Қазақ акаде- 
миялық драма театрының сахнасына ксмедия 
түңғыш рет 1960 ж. қсйылды. Режиссер Ә. Мөм- 
бетов өмір бслмысы мен кейіпкерлер бейнелерін 
әдейі әсерлеу үлгісімен шешкен. Халық сйында- 
ры, түрмыс-салт көріністері де пайдаланылып, А. 
Жубановтың әуенді музыкасы қсйылымның маз- 
мүнын тереңдете түскен. 1958 ж. Семей театры- 
ның Алматыда көрсеткен спектаклі (режиссері Б. 
Омаров) халық сйындары мен бидің үтымды қсй- 
ылып, керерменге етене таныс әндердің шебер 
срындалуынан кепүтты. Кейбіртеатрлар ксмедия- 
ның өздеріне жақын, жеңіл меңгерілетін жағынан 
келген. Қарағанды ұжымындағы Айман мен Шел
лам рөлімдегі Ә. Абылаева мен Р. Омархамсва дра- 
малық шеберліктерімің үстіне, әмшілік енерімен 
қсйылым рухым биіктете тускем. Тсрғай мем Же- 
тісай театрлары әм мен бите, хер жағыма баса көңіл 
бөлгем. Көп қойылымдарда көмескі бслып жүрген 
Жарас бейнесі тсрғайлықтардың сахнасында шы- 
майы турде шықты. Жамбыл театрымың (1973, ре
жиссер! Ә. Құлдансв) спектаклі өзгеше қсйылғам. 
Сахна шымыдцьғы ашылмастам бүрым төгілгем әм 
мем музыка, би мен хср ерекше әсерге бөлейді. 
Халықтың көме бүйымдарымем беземдірілгем ұлт 
киімім киген актерлер көрермендерді шырқағам 
әсем әмімен, тамаша алтыбақам сйымымем, шат- 
шадыман көңілмен қарсы алуы -  қейылымды тұтас 
өнер мерекесіме айнадцырып жібергем. Ксмедияға 
қайта ералғанда, смың халықтық түп-тамырымам 
жырак кетіп, экспериментке баруы -  кейбір театр- 
ларды сәтсіздікке ұрыңдырды. 80-жылдары театр- 
ларда бұрынғы музыкалық бағыт қайта жаңғырып, 
1985 ж. Семейде (режиссер! Е. Обаев), Павледар- 
да (1991, режиссер! Е, Тәпенсв), Ақтөбеде (1992, 
режиссер! М. Бақытжанов) қсйылғам музыкалық 
спектакльдер көрермен қауыммың ықыласына 
бөлеңді. Бүларда ұтымды режиссерл!к шеш!мдер- 
мен бірге, әм мем би, хер, ариялар мем дуэттер 
спектакльдерд!ң басты ксмпснемттер! бслды. Ак
терлер драмалық қаб!леттер!мем бірге, тамаша әм- 
ш!л!к өмерімем ерекше көр!мд!. Павлсдар театры- 
ның спектаклі 1995 ж. Мысырда өткем фестиваль- 
да жеғары бағаланып, Шығыс әлем! ұлы Ә-т!ң та
лант құд!рет!не тағзым етт!. ^  ^^акбайуш.

«АЙМАН -  ШОЛПАН», лирс-эпсс жыры. Әдебиет 
зөрттеуш!лерге 1894 ж. мәлім бслған. Жус!пбек 
қсжа Шайхысламұлы жинап, бастырған (Қазан, 
1896, 1900, 1901, 1910, 1913). Жырдыңсқиғасы ем!р- 
ден алынған, 19 ғасырдың срта шен!ндегі қазақ 
аулындағы әлеумөтт!к қарым-қатынастар, қсғам
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емір!не, түрмыс-салтқа енген езгер!стер мен жаңа- 
лықтар бейнеленген. Қиссада казак әйел!н!ң бас 
бсстандьғы жслындағы жігерл! күрес!, ескі т!рш!- 
л!кт!ң кейб!р келеңс!з көрін!стер! жырланған. Жыр- 
да Арыстан, Көт!бар сиякты тарихи адамдар да 
кездесед!. Осы жырдың нег!зінде Ә. «Айман -  Шол- 
пан« ксмедиясын, ссы аттас макаласын жазды. 
«АЙМАН-ШОЛПАН», спера. Либреттссын Ә., 
музыкасын Е. Брусиловский жазған. Премьерасы 
1938 ж. 28 сәу!рде бслды. Қсюшы режиссерлары: 
Қ. Байсейітов пен А. Винер, дирижерлер! -  Н. Шка- 
рсвский мен Ф. Кузьмич, суретшісі -  А. Ненашев. 
Басты рөлдерде К. Байсейітова, X. Нурмағамбе- 
това, М. Ержанов, Қ. Жандарбеков т. б. сйнады. 
Е. Брусилевскийдің пікірі бсйынша, бұл спера ка
зак музыкалык ксмедиясын жасаудың алғашкы 
талпынысы еді. Әдем! либреттсға музыкасы сай 
келмей, кеп жер! аксап жатты, ссзылыңқы, тар- 
тымсыз шыкты. Құрылысы жағынан түтастық, ксм- 
псзиторлык ретт!лік пен айкындык жет!спеді. Сен- 
дыктан опера ғүмыры узак болмады.

А. Омарова.
АЙМАНКҮЛ Тәж!баева (1888-1952), акын. Ә. Тә- 
жібаөвтың анасы, 7 жасынан бастап ауыл молда- 
сынан хат танып, парсы, шағатай тілдер!нде жа- 
зылған дастандарды окиды, насихаттайды. Қазак 
ауыз әдебиет!н жет!к білген. Алғашкы өлеңдер!н!ң 
б!р! -  1915 ж. куйеу! Тәж!байдың казасына шығар- 
ған жоктауы. «Ана даусы» (1948), «Ана сыры» (1952) 
елең-жыр жинактары жарык керді. Ә-т! өмір бойы 
күрметтеп, сыйлап еткен, талантына тәнт! болған. 
Үлы жазушы «Әбділда Тәжібаев» деген макала- 
сында А-д!ң ем!рбаянынан б!раз мағлүмат бере 
келіп: «Далдабай ез баласы болмай, жиен! Ай- 
манкүлд! бесіктег! бала кезінде бала кылып, бау- 
ырына салып өсірген. Айманкүлд! окытушы Діл- 
дәхан молда Бұхарада отыз жыл окып кайткан, 
еск! медресе тәрбиес! бойынша кеп б!лім алған 
к!с! деп саналатын. Айманкүлдің к!тап окығыш- 
тык м!нез!н күптаған Ділдәхан молда езі әбден 
картайған шағында «ең жаксы шәкірт!м осы» деп, 
бар к!тапханасын Айманкүлге сыйлайды» деп, бо- 
лашак акын кыздың тәлім-тәрбие алған ортасы- 
нан хабар беред!. «Осы шьғармаларды Айманкүл 
өзі окып, жұртқа тыңдатумен катар, баласының 
санасына акындыкка күмарлыкты еге жүред!».

Н. Оспантегі.
АЙМАУЫТОВ Жүс!пбек (1889-1931), акын, жазу
шы, драматург, аудармашы, ғалым, әдебиет 
зерттеуш!, үстаз. Қазак әдебиет!ңдег! ең алғашкы 
реалист!к проза талаптарына, жанрдың еуропалық 
шарттарына жауап берет!н толыкканды, көркем, 
курделі шығармаларының б!рі -  «Қарткожа» ро
маны 1926 ж. Қызылордада басылып шыкты. Ро- 
манда жазушының әлеуметтік көзкарасы айкын, 
казак аулындағы тап күрес! дәл ажыратылып, ай
кын дараланып, накты адам тағдырлары жанды 
Tip! тулғалар аркылы бейнеленд!. Қаламгерд!ң про
за жанрында шебер, ыкшам, көркем жазылған шы- 
ғармаларының б!р! -  «Күн!кейд!ң жазығы» повесі. 
Бұл повеет! казактың кешпел! ауылының бұрынғы 
тірш!л!г!н каз-калпында бейнелеген асыл реалис- 
тік туыңды деп бағалау керек. А. әдеби мұрасы- 
ның нег!зг! салмакты саласы -  драматургия. Ол 
көптеген пьесалар жазумен коса, кез!нде ез шы- 
ғармаларын узеңг!лес каламдастар туындыларын
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сахнаға қойған алғашқы режиссер де болған. Ха- 
лық өмірінің терең шындығы, ауылдағы байлар 
мен кедейлердің ара жігінің ашылуы, әйгілі 1916 
жылдың зарлы оқиғасы «Қанапия -  Шәрбану» дра- 
масында тап басып, дәл көрсетіледі. «Рәбиға» пье- 
сасында да (1926 ж. Мәскеуде басылған) осы 
күйікті мәселе көтеріледі. Ескі қазақ ауылының 
қат-қабат, шытырман тұрмысынан алынған «Ман- 
сапқорлар» драмасының негізгі тартысына қаты- 
сатын адамдар көп емес. Бас-аяғы сег із-ақ 
кейіпкер. Сахналық әрекет ширақ, салған жерден 
кеселді түйіннің үстінен түсеміз. Негізгі тартыс 
бірден ашық көрінеді. Уақыттың көкейтесті әлеу- 
меттік қайшылықтарын А. айқын көріп, әр жанр- 
дағы шығармаларында жан-жақты бейнелеп отыр- 
ды. Ол көп мәселелерді қалың қауым алдына тай- 
салмай, ашық жайып салды. 1925 ж. Ташкентте 
басылып шыққан «Ел к,орғаны» драмасында жазу- 
шы позициясы, оның саяси көзқарасы «Оқыған» 
деген атпен берілген кейіпкердің аузымен айты- 
латын толғау сөздерде анық көрінеді. Аймауытов 
1927-29 ж. арасыңда жазған хаттарының біріңде: 
«Былтыр ойын кітабын жазуға бәйге жариялаған- 
да , «Шернияз» деген кітап жазып қосып едім. Со- 
ған бірінші бәйге беріліпті. Мен оны алғам жоқ, 
екінші бәйге алған Мұхтар Әуезовтің «Қаракөзіне» 
беріңдер дедім, өйткені ол шетте оқып жүрген 
шәкірт, ақша менен гөрі оған керегірек қой» деп 
жазыпты.
Әдеби-сын мақалаларын, публицистикалық ең- 
бектерін, аудармаларын былай қойғанда, А. таза 
ғылым саласына, оның ішіңде педагогикаға, пси- 
хологияға арналған курделі, маңызды, терең ең- 
бектер берген көшелі ғалым, білікті зерттеуші. Бұл 
ретте әсіресе «Психология» кітабын ерекше бөліп 
айту керек. Он екі бөлімнен тұратын, оқу хуралы 
үлгісіңде жазылған бұл зерттеу қазақ тіліндегі осы 
бағыттағы алғашқы жемісті ізденістердің, олжа- 
лы табыстардың қатарына жатады. Екінші ғылы- 
ми еңбек «Психология (жан жуйесі) мен өнер таң- 
дау» (1926) деп аталады.
А. Семей мұғалімдер семинариясында Ә-пен бір 
мезгілде оқьған, сырлас, пікірлес болтан. Алаш 
партиясын қолдаған. 1918 ж. Семей қаласыңда еке- 
уі бірлесіп «Абай» журналының 13 санын шығар- 
ған. «Қазақтың өзгеше мінездері», «Абайдан соңғы 
акындар» атты мақалаларды бірге жазу -  екі жас 
автордың талант егіздігін, дүниетаным ортақты- 
ғын, стильдік ұқсастығын анықтап тұр. А. «Қорған- 
сыздың күні» мақаласыңда («Қазақ тілі», 1922, 22 
сәуір) Ә-тің осы аттас шығармасы қазақ прозасын- 
дағы аса көркем туынды екенін атап көрсеткен. 
1919 ж. Семейде Кеңес үкіметі түпкілікті орнап, 
Губревком құрыдды. Оның «Инородческий педот- 
дел» бөлімінің бастығына Ә., нусқаушылар бөлі- 
мінің бастығына А. тағайындалған. Сөйтіп екеуі 
бірге кызмет істейді. Кейінірек Ә. оқуға бармақ 
болып, кызметінен босағанда, орнына А-ты бөлім 
бастығы етіп қалдырады. Ал 1921 ж. Семей губрев- 
комының төрағалығына Ә. сайланғаңда, А. оқу бө- 
лімінің бастығы болады (Қ. Муқаметханов. «Абай 
мұрагерлері», А., 1995, 164-165-беттер). Кейінгі қо- 
ғамдық әрекетте, каламгерлік істе олардың ортак 
нысанасы -  казак елінің азаттығы, өнер эстетика- 
сы деген биік туғырдан табысып жатты.

Р. Нүрғали.

НизамиаіңвООжыдаықмерейтойында. М. Әуезов 
С. Айнимен бірге. 1947.

АЙНИ (лакап аты; шын аты-жөні -  С а д р и д д и н  
С а и д м ұ р а д з а д а ;  (1878-1954), жазушы, тәжік 
әдебиетінің негізін салушы, ғалым, коғам кайрат- 
кері, Өзбекстан ҒА-ның кұрметті академигі (1943), 
Тәжікстан ҒА-ның алғашкы президент! (1951). Тә- 
жікстанның еңбек сіңірген ғылым кайраткері, КСРО 
Мемлекеттік сыйльғының лауреаты (1950). Шьгар- 
маларын тәжік және өзбек тілінде жазған. Орта Азия 
халыктарының әдебиеті, мәдениеті мен тарихы ту- 
ралы көптеген еңбектер жазды. «Бухара», «Қулдар» 
романдары, «Мектеп» повесі казак тілінде басы
лып шыкты. Ә, А-ді тәжік прозасының іргесін кала- 
ған каламгер, коғамдык-саяси кайраткер ретінде 
бағалай келіп («СССР халықтары әдебиеттерінің 
өркендеуі»), өмір тарихын суреттеу ерекшелігін, 
езіңцік жазу мәнері мен көркемдік шеберлік, зерт
теу еңбектерінің зор маңызы бар екенін айрыкша 
атайды. Қазак жазушысы А-мен бірнеше рет 
кездесіп әңгімелескен, пікірлес болтан.

Ө. Күмісбаев.
АЙПАРА (т.-ө. ж. б.), Тобыкты руының ішіндегі 
Олжай табының пір тутатын касиетті анасы, Абай- 
дың төртінші атасы Айдостың әйелі. 17 ғасырдың 
ортасында емір сурген. Әйгілі Қаракерей Қабан- 
байдың карындасы-мыс, Кіші жүз Әйтеке бидің 
кызы-мыс деген екі түрлі болжам бар. А. туралы 
аңыз-әңгімелерге жугінсек, Қабанбайдың карын- 
дасы екендігі туралы жорамадды әр турлі окиғалар 
растайды. Ә-тің жазуынша, «ерте кездерден бері 
көп ауыздан өткен, әр түрлі болып өзгерген узын 
суре сөзге... сенсек, Айпара ер кайраты бар, есті, 
адуын әйел болтан. Өзіңде бір жатынан -  тапкыр 
шешендік, бір жатынан -  баксы-кушынаштык си- 
якты сәуегейлік касиет те болтан».
Момын, «шөккен туйеге міне алмайтын Айдостан» 
тутан урпактардың азулы, кеуделі, шешен, сын- 
шыл болуы Айпара ананың ак сүтінен екен» деген 
метел бар. А-ның терт улының біреуі атакты Ыр- 
тызбай. Ыртызбайдан -  Өскенбай, Өскенбайдан 

Қунанбай, Қунанбайдан -  Абай туады. А. 18 
тасырдың 3-ширегіңде Шыңтыс тауының сілеміңде 
кайтыс болады. Зираты -  Бөкенші өзенінің бой- 
ындаты Айдос корымында.

Т. Жүртбай.
АЙТ НесіпбекТурысбекулы (1950Ж.Т.), акын. «Мух- 
тарта», «Әнім сатан аманат», «Абай елінде», «Ораз- 
байдың зираты», «Абыз бен Мухтар» атты толтау- 
ларында улы жазушының бейнесі лирикалык 
кейіпкер ретінде сомдалып, ой толтанысы, руха- 
ни азабы мен жігер кайраты, арман-максаты көр- 
кем суреттелген, адамның киын кезеңдегі психо-



логиялық тебіренісі шынайы бейнеленген. А. ұлы 
суреткердің 100 жылдық мерейтойына байланыс- 
ты өткізілген Халықаралық ақындар мүшәйрасын- 
да бас бәйгені жеңіп алған.

С. Журтбай.
АЙТМАТОВ Шыңғыс Төреқүлұлы (1928-2007), қыр- 
ғыз жазушысы, қоғам және мемлекет кдйраткері, 
дипломат. Қырғызстан халық жазушысы (1968), 
Кыргызстан (1974), Еуропа (1990) Ғылым академия- 
ларының академигі, Социалистік Еңбек Ері (1978), 
Лениндік (1963), КСРО Мемлекеттік сыйлығының 
(1968, 1977, 1983) лауреаты, Ыстықкөл форумының, 
Орта Азия халықтары мәдени ассамблеясының 
президент!. Шығармаларын қырғыз және орыс 
тілдерінде жазады. Негізгі туындылары -  «Жәми- 
ла», «Құс жолы», «Шынарым менің -  шырайлым 
менің», «Алғашқы ұстаз», «Қош бол, Гулсары», «Ақ 
кеме», «Көктебедегі кездесу» (Қ. Мұхамеджанов- 
пен бірге), «Боранды бекет», «Жанпида», «Кассан
дра таңбасы». Ә. А-тың шьгармашыльгын жоғары 
бағалап, жас жазушының «Жәмила» повесіне алғы 
сөз жазды. Онда ұлы жазушы А-қа ақ батасын беріп, 
тамаша талант иесін әлем жұртшылығына таныс- 
тырды, ал «Айтматовтың ерекше қуантарлық жағы 
-  адамдарды суреттеуінде, олардың қарым-қаты- 
настарын ішкі жағынан керсете білуіңде» еді. 1961 
ж. «Жәмила» повесі Лениндік сыйлыққа ұсыныл- 
ғаңца, Ә. комитет секциясыңда (6 сәуір) толғамды 
сөз сөйлеп, «сіздер авторды әлі жас, шьгармасы 
шағын деп отырсыздар, бул үстірт, жаңсақтау пікір, 
ол осы шығармасының өзімен-ақ үлкен марапат 
мәртебеге әбден лайық, келешегі бүдан да айдын- 
ды» деген көрегендік ой-пікірін төгіп айтқан. А. 
«Үстаз туралы сөз» деген мақаласыңда (1967); «Мен 
қазақпын ба, қырғызбын ба? Мүны білгісі келген- 
дерге мен Манас жөнін, Мүхтар Әуезов жайын ай- 
тып берем. Бүл екеуі -  менің қаңдас халықтарым- 
ның мерейі; осы екеуіне иек артсам болтаны, жат 
жүрт арасында жалым күдірейіп шыға келеді» деп 
мақтанышын жасырмады. Ол Ә. шьғармашыльгы- 
ның туысқан халықтар әдебиетіне жасаған ықпалы 
мен әсері женіңде сындарлы пікірлер айтты (1977). 
1997 ж. шідде айыцца Ә-тің ЮНЕСКО-ның Париждегі 
штаб-пәтерінде өткен Ә-тің 100 жыддық мерейтой
ына арналған конференцияны А. басқарып, сейле- 
ген сезінде үлы жазушыға деген ез сүйіспеншілігі 
мен ыстық ықыласын, талант қүдіретіне багыттал- 
ган ақ ниетін бідцірді. 5. мамьраев.

Ш. Айтматовтың М. Әуезов мүражайыңца 
қолтаңба қаддыру сәті.
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Айтыс ақыңцарының бір тобы. 1913.

«АЙТЫС», жазушының зерттеу еңбегі. «Қазақ әде- 
биетінің тарихына» енген (1-том, 2-кітап, 1960, 671- 
714-беттер). Ал Ә-тің 1948 ж. жазган «Айтыс өлең- 
дері» атты еңбегінде ол «Совет ақыңцарының айты- 
сы» деген атпен берілген. Еңбекте автор қазақ хал- 
қының ежелден келе жатқан төл өнері -  айтыстың 
жаңа заман, жаңа кезеңдегі өзіндік ерекшеліктерін 
айқындайды. Егер өткен дәуірлердегі айтыстарда 
ақынның негізгі арқа сүйері ру, ата-баба сияқты 
ескі әдет-салттар болса, кейінгі ақыңдар ездерінің 
елі, үжымшар, аудан, қала, облысжайын тілгетиек 
етеді. Сол арқылы сын мен өзара сынды өткірлеп, 
өрістете түседі. 1922 ж. Семейдің екі ақыны (Иса 
мен Нүрлыбек) бірі қала, екіншісі ауыл атынан ай- 
тысқанын, «Шашубайдың қасқырмен айтысын» 
(1932) мысалга келтіріп, айтыс өнерінің жаңаша 
мазмүн, түр сипатқа ие бола бастағанын сөз етеді. 
Осы сияқты «Қасқыр мен қойдың айтысы», «Қа- 
рагер ат пен директордың айтысы», «Бай мен ке- 
дей айтысы» туралы, 1939 ж. Алматыда өткен Нар- 
тай мен Нүрлыбектің айтысына және 1943 ж. рес- 
публикалық келемде еткен үлкен айтыстың кей- 
біріне қысқаша тоқталады. Жазушы кеңес кезе- 
ңіндегі айтыстарда қогамдық-әлеуметтік, шаруа- 
шылық мәселелері мейлінше кең, терең толғаныс- 
пен сез болатынын атап көрсетеді.

к. Сыздыков.

АЙТЫС, А й т ы с  т у р а л ы  о й - пі  к I р л е р і . 
Ә-тің айтыс жанры туралы сүбелі еңбегінің бірі -  
1946 ж. Жамбылдың 100 жылдық мерейтойында 
жасаган «Жамбылдың айтыстағы өнері» дейтін ба- 
яндамасы («ҚазКСР ҒА-ның хабарлары. Әдебиет 
сериясы», 1948, N° 55). Бүл еңбегіңде автор акын- 
дар айтысының үш халыкта -  казак, кыргыз, кара- 
калпактарда бар екенін айтады. Акындар айтысы
на үксас жанрдың көшпелі араб тайпаларында бар 
екеніне (мүгалакат) токталып, казір ірі жанр ретінде 
жок болганмен, ертерек уакыттарда Еуропа ха- 
лыктарында да айтыска үксас жанрлар болганын 
атап көрсетеді. Айтыскер акынга тән касиеттер 
ретіңде алгыр импровизаторлык касиет, дүниета- 
нымның кеңдігі, тапкырлык, батылдыкт. б. касиет- 
терді санамалап айткан. Жамбыл айтыскерлігін 
мысалга ала отырып, айтыстагы демократиялык 
үрдістің дамуын және жыршылык дәстүрдің ай
тыс ішіне кіру ерекшеліктерін талдаган. Айтыс 
жанры -  19 ғасырда Ш. Уәлиханов, В. Радловтар- 
дан басталган үлкен гылыми-зерттеу тарихы бар 
жанр. Ә-тің әсіресе 50-жыддардагы зерттеулері бүл 
саланы жаңа сапалык биікке көтерді. Қазак КСР 
Ғылым академиясының М. Әуезов атындагы Әде-
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Ақыңаарайтысыныңказылары: К. Байсейітова,
М. Әуезов, Қ. Сәтбаев, Ғ. Мүсірепов. Алматы. 1943.

биет және өнер институтының 1960, 1964 ж. шы- 
ғарған «Қазақ әдебиеті тарихында» (1-том, 1, 
2-кітаптар) дәстурлі айтысқа және кеңес дәуірін- 
дегі айтыстарға арналған тарауларында айтыс жан- 
рының зерттелуі туралы салиқалы ойлар келтіріл- 
ген. Ондағы «Айтыс» тарауын, 60-жылдарда шық- 
қан 3 томдық «Айтыс» жинағының алғы сөздерін 
Ә. жазып, айтыс поэтикасы туралы озық ойлар, 
тартымды тұжырымдар айтқан. Айтыстың жина- 
луына, зерттелуіне қал-қадерінше еңбек сіңірген 
алғашқы ғалымдар Ш. Уәлиханов, В. Радлов, 
Ә. Диваевтардың еңбектеріне тоқталған, Ә-тің 
«Ақыңдар айтысы -  көпшілік алдыңда, тыңдаушы, 
сыншы жұрттың көз алдында туып, орындалады. 
Әнмен не әр ақынның арнаулы сарынымен: қобыз- 
ға, домбыраға, гармонға қосылып айтылады. 
Ақындардың бірі жеңіп, бірінің жеңілгеніне төрелік 
айтушы да сол жиынның өзі болады» деген пікір- 
лерін айтыс поэтикасының негізі, әліппесі деу ке- 
рек. Тыңдаушы орта жайындағы пікірлері де әлі 
хунте дейін өте маңызды. «Оның устіне, көбінесе, 
тыңдаушы журт екі жақ болып, екі ақынның туы- 
сы, тілеулесі, жақын ортасы болады. Сондықтан 
тартыс, талас тек екі ақын арасында ғана емес, 
бәсеке тілеулестік екі жарылған жиында да бола
ды» деген қағидалар усынады. «Осы айтылған 
ерекшеліктердің барльғы, ақындар айтысын, тың- 
даушы көпшілік ушін әр кезде театрлық, драма- 
лық аса қызу әсері бар, өнер туріне айналдыра- 
ды» деп, айтыста драматизм элементтері, театр- 
лық белгілер бар екеніне ден қояды. Ә. ақындар 
айтысы салт айтысының дамуы негізінде шыққа- 
нын, 16-18 ғасырлардағы ақындар айтысының 
бізге жетпегенін айтады. Арабтардағы «муғалла- 
хат», Индия, Иран елдеріңде «мушайра» жанрлары 
талданған Еуропа халықтарындағы импровизация 
белгілері бар әдеби фактілер келтірілген. Ә. ақын- 
дар айтысы (қазіргідей, бірден жазып алынбаған) 
дәл айтылған қалпында сақталмайды, айтушылар 
-  ақынның өзі, одан ұғып алған басқа ақындар, 
шәкірттері негізін сақтай отыра жырлайды, бірақ 
бәрібір өзгеріске ұшырап, редакцияланады. Жеңу 
мен жеңілу мәселесіне талдау жасалып, құр ше- 
шендіктен, төкпеліктен гөрі логикалық қарым не- 
гізгі себеп екенін дәлелдеген. Айтыстың так.ыры- 
бы мен идеясына келгеңде, таптың, халықтың мә- 
селелерін қарап, ақынның идеялық көзкдрастары-

нан барып туыңдайтын айтыскерлік бітім, шығар- 
машылық ерекшеліктері талданады. Ә. айтьюты 
негізінде -  әдет-салт айтысы және ақындар айты
сы -  деп екі турге жіктеген. Ақындар айтысын -  
туре айтыс жене суре айтысқа бөлді. Ғалымнын 
айтыс түрлеріне берген анықтамалары әлі хунте 
айтыс турлерін ажыратудағы негізгі піхір болып 
келеді. Type айтыстын бір шумақ өлеңін ехі турге 
ажыратқан. Бірі -  қайым өлен, ехіншісі -  қара өлен- 
Әдет-салт айтыстары «аса есхісі, жехелеген ай
тыс емес, топ-топ болып айтысқан, салттан туған, 
есхіліхті наным әдеттерден туған айтыс» деп, бул 
айтыстарды діни салт айтыстарына (бәдіх), уйле- 
ну салт айтыстарына (жар-жар) жіхтеген. «... әдет- 
салт айтыстарында «жену», «женілу» сияқты қоры- 
тындылар болмайды» дейді. Ақындар айтысына 
тусуші ақындардың өзіндік стилі, ерехшеліхтері 
болғанымен, хөп ақындарға тән тақырыптар, мо- 
тивтер болатынын айта хеліп, ең алдымен хөп жағ- 
дайда ақындар алдымен өздерін мадақтайтынын, 
белгілі бір ру, тайпаның муддесін хөздейтіндігін, 
белгілі бір әлеуметтіх топтың жоқшысы болатын- 
дығын айтады. Бір топ ақындар ауқатты үстем тап 
өхілдерінің муддесін хөздесе, ехінші бір топ ақын- 
дардың жалпы халық муддесіне жақын туратынын 
мысалдармен дәлелдеген. Бул енбехте Жамбыл, 
Қулмамбет, Майхөт, Суйінбай, Біржан-Сара ай
тыстарына баға беріліп талданған. Тараудың со- 
ңында діни айтыстардын табиғатына тоқталады. 
«Қазақ әдебиеті тарихынын» 1-томының 2-хітабын- 
дағы «Айтыс» тарауында хеңес дәуіріндегі айтыс- 
тар қаралады. Бул дәуірдегі айтыстын дәстурлі 
айтыспен қарым-қатынасы, ух,сайтын, уқсамайтын 
жақтары қарастырылып, осы ерехшеліхтерді ту- 
дыратын себептер айтылған. Қоғамдағы ірі өзге- 
рістерге, белгілі оқиғаларға байланысты жаңа та- 
қырыптардын тууы, ақындардың өзіне баға беру- 
дегі өзгешеліхтер, жана жағдай туғызған ақын- 
дық этиха нормалары, шаруашылық мәселелерін 
тақырып ету, белгілі оқиға, тақырыпқа бейімдеп 
айтысу, жазып айтысу т. б. айтыс проблемаларын 
Ә-тін зерттеулерінен көреміз. Кенес өхіметі хезін- 
дегі ақыңцар айтысы туралы ойларын сол хездегі 
идеологиялық талаптарға сәйхес талдаған жерлері 
де бар. Иса Байзах,ов, Шашубай Қошқарбаев, 
Нурлыбех Баймуратов, Көшен Елеуов, Нартай Бе- 
хежанов т. б. ақыңцардың айтысхерліх ерехшеліх- 
теріне жан-жақты баға берілген. Ә. 1943 ж. Алма- 
тыда өткен 1-республихалық ақындар айтысына 
ғылыми қорытынды жасап, баға берді. 1961 ж. 
өтхен халық ақындарының республихалых мәсли- 
хатын да басқарады. Осы хунте дейін Ә-тің айтыс 
жанры туралы, әсіресе айтыс поэтихасы туралы 
зерттеулері қазақ әдебиеттану ғылымындағы ең 
озық еңбехтер болып саналады.

Р. Әбдігупов
«АЙТЫС АЯҚТАЛДЫ, ЖУМЫС ЖАЛҒАСУДА»
( « Д и с к у с с и я  о к о н ч е н а  - р а б о т а  п р о 
до лж ается» ) ,  макала. «Литературная газетада» 
1959 ж. 24 акпанда жариялантан. Мәскеудегі Ор- 
талык әдебиетшілер үйінде өзбех әдебиетін тал- 
қылау туралы жиында Ә. бул туысқан әдебиеттің 
сол хездегі жағдайы мен дамуы жөнінде хелелі 
піхір козғап, салиқалы ойлар айтқан. Орыс әде- 
биет сыншысы А. Караваева сынаған П. Қадыров- 
тын «Үш тамыр» романына өзінін жылы піхірін 
білдірген. Сондай-ак Ә. бухіл өзбех әдебиетінің 
жай-хүйіне де әділ баға беріп, онын алдағы уакыт- 
та даму процесі туралы нақты үсыныстарын ор-



таға салған. КСРО кезінде ұлттық әдебиеттің одақ- 
тас республикалар әдебиеті мен өнерінің онкуңдігін 
өткізіп туру дәстүрі ұлттық әдебиетті дамытуға игі 
ьіқпалын тигізген еді. Ол улттық әдебиеттің жетіс- 
ттк-кемшіліктерін кеңінен талдауға мүмкіндік берді, 
Сөйтіп жазушы немесе ақын өз шығармасына на- 
зар аударылғанын бірден сезінді. Сондықтан Ә- 
тің бұл мақапасы бауырлас өзбек қаламгерлеріне 
шабыт беріп, жаңа шығармаларын терең құлшы- 
ныспен жазуға жетелегені анық.

Б. Мамыраев.
«АЙТЫС ӨЛЕҢДЕРІ», жазушының зерттеу еңбе- 
гі. 1948 ж. шыққан «Қазақ әдебиетінің тарихына» 
(1-том, 237-267-беттер) арнап жазған. Кейін Ә-тің 
«Әр жыдцар ойлары» атты (1959, 318-359-беттер), 
12 томдық (11-том, 1969, 421-471-беттер), 20 том- 
дық (17-том, 1985, 279-336-беттер) шығармалар 
жинағьрна енген. Ал 1960 ж. шыққан «Қазақ әдебие- 
тінің тарихына (1-том, 1-кітап, 671-714-беттер) ен
ген нұск,асында айтыс өлеңдерінің жиналып, зерт- 
телуі жайлы және басқа аздаған толықтырулар 
қосылған. 1948 ж. нұсқадағы «Совет ақындары- 
ның айтысы» атты тарауы «Қазақ әдебиетінің тари- 
хы» 1-том, 2-кітабына (1964, 194-240-беттер) «Ай
тыс» деген атаумен еніп, оны О. Нурмағамбетова 
жалғастырып, толықтырған. Айтыс өлеңдері тура- 
лы Ә. алғаш рет 1927 ж, шыққан «Әдебиет тарихы» 
кітабыңда және 1939-1940 ж. Л. Соболевпен бірге 
жазған «Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» 
(«Эпос и фольклор казахского народа») атты 
еңбегінде қысқаша тоқталған. Ә. кейінгі зертте- 
уіңце айтыс өлеңдерінің жиналып, зерттелу тари
хына және басқа халықтардың ауыз әдебиетінде 
кездесетін кейбір ұқсас жанрларына қысқаша шолу 
жасап, қазақ айтыс өлеңдерінің өзіндік әр алуан 
ерекшелік, өзгешеліктерін ашып айқындайды. 
Айтыс өлеңдері ауыз әдебиетінің сонау ескі за- 
мандардан келе жатқан ең көне әрі кең тараған 
мол турі болумен қатар, онда халық театр өнерінің 
де «анық, дәл ұрығы бар деуге болады» деген пікір 
айтады. Айтыс өлеңдерін автор әдет-салт айтысы 
және ақындар айтысы деп, үлкен екі түрге бөліп, 
әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, талдаулар жа- 
сайды. Әдет-салт айтысын өте ескіден келе жатқ- 
ан турлі наным, салттан туған, топ-топ болып айты- 
сатын «бәдік айтыс» және «жар-жар» деп екі түрге 
бөліп қарастырады. Ақындар айтысын сыртқы 
көлеміне, тур ерекшелігіне қарай «түре айтыс» же
не «суре айтыс» деп екі топқа бөліп, туре айтыс- 
тың езін «қайым өлең», «қара өлең» деп екі үлгіге 
жіктейді. Мүнда жазушы айтыс өнерінің жүйрігі 
ретінде аты шыққан Біржан, Сара, Майкет, Сүйін- 
бай, Қүлмамбет, Шеже, Жамбыл, Әсет, Ырысжан, 
Кемпірбай, Шәдітере, Манат қыз, Түбект. б. акын- 
дар айтысының кейбір үлгілеріне тоқталған.

К. Сыздықов.
«АКАДЕМИК-ЖАЗУШЫ МҮХТАР ӘУЕЗОВТІҢ 
ЖАҢАЖЫЛДЫҚ АНКЕТАСЫ» («Новогодняя  
а н к е т а  п и с а т е л я - а к а д е м и к а  М у х т а р а  
А у э з о в а » ) ,  жазушының «Литературная газета- 
да» 1957 ж. 5 қаңтарда басылған анкетасы. Газеттің 
бірінші бетіңце Ә-пен қатар О. Гончар, Л. Кассиль, 
Ю. Нагибин, М, Рагим т. б. қаламгерлердің ша- 
ғын-шағын анкетаға жауаптары басылған. Ә. өткен 
жылы Индия сапары туралы кітап жазғанын, 5 том- 
дық шығармалар жинағына қатысты бірталай ту- 
ындыларын қайта қарағанын, «Еңлік-Кебек» пье- 
сасының соңғы нүсқасын жасағанын айтқан. Ал- 
дағы жылы Октябрь революциясының 40 жылды-
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ғына арнап пьеса жазбақ екені және социалистік 
қүрылысқа арналған ромаңцар сериясының 1-кіта- 
бын жазуды бастайтыны туралы хабар берген. 
Абай туралы монографияны да осы жылы аяқтай- 
тынын айтқан.

Р. Әбдіғулов.
«АКАДЕМИК ҚАНЫШ ИМАНТАЙҮЛЫ СӘТ- 
БАЕВТЫҢ 60 ЖЫЛДЫҒЫ» («60-летие акаде
мика Каныша Имантаевича  Сатпаева») ,  
жазушының мақаласы. Ж. Айталиев және П. Аво- 
ровпен бірге жазған. «Вестник» Академии наук Ка
захской ССР» журналының 1959 жылғы 4-санын- 
да орысша басылған. Макала Қ. Сәтбаевтың туға- 
нына 60 жыл толуына арналған. Онда авторлар ол 
кезде Казак КСР Ғылым академиясының прези
дент!, Казак КСР Ғылым академиясының Геоло
гия институтының директоры, аса көрнекті ғалым- 
ның кызметі мен лауазымдарын атаудан бастап, 
«аса ірі ғалым-геолог пен мемлекет кайраткері Ка- 
ныш Имантайүлы Сәтбаевтың аты біздің елде ғана 
емес, одан әрі шет аймактарда терең күрметке» 
беленгенін мактанышпен жазған. Одан әрі үлы 
ғалымның кыскаша өмірбаяны мен ғылыми, коғам- 
дык, мемлекеттік, үйымдастырушылык кызметіне 
сипаттама берген.

3. Ахметов.
АКАДЕМИЯЛЫҚ БАСЫЛЫМ, акын-жазушылар 
шығармаларының ғылыми басылымдары. Мүндай 
туындылар текстологиялык негізде дайындалып, 
әр шығарманың дүрыстығы, дәлдігі тупнүскалар 
сакталған колжазбалармен салыстырылады, 
біркалыпка түсіріледі, олардың жазылу тарихын, 
коғамдык мәнін, көркемдік сипатын айкыңцайтын 
тусініктемелер жазылады. Шығармалардың негізгі 
мәтіндерінен баска, мумкіндігіне карай, өзге де 
нүскалары беріледі. Ә-тің 12 томдык (1967-69), 20 
томдык (1979-86) шығармалар жинактары, сон- 
дай-ак 1997 жыдцан алғашкы кітаптары жарык көре 
бастаған шығармаларының 50 томдык толык жи- 
нағы А. б-ға жатады.

Н. Ерсарыупы.
АКЕРМАН Борис Александрович (1892-1974), өнер 
зерттеуші. Семейдегі Абай мүражайының ғылы- 
ми хатшысы кызметін аткарған, Мүражай үйі тари
хына катысты фотосуреттердің, деректі жазбалар- 
дың тарихын зерттеген. Сапарғали Молдабаев, 
Телеу Көбдіков, Т, В. Ксенофонтова, ШәбепАқыл- 
баев, Ракым Жандыбаев, Кәмәлия Оспановалар- 
мен кездесіп, Абай және оның үрпактары туралы 
күнды деректер, архивтерден Қүнанбаевтардың 
колтаңбаларын тапкан. Ә. енер зерттеушімен та- 
лай рет кездесіп, әңгімелескен, жинаған мәлімет- 
терімен таныскан.

М. Бейсенбаев.
АКОБИРОВ Юсуф (1937 ж. т.), тәжік жазушысы. 
Тәжікстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1980), республиканың еңбек сіңірген мәдениет 
кызметкері (1987). «Рудаки» драмасы (1958), «Диір- 
мен токтағанда» (1964), «Мунира» (1965), «Есею» 
(1968) повестері, «Атамекен» (1974), «Үмітке толы» 
(1985) романдары, «Садриддин Айни» кітабы (1968), 
кептеген әңгімелері мен очерктері, керкем сцена- 
рийлері жарияланды. Ә-тің шығармаларын тәжік 
халкына насихаттауда көп еңбек сіңірді. Казак ка- 
ламгерінің «Каралы сүлу» әңгімесін (1967), «Караш- 
Караш окиғасы» повесін (1977) тәжік тіліне аудар-
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ды. «Қазақ жерінде өткен он күн» жолжазбасында 
үлы Мухтардың еліңде болғанын мақтаныш сезім- 
мен баяндайды.

Л. Шаоікүлова.

АКОПЯН Акоп (1866-1937), армян акыны, Арме
ния мен Грузиянык халык акыны (1923). «Кочегар» 
(1904), «Тағы да сок» (1905), «Революция» (1905), 
«Өлдік, бірак өшпедік» (1906), «Таң атарда» (1910), 
«Қала» (1911), «Кузет» (1913) өлеңдерінде, «Жаңа 
таң» (1909), «Қызыл толкындар» (1911), «Теңдік» 
(1917), «Кұдайлар сөйлей жөнелді» (1922), «Шир 
Кең-Канал» (1924), «Волхов курылысы» (1925) поэ- 
маларында революциялык романтизм, азаттык, 
теңдік идеяларын көтереді. Ә. оны «пролетарлык 
поэзияның іргесін калаушы, еңбекші букараның 
кайраткері, корғаны және жаршысы болтан, алпа- 
уыттар әлемінің зулымдығын әшкерелеген акын» 
деп дәріптеген («СССР хаіыктары әдебиеттерінің 
өркендеуЫ).
«АҚАН-ЗАЙРА», жазушының пьесасы. 1935 ж. 
С, Мукановпен бірігіп жазған. Үзінділері 1936 ж. 
17 мамырда «Қазак әдебиеті» газетіңде жариялан- 
ды. Кейін Ә-тің 20 томдык шьғармалар жинағына 
енді (11-кітап, 1982, 5-42-беттер). Жазушының 
мурағатында пьесаның араб әрпінде жазылған 
колжазбасы мен латын әрпіңде машинкаға басыл- 
ған нұскасы сакталған. Шығарманың жанры 
жөнінде авторлар: «Акындар, әншілер өмірінен 
алып жазылған 6 суретті куйлі пьеса» деген. Сон- 
дай-ак олар пьеса сюжеті бойынша опера жазуды 
да жоспарлаған. Туындының мазмунын ашу ушін 
дәлдік пен аллегорияның, шындык пен шартты- 
лыктың, айкындык пен жасырын ойдың еркін бай- 
ланысын көрсететін аса курделі полифониялык 
форма алынған. Ә. «Қазактың халык, музыкасымен 
музыка театры« атты макаласыңда: «Музыка теат
ры осыңдайлык барлык талап табыстары аркылы 
енді өз сахнасында нағыз толык унді операны 
коюға жакындап келіп отыр. Ол опера, музыка 
театрына арнап белгілі композитор Асафьев жа- 
зып жаткан жаңа казак операсы «Акан-Зайра» бол- 
макшы» деп жазды. Ал 1936 ж. С. Муканов бул 
операның «Дала дастаны» деп аталғанын айта ке- 
ле: «Бірінші либреттоны М. Әуезов кара сөзбен 
жазды, мен оны өлең тіліне аудардым, содан кейін 
Әуезов бұл өлеңді орыс тіліне аударды, ал Вс, 
Рождественский поэтикалык аудармасын жаса- 
ды». Мукановтың көзкарасы бойынша, негізгі кей- 
іпкерлер -  Акан, Біржан, Ыбырай, Шолак сынды 
әнші-акындар музыкалык көркемдеуге колайлы 
материал екеңдігін айткан. Бірак опера аякталмай, 
музыкасы бітпей калган.

А. Омарова.
АҚАН СЕРІ, А к ж і г і т  Қорамсаулы (1843-1913), 
әнші, композитор, акын. Өзінің бакытын өнерден 
тапкан болашак дарын иесі ат жалын тартып 
мінгеннен бастап серілік жолына туседі. Жанына 
өнерлі жігіттерді ертіп, ел аралап салдык курады. 
Ит жугіртіп, кус салады, жуйрік ат мініп, сауык- 
сайранның ну ортасында болады. Осылардың бәрі 
халык композиторының әндеріне аркау болтаны 
анык. Олар -  «Актокты», «Ғашык жар>ға», «Жамал 
кызта», «Үш тоты кус», «Сырымбет», «Балкадиша», 
«Құлагер», «Маңмаңгер», «Көк жендет» т. б. Ә. 
•Казак халкының эпосы мен фольклоры» атты зерт- 
теу еңбегіңде А. с-нің акыңдык өнерін жотары ба-

ғалап, оның жел жетпес жуйрігіне арнаған «Қула- 
гер», кыран буркітіне арнатан «Көк жендет» әндерін 
жоктау өлеңіне жаткызтан (219-бет).

3. Қоспаков.

АҚАШЕВА Селима Сәлімкызы (1952 ж. т.), әде- 
биеттанушы, библиограф. Филология тылымының 
кандидаты. «Қазакстандағы орыс әдебиеті (1917- 
1980)» библиографиялык көрсеткішін әзірлеуге 
катысып, Ә-тің казак жене орыс тіддерінде жарык 
көрген кітаптары мен макалаларына талдау жаса- 
ды, бір жуйеге тусірді. «Әуезов және Гоголь: 
казак прозасындаты «кішкене адамдар» мәселесі» 
(«Мысль», 1997, №9), «М. Әуезовтің алғашкы әң- 
гімелеріндегі Гоголь дәстурі» («Мухтар мурасы», 
жинак, А., 1997, 198-209-беттер), «М. Әуезовтің 
шытармашылығындағы орыс әдебиетінің орны» 
(«Үлы суреткер ұлататы», жинак, А., 1997) атты 
макалаларында улы жазушының көркемдік шебер- 
лігін тілге тиек еткен.

С. Сәкенов.

«АҚ АЮ» ТУРАЛЫ», жазушының макаласы. «Со- 
циалды Қазакстан» газетінің 1935 жылғы 11 мау- 
сымдағы 133-санында жариялантан. Кейін Ә-тің 20 
томдык шытармалар жинатының 17-томына енген 
(1985, 28-31-беттер). Макала -  С. Мұкановтың осы 
аттас поэмасына жазылған сын. Қазакстан Жазу- 
шылар одағы мен «Социалды Қазакстан» газеті 
редакциясы «Челюскин» жорыты такырыбына 
жазылған шығармаларға әдеби конкурс жарияла- 
тан. Оған тускен 26 поэманың ішінен С. Мұканулы- 
ның «Ак аю» поэмасына екінші бәйге берілген. 1- 
бәйге ешкімге берілмеген, 3-бәйге Ғ. Орманулы- 
ның «Алынған камал» мен А. Токмағамбетулының 
«Уборщица» поэмаларына беріліпті. «Ак аю» поэ- 
масын бәйгеге ұсынушылардың бірі Ә. болтан 
екен. Макалада автор алдымен әдебиет сынының 
жаңа туған шығармаға «алташкы бусанып тұрған 
жалынды ыстык шағы» өтпей, дер кезінде ун катып, 
жетістік, кемістігін де айкын көрсетіп, ушкырлык 
танытарлык ерекшелігін, міндет-парызын ескерте 
кетеді. Поэманың осы такырыпқа жазылтан көп 
туыңцыларының ішінде жалпы курылысы мен кол- 
дантан әдісі жатынан өркені асып түртанына суй- 
сініс білдіріп, «бір-екі ерекше жайды ескертіп» 
өтеді. Ол жорык окиталарын тізіп, «протокол турін- 
де төкпектеп шаппай», көп материалдың «астында 
бөксебасты боп» калмай, поэзия заңымен топ
тан, шотырлап, әрі жинакы, әрі сокталы куйде көр- 
сету аркылы «улкен бір суретті -  пәлсәпәлі маты- 
налар» тудыра білген. Поэманың тілі мен стилі оның 
аса баталы идеялы ІшкІ мазмунына сайма-сай 
шыккан. «Өлеңнің сырткы кескіні унді, мусінді, 
сергек, саңлакты келген» деп, жетістік жәйттерін 
айкындап, жотары баталайды. Шығарманың «бір- 
ден-бір елеулі кемшілігі» ретінде аяк жатының жете 
тиянакталмай, босаңсып кетуі салдарынан, «көр- 
кем суретті жерінің әсерін бәсеңдетіп» алғандыты 
деп санайды.

К. Сыздыков.
«АҚ ЖОЛ», газет. 1920-1925 ж. Ташкент каласын- 
да шыккан. Туркістан Компартиясы мен Орталык 
аткару комитетінің органы. 1925-1926 ж. Сырда- 
рия губкомының органы ретінде Шымкент кала- 
сында аптасына 2 рет шьғып турды. Газет кеңестік 
басылымдардың арасындағы барынша еркін пі- 
кірлі, әсіресолшыл даурыкпадан аулак, өмір шын- 
дығын накты баға бере отырып жазатын бірден- 
бір мерзімді басылым болды. 1922-1923 ж. Ө. Таш
кент каласыңца турған кезде «А. ж.» газетін шыта-
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руға қатысты. «Шолпан» жур- 
налының басқарма мүшесі мін- 
детін атқара журіп, газет жұмы- 
сына да араласты. Ә-тің тікелей 
ықпалымен 1922 ж, Абайдың 
Ташкентте шыққан кітабы ху
ралы профессор Ғ Сағдидің 
«Абай» атты мақалалар топта- 
масы басылды. Сол жылы га- 
зетте Ә-тің «Ақаңның елу жыл- 
дық тойы (юбилейі)» атты кө- 
лемді мақаласы жарық керді.

7. Жұртбай.
«АҚ ҚАЙЫҢ», жазушының пьесасы. Ә. Тәжібаев- 
пен бірігіп жазған. Ә-тің мурағатында сақталған, 
латын әрпімен машинкаға басылған нұсқасының 
беташар 1-парағыңца: «Бәйге алған пьеса», «Ре- 
перткомнан ұлықсат берілген, №166/39, 25 сентя
брь, 1939 жыл» деген жазулар бар. Ә-тің 20 том- 
дық шьғармалар жинағының 10-кітабында жария- 
ланған (1982, 255-306-беттер). 30-жылдары Ә. 
фольклорлық сюжет, тарихи тақырыпты игерумен 
қатар, жаңа заман тақырыбын драматургияда бей- 
нелеуге күш салды. Сейтіп кеңес өмірінің шын- 
дығы туралы осы пьесаны жазды. Бірақ бұл кездегі 
шығармаларда авторлық идеялар мен ойлардың 
жеткілікті ашылмауы себепті терт аяғын тең бас- 
қан туыңды шықпады. «А. қ.» пьесасында Октябрь 
революциясы жеңгеннен кейін, Қазақстанда азат- 
тық, еркіңдік үшін жүргізілген күрес кезеңін көрсет- 
пек болтан. Алайда авторлар таңдап алған тақы- 
рыбын толық шеше алмаған. «Бүрынғы шығарма- 
ларындағы тарихи шындықты көркемдік шындық- 
пен ұластыратын тәсілден тайқып, тақырып еркін- 
дігінен айрылған жазушы бос насихат, жалған тар- 
тысқа қүрылған өзін кеңестік жазушы ретінде та- 
нытуға ұмтылған», «бұрынғы дүниелерімен салыс- 
тыруға келмейтін, идеологиялық қысымнан құтылу 
үшін жазылған орта қол шығармалар еді» ( Б . Қ ұ н -  
д а қ б а е в . Мүхтар Әуезов және театр. А., 1997, 
243-бет). Осындай шығармалардың қатарына 
«А. қ.» пьесасы да жатады.

Н. Ақбай.

АҚБАЕВ Жақып (1876-1934), Қазақстандағы ұлт- 
азаттық козғалысқа қатысушы, қоғам қайраткері, 
қазақ халқынан шыққан тұңғыш құқық магистрі. 
С.-Петербург ун-тінің заң ф-тін алтын медальмен 
бітірген (1903). 1903-05 ж. Омбы сот мекемелерін- 
де қызмет еткен. 1905-07 жылдардағы бірінші ре- 
сейлік революция А-тың саяси көзқарасының шың- 
далуына үлкен эсер етті. Бүл жылдары А. Омбы, 
Петропавл, Семей, Павлодар, Баянауыл, Қарқара- 
лы қалаларыңда шерулерге катысып, митингілер мен 
жиналыстарда сез сейледі. «Степной край» (Омбы) 
газетінде отарлау аппаратының озбырлығы мен 
жүгенсіздік әрекеттерін, самодержавиенің халыққа 
жат саясатын әшкерелеген мақалалар жазып, 
еңбекшілерді патша үкіметінің отаршыддық саяса- 
ты мен езгісіне қарсы күреске шақырды. 1906-18 ж. 
(ішінара үзілістермен) Семей округтік сотыцда қыз- 
метістеді. 1906 ж. императорға тіл тигізгені, патша 
үкіметіне қарсы үгіт-насихат жүргізген мемлекеттік 
қылмысы үшін түтқындалып, 1908 ж. Омбы арқылы 
Якутияға, ал 1910 ж. патша үкіметіне қарсы күресін 
тоқтатпағаны үшін Тобыл қ-на жер аударыдды. 1917 
жылғы Ақпан бурж.-демокр. революциясын Якутия- 
да айдауда жүріп карсы алды. 1917 ж, наурызда 
саяси қызметі үшін қуғыңцалып, түтқынға алынды.
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1917 ж. Алашорда үкіметінің мүшесі болып сайлан- 
ды. 1917 ж. шілдеде Колчактың әскери-далалық 
соты А-ты әскери-казак диктатурасын құлатып, 
Кеңес өкіметін қалпына келтіру үшін халықты 
көтеріліске шақырды деген айыппен елім жазасы- 
на кесті. Кеңес өкіметінің қалпына келтірілуімен 
азаттық алған А. 1919-27 ж. Семей губревкомы- 
ның қүрамында заң бөлімін басқарып. Семей обл. 
сот мекемелерін үйымдастыру ісіне белсене қатыс- 
ты, 1927-28 ж. Сырдария округтік адвокаттар алқа- 
сының мүшесі болды. 1929 ж. жалған айыптармен 
репрессияға үшырап, Воронежге жер аударылды. 
1934 ж. сырқатының меңдеуіне байланысты түрме- 
ден босатылып, Алматыға келген соң көп үзамай 
қайтыс болды. А-тың өмірі мен қызметі, саяси 
серіктері А. Байтүрсынов және Ж. Досмүхамедов 
т.б. Алаш ардагерлерімен үндес келеді. А. казак- 
тык әдет-ғүрып заңдарын, соның ішінде отбасы- 
неке күкығын зерттеп, баспасөз бетінде публицис- 
тикалык материалдар жариялады. Қазактың әдет- 
ғүрып, неке-отбасы мәселелері туралы көптеген 
еңбектер жазды. Абай аулымен коңсы конып, жас- 
тайынан ұлы акынның елеңдерін жаттап өсті. 1909 ж. 
Абай жырларының Петербургте кітап болып шы- 
ғуына колғабыс жасады. «Қазакстандағы семья- 
неке катынастары» (1907), «Қазактың шығу тегі 
туралы» (1927) т. б. ғылыми зерттеулері Абайдың 
карасөздері мен «Бірер сез казактың түбі кайдан 
шыкканы туралы» шығармаларымен үндеседі. 
Алашорда козғалысына белсене катынасып, Се- 
мейде кызметтө жүрген кезде Ә-пен таныс-біліс, 
пікірлес, аралас-күралас болтан, М. Құл-Мүхаш/іед.
АҚБАЕВА Лейла Наурызбайкызы (1966 ж.т.), 
ғалым, философ, педагог. Философия ғылымы- 
ның кандидаты (1994), доцент. Қазакстан Жас- 
тар одағы сыйлығының лауреаты (1994). «Сүл- 
танмахмүт Торайғыров шығармаларындағы адам- 
тану мәселелері» атты монографиясында (1993) 
жеке адамның коғамдағы еркіндігі, шығармашы- 
лык еркіндік жөніңде Ә. айткан пікірлерді дәйек- 
теме ретінде пайдаланып, өз тұжырымдарымен 
байланыстырған. «М. Әуезов туындыларындағы 
фольклор эстетикасы» деген макаласында ұлы 
жазушының халык ауыз әдебиетіне катысты 
кезкарастары мен ой-пікірлерін талдап карасты- 
рған («Қазак тілі мен әдебиеті», 2003, №10, 51- 
56-беттер).
АҚБЕРДИН Қүлатай (1905-1964), Абайдың неме- 
ре інісі, педагог, кеңес кызметкері. Семей мүға- 
лімдер гимназиясыңда окьған. Жастайынан Абай 
ауылында өскен. Ә-пен балалык шағынан бастап 
таныс болтан. Алғашкы «Еңпік-Кебек» пьесасының 
киіз үйде сахнаға койылғанын көрген куәлардың 
бірі, кейіннен ол жазушының «Еңлік-Кебек», «Бәй- 
біше-токал», «Қарагез» пьесаларын Семейдегі кер- 
кемөнерпаздар үйірмесінде сахнаға шығаруға ат 
салысты. Ә. туралы «Найзағай астында», «Жас 
Әуезовтің өмірінен көріністер» («Простор», 1963, 
№6), «Мухтар Әуезовтің жастык шағы» («Простор», 
1966, N°2) атты естеліктер жазды. Ол «М. Ауэзов в 
воспоминаниях современников» (1972, 1997), «Біз- 
Д ІҢ  Мұхтар» (1975), «Мұхтар Әуезов туралы естелік- 
тер» (1997) атты жинактарда казак, орыс тілдерінде 
жарияланды. «Абайдың рухани мүрагерлерінің 
ішінде аскан талант иесі, кымбатты да ұмытылмас
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Мүхтардың орны бөлекше» деп тебірене жазған 
(«Біздің Мұхтар», А., 1976, 358-360-беттер).

Т. Қудакелдіүлы.
«АҚИҚАТ», ұлттық қоғамдық-саяси журнал. 
1921 ж. 15 қыркүйекте «Қызыл Қазақстан» деген 
атаумен Орынборда 1-нөмірі шықты. 1925 ж. шідце- 
ден бастап 1929 жылдың соңына дейін екі тілде 
«Қызыл Қазақстан» -  «Красный Казахстан», 1930- 
31 ж. Алматыда «Казахстан большевигі» -  «Боль
шевик Казахстана», 1932-38 ж. «Ауыл коммунисі», 
1938-41 ж. «Коммунист», 1952-57 ж. «Казахстан 
коммунисі» -  «Коммунист Казахстана», 1958-91 ж. 
«Казахстан коммунисі» деген атаулармен жарых 
керді. 1991 жылдан «А.» деп аталды. Басылым 
беттерінде хоғам дамуының теориялых үрдістері- 
мен хатар, жалпы адамзаттых хундылыхтар, эде- 
биеттану мәселелері, соның ішіңде Ә-тің өмірі мен 
шығармашылығы туралы материалдар да жария- 
ланды. Мысалы, Ә-тің «Казах әдебиетінің кейбір 
мәселелері жайында» махаласы («Коммунист», 
1951, N9 3) басылса, 3. Ахметов пен Ы. Дүйсен- 
баевтың «Мүхтар Әуезовтің Абай туралы роман- 
дары» («Казахстан коммунисі», 1956, №11), М. Фе- 
тисовтың «Казах әдебиетінің көрнекті шьғармасы» 
(«Казахстан большевигі» -  «Большевик Казахста
на», 1946, №7) т. б. сыни-зерттеулері үлы жазушы- 
ның халамгерлік шеберлігіне арнадды. Ал Ә-тің 100 
жылдых мерейтойына әзірлік барысында арнайы 
жоспар жасалып, суреткердің өмірі мен шығарма- 
шыльғы жөнінде жүртшылыхха беймәлім матери
алдар басылым көрді. Атап айтсах: Ә. Әбішевтің 
«Бетпе-бет» (1996, № 10), Б. Ерзаковичтің «Мүх- 
тардың Абай әңдерін нотаға түсіруі» (1996, N° 11), 
Б. Кулжановтың «Естеліктер ешхашан ескірмейді» 
(1977, N9 1), М. Әрхамхызының «Үлы адамның үлы- 
льғы» (1997, N9 2), А. Асубаевтың «Касірет хорша- 
уыңдағы харалы сүлу» (1997, №3), Н. Нүрғашхызы- 
ның «Мүхаңның Абай тойындағы күндері» (1977, 
№3), Т. Әлімхүловтың «Өмірді суйген суретхер» 
(1997, N94), Ә. Молдахановтың «Із сапу» (1997, №5), 
Н. Мүхамедханүлының «Мүхаң «Манасты» халай 
хорғап хадды?» (1997, N98) деген еңбектер жария- 
лаңды. 1951 ж. 14 маусымда Казахстан Ғылым ака- 
демиясының Тіл және әдебиет институты мен Жа- 
зушылар одағы бірігіп өткізген абайтану мәселесіне 
арналған мәжілісте Ә. жасаған баяндаманың сте- 
нограммасы журналда жарых көрді. Журналдың 
1997 жылғы 9-нөмірі түгеддей Ә-ке арнадды.

Ж. Кенжалин.
«АҚҚАСҚА», Ә-тің аударма әңгімесі. А. Чехов- 
тың 1955-57 ж. хазах тілінде жарых көрген 3 том- 
дых таңдамалы шьғармалар жинағының 2-томын- 
да, 1979 ж. шыххан 2 томдых таңдамалысының 
2-томында жарияланған. Сонан соң Ә-тің 20 том
дых шьғармалар жинағының 14-томына енгізілген 
(1983, 156-191-беттер). Шығармада үш бөлтірігіне 
жемтік іздеген ханшых хасхырдың -  жол бойын- 
дағы жалғыз үй хыстауда түратын кузетші шал- 
дың хорасына түсіп, хараңғы харбаласта сас- 
халахтағаннан хозы орнына күшік алып хашхан 
хихаясы әңгімеленеді. Өзі аш әрі дімхәс, кәрі 
ханшыхтың хатерлі жорыхтан жолы болмай, ыза- 
лы хайтхан күйі мен дала тағысының тіршілігінен 
мүлде бейхабар асыранды уй күш ігін ің  
аңхаулығы арасындағы психологиялых кереғар- 
лых тартымды суреттелген. Әңгіме аш хасхыр.

аңғал кушік және парыхсыз шал арасындағы 
осындай туйсік алалығын суреттейтін жеңіл мыс- 
хылға хүрылған. Жалпы аудармашы автордың 
түпнүсхадағы идеясын, шығарманың мазмүнын 
бүзбай, көркем тәржімалаған, Басылымдардағы 
аударма мәтінінде өзгеріс жох. Жалғыз-ах 1958 
ж, шыххан томдағы: «Аңға бару ушін аш хасхыр 
орнынан түрды» деген алғашхы сөйлем кейінгі 
ехі басылымда: «Аш хасхыр аңға бару ушін ор
нынан түрды» деп өзгертілген, сөздердің орны 
ауыстырылған.

X . Ысмағүлов.

АҚМАҒАМБЕТОВ Ахкенже (1896-1932), Алаш 
хозғалысын холдаушы. 1918 ж, Семейде хүрылғ- 
ан Алаш әскеріне көлікпен, харажатпен жәрдем 
берген. Кызылдарға харсы соғысха шығып, хол 
бастаған. Турағүл Абайүлымен достых харым- 
хатынаста болған. Мүхтаж шәкірттерге, аштыхха 
үшыраған Жетісу, Сырдария хазахтарына мол 
жылу берген. 1928 ж. тәркіленіп, 200-ге жуых малы 
тартып алынған, отбасымен бірге (6 адам) Сырда
рия охругінежер аударылған. А. Шыңғыстағы «Та- 
лап» игілік үйымына холғабыс жасап, ахшалай 
жәрдем керсеткен. Үйым мушелерінің хөмегімен, 
Ә-тің режиссерлігімен хойылған «Еңлік -  Кебек» 
спектаклінде Кебектің рөлін ойнаған. Б. Байғалиев.

АҚМАТАЛИЕВ Абдылдажан Амантүрүлы (1956 ж. 
т ), хырғыз әдебиет зерттеушісі. Филология ғылы- 
мының докторы (1991), профессор (1991), Кали
форния Халыхаралых ғылым, білім және индуст
рия академиясының академигі (1996), Халых
аралых хоғамдых Айтматов академиясының пре
зидент! (1996), 1980 жылдан Ә. шьғармашылығы- 
ның әдеби байланыстарын зерттей бастады. «Ш. 
Айтматов жене хырғыз-хазах әдеби байланыста- 
ры» атты монографиясында (1981) үлы жазушы- 
ның Ш. Айтматов және басха хырғыз жазушылары- 
ның шығармашылығына тигізген ыхпалын харас- 
тырды. Әдеби байланыстардың өзара әсерінің әр 
түрлі формаларына талдау жасап, хыртыз және 
хазах хөркемсөз шеберлерінің тағдырыңдағы өза- 
ра шьғармашылых харым-хатынастардың мән-ма- 
ңызына тохталды. Кырғыз жазушыларының шы- 
ғармашылығы туралы айта келіп, Ә-тің «Корған- 
сыздың күні» әңгімесімен К. Баялиновтың «Ад- 
жар» атты әңгімесінің рухани байланысын атап 
өтті. Т. Сыдыхбековтың «Тау арасында» рома- 
нында .Ә. шығармашылығының эпикалых дәстүрі 
сезілетіндігіне назар аударды. Ал Ә-тің «Килы за- 
ман» повесінің тахырыбы А. Тохомбаевтың «Таң 
адцында» атты повесть жазуына ыхпал етті. «Ма- 
нас» эпосының толых халыхтых нүсхасын жасау 
жолындағы рөлін ерекше атап өтті. Әуезов шы- 
ғармашылығына деген ыхыласха түрахты зейін 
аударып, А. «Түркі тілдес елдер әдебиетіндегі 
Әуезовтің рөлі» деген зерттеу еңбек жазды («За- 
ман», 1997), сөйтіп үлы жазушының шығармашы- 
лығын «әлемнің жалпы т ізб егінд егі маңызды 
бөлік ретінде» харастырды («М, Әуезов және хыр- 
ғыз әдебиеті», 1989). Б. Маілзіраев.
АҚМОЛЛА (шынаты: М үф та х е д д и н ) М үх а м е -  
дияров; (1831-1895), хазах, башхүрт, татар әде- 
биетіне ортах ахын, ағартушы, Өлеңдері сыни-фи- 
лософиялых, ағартушылых көзхараста жазылды. 
Башхүрт ахыны С. Қүдаш: «Үш ахынның алған ба- 
ғыттарына уңіле харасах, Абай мен Ыбырай, Ах- 
молла творчестволары өзара ундесіп жатханын



байқаймыз» деп А-ның өлеңдерін («Жастык, ізімен», 
М., 1967) жоғары бағалады. 1911-16 ж. Троицк! 
қаласында «Ақмолла» атты әдеби журнал шығып 
турды. С. Сейфуллин А-ның өлеңдер жинағын 
құрастырып, алғы сөз жазып, 1935 ж. Алматы қала- 
сыңца қазақ тілінде бастырып шьғарды. Әдебиет 
және өнер институтының фольклор бөлімінің мең- 
герушісі, абайтанушы ретінде Ә. А-ның шығарма- 
ларын жинауға, зерттеуге улкен көңіл бөлді. 
Д. Қашқынбаев, Т. Ізтілеуов, О. Шипин тапсырған 
А. өлеңдерінің қолжазбалары институттың корын- 
да сақтаулы. «Зар заман» ақындары» мен «Абай- 
дың акындық мектебі», «Кітаби акындар» туралы 
1949-53 ж. саяси-идеологиялық қысым тусында 
А-ның муралары да қатты сынға алынды. Алайда 
Ә. өзінің ғылымдағы шәкірттеріне жазған хат- 
тарыңца бул ақынға ерекше көңіл бөліп, зерттеуге 
кеңес берді. «Ақмолла» журналының атына елік- 
теп, Ж. Аймауытов екеуі 1918 ж. «Абай» ғылыми- 
көпшілік журналын шығарды.
АҚНАЗАР (X а қ н а 3 а р ; т. ж. б, 1580), хан 
(1538-1580), Қасым ханның баласы, Қазақ хаңда- 
рының Ішінде такта ең ұзақ отырып, 42 жыл ел 
билеуінен-ақ А-дың халыққа жайлы болғандығы 
аңғарылады. Ол қазақ жұртының бірегей ұлт 
ретіңде қалыгттасып, ішкі-сыртқы саяси жағдай мен 
шекараның тұрақтануына үлкен еңбек сіңірді. 
Қазак пен ноғайлының, маңғыт пен ноғайлының 
арасындағы алауыздықты басып, «тугел сөздің 
тубін» бір тубірден шығарды. «Үлы түркі бірлігі» 
(М. Әуезов) саясатын ұстанды. Соның нәтижесін- 
де Моғолстан ханының жаугершілік жорығына 
тойтарыс беріп, Жетісуды, Ташкентті бұрынғыша 
казак хандығының курамына косып алды. Көрші 
хандармен одактаса отырып, мемлекетті нығайт- 
ты әрі олардың бірлігін кушейтті. Тарихи жырлар 
мен аңыздарда А-дың тусында «кой үстіне бозтор- 
ғай жұмыртқалады» деп баяндалады. Ә. «Әдебиет 
тарихы» монографиясында сол дәуірдегі туған ба- 
тырлык дастандар мен тарихи жырларды саралай 
келіп, оны казак әдебиетіндегі «хандык-аламан- 
дык кезі» деп атап, тарихшылардың кейбірі көр- 
сетіп отырған дәуірлерге карасак, казактың ескі 
рулары Шыңғысханнан бергі турік, монгол тари- 
хының барлык дәуіріне түгел кіріп, толык арала- 
сып отырғанын, кейінгі Жәнібек, Керей, Қасым, 
Акназар хандардың тұсында казак бірігіп жасаған 
рулар ескі уакытта, әлгідей, Қазан хандығы, но_- 
ғайлы, өзбек бірлігінің бәріне де кірісіп, бірталай 
өмір жасасып шыкканын, бул кітаптың ішінде тек- 
серілетін батырлар әңгімелерінің барлығы жаңағы 
айтылған пікірге ел әдебиетінің берген дәлелі, 
белгісі сиякты болатынын айткан. ^ жүртбай

АҚ ОРДА, феодалдык мемлекет. Қазіргі Оңтүс- 
тік, Оңтустік-Шығыс Қазакстанды мекендеген 
көшпелі тайпалардың 13-15 ғасырлардағы жалпы 
атауы. Негізін салған -  Шыңғысханның немересі 
Орда-Ежен. ӘуелгІ кезде Ажын Орданың кұрамын- 
да болды да, Жошы өлгеннен кейін, оның балала- 
ры мемлекетті бөліске салды. Ә. «Әдебиет тари
хы» атты монографиясында (1927) Ак Орда тусын- 
дағы тарихи окиғаларды талдай келе, көп дәуір -  
«исі түркі жұртының бірлігі мен еддігін ойлаған ульі 
батырларды туғызды» деген пікір туйеді. Ондай 
шығармалардың катарына «Қобыланды», «Ер Тар- 
ғын», <<Ер Сайын», «Шора батыр» жырларын жат- 
кызады. Жазушы бул түжырымын: «Батырлар әңгі- 
месінің басы ескі туркі бірлігінің заманындағы әң-
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гімелерден шығады. Қазак елінің ескілігі жалғыз 
казактікі емес, жалпы түрік журтының ескілігі деп 
саналуға керек. Бұрынғы турік, монгол дәуірі жүр- 
ген заманда «Алтын Орда, Ак Орда күндері» айты- 
латын жерлер бар. Ногайлы, кырым, кыпшак, кыр- 
гыздардың бір жалаудың астында бір ел болып 
журген кездерін айтады. Бул турік журттарының 
жік-жікке бөлінбей турган кундері бірін-бірі жат 
демей, бауыр керіп жүрген кездері. Қазактагы ба
тырлар әңгімесінің осы кездерде шыкканы бір жік 
болып, кейінгі замандагы шыккандары екінші бір 
жік болады. Алгашқы жіктегі -  улы батырлар» деп 
одан әрі дамытады. Осы еңбекте түркі тілдес ха- 
лыктардың бірлігін аңсаган тарихи жырларды ерек
ше бөліп караганы ушін оган 1927-32 және 1945- 
SI ж. «ултшыл -  улы турікшіл», «Алтын Орда» мен 
«Ак Орда» дәуірінің тусыңдагы хандыкты көксеп 
отыр» деген айып тагылды.

Т. Қүдакетіулы.
АҚ ӨЛЕҢ, буын саны ер турл! болып келген, 
ыргагы бар, уйкассыз елец. Ежелг! казак поэзия- 
сында уйкассыз өлең аз болгандыктан, ол шын 
мәнінде елең деп танылмаган. Бірак шешендік 
сөздердің кейбір үлгілері А.ө. турінде айтылган, 
Жазба әдебиетте ол драма жанрында дамыды. 
ӨйткенІ кейіпкердің аузына орамды сөз, дауыс 
екпініне жігерлері ыргак, бай интонация беруге 
колайлы. Қазак драматургиясына А.ө-ді Ә. енгі- 
зіп, турактандырды. Мысалы, «Бекет», «Бес 
Д О С », «Айман -  Шолпан» драмаларында А.ө. мо- 
лынан кездеседі, Ал «Қара кыпшак Қобыланды» 
драмасы бастан-аяк А. е. түрімен жазылган: 

Асау жолын адастырған шак екен, 
Жылағаңды іздесем,
Жетіскенге тап екем,..
Аямаскаауырған 
Ақ семсерді адасып,
Айға білеп жүр екем.
Айыпетпеайсулу,
Мен келместей жол екен...

(20 томдык шыгармалар жинагы, 11-том, 15Тбет), 
АЛЛИТЕРАЦИЯ, бір ойды, магынаны, сезді баса 
айтып, куатты әрі кушті жеткізу үшін белгілі бір 
дауыссыз дыбысты кайталау. «Абай» операсын- 
да Әзім қымызга у косып, Айдарга бермек болып 
жатып былай дейді:

Кеттің бе аяддамай аскак жолға,
Кеттің бе мені санап әлсіз қорға.
Кеттің бе Абайды ертіп, ата жау боп,
Кеттім де ал еңцеше калың copra!
Кеткенсен, жеткеніңжөнажапыңа,
Кеткенсен, қосенгізбенадалыма,
Кеткенге кесер қылыш тоскауыл сен, 
Кескенсен, сеңдімбугінамалыңа!

(20 томдык шыгармалар жинагы, 10-том, 414-бет), 
Муңда «к» әрпінен басталатын «Кеттің бе» деген сөзді 
кайталау аркылы ажадцыц жакын екенін сездіреді. 
АССОНАНС, елеңде немесе прозада б1р тектес 
дауысты дыбысты кайталау. Бул едеби тілдің 
өркен-кестесіне едем! ажар, айшык косады. 
Сөздің айтылу әуезін, мәнін арттырып, бояу мен 
әсерлілігін күшейтеді. Мысалы, жазушының 
«Абай» операсында шыркалатын Айдар мен Ажар- 
Д Ы Ң  дуэтінде «Жан жарым» сездеріне байланы- 
сы «ж» дыбысы бірнеше рет кайталанады;
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Ей. жарым, жанымбіргежаныңменен.
Ей, жарым, к,ушағыңа-аләніңменен'
Ей, жарым, узақдәуренсөнбесшырак..
Ей, жарым, тілек етем барымменен!
Жан жарым. кетсінкунаеркаралыөткен,
Жан жарым, жас жанымды жаралы еткен. 
Арманды асыл арай айырма деп,
Жан жарым, қушам сені зар тілекпен!

(20 томдық шығармалар жинағы, 10-том, 414-бет). 
АҚСУ ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ, әуеск,ой өнерпаздардың 
драмалық ужымы. Бұрынғы Талдықорған (қазіргі 
Алматы) облысының Ақсу ауданындағы Мәдени- 
ет уйі жанынан 1958 ж. қурылған, 1959 ж. халық 
театры атағы берілді. Қурамы к,арапайым еңбек 
адамдарынан құралған. Алғашқыда Н. Әміржалиев, 
А. Дәрубаев көркемдік жағын басқарды. Үжым 
1962, 1978 ж. республикалық халық театрлары бай- 
қауының лауреаты атанды. Театр Ә-тің «Қарагез» 
трагедиясын сахнаға шығарды.
«АҚСҮЙЕКТЕР», жазушының аударма пьесасы. 
Авторы -  Н. Погодин. Мунда кеңес өкіметінің ал- 
ғашқы хезеңінде жаңа құрылыстың аяқ алысына 
ілесе алмай қалған ұры-қары, қаныпезер қарақшы, 
тағы соңдай қылмысты топтар мен жаңа тәртіп жағ- 
дайында арамтамақ қанаушы тап өкілдері деп жа- 
рияланған адамдардың еңбекпен түзеу орында- 
рындагы өмірі суреттеледі. Ә-тің аудармасы бой- 
ынша алғашхы спектакль 1936 ж. Алматыдағы Қазақ 
драма театрының сахнасында к,ойылды. Содан 
былай қарай 30-жылдардың аяғына дейін театр- 
дың маусымдық репертуарына енгізіліп турды. 1937 
ж. аударма пьесалардың баспадан шығаруға жос- 
парланған 2 жинағының 1-кітабына, Ә-тің 20 том- 
дық шығармалар жинағының 14-кітабына енгізіл- 
ген. Сол кезеңде жаңадан қалыптасқан ұлттық сах- 
на өнерін дамьдуда, артистердің шеберлігін жетіл- 
діруде едәуір рөл атқарған аударма пьесалардың 
қатарында саналады. Осы орайда Ә. «Литератур
ный Казахстан» журналының 1937 жылғы 4-санын- 
да: «...«Ақсуйектер» мен «Ревизорды» аударып, те
атр ұжымымен бірлесе отырып, көп қызмет көрсетті. 
Сонымен катар аудармаларда әрбір автордың 
стилін, әр заманның ұлттық, әлеуметтік ерекшелік- 
терін бере алдық деп ойлаймыз» деп жазды. Шы- 
ныңца Ә. драманың негізгі идеясын, мазмұнын то- 
лык сактап, шебер аударған. Қазак КСР Ағарту ха- 
лык комиссариатының 1939 ж. 15 акпандағы N9103 
бұйрығында: «Аксуйектердің» драма театрындағы 
койылымы театр ұжымының шығармашылык жа- 
ғынан іріленіп өскеңдігін, жалпы мәдениетінің арт- 
кандығын көрсетті» деп атап айтылып, сол ушін 
бүкіл ұжымға алғыс жарияланған («М. О. Әуезовтің 
өмірі мен шығармашылык шежіресі», 1997, 186-бет).

Ж. Ькмагулов.
АҚТАЙЛАҚ БИ Байкараулы (18 ғ-дың ортасы, -  
19 ғ-дың I жартысы), би, шешен, жырау. Орта жуз- 
ге билік айткан, коғам және мемлекет кайраткері. 
1773 ж. Болат ханның атынан Қытай императоры- 
на елші болып барған. Ә. оның акындык, шешендік 
талантына, билер айтысыңдағы әділ төрелігіне жо- 
ғары баға берген; көркем шығармалары мен 
зерттеулеріңде А. б-дің, оның акын ұрпактары, ба- 
ласы Сабырбай, немересі Қуандык туралы жылы 
лебіз білдірген. Алғаш рет А. б. туралы Абайдың 
шәкірті, акын Көкбай Жаңатайүлының аузынан жа- 
зып алып, «Таң» журналының 1925 жылғы 2-са-

нында «Сыбан Актайлак би. Көкбай аксакал айту- 
ынша» деп жариялайды. М. Әуезов А. б-дін бул 
билігін «Әдебиет тарихы» атты кітабында билер 
айтысының тамаша үлгісі ретінде мысалға 
келтірген. Үлы жазушы «Қазактың ауыз әдебиеті» 
деген зерттеуінде (1957): «...Ел аузындағы аңыз- 
дар мен ауыз әдебиетінде султан Солтабайдың 
пара алатынына карсы найман руынан шыккан 
Актайлак бидің әділ сөздерін халык мыктап^ 
көтеріп айтады» деп, ерекше атап өтеді. Ал «Абай 
жолы» роман-эпопеясыңца Абай үлгі тұткан акын-
дардың устазы ретінде бейнелеген ,  .

С. Қарабаи.

АҚТАМБЕРДІ Сарыұлы (1675-1768), жырау, жоң- 
ғар калмактарымен болған соғыстың атакты ба
тыры. 17 жасынан бастап Отан корғау соғыста- 
рына катысып, ерен ерлігімен көзге тускен. Қол- 
басшылык касиетімен, өткір, шешен сөздерімен 
жауынгерлерді ерлікке бастау кабілетімен ерек- 
шеленген. Ел баскару, казактың тайпа, руларын 
калмактан босатылған жерлерге орналастыру 
жумыстарына көп еңбек сіңірген. Жауынгерлік 
поэзияның үздік үлгілері -  «Күлдір-күлдір кісіне- 
тіп», «Отбасар орны отаудай» толғаулары т. б. 
өлеңдері казак поэзиясының алтын корына косы- 
лады. Ә. «Қазак ССР тарихының» І-томындағы 
(1957) «Қазактың ауыз әдебиеті» тарауында 18 
ғасырдағы жыраулык поэзияны талдай келіп: 
«Актамберді жырау эпостык жанр акыны еді. 
Өзінің толғауларында ол батырлардың ерлігі мен 
батылдығын таңдана жырлады» деген. Жырау- 
дың атакты толғауынан үзінді келтіріп, жас ұрпак- 
ты ерлікке тәрбиелеуші акын ретінде бағалаған. 
Бір топ жыраулармен бірге А-нің казактың дара 
акындык өнерінде алатын орнын көрсеткен. 
Булардың өлеңдерінде бұрынғы заманның әдет- 
ғұрыптык, тұрмыстык поэзияларынан көптеген 
айырмашылыктар бар; бул шығармаларда аза- 
маттык сарындар, халык турмысы бурынғыдан 
күштірек көрсетілді деп, казак әдебиетінің тари- 
хынан ерекше орын алатынын айткан.

Р. Әбдігүлов.
АҚТОҒАЙ ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ, әуеской керкемө- 
нерпаздардың драмалык ужымы. 1952 ж. бурынғы 
Жезказған (казіргі Караганды) облысының Акто- 
ғай ауданындағы Мәдениет үйі жанынан курылғ- 
ан. 197ІЖ. оған халык театры атағыберілді. Алғаш- 
кыда көркемдік жетекшісі К. Рахманов (1971-76), 
кейін А. Шайбеков (1977 жылдан) болды. Үжым 
курамында жумысшылар, муғалімдер, студенттер 
бар. Гастрольдік сапармен облыстарды аралап 
өнер көрсетіп, Ә-тің «Еңлік -  Кебеку трагедиясын 
сахнаға шығарды. 1981 ж. республикалык халык 
театрлары байкауының лауреаты атанды 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ҚАЗАҚ ДРАМА ТЕАТРЫ, 
мәдени және ойын-сауык мекемесі. Актөбеде 
кезінде казак және орыс театрлары жумыс істеді. 
Бірак әр турлі жағдайлармен жабылып калып отыр- 
ған. Орыс театры 1934 ж. ашылды. 1943 жыддан 
бастап театрда орыс және казак труппасы жумыс 
істеді. Қазак труппасы сахнасыңда Ә-тің «Ечлюс - 
Кебек», «Қарәгөз» трагедиялары орын алып, 
көрермендердің жоғары бағасына ие болды. Қазак 
театры 1992 ж. Т. Ахтановтың «Кушік куйеу» коме- 
диясымен ашыдды. Театр Ә-тің мерейтойына ар- 
налған фестивальда (1997) «Айман -  Шоппан» кой- 
ылымымен катысты. Театрдың бас режиссері 
Мағзом Бакытжанов

Б. Қүндақбайу/ы



Б. Ә. Ақылбаев.

АҚТӨБЕ УНИВЕРСИТЕТІ,
Қ.Жубанов атындағы Ақтөбе 
университет! жоғары оқу 
орны. НегізІ 1935 ж. қыздар 
муғалімдер институты ретінде 
қаланды. 1954 ж. ол Н. Бай- 
танин атындағы Ақтөбе пе
дагогика институты деп атал- 
ды. 1958 ж. институт тараты- 
лып, 1966 ж. қайта ашылды. 
1996 жылдан бастап қазіргі 
атауы берілді. Ә. бұл оқу орны 
туралы арнайы пікір айтпаган- 
мен, ойшыл-философ, улы 
суреткер, галым-ұстаздың 
гылым мен білім, оқу мен 

тәрбие, қогамның дамуы мен жас урпақ тәрбиесі 
туралы ой-толгамдарының мән-маңызы зор. Сон- 
дықтан данышпан жазушыны насихаттау жолын- 
да біршама істер атқарылды. Университет ұстазы, 
белгілі философ әрі әдебиеттанушы-галым А. Тай- 
жанов Ә-тің шыгармашылыгы жөніңде іргелі зерт- 
теулер жазып, «Абайтану» және «Мухтартану» атты 
курстарды жүргізеді. Сөйтіп жазушы шыгармашы- 
лыгының сан қырын жай насихаттап қана қоймай, 
оны іс жүзінде практикамен үштастырып келеді. 
Ал арнаулы курстар болашақ тіл мамандары мен 
әдебиетшілердің білім көкжиегін кеңейтіп, руха- 
ни танымын тереңдете түсуге зор эсер етеді. Ә- 
тің 100 жылдық мерейтойына байланысты респуб
лика Ғылым академиясының мерекелік сессиясы- 
на, ҚазМУ-да өткен гылыми-практикалық конфе- 
ренцияга қатысып, баяндамалар жасады. Халқы- 
на мәңгілік рухани азық қалдырып кеткен Ә-тің 
мүрасын тану, зерттеп-зерделеу болашақта жал- 
гасын таба береді.

Н. Алдашев.

АҚШОҚЫ, тау. Шыгыс Қазақстан облысыңда Абай 
ауданының солтустігінде орналасқан. Солтүстік- 
шыгыстан солтүстік-батысқа қарай созылып жа- 
тыр. Үзындьғы 40 км-дей, екі 10 км. Ең биік жері -  
Майлықара тауы (571 м). Девон дәуірінің граниттері 
мен гранодиориттерінен, жогары протерезойдың 
негізгі эффузивтерінен тузілген. Тау беткейлері 
тілімделген, етектерінде бүлақ көп, Қара қоңыр 
топырагында бетеге, селеу, шалғынды аңгарларын- 
да тал, қарақат т.б. өседі. ЖерІ шуйгін, сулы, жаз- 
дыгуні жанга рақат, малга жайлы орын болғандық- 
тан, Абай аулының жайлауына айналган. Сәуірдің 
бас кезінде-ақ қыс ерте шыгып , жердің көктеуі 
қауырт басталады. «Бүгін Ақшоқыдагы ауылда 
қалың думан бар, ауыл әбігерде. Кешкі шайдан 
соң, Абай отырган үлкен бөлмеге қонақтардан бас-

Абайдың Ақшоқыдағы қыстауы.
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қа барлық ауыл адамдары да бірі артынан бірі кеп, 
лық толган еді. Бүл кеш -  түн ортасына шейін со- 
зылган ән мен елең, әсем өнер жарысының қызу 
еркін сауьғы болды. Бүл кезге шейін қонақтар мен 
ауыл адамдарының ішінде ән айтпагаңдар аз-ақ. 
Татьянаның мүңды сазы мен шерлі назы қайта қуан- 
тып, өшкеңдерін жандыра табыстырды» («Биікте»). 
Өйткені 1887 жылдың қысында орыстың үлы ақыны 
Пушкиннің сүйікті Татьянасы данышпан Абайдың 
аудармасы арқылы кең қазақ сахарасына, А-га 
қадам басқан еді. «Ақшоқыда туган өлең, елеңмен 
ән, сан салалы жырлар көшіріліп, жатталып, әуен- 
деп толқып, тарап жатты. Барлық сергек ой, 
сезімтал журектер үшін, тынымсыз ойлар үшін, 
алысар жігер үшін туган жырлар еді ол» («Эпилог»). 
Сөйтіп «Тәңір қосқан жар едің сен», «Татьяна хаты», 
«Онегин жауабы», «Татьянаның екінші сөзі» әндері 
тыныштықта, қоңыр кеште, бүрын естілмеген нәзік, 
терең мүң» қазақ жерінде, қазақ аспанында, 
А. биігіңде кдлқып түрды.

Н. Ерсарыұлы.
АҚШОЛАҚОВ Телеутай (1915-2010), педагог-га- 
лым, әдіскер-үстаз. Педагогика гылымының док- 
торы (1975), профессор (1980), «Қазақ тілі мен әде- 
биеті» журналынының түңгыш редакторы. Көпте- 
ген әдістемелік оқу қүраддары, зерттеу, моногра- 
фиялардың авторы. Ә. «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
журналының алгашқы санына қүттықтау жазып 
(1958), жылы лебіз айтты, ақ батасын беріп, жас 
үрпақты туган тілі мен әдебиетке деген суйіспенші- 
лік рухыңда тәрбиелейтін қүңды басылым болаты- 
нына сенім білдірді. А. зерттеу еңбектерінде үлы 
жазушының шьғармашылыгына кеңінен тоқталып, 
оның негізгі кесек туындыларына талдау жасады. 
«Шьгарманың керкем компоненттерін оқыту» атты 
еңбегіңде (1968) орта мектепте көркем шьгарманы 
оқып үйрену барысыңца Ә. туындыларының сюжет! 
мен композициясын көптеген мысалдарының б!р! 
рет!нде қарастырып, идея мен түрд!ң түтастық 
б!рл!г!н бүзбай талдау қажетт!г!н сөз етт!. «Көркем 
шыгарманың эстетикалық табигатын таныту» мо- 
нографиясыңда (1975) Ә-т!ң оқу багдарламасына 
енген шыгармаларын оқып уйренуде әр түрл! 
әдістерд! қолдана отырып, керкем туындыдагы 
идеялық-эстетикалық мән-мазмүнды ашуды көз- 
дед!. Бүл ретте «Абай жолындагы» Қодардың ел!мі, 
Бежей асы сияқты сюжетт!к жет!ст!ктерге эстети- 
калық талдау жасаудың улг!лер!н үсынды. Ал 
«Керкем шьғармага тадцау жасау» деген моногра- 
фиясында (1983) нег!зг! ой-түжырымдарын «Қараш- 
Қараш» повес!н, «Абай жолы» роман-эпопеясын- 
дагы Абай т. б. кей!пкерлер характерлер!н тадцау 
нег!з!нде өрб!тт!, «Шыгарманың керкем айшықта- 
рын таньпу» атты зерттеу!ңце (1994) «Қараш-Қараш» 
повес! мен «Абай жолы» эпопеясын узд!к шыгар- 
малар қатарыңда жан-жақты талдады.

Н. жанақова.
АҚЫЛБАЕВ Багуфур Әл!мқүлүлы (1910-1981), 
Абайдыңшөберес!, малдәр!гер!. К. Мыңбаеватын- 
дагы Қазақ мал шаруашыльғы гылыми-зерттеу ин- 
ститутының бас маманы болып 25 жыл қызмет етт!. 
Ол Ә-т!ң агасы Разах Омарханүлының қызы Ғафу- 
рага уйленген. Одан Эрнест (1935-1982), Бауэр 
(1937-1979), Айдар (1949 ж. т.) атты үш ул керген. 
А. улы жазушымен сырлас !н!, сыйлы куйеу бала 
рет!нде етене араласып турган. Қунанбайдың,
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Абайдың, Мухтардың ескерткіш заттарын үльі 
ақынның Семейдегі муражайына тапсырды. Со- 
ның ішінде Қунанбайдың Меккеден киіп келген 
тақиясы бар. Ә. 1923 ж. Ленинградтан сатып алып, 
Кәмила Мағауияк.ызына сыйлаған «Зингер» тігін 
машинасы осы үйде сақталған. Оны Ғазел Мағау- 
ияқызы «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығы-
ның қорына 1997 ж. тапсырды. , ,  .

Т. Журтбаи.

АҚЫЛБАЙ Қунанбаев (1861-1904), Абайдың бәй- 
бішесі Ділдәдан туған улы. Ол Қунанбайдың тоқа- 
лы Нурғанымның бауырында өседі. Жас кезінде 
Ғабитхан молдадан 4 -5  жыл оқиды. Өсе келе өнер- 
ге жақын, әнші, домбырашы, скрипкашы болып 
шығады, Абайға алыс ағайын сияқты жуымай, 
қашық жүреді. Осыны кейбір қарсыластары пай- 
даланып, араларын ажыратуға дейін барған. «Ата- 
анаға көз қуаныш» деген өлеңін (1890) ақынның 
куйініп жазуы осыдан болу керек. Ә. жинаған 
деректерде оның Абайға: «Егер болыс сайлама- 
саң, Оразбай жағына шығам» деп қиғылық салға- 
ны да кездеседі. Жалпы алғанда А. -  Абай айна- 
ласындағы шәкірттердің ішіндегі ең таланттысы. 
Бірде ауылына келген Долгополовқа Абай өзі хура
лы да, балалары туралы да сын айтуын өтінгенде, 
ол А-ды: «Жай уғады, шабан қозғалады. Бірақ уқ- 
қаны мен алғанын қайтып жоғалтпайтын өнімі бар 
талант иесі. Тек онысын су тубіне кетіріп жүрген -  
жалк,аулығы» дегенді айтады. Ол «Дағыстан» («Кәрі 
Жусіп»), «Зулыс», «Жаррақ батыр» атты поэмалар 
жазды. Ә. 1923 ж. «Сана» журналының 2-3-санда- 
рында Абайдың жарияланбаған елеңдерінің ката- 
рында «Зулысты» да бастырды. «Дағыстанның» 
үзіндісі 1918 ж. «Абай» журналының 5-саныңда жа- 
рық керген. Қанша дегенмен А. Абайдың ықпалы- 
нан кете алмады, оның әсері оған орыс акында- 
рын өз бетінше оқыттырды. Пушкин, Лермонтов- 
ты окуы Кавказ тақырыбына барғыздырды, екінші- 
ден, буған Абай себепші болды. А. 1904 ж. Се- 
мейде Абайдың қыркын берген күні қайтыс бола- 
ды. Небәрі 43 жас емір сурді, денесі Аралтебедегі 
өз қыстауына қойылды.

Т. Әкім.
«АҚЫЛБАЙДЫҢ ӘНІ», Абайдың улкен улы Ақыл- 
бай шығарған ән. Абайдың кенже улы Мекайыл 
көрші Матай елінен қалыңдық айттырып, соны уза- 
тып алып келуге Абайдың әншісі Әлмағамбет бас 
болып, кудалыққа аттанады. Жолай Ақылбайдың 
үйіне соғып: «Матайлар өнерпаз ел. Абай әндерін 
олар да жатқа біледі. Олар естімеген жаңа ән ке
рек. Соны сізден колқалай келдік. Абай атамның 
кенже улының үйлену тойына базарлык болсын» 
деп өтініш білдіреді. Сонда Ақылбайдың табан 
астында шығарған әні кейін «А. ә.» деген атпен 
казак дгшасына кеңінен тараған. Ән кең тынысты 
дауыска арналған.

«Ішік кидім булгыннан қүндыз жаға,
Жас дәуренді өткіздім бермей баға 
«Акылжан» деп турушы ед талай қыздар, 
Су’йдык шықты дейтуғын «Акыл аға».
БІр ән тауып Әлекең бер деген соң,
Матайды алыс бір талай жер деген соң,
Он минугга ойыма осы ән түсті,
Капаш-купаш колымды сермеген соң,» -  

деген екі шумақтан турады. Мүндағы «Әлекең» деп 
отырғаны -  Абайдың әншісі Әлмағамбет Қапса-

Акылбай. Ақылия (Ақыш) Оразбаеаа.

лемулы (1870-1932). «А. ә » кейіннен умытылып 
кеткен. Ә. әншілер К. Байсейітова мен Ж. Елебе- 
ковті үйіне арнайы шакырып, оларға осы әнді уй- 
реткен. Мәкен Мухамеджанованың айтуымен 
музыка зерттеушісі Б. Ерзакович нотаға түсірген.

Т. Журтбай.
АҚЫЛИЯ (Акыш) Турағүлкызы Оразбаева (1901- 
1990), Абайдың бауырына салған немересі, сон- 
дыктан әкесі Турағулды -  аға, атасы Абайды 
әке деп атаған. «Акылия» (араб сезі, акылды, зейін- 
ді деген мағына береді) деген атты Абайдың езі 
койған. «Мың жылдык жаулык та жок, мың жыл- 
дык достык та жок» деп, Акылия туғанда Оразбай 
Аккүлулымен бесік куда болтан. А. 1917 ж. 7 шідце 
куні Санияз Медеуулы Оразбаевка турмыска шык- 
ты. Абайдың кенже баласының узатылуына ерек- 
ше тосын сый жасау максатымен, Ә. Шәкәрімнің 
«Жолсыз жаза» хиссасы негізінде «Еңлік -  Кебек» 
пьесасын жазып, Ералы жазығындағы Ойкудык 
деген жерде, Әйгерімнің киіз үйінде, Акылияның 
тойы үстінде сахнаға шығарды. 1918-22 ж. ара- 
сында Алашорда көсемдері Ә. Бекейханов, А. Бай- 
турсынов, М. Дулатов, С. Торайғыров т. б. казак 
кайраткерлері бастарына киыншылык туғанда, осы 
үйге келіп бас сауғалаған. Күйеуі Санияз Оразба- 
ев 1931 ж. кеңес екіметіне карсы астыртын уйым 
курды, карулы көтеріліс уйымдастырды деген ай- 
ыппен түрмеге камалып, атылып кетті. А. Абай 
атыңдағы опера және балет театрында Уәсила Ма- 
ғауиякызы екеуі узак жьщдар бойы тігінші болып 
еңбек етті. 1945 ж. Ә-тің усынысы бойынша, Абай- 
дың урпактарына арнайы укімет зейнетакысы та- 
ғайындалды. Акылия да сол тізім бойынша жәр- 
демакы алып турды. А. Абайдың емірі мен шығар- 
машылығына катысты көптеген деректер берген, 
Ә. туралы естеліктер жазып калдырған зиялы адам. 
АҚЫН, бойына шайырлык касиет дарыған өнер 
иесі, сез шебері. А. -  аукымы кеңуғым, ол жырау, 
жыршы, елеңші сиякты уғымдарды камтиды. Ауыз 
әдебиетінде А. өлең, жыр-дастандарды таратушы 
ретінде танылған. Жазба әдебиетінің екілін де А. 
деп атайды. Ә. «Қазак халкының эпосы мен (]юль- 
клорых деген зерттеу еңбегінде казак халкын «акын 
халык, жыршы халык» деп: «Акын ез жанынан ғана 
жыр шығарып коймаған. Ол кыз бен жігіттің, кәрі- 
жастың ойын-тойда, коштасканда, каза үстінде 
айтатын елең-жырларының бәр-бәріне кулак то- 
сып та отырған. Сөйтіп баска мураны да зер сала 
жинайтын кәрі кулакты акындар өз жырларымен 
бірге, халык арасынан естіген сол жырларды да 
коса айткан. Кім шыгар>ғаны беймаглүм елең-жыр 
жалпак даланың бір тукпірінен бір түкпіріне, ғасыр- 
дан-ғасырга осылай таралып отырған» деген тужы- 
рым айткан. Ауыз әдебиеті үлгілерінің біздің за- 
манымызға жетуде А-ның еңбегіне зор баға беріп:



«Эпос ақындардың арқасында ғана сақталды» 
дейді. «Әдебиет тарихы», «Абай (Ибраһим) Құнан- 
байұлы (1845-1904)», «Жамбылдың айтыстағы 
өнері» т. б. шығармаларында «ақын» терминіне 
кеңінен талдау жасаған.

С. Кдскдбасов.
«АҚЫН АҒА», жазушының романы. 1950 ж. Қазақ 
мемлекеттік көркем әдебиет баспасынан жарық 
көрді. Қолжазбасы, «Әдебиет және искусство» 
журналында жарияланған нұсқасы (1949, №4-9) 
«Ақындар ағасы» деп аталған. Шығарманы кейін 
қайта жазған кезде Ә. мынадай түсініктеме бер- 
ген. «Қазір қазақ тілінде ең алғаш жарияланғалы 
отырған «Қарашығын» және «Қастық» атты екі бе
лек үзінді -  «Ақын аға» романына кейіннен қосыл- 
ған белімшелер. Соңғы айларда казак окушысы- 
на кітап болып жеткен «Акын аға» романының ішін- 
де бұл белімдер болмағандыктан, жазушы роман
ный келесі баспасын тоспай-ак, казір осындай 
өзгерту жасап, буларды жариялауды езінің міндеті 
деп түсінді. Аталған косымшалар романның казір 
жарыкка шығуға әзірленіп, орысша аудармасы- 
ның ішіне кіргізген жаңалыктар еді. Бүкіл Одак 
жұртшылығының мол окушысының алдына тарты- 
лу -  біздің туыскан елдер әдебиеттеріндегі зор 
жауапты окиға. Үлы орыс халкының тілінде шы- 
ғармаларымыздың басылып шығуы біздерге, 
туыскан елдер жазушыларына зор абырой да, 
куаныш та жене сонымен бірге касиетті жауапты- 
лығы бар ұлы міндет, Осы жайларды ойлау себе- 
бінен «Акын аға» романының орыс тілінде шығуын 
әзірлегенде, жазушы әдейі мынау үзінділерді 
және бұлардан баска да бірнеше ұзак коспа, үсте- 
ме жайларды тыңнан кірістіре жазған болатын. 
Тегіңде, әр жазушының кеп еңбек, бейіл бөлген, 
өзінше ең келемді, салмакты деген шығармасын 
әрбір кайта бастыруда кайта карап, ажарлап, үсте- 
мелеп керіктей түсуі жұртшылык адцындағы кым- 
бат бағалы карызыңдай болмак керек. «Акын аға» 
жөнінде жазушының ой-мүддесі, еңбек ізденуі 
осы калыпта болған еді. Сондай косымша еңбек- 
тен туған косымша белімшелер болса да, казак 
окушыларына әзірше мәлім емес, жоғарыда атал- 
ған екі белек тың тартыстар баянын әдейі білдір- 
мекке бекіндік. Осылайша жариялаған екі узіңцінің 
біріншісі -  романның «Достыкта» деген беліміне, 
Әбіш пен Долговтар «Қоңырәулиеге» жүрер алды- 
нан косылады. Екіншісі, ұзактау узінді -  «Қазада» 
деген тарауға, Оспанның жылын берер алдынан 
косылады» (№202-папка, 28-29-беттер). Автор ал- 
ғашкы нұскада патша укіметінің отарлау саяса- 
тын, жергілікті халыктарды орыстандыру бағытын 
ашығырак, анығырак, айкын көрсеткен еді. Бірак 
автордың бұл идеясы, кезкарасы кезінде теріс 
бағалаңцы. Оның үстіне 50-жылдардағы саяси нау- 
кан да жазушыны бұл райдан кайтуға мәжбүр етті, 
кітагтты кайта жазуға итермеледі. «Абай жолы» деп 
аталуына дейін шығармаға жаңадан тараулар 
қосып, калғандарын кайта жазды, бұрынғы «Дос
тыкта», «Қазада» деген тараулар «Өкініште», «Қак- 
тьғыста» деп езгертілді, «Қарашығын» деген тың 
тарау косты. «Достыкта» тарауының бас жағын 
«Қарашығынға», калғанын «Өкініштеге» қостьі. 
Қолжазбадағы Долгополов -  Долгов, одан кейін 
Павлов болып езгертілді. Долгов Әбішпен бірге 
ауылға екі рет келсе, кейінгі түзетулеріңде екінші- 
сін калдырып, алдыңғысын алып тастады. Оны- 
мен байланысты көп керініс, окиғалар Әбішке ке- 
шірілді, антропология мен Ломброзо туралы әң-
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гімелер, Долговтың Абай мен оның балалары жө- 
ніндегі сын-бағалары соңғы басылымдарға жі- 
берілмеді. Сөйтіп 4 кітаптан түратын эпопеяның 
бұл белімі кейінгілерінен кеп айырым-айырма- 
шылығы бар нүска ретінде калып койды. т. Әкім.

«АҚЫН, КҮРЕСКЕР, КОММУНИСТ» («П о эт, 
б о р е ц ,  к о м м у н и с т » ) ,  макала. «Индустри
альная Караганда» газетінің 1964 жылғы 29 ма- 
мырдағы санында жарияланган. Бул -  С. Сейфул- 
Л И Н Н ІҢ  туғанына 70 жыл толуына байланысты 
Ә-ТІҢ «Литературная газетаның» 1964 ж. 23 мамыр- 
да жарияланган «Писатель-революционер» атты 
макаласынан алынган шагын үзінді. Онда Секен 
шығармашылығына байланысты салмакты да ой- 
лы пікірлері берілген. Тар жол, тайгак кешуден 
еткен Сәкеннің акындык жолына уакыт таразы 
болғандығын айта келіп, шығармашылык 20 жы
лын басып озгандыгын, халык жыршысы мен онын 
арман-тілегін білдіруші кайраткерге айналғанды- 
ғын паш етеді. «Бүкіл акындык жолында жаркын 
болашак үшін казактарды ерлікке үндеп: «Қанат- 
сыз емеспіз, біз -  сүңкармыз!» деп, оянған халк- 
ына жар салған «Альбатрос» жырын Сәкен шығар- 
машылығының биік шыңы етіп келтіреді. «Сәкен 
поэзиясының болашакты мегзеген шабытты ша- 
кыруға толы екендігін» айтып, оның кең аукым- 
дағы, үшкыр самғаудағы және терең ойлы акын 
екендігіне кез жеткізеді. «Күш-куаты шын толған 
кезіне, кемеліне жеткен Сәкеннен» алдағы уакыт- 
та сүбелі еңбектер күтетініне кәміл сенім білдіреді.

С. Қорабай.
«АҚЫНДАР АҒАСЫ», жазушының романы. Қол- 
жазба нүскасы сакталған (№ 9-папка, 1-418-бет- 
тер). Қолжазбаға едәуір еңдеу, түзеу енгізіп, 
1949 ж. «Әдебиет және искусство» журналының 
4-9-сандарында жариялаған. Бүл «Абай жолының» 
үшінші кітабы еді. Кейін тағы да түзеп, толыкты- 
рып, өзгерістер енгізіп, 1950 ж. «Акын аға» деген 
атпен жеке кітап етіп шығарды. Автор идеялык ез- 
герістен гері, редакциялык, текстологиялык езге- 
рістер жасаған, ейткені бүрынғы тарау аттары, ке- 
йіпкерлер сол калпында калган. Алайда журнал- 
дың нүскасы мен кейінгі басылымдарында айтар- 
лыктай айырмашылык бар. Жалпы кейінгі елшем- 
мен Караганда, «Акындар агасы» езінің күрылыс 
ерекшеліктерімен эпопеяның 3-кітабының алғаш- 
кы баскышы іспеттес болып калды. Сейтіп бүл 
нүска улы туындының күрделілігін арттыра түсті.

Г. Әкім.
«АҚЫН ЕЛІНДЕ», очеркі. Ә. 1943 ж. Абайдың 100 
жылдык мерейтойына даярлык кезінде қажетті 
деректерді жинау максатымен акын еліне гылыми 
экспедицияны баскарып барган кезінде жазган. 
Бүл очерк әуелгі кезде «Акынның аулында» деген 
такырыппен «Социалистік Қазақстан» (17. 10. 1943) 
газетінде, соңынан Қытай казактарына арналган 
«Қазак елі» журналы (1945, №6-7, 14-16-беттер) 
мен аудандык «Совхоз туы» газетінде (3, 5, 8, 15 
тамыз, 1967) басылым керді. Жазушының 80 жыл
дык мерейтойына орай «Мәдениет және түрмыс» 
журналында жарияланды (1977, № 6). Очерк алғаш- 
кы кезде «Романга деректер іздеу жолында» деп 
аталған. Бірак ол окырман кауымға арналгандык- 
тан, бастапкы атын езгертіп, «Акын елінде» деген 
такырып койылды. Жазушының мүражай үйіндегі
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мұрағатында (МӘМА, №353-папка, 1-19-беттер) 
түпнусқасы сақталған. Очерк осы түпнұсқа негізін- 
де өзгеріссіз қалпында Әуезовтің 20 томдық шы- 
ғармалар жинағының 8-томыңда соңғы рет жария- 
ланды (1981, 8-том, 87-98-беттер).
«Абай жолы» эпопеясын жазуға даярлық үстінде 
жазушы мыңнан астам әр қилы кісімен әңгімеле- 
сіп, сүрақ-жауап түрінде деректер көзін қорлан- 
дыра түскен. Қаламгер осы сапарында да көнекөз 
ауыл карияларымен әңгіме-дүкен құрып, сырла- 
су үстінде Абай өмірбаяны, жасаған заманы мен 
әлеуметтік ортасы, онда бастан кешкен сан қилы 
оқиғалардың сырына қанығып, көптеген соны де
ректер көзін табады. «Ақынның өміріне байланыс- 
ты деректер мен романның бүкіл оқиғаларын 
Абайды көзімен көрген, жақын білген жандардан 
үзак уақыт бойына ауызба-ауыз сүрау, әңгіме- 
лесу арқылы жинауға тура келді» деп ескертеді 
Әуезов «Менің өмірбаяным» деген шығармасын- 
да. Е. Ысмайыловтың естелігінде де жазушының 
түн бойы каламы қолынан түспей, ел адамдары- 
ның аузынан Абай туралы айтылған соны дерек
тер көзін қағазға түсіріп, толассыз жұмыс үстінде 
болтаны айтылады. Бұл сапарда қолға түскен 
жаңа деректерді ой елегінен өткізіп, қорытқан 
соң, олардың роман желісіне аркау еткен және 
1945 ж. үшінші рет қайта өңдеп жазған Абайдың 
ғылыми өмірбаянына да пайдаланған. Очеркте 
Абай емір кешкен, оның елеңдерінің жазылуына 
куә болтан елді мекен, ата-жүртын аралап, көзбен 
көріп, көңіліне туйген табитат керіністерін: езен, 
тау, койтас, қырқа, бұлақ, шалтындарды ой- 
қиялына қайта оралтады. Кейін жазушы осы та
битат көріністерінің (пейзаж) бәрін роман желісіне 
енгізген. Очеркті жазу мақсатын М. Ғабдуллинге 
жазтан хатында да айтады.

М. Мфзахметүлы.
«АҚЫННЫҢ АУЛЫНДА», жазушының очеркі. 
1943 ж. Абайдың тутанына 100 жыл толуын мереке- 
леу ісіне әзірлік басталып, осьған орай мерейтой- 
та дайындық барысын кадаталау үшін, екіншіден, 
өзі жазып жатқан «Абай жолы» роман-эпопеясына 
тың материалдар жинап қайту, Абайды көрген-біл- 
ген замаңдастарымен кездесіп, өзі тутан мекенін, 
ауыл-айматын аралап көре кайту мақсатымен, сол 
жылы маусым айының соңында Е. Ысмайылов, 
С. Бегалин, Баки Урманче, Қ, Мұкаметхановтар- 
ды ертіп, Семей облысының Абай ауданыңца үш 
кун болады. Бұл жолты келу себебін 1943 ж. 11 
маусымда М. Ғабдуллинге жазтан хатыңда: «Абай 
ауданына жүрейін деп отырмын. Бүл барыста ро
манный екінші кітабына керек пейзаж көріністері, 
табитат ерекшелігі сиякты бояуларды, әсіресе, 
айрыкша жия кайтармын. Бурын роман жазбай 
жүртенде өз ауданымызды жалпы біліп жүргеніміз 
жеткілікті сиякты еді. Арнап, кадаталап суреттеу- 
те кірісем дегенде, кайта карап сол Жидебай, 
Түйеөркештерді кайтадан көріп алу сиякты мак- 
саттарым бар» деп білдірген («Қазак әдебиеті», 
1955, 11 караша). Елге бартан осы сапары туралы 
бүл очерк 1943 ж. 17 казанда «Социалист!к Қазак- 
стан” газетіңде басылды. Очерк үш бөлімнен түра- 
ды. «Ел өзі зерттеуші» бөлімінде Аякөз каласынан 
шытып, Абай ауданының орталыты Қарауыл 
аулына дейінгі аралыкта орналаскан «Жака арна», 
«Журекадыр» үжымшарларында Абай туралы

естелік айтушылардың көптеп кездескендігін тілге 
тиек етеді. Макаланың «Жер әңгімеші» деген екін- 
ші бөлімінде Абай тутан, өскен өңірдің тірі куәла- 
ры -  жер-су атауларын өздері сапар барысында 
токтатан жерлер аркылы растап әңгімелейді. Ма
кала соңында «Қоңыр әулие» деген жартас туралы 
өзгеше бір жаңалык кып айтады. Шатан өзеніне 
катарласа кеп тірелетін биік жалдың баска таудан 
реңі белек, ак тасты, такыр биіктің өзенге төніп 
келіп күлай біткен бір тұйытында Шака кыстауы 
(Абайдың токалы Еркежанның туып-өскен мекені) 
касындағы жартаста «Қоңыр әулие» тас үңгірі ор- 
наласканына, бұл жердің де Абай жайынан көп 
сыр шертетіңдігіне токталады. Үңгірге кіре берісте- 
гі көл жағасындаты көп жазу арасында 1887 ж. 30 
шілдеде осында келіп-кеткен Абай балалары Әб- 
дірахман, Акылбай, Матауия колдары, олармен 
бірге келген акын досы Долгополов колы бар 
екендігі туралы деректер келтіреді. 1887 жыл -  
«казактың поэзия тарихына аса кеп асыл казына 
коскан, ТӨЛІ КӨП жыл», «Абайдың ең көп жазтан 
жылы» деп тебірене жазып, осы жаксы шабыт жы- 
лынык бір куәсі «Қоңыр әулие» болғандьғын айта
ды. Сонымен бірге «Қоңыр әулие» үңгірі сыртын- 
дағы казактың көп руларының таңбасы сотылтан 
бейіттердің ертеде кырғын соғыста каза тапкан 
ер-азаматтарға туртызылғаны, мүның үлкен тари- 
хи мәні бар екеніне назар аудару керектігі туралы 
мәселе көтереді.

Н. Жанакова
«АҚЫННЫҢ ӨЗБЕК ӨНЕРІНДЕГІ БЕЙНЕСІ»,
жазушының макаласы. 1948 ж. 15 мамырда казак 
тілінде «Социалистік Қазакстан» және «Живой 
Навои» деген атпен орыс тілінде «Казахстанская 
правда» газеттерінде шыкты. Ә-тің 20 томдык 
шытармалар жинағының 18-томына «Социалистік 
Қазакстан» газетіндегі нүскасы өзгеріссіз енгізілді. 
Макалада өзбек әдебиетінің классигі Әлішер 
Науаидің өзбек кеңес өнеріндегі бейнеленуі жай- 
ында ойлар айтылады. Шытарма мазмунына Кара
ганда, Ә. тек Науаи шьғармашылытын тана біліп 
коймаган, сан ғасырлык өзбек тарихын, өнерін, 
мәдениеті мен әдебиетін өте жаксы білгені байка- 
лады. Науаиды энциклопедист ретіңде -  ақын, фи
лософ, мемлекет кайраткері, музыка білгірі, су- 
рет, сәулет енерінің ірі маманы, шебер каллиграф 
(әдемі жазудың шебері), жан-жакты үстаз, ірі та
лым деп суреттейді. Әйгілі үлы моғолдар мемле- 
кетін кұрушы Захир ад-дин Бабурдың еңбектерін 
де мысалта алып, Науаидың сан кырлы касиетте- 
рін, көптеген сазгерлер, суретшілер, каллиграф- 
тар, тарихшы-ғалымдар тәрбиелегенін айтады. 
«Қазактың атақты классигі Абайдың Науаи ка- 
сиетін кеңінен тануына себепкер, бір жагынан, На- 
уаидің өз шьғармалары болса, екінші жағынан -  
осы Бабурдың берген бағалары болтан». Жазу
шы еткен тасырлардағы Науаиге катысты заттың 
белгілері көбіне біздің заманға жеткен жок, жет- 
кені халыкка мәлім болтан жок дейді. Кітап бетіне 
түскен белгілер жаксырак сакталтанмен, олар да 
ел игілігіне айналмағанын айткан. Бүл саладаты 
олқылыктар Октябрь революциясынан кейін ғана 
орнына келе бастатанына токталып: «Еңцігі Науаи
ге арналған ескерткіштер айрыкша екі үлкен са
лата бөлінеді. Мүнын бірі Науаи шығармаларының 
такырып мазмүндарына туған тажайып жаналык- 
тар. Екіншісі -  Науаидін өз өмірі, өзінінұлы бейнесі 
турасында жасалтан өнер мүралары, ескерткіште- 
рі» деп жіктейді. Науаи шығармалары бойынша



музыкалық спектакльдер, опералар, көркем спек- 
такльдер, балеттер қойылғанын айтып, оларға 
қысқа-қысқа баға берген.

Р. Әбдіғулов.
АҚЫНДЫҒЫ. Ә. жігіт кезінен ақындық өнерге жа- 
қын болды. Оның қарапайым проза тілінде «Қасым 
деуге қимайтын, досым деуге сыймайтын. Табан- 
ды ДОС пейілін тоса алмайтын тәуекел сынында 
табаны тайғақ, қорғалақ, қорғаншақ, әрі душпа- 
ным дейтіндей қысастық-қиястығы жоқ, шөре- 
шөре қубақан ғана пенденің» сиқын алты сөзбен 
айшықтап шығудың өзі-ақ авторға ақынның ман- 
датын ұстатады. Шеберлік түрғысынан қарағанда, 
ұйқастары балталасаң да, бузылмастай берік, 
аяққы ғана емес, басқы ұйқастар да ой легін әсем 
саздай сыңғырлатады. Бұл «Қарақыпшақ Қобы- 
ланды» деп аталатын дастан-драмасындағы бір 
диалогтың үзіндісі ғана. Тағы бір мысал: «Көкте 
жанған күні сөнсін -  дәрі емес! Тунжыраған түні 
солсын -  дәрі емес!». Соңғы екі тармақтағы көр- 
кемдік қуатқа қараңыз: «Куні сөнсін» және «туні 
солсын» -  туп-тутас төрт буыңды, толымды уйле- 
сім, ал екі тармақтың басындағы «көкте жанған» 
және «тунжыраған» -  екеуі де сазды әуенмен уйқа- 
сып жатқан жоқ паМ Кәсіпқой ақын сияқты поэзия- 
ны толассыз күйттемеген автор өлеңді бір ғана 
жанрда -  драіиатургияда қаламына оралтқан. Ал 
жанрдыңсипаттытөлерекшеліктері, әрине, Мухаң- 
ды тар шеңберде үстап, қолын байлайды. Лирик 
ақын өз көңіл күйін немесе лирикалық кейіпкер 
көңіл куйін қалай айтам десе де, қаңдай көлемде 
толғаймын десе де, ерікті; ал драматург ондай 
емін-еркін емес. Ол драма кейіпкерінің ойы мен 
сезімін өлеңде өте ықшам, шымыр турде ғана су- 
реттеуге мәжбүр... Тәңірінің өзі туасы ақындық 
өнер дарытқан Ә. әлгіндей аз мумкіншілік, аядай 
алаңқайда да қысылмайды, көсілмелі көркемдікке 
басады. Жау шапқан елдің ауыр халін хабарлаған 
колбасы: «Ері қырғын, ел сүргін» сияқты сыңар 
тармақ өлеңмен де көп жәйтті аңдатады.
Ақын Мухтар -  адам портретін сомдауға аса ше- 
бер: «Ел талайын сенгеңдей, ер егесін бергендей». 
Бул -  Қобыландының кескін-келбеті, рухани асқақ 
тулғасы, халыққа пана, қаһармандығы, асқаралы 
азаматтығы! Адамдардың жан аяспас жақыңды- 
ғын айтканда, Қуртқа сулу: «Өзегін берер аз бол- 
са, өзіңдей жақын кез болса», дейді. Өлеңінің «бу
х т  әлемдік стандарт» деңгейіне көтерілгенін айт- 
сак, әр тіркесі, әр сөйлемшесі, әр тармағы жай 
шырын ғана емес, сол шырынның квитэссенция- 
сы деу ләзім. «Токта, жетсін бар батыр. Үшқын- 
даған тобымен араңдайтын жер емес.» Осыңдағы 
«ушқындаған топ» әдеттегіден тыс, тосын бейне, 
тың метафора! Қалың колдан жырылып, шағын- 
шағын топтардың жауға тиюіне тыйым салынған. 
Өлеңнің кез келгенінде Ә. өңшең тың тіркестер 
жасайды, сөздердің басын жаңаша байлайды, 
сөйтіп сурет-картина сызады. «Жас ару жаны егіліп 
жылап отыр» деген жупыны хабарды кейіпкер аузы- 
нан жеткізгенде автор: «Қарақаттай кайран көз 
камшы бойы жас төгіп отыр, мінекиі» дейді. Букіл 
Қыпшақ журтына жаттың батыры Алшағыр: «Ат қып 
мінген Қуланды, Ac қып жеген жыланды» деп си- 
паттама береді. «Қарагез» қасіретнамасында да 
әсем әсірелемелер бар: «Менің қамшым оқ жылан- 
нан өрілген, қолда найзам жай отымем уштелген». 
Қандайда қанатты талант ең алдымен халык ана- 
сынан үйреніп, улттык рухты бойына сіңіреді. Әуез 
атасынын бауырында, Шыңғыстаудын әні аспан-
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дап, куиі шалкыған, өлені өрге шапқан өлкесгнде, 
Абай поэзиясынын адамгершіл аясында арда өскен 
Мухтарға үйренер үлгі-өнеге, еліктер ерекшеліктер 
мол болтан. «Асыл дос, егіз өскен сынарымдай, 
Ер едін -  өр тепсеннін шынарындай... Кетейін 
кетерімде жадыма алып, айтшы бір тарқатқандай 
қумарымды-ай». «Бекет» пьесасындағы дербес шу
мах -  тозбас зердей туған поэзиямызда мәнгілікке 
сақталар мура! Қазақтын кара еленіндегі төгілмелі 
еркіндікте, көсілмелі кесте де көрініс береді. Мәсе- 
лен, «Еңлік -  Кебек» касіретнамасындағы есерсок 
Есен батырдын аузына салған сынар шумакты тын- 
даған казак тап осының өзі халыктын төл туынды- 
сы болар-ау деп ойлап калуы ғажап емес: «Қадал- 
ған кара кезін мөлдіресін, Үніңді досың естіп, 
елжіресін. Сырнай мен жау тартатын сыбызғыдай, 
Белгіні кімге беріп келтіресін?» Енліктін туған 
елімен, жакын-жамағайынымен зарлана коштасуы: 
«Ата-анам, ак батанды аттап кеттім, тентек ел тал- 
кысына тастап кеттім. Болсам да шубар жылан Іштен 
шыккан, «ҚарғамасІ» деген сенім сактап кеттім.» 
Осы өлең халык әні болып шыркалып жүр. «Ер бол- 
сак, бізге карыз намыс кумак» деп жазушынын өзі 
айтпакшы, басты туындыларында орайын тапкан 
онтайлы тустарда осы идеяны бүкіл елдік арман 
езегіндей устанған. «Бекет» пьесасындағы кыздар 
хорыңцағы: «Пана бол, зар илеген ел-анана, Пана 
бол жергектегі жас балаға. Ел зары -  намысы бар 
ердін зары, Пана бол, тентіретпе ку далаға!» деп, 
бүкіл алашына астыртын әрі жанама жар шашкан- 
дай әлпет көрсетеді. Осы пьесада «кан жылаткан 
халыкты кара орнынан айырған» деген еленді 
естіген әр казактын көкейінде сонау 1931-33 ж. 
аштыкта миллиондаған мүскіндердің шетелдерге 
босканы, не туған топыракта жер кушканы турма- 
ды ма екен?! Халык бостандығы, ел тәуелсіздігі, 
ердін бас еркіндігі, әсіресе «Абай» операсы либ- 
реттосыңда тереңдетіле, тебіреніспен жырланған. 
«Алып бар бізден сәлем кен далаға, ерікті киял ет- 
кен ел-далаға». 19 ғасырда орыс отаршылдығын 
шенеген «Бекетте» автор осылай дейді. Ежелгі көне 
уғымдарды, кимас-әрекеттерді халык аузындағы 
кашанғы калыптан кашкактап, өзінше ернектейді. 
Мәселен, «Мерейі үстем болтан Бекет» деудің ор- 
нына «Туы аспандап Бекет тур» дейді де, деп бей- 
нелеме бедер сотады. «Қарагез» касіретнамасыңда 
Сырым акын аузынан айтылатын: «Асан сал -  сал 
ішінде бір алуаны, Тозтан зан, азтан заман балуа- 
ны» «жолдарындаты тозтан» және «азтан» -  ішкі 
уйкастар елеңге күйлілік, әуезділік дарыткан. Ә. 
осы тәсідді -  ішкі үйкаска уйірлікті төл туындыла- 
рытугілі, аудармаларында да жиі байкатады. Мәсе- 
лен, В. Шекспирдін «Асауға түсауында» «Қыз кыныр 
болса, мен шымырмын!» деп уытты сөзді ойната 
колданады.
Ә. поэзиясынын аса айқын артыкшылыты өлен жол- 
дарын ассонанска және аллитерацията жиі 
белейтіңдігі: «Ата-анам, ак батаңды аттап кеттім. 
Тентек ел талкысына тастап кеттім.» Бірінші тар- 
мактаты терт сөздін бәрі бірдей «а» дауысты ды- 
бысынан басталуы немесе екінші жолдаты үш 
бірдей сөздін «т» дауыссыз дыбысынан басталуы 
саздылыктын сарындамасындай кулакка жатым- 
ды-ак. Сезімге де, акылта да әсерлілігі басым шен- 
дестіру тәсілін де жазушы елендерінен тапкан сай- 
ын сүйсінеміз. «Сал болмай, көбінесе женге бо-
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лып» деген жалғыз жол өлеңмен-ақ Сырым ақын 
Асан салды әжуалап жайратып-ақ салғаңдай. «Еңлік
-  Кебектегі» Абыздың айтулы толғанысыңда «Асы- 
лымның бәрі -  бор» деген қарғысынан да салмақты 
жалғыз тармақ азған заманның аянышты халінен 
хабар береді. Сом болаттай деп жүрген сойларым- 
ның барлығы шетінен бордай егілген ез болса, елім 
қайтіп оңар? Ә. осыңцай ұлы өкінішті бас-аяғы үш 
сөздің аясына сықап сыйғызған! Ә. поэзиясында 
көркемдегіш құралдар әрі жаңа, әрі тосын... әрі 
сан алуан сипатта, «Бәйгі алған, ту қулатқан желді 
аяғым, қара көк қирата озған бестісіңце.» Екпінімен 
жаудың жалауын жер жастандырған тұлпар осал 
ма?! «Сызы өткен мынау неткен дәурен еді?» Жас 
дәуреннің басына зауал төнді деуге оқтанған ав
тор ойын ссылай кестелейді.
Жалпы өнер өлкесіңдегі сияхты Ә. өлеңдерінде де 
туыстас тілдер лексикасынан ана тілімізге асыдцар 
қосуды умытпаған. Мәселен, қырғыздың «аяш» 
(аяулы), «тугенің бітпес» (таусылмас), «ақ мөңгілі 
тау» (мәңгі мұз басқан тау) секідді тірестері, фар
сы тілінен бізге ауысқан «жанан» (нақ суйер) сөзді 
соның айғағы Ана тіліміздегі архаизмдерді қолда- 
нуда да Ә. тартынбайды. Бұл урдістер де былайғы- 
ларға, кейінгілерге улгі! Үйхастама жуйесінде де 
жуйріктік танытады. Еңлік қоштасу әніндегі: «Ту
там ел, амандасам жас-кәріңе, Бірге өскен қүрбы- 
хүрдас, ДОС бәріңе. Жарасқан әзіл-сауық, Аға-жең- 
ге, аласың мені не деп естеріңе?». «Жас-кәріңе» -  
«ДОС бәріңе» -  «естеріңе» немесе басқа өлеңдегі 
«бет пердесіз» -  «жек көрмеңіз» -  «шет көрмеңіз» 
сияқты төрт буыңды толымды COM үйқастар.
Ә-тің ақпа ақындығын «Абай» операсы либретто- 
сындағы хусни қүндылығы архылы терең тани 
түсеміз. «Тыныштықта мезгіл бедеу: жыр тумай- 
ды. Сәттер бар: Қасіреттен ой тулайды. Толқыған 
теңіз атқан меруерттей сол шақта найзағайдай 
сөз зулайды». Шұғылалы бұл шумақты поэзияға 
арналған әлемдік антологияға тартынбастан әбден 
қосуға болар еді. Иә, мұңдағы ақындық қүдіреттің 
хуаттылығы да сондай күшті, зор. «Тыныштықта 
мезгіл бедеу» -  езі бір алтын алқадай дербес ту
там нақыл, ақыл тұнбасы. Өлі, жансыз мезгілді 
жандыта айналдыртан бейнелі метафора -  «бе
деу» сөзі. Либреттоның өн бойында узілмейтін желі
-  Абайдың «Сары далада сарылтан елінің» сабаз 
қамқоршысы екендігі: «Ей, халайық, барым ең 
сен, Зарыңа зар қосып ем. Жатың емес, досың ең 
мен, ДОС пейілін тосып ем! Баурым жара, сөзім 
нала, Дертпен келем мен бугін. Аямас жас мені 
айнала Салды салмақ сұмдьғын!» Қазақ «дертпен 
келем мен бугін» демеген. «Дертке ұшырадым» 
сияқты түрде айтқан. «Сүмдытын салу» -  өте соны 
тың метафора. «Өрт садды» дегенмен қалыптас. 
Халық кдмқоршысы атантан күрескер ақыңдардың 
түмыры толассыз қасіретке толы болып келеді. 
Осы шындықты автор өз кейіпкері Абай аузымен 
айшыхтайды: «Азта тынбас ақын зары, Қамап 
түрсын, қалыңсоры! Айт дегенді айтпақемес, Айт- 
патаңды меңзер жолы!». Көшбасшы ақын бейнесін 
ақын-драматург ссылай сомдатан. Шынайы по
эзия жалын оты бұрқ-сарқ қайнатан жанартаудай 
бүркднтан сезімдердің лапылдатан сәтінде, ақыл- 
ойдың арыстанның ашуыңдай ашынтан мезетінде 
туады. Мухтар ақындыты да осының ақиқат айта- 
ты, дана дәлелі! Өлеңнің хүсни-көркем қасиеттілігі

тарапынан алтанда, ала бөтен оқшау туындылар, 
әсіресе «Абай» операсының либреттосы, «Бекет» 
пьесасы, «Айман -  Шолпан» комедиясынан көрініс 
беруі. Замандас қазақ ақындарының ата буын, іні 
буын өкілдерінің әмбесі Ә-тің қайталанбас үрді- 
сінен үлгі алды, айшықты сөйлеуге үйренді. 
Өйткені Ә-тің көркем сөз үлгісі -  солтын тартпас 
сәулетті үлгі. М. Әлімбаи
АҚЫНЖАНОВ Мүсатай Бекболатүлы (1905- 
1986), тарихшы, драматург, әдебиет зерттеуші. 
Тарих тылымының докторы (1971), профессор. 
«Біздің ән», «Исатай мен Махамбет», «Батытай- 
Батила», «Жеңіс хамы», «Алтын саха» т. б. пьеса- 
лары, «Абайдың өмірі мен творчествосы» (1955), 
«Қазах атартушыларының саяси-хотамдых көзха- 
растарының халыптасуы» (1955), «Қазах халхы- 
ның шытуы мен халыптасуы» (1971) тылыми-зерт- 
теу еңбехтері т. б. жарияланды. 1946-53 ж. ке- 
ңестіх саяси-идеологиялых түсында әсіресолшыл 
көзхарас үстанып, белді талымдардың тылыми 
позициясын сынта алды. Жаңсах піхірлер мен 
орынсыз байбаламдарта үрынды. Мүның өзі 
белгілі бір дәрежеде Ә-тің Мәскеуге бас саута- 
лап кетуіне мәжбүр етті. Ә. өзінің Ғылым ахаде- 
миясы өтхізген халыхтых әдебиет мүралары ту- 
ралы конференциясы мен Жазушылар одатын- 
даты сөйлеген сөздерінде А-тың хателіктеріне 
тохталып, оның жалаң түжырымдарын сынады. 
Арада біраз жылдардан кейін наташылы-жиенді 
ехеуі хайта табысып, халыпты харым-хатынас 
орнады. А. Ә. туралы әр жылдары «Абай» пьеса
сы туралы» («Социалистіх Казахстан»), «Шыңтыс 
топыратында» («Біздің Мұхтар», А., 1975, 1977) 
атты естеліктер жазды. Оның М. Әуезов пен Т. 
Рысхұлов туралы дерехті шытармасы хөзі тірісін- 
де жарияланбай, холжазба хуйінде халып хой- 
ды. Ал ұлы жазушы «Қайта тутан халыхтың әде- 
биеті» атты махаласында А-ты хазахтың көрнекті 
драматургтерінің хатарында ататан.
АҚЫШЕВ Зейтін (1911-1991), жазушы, драматург. 
«Ахбел асуы» (1971), «Жесірлер» (1973), «Бүршах 
соххан жер» (1976), «Жаяу Мүса» (1978), «Шынар- 
дың шыбыты» (1987) романдары, «Жаяу Муса» 
(1965), «Келіндер» (1967), «Қутылмайды ол» (1969) 
пьесалары жарых хөрді. «Түнгі сарын» -  хеше мен 
бүгін» атты махаласында («Лениншіл жас», 1969, 
12 сәуір) М. Әуезов драмасының 1935 және 1969 
жылты екі хойылымын салыстыра отырып, ахтер- 
лердің ойнау шеберлігіне талдау жасатан, сондай- 
ах пьесаның алташхы және соңты нүсхаларындаты 
елеулі өзгерістер, жаңалыхтар турапы келелі пікір- 
лер айтхан.

И. Xacenyjbi
«АЛАШ», газет. 1916 жылты 20 харашадан бастап, 
1917 жылдың 25 мамырына (соңты 22 нөмірі сахтал- 
тан) дейін Ташхент халасында аптасына бір рет 
шытып туртан. Газетті шытарушылар -  ерлі-зай- 
ыпты Көлбай және Мариям Төгісовтер. «Алаш» га- 
зетінің 1917 жылты 30 наурыздаты 16-санында «Се
мей семинариясында охитын: Аймауытов һәм Әу- 
езов» деп, бірігіп жазып, холдарын хойтан «Казах- 
тын өзгеше мінездері» атты махала басылды. Бул 
Ә-тің жарыхха шыххан алташхы махаласы еді. 
Махалада хазах ішіндегі кейбір жатымсыз әдет- 
түрыптың орын алуы тарихи кезеңдермен хабат- 
тастыра харастырылтан, хазах охытандарының ел 
мәдениетін алта бастырудаты релін көрсеткен

М Әбдөш



АЛАШ, қада. Ертіс өзенінің оң жағына орналас- 
қан Семей қаласының бір бөлігі. Алашорда үкіме- 
тінің 1917 ж. желтоқсандағы шешімі бойынша А. 
қаласы аталып, Алаш автономиясының шығыс ас- 
танасы деп ресми түрде жарияланды. 1927 жылға 
дейін барлық мемлекеттік құжаттарда солай жа- 
зылып келді. Кейіннен қаланың бұл белігі Жаңа 
Семей ауданы деп езгертілді. ІҮІ. Әуезов пен 
Ж. Аймауытовтың 20-жылдардың алғашқы жар- 
тысында жазған әңгімелеріңде «Алаш қаласы» деп 
жазылған. Үлы жазушы А. қаласында турған. Онща 
Алашорда үкіметінің үйі, Тінібай мешіті т. б. тари- 
хи уйлер орналасқан.

Т. Журтбай.
АЛАШОРДА. Үлт Кеңесі -  Алаш автономиясы- 
ның укіметі (1917 ж. желтоқсан -1920). 1917 ж. жел- 
тоқсан айының 5 - 1 3  күндері Орынборда өткен 
2-жалпықазақ съезінде сайланды. Құрамындағы 
мүшесі 25 болып, 10 орын қазақ-қырғыз арасын- 
дағы басқа халықтарға қалдырыдды. А-ның қура- 
мына Қазақстанның барлық аймақтарынан 15 адам 
сайлаңды: Уәлитхан Танашев (Бекей Ордасынан), 
X. Досмухамедов (Орал обл.), А. Тұрлыбаев (Ақмо- 
ла обл.), X. Ғаббасов (Семей обл.), М. Шоқай 
(Сырдария обл.), С. Аманжолов (Жетісу обл.) т.б. 
А. құрамына облыстардан тыс халыққа кеңінен 
таныс қайраткерлер: Ә. Бөкейханов, Ж. Досмуха
медов, Ә. Ермеков, М. Тынышбаев, Б. Қулманов, 
Ж. Ақбаев, Б. Мамытов, О. Әлжанов сайланды. А. 
құрамына сайланғандар тугелге дерлік жоғары 
білімді зиялылар еді. Олар Санкт-Петербургтің, 
Мәскеудің, Қазанның, Томскінің т.б. қалалардың 
жоғары оқу орыңдарын заңгер, экономист, дәрі- 
гер, математик, тау-кен және темір жол инженер- 
лер! т.б. мамандықтар бойынша бітіргендер. Бұ- 
лардың басым көпшілігі өз мамандықтары бойын
ша қызмет атқарумен қатар ғыл.-шығармашылық 
жұмыс атқарды. Ал 1917 жылғы қос төңкеріс ара- 
лығында олар қоғамдық-саяси өмірге белсенді 
түрде ат салысып, Алаш партиясы мен Алаш авто- 
номиясын құруда Бекейхановқа сенімді серік бол
тан қайраткерлер еді. Үкімет төрағальгына үш қай- 
раткер -  Бөкейханов, Қулманов және Турлыбаев 
усынылды. Көп дауыс алған Бекейханов тераға 
болып сайланды. Алаш автономиясының үкіметі 
сайланғаннан кейін кеп кешікпей Ғаббасов А-ға 
бүкіл «қазақ-қырғыз балалары бағынған укіметіміз 
депсеніп, ант беріп, басқа үкіметті (Кеңесүкіметін) 
танымай, өз үкіметінің әмірін екі қылмай орындау 
керек» деп жазды («Сарыарқа», 1918, 22 қаңтар). 
А. ез алдында турған міндеттерді ойдағыдай атқа- 
ру ушін Алаш Автономиясының «халықтық мили
ция» атанған қарулы күштерін жасақтауға үлкен мән 
берді. Оған кажетті офицерлер дайыңдау үшін ата
ман Дутов басқарған Орынбор казак әскерінің 
тәжірибесі мен көмегін пайдалану қажет деп та- 
былды. А-ның Дутовпен жақындасуы Алаш жетек- 
шілерінің жағдайын қиындата түсті. Өйткені Оңт. 
Оралда Ә. Жангелдин ұйымдастырған қызылдар 
жасағы П. Кобозев пен С. Павлов басқарған қы- 
зылгвардия отрядымен бірлесе отырып 1918 жыл- 
ғы 18 қаңтарда Орынборды басып алды. Қызыл- 
дардан кашқан Дутовпен бірген алашордашылар 
да Орынборды тастап кетуге мәжбур бодды. Осы- 
тан байланысты А. біртутас қазақ автономиясын 
құрып улгермей, барлық қазақ жерлеріңдегі үкімет 
бірлітінен айырылып қалды. Үкімет мүшелерінің 
біразы Семей маңындаты Алаш қаласы атантан 
(бұрынты Жаңа Семей) едді мекеніне келіп, өздерін
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А-ның шытыс белімі деп жариялады. Үкімет мүше- 
лерінің 2-бөліті Орал облысыңдаты Жымпиты кдла- 
сына келіп, өздерін А. укіметінің батыс бөлімі не- 
месе Ойыл уәләяты деп атады. Үкіметтің таты бір 
белігі Жетісу обл-ңца әрекет етті. Едце азамат со- 
тысы басталтан 1918 жылдың жазыңца А, бастатан 
күштер және большевиктер мен Кеңес өкіметінің 
соңынан ерген куштер қарама-қарсы жақта қалып, 
өкімет үшін бір-бірімен ашық куреске шықты. А. 
азамат сотысы жылдарында кеңес қурылысына жау 
күштер жатында болды. Нәтижесінде азамат со- 
тысыңца жеңіске жеткен Кеңес өкіметі Алаш партия
сы мен А. укіметін таратты. Кеңес өкіметі Алаш пен 
А-ны Қазақстанның қотамдық-саяси өмірінен алас- 
тауда алдау мен арбау әдісін де, қару жұмсап, 
куштеу жолын да қолданды. Кезіцце (1919-20) Ке- 
ңес өкіметі Алаш қозталысына белсене қатысқан- 
дардың барлытына кешірім жасатанына қарамас- 
тан, олар түтелге дерлік сталиншіл әкімшіл әміршіл 
жуйенің қурбандарына айналды.
Ә. Алашорданың әлеуметтік котамдық жумыста- 
рына араласып, қарулы күштерін құрута, 2-жалпы- 
қазақ съезіне қатысты. Жалпы алтанда Мұхаң 
алашшыларта барынша жақын жүріп, солармен 
үндес, ниеттес болды. Сол үшін де түрменің дәмін 
татып, өмір бойы тоталитарлық жуйеге сенімсіз 
адамдар қатарында саналды, моральдық қысым 
көрді, жазықсыз жапа шекті, қутынта ушырады.

К. НурпеШс.
«АЛАШ АРЫСТАРЫ -  МУХТАР ӘУЕЗОВ»,
Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және әде- 
би-мемориалдық корық-муражайының бөлімі. 1997 
ж. 23 қыркүйекте Ә-тің 100 жылдық мерейтойына 
орай Семей қаласында ашылтан. Музей экспози- 
циясы Комиссар көшесіндеті Әнияр Молдабаев- 
тың үйінде орналасқан. Бұл уйде 1920-1922 ж. Ә., 
Ж, Аймауьгтовтар туртан. Муражайдың 4 экспози- 
циялық бөлімінде улы жазушы өмірінің 1908-1925 
жылдардаты кезеңі керсетілген. Муратат деректері, 
фотосуреттер, сирек кездесетін кітаптар, афиша- 
лар, бейнелеу енерінің туыңдылары Ә-тің алташқы 
жазушылық, журналистикалық, педагогикалық, 
қотамдық саладаты еңбектерімен таныстырады. 
Бір бөлім Алаш арыстары Ә. Бекейханов, А. Бай- 
турсынов, М. Дулатов, С. Торайтыров, Ж. Аймау- 
ьп-ов, Ш. Қудайбердиев, М. Тынышбаев, Ә. Ерме
ков, X. Ғаббасовтарта т. б. арналтан. Муратат 
деректері 1918 ж. Семейде орналасқан бірінші 
ұлттық мемлекет -  Алаш автономиясының тари- 
хымен таныстырады.

Р. Жанболатова.
АЛАШ ПАРТИЯСЫ, саяси уйым. Қазақ интелли- 
генциясының ұлттық-демократиялық саяси ұйы- 
мы (1917-1920). 1917 ж. 21-26 шілдеде Орынбор 
қаласында өткен І-Бүкілқазақтык съезде қурыл- 
ды. Алаш партиясын қуру үшін улттық-демократия- 
лық қазақ интеллигенциясының журт танытан 
жетекшілері Ә. Бекейханов, А. Байтурсынов, Мус
тафа Шоқай, М. Тынышбаев, М. Дулатов, X., 
Ж. Досмухамедовтер, Ә. Ермеков, Ж. Ақбаев, 
X. Ғаббасовт. б. қайраткерлер 1905-1917 ж. қажыр- 
лы еңбек етті. Алаш партиясы кеңес өкіметінің 
идеяларын қабылдамады. Алаш партиясының бат- 
дарламалық тужырымдары сол кезде елдің әр турлі 
қалаларында оқып журген жастар тарапынан, со- 
лардың ішінде Семейдегі муталімдер семинария-
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сында оқыған (1915-1919) Ә-тен қоддау тапты. 1918 
ж. цазан айында Омбы қаласыңда өткен қазақ жас- 
тарының Құрылтайына Ә. Алашорданың Семей- 
дегі шығыс бөлімшесінің жастар өкілі ретінде қаты- 
сып, баяндама жасады. Кейін де рухани қолдау, 
көмек көрсетті, Осындай әрекеттерін ғайбаттап, 
Колчак пен Алашорданы жақтады деп, 1929 ж. 19 
сәуірде «Советская степь» газетіңце сурқия мака
ла жарияланды («М. 0. Әуезовтің өмірі мен шығар- 
машылық шежіресі», А., 1997, 40, 105-беттер).

К. Н\рпеШс.
АЛАШ ҮРАНДЫ ӘДЕБИЕТ, Алаш партиясы, 
Алаш қозғалысы, Алашорда үкіметіне қатысқан 
қоғам қайраткерлері, жазушылар тудырған әде- 
биет. Бастау көзін ғасыр басында (1909) шыққан 
А. Байтұрсынов, М. Жумабаев (1912) т. б, шьғар- 
маларынан алады. Үзақ жылдар бойы жабық бо- 
лып келген бул тақырып 1986 жылдан кейінгі, 
әсіресе Қазақстан тәуелсіздік алғаннан соң ай- 
қындала бастады. 1988 ж. құрылған арнайы мем- 
лекет комиссиясы тарихи құжаттармен, архив ма- 
териалдарымен, сот істерімен, нақты шығармалар- 
мен таныса келіп, Ахмет, Мағжан, Жүсіпбек, 
Міржакып, Шәкәрім, Әлихан есімдерін халыққа 
қайтару туралы ұсыныс жасап, үкіметтің арнаулы 
каулысымен олардың бәрі де үзақ жылдар бойы 
жабылып келген жаладан, жағылып келген жала- 
дан, жасалып келген қиянаттан арылды.
Желісі үзілмеген жеке адамдар арасыңдағы ұстаз- 
дык-шәкірттік, ағалық-інілік, туыстық-бауырлық 
қарым-қатынастар қаншама: Мағжан мен Сәкеннің 
семинарияда катар окуы, Жусіпбек пен Мұхтардың 
«Абай» журналында бірге істеуі, Смағулдың Әли- 
ханға куйеу бала болуы, Ахметтің I .  Кеңесбаевты, 
Жүсіпбектің М. Балакаевты, Мағжанның Б. Кен- 
жебаевты окыгуы -  Алаш козғалысы рухын кейінгі 
урпакпен жалғастырған мың сан тамырлар. Мұның 
устіне мәдениет министр! Ілияс Омаровтың Мағ- 
жаңды ағартуға күш салуын, А. Жұбановтың журген 
жерлерінде Мағжан өлеңдерін жатка айтып отыр- 
ғанын, Әди Шәріпов Ахметтің «Әдебиет таньггкыш», 
Бауыржан Момышұлы Ахметтің «Маса», «40 мы- 
сал», Кенжебаев Жүсіпбектің «Психология», Ахмет- 
тің «Әдебиет таныткыш», Құрманбай Толыбаев 
Міржакыптың «Оян, казак!», «Бакытсыз Жамал» 
кітаптарын сактап келгендігін, оларды жасырын 
турде кейінгі буынның окығандығын коссаңыз, ұлы 
арнаның үзілмегеніне әбден көзіңіз жетеді.
Ауыл мұғалімдігінен бастап бұлар істемеген коғам- 
дык-әлеуметтік жұмыс жок десе де болады: газет- 
журнал шығару, адам емдеу, сот болу, темір жол 
салу, жер өлшеу, Ресей Думасына мүше болу, 
ұлттык Агвшорда өкіметін жасау, Алаш кайраткер- 
лері табиғатынан асыл туған, айрыкша дарынды 
жаңдар. Олар сол сөнбес отты нәрсіз іске, аз күн- 
дік максатка, өткінші атак-даңк алуға, кайырсыз 
байлык-дәулет табуға емес, ултка кызмет ету деп 
аталатын мәңгілік арманға жұмсаған. Күрес жолы- 
на шыккан кезде бул ерлердің бес каруы сай еді. 
Сол замаңдағы кез келген озык елдің зиялыла- 
рынан асып түспесе, кем сокпайтын, әр түрлі ғы- 
лым негіздерін меңгерген, сегіз кырлы, бір сырлы 
тулғалареді. Алаш козғалысына катысып, Алаш пар- 
тиясын курысып, Алашорда үкіметін жасаған кай- 
раткерлер ішінен казак әдебиетінің алтын діңгек, 
CO M  туғырлары шыкты. Отаршылдыкпен шайкас.

артта калушылыкка карсылык, надандыкты мансук 
ету, азат, тәуелсіз демократиялык, дербес мемле- 
кет куруды биік нысана ету, белгілі бір тап мүддесі 
емес, жалпы ұлт максаты ушін күресу, өркениетті 
нысана туту, жаңа татар әдебиеттеріңцегі бірталай 
идеялармен сарындастык, -  бул ағымда болған 
улылы-кішілі азаматтардың баршасының дуниета- 
нымына ортак, етене касиет, сапалар еді.
Бул идеялар казак әдебиетінде бурыннан бар үлгі- 
лермен коса жаңа жанрлык формалар аркылы жүзе- 
ге асырылып, роман, драма, г^блицистиканың соны 
түрлері туды. Әлем әдебиетінің классикалык шы- 
ғармалары аударылды. Сөйтіп әсіресе Абай сабак- 
тарын нысана туткан, бурынғы озык дәстүрлерді 
жалғастырған жаңа сапалы Алаш ураңды әдебиет 
рухани тарихымыздағы ерекше кезең болып табы- 
лады. Бул толкын өкілдерін тугеддей кырып таста- 
ғанмен, олардың шығармаларындағы рух, идея, 
нысана кейінгі әдебиеттен жалғасын тапты. 
Тугелдей большевиктер ыкпалында болтан, кеңес 
саясатына әбден сенген Сәкен, Ілиястардың өзі 
басты шығармаларында («Аккудың айрылуы», 
«Көкшетау», «Куй», «Күйші», «Қулагер») Алаш уран- 
ды әдебиетпен такырыгттас кана емес, идеялык тур- 
ғыдан сарыңцас, әуендес. Ә. Абай заманының пси- 
хологиялык портретін жасау аркылы халкымызды 
күллі әлемге таньдты. Өзін Алаш ураңцы әдебиеттің 
серкелері Ахметтің, Әлиханның, Міржакыптың, 
Мағжанның, Жусіпбектің, Шәкәрімнің тікелей шә- 
кірті, олардың тарихи миссиясын жалғастырушы 
екенін терең сезініп, айкын уккан, осы жолда сан 
алуан келісімге барып, көптеген киыңдыктарды бас- 
тан кешіріп, абактыға камалып, одан кутылып шык- 
каннан кейін де үнемі куғын-сүргін көрген Ә, казак 
прозасы мен драматургиясын әлемдік биік көркем- 
дік деңгейге көтерді. Сонымен катар ол әдебиет- 
тану, фольклор, эстетика, философия, тарих сгіла- 
ларыңда да аса бай ғылыми мура калдырған энцик
лопедист-талым. Ең бастысы Алаш козғалысының, 
Алаш уранды әдебиеттің негізгі идеологиялык, эс- 
тетикалык, көркемдік мураттары негізіңце жазыл- 
тан улы шьгарма -  «Абай жолы» роман-эпопеясы 
дала татдырын мухит тектес тереңдікпен бейнелеп, 
казак топыратында жуздеген жылдар атой берген 
азаттык сарыңдарын элем халыктарының жүрегіне 
жеткізіп берді.

Р. Нургали.
АЛБАН АСАН Барманбекулы (1866-1916), Албан 
руынан шыккан акын, ағартушы. Қазак, кырғыз 
(буғы руы) арасында бала окытып, шәкірт тәрбие- 
леп, молда атанған. Оның «Жеті кисса» атты тол- 
ғаулар топтамасының узінділерін алғаш рет I. 
Жансүгірулы «Жаңа мектеп» журналына (1926, №9- 
10) жариялаған. Кейін 1934 ж. «Акыр заман» деген 
жеке жинағын жарыкка шығарды. Акын өмірінің 
соңына дейін өз заманының әлеуметтік теңсізді- 
гін, Ресейдің отарлау саясаты салдарынан еркін- 
дігінен, жерінен айрылған елінің муң-зарын толғау- 
ларына аркау етті. Жалпы А. А. жырлары Шортан- 
бай, Мурат, Дулат, Кердері Әубәкір шьғармалары- 
мен үндес. Ә. 1927 жылғы Жетісу акындарына ар- 
налған колжазбасыңда Асан акын шығармашылы- 
ғына ерекше токталады. Онда Асанның шығарма- 
шылығы, кеш те болса, тутас алғанда сол кездегі 
кедейлік жайлаған казак халкының өмірін шыр- 
мап алған букіл әділетсіздік атаулыға карсылык- 
ты біддіретінін, ол 16 жылғы окиға карсаңында дү- 
ние салса да, орыс шенеуніктерінің көз алдында 
еңбек сіңірмей-ак, өз пайдасы ушін даланың сана-



лы адамдары к.урметіне ие болған би-болыс, бар- 
лык аткаіиінерлердің өн бойыңцағы пасық қылық- 
тарды шықпырта сынап, зәрлі күлкі етумен өткенін 
тілге тиек етеді.

Т. Ә/ібек.
«АЛҒАШҚЫ ЭСЕР», жазушының мақаласы. Бі- 
рінші рет 1937 ж. 17 қаңтарда «Социалды Қазақ- 
стан» газетінде жарияланды, сол нұсқа Ә-тің 
20 томдық шьғармалар жинағына енгізілді (1985, 
17-кітап, 55-58-беттер), Мақала «Ер Тарғын» опе- 
расының (либреттосы -  С. Камаловтікі, музыкасы 
-  Е. Брусиловскийдікі) туңғыш рет 1937 ж. 15 қаң- 
тарда Қазақ мемлекеттік музыка театрында (кдзіргі 
Абай атыңдағы Қазақ мемлекеттік опера және ба
лет театры) қойылуына байланысты жазылған. 
Оңда ұлы жазушының алғашк.ы әсері, ой-толғаныс- 
тары баяндалған. Автор кун сайын қадірі артып, 
беделге ие бола бастаған опера театрының тағы 
бір жаңа еңбегіне ризашылығын білдіре отырып, 
«Тарғын» операсының барлық жағынан уйлесімді, 
әдемі шыққанына суйсініс білдірген. Қойьтымның 
жұп-жұмыр болып шығуына режиссер Қ. Жандар- 
бектің сіңірген еңбегін ерекше атаған. Мұнан бас
ка К. Байсейітова, Қ. Бадыров, М. Ержанов, 
Ш. Жиенкұлова т. б. шебер ойнаған рөддеріне зор 
баға берген. «Брусиловский жолдастың аса кым- 
бат бір ісі -  би атаулының көпшілігі казактың белгілі 
ән, белгілі куй ырғактарына кұрғаңдьғы. Бул опе- 
рада композитор халык ән-куйіне бұрынғыдан да 
көп тереңдеп, көп суйенемін деген негізгі дұрыс 
бағытка беттеп, сол халык музыкасының аркау, 
бояуын әлсіретпеген де бузбаған» деп, зор мактау 
айткан. Үлы жазушы бұдан әрі өзінің кейбір сын- 
пікірлерін ортаға салған. Оның ойынша, халық ара- 
сына кеңінен мәлім әндерді оңды-солды пайдала- 
нуда талғампаздык таныгу керек тәрізді. Сондай- 
ак ескі куйлерді әнге айналдырып пайдаланса 
ізденіс те, жаңалык та мол сезілер еді. Сонымен 
катар сахнада жүріп-тұруда кемшіліктер бар, опера 
созыпыңкы, узактау шыккан деп, автор өзінің те
атр өнерін жетік білетінін анык таньггкан.

Н. Ерсарыулы.
«АЛҒЫСЫМ САҒАН, ТУҒАН ЖЕР», жазушының 
макаласы. 1957 ж. кыркуйек айында 60 жылдық 
тойында туған жерінде сөйлеген сөзі. Жазушы 
муражайының колжазба корында сактаулы. Ма- 
шинкамен басылған колжазбаның соңында «Лен- 
тадан жазып алған Б. Ибраев» деген ескертпе бар. 
Осыған карағаңца, баспа бетінен емес, туған жер- 
дегі жиналыс-кездесу кезінде магнитофон таспа- 
сына тусірілген болу керек. 1957 ж. жазушының 
60 жыддык мерейтойы КСРО-ның астанасы Мәс- 
кеуден бастап одактас республикаларда, Қазак- 
станда кең шеңберде тойланған болатын. Қазак- 
стандағы той республика астанасы Алматыда, об- 
лыс орталыктарында, аудаңдарда, ужымшар, кең- 
шарларда, мектегттерде аталып өткен болатын. Се
мей облысындағы той Семейдің өзінен басталып, 
Абай ауданында, жазушының туған жерінде жал- 
ғасты. Туған жерін жазушы өзі тіленіп, жанына 
жолдастарын ертіп салт атпен аралаған. Абай 
бейнесіне тәу еткен. Жазушы сөзіне Караганда, 
бул кездөсу облыс, ауданда емес, жазушының 
туған жеріндвгі кейін «Мухтар Әуезов» кеңшары 
болған ауылда өткенін байкаймыз. Осы жайында 
жазушы К. Оразалин «Абай ауылына саяхат» 
кітабыңда.’ «Мухтар Әуөзов» атыңцағы совхоздың 
орталығы бурынғы Қаскабулак колхозының 
негізінде улғайтылды. Ауылдың алдыңғы жағын-
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да көлмен жалғас алаң бар. Дәл осы жерде 1957 
ж. Мухаң алпыс жаска толып, туған еліне келген- 
де, ауылдың еңбектеген шалы мен еңкейген кәрі- 
сіне дейін тосып алған. Мухаң аса катты кобал- 
жып сөз сөйлеген» дейді (127-128-беттер). Сөйлеу 
стилінде улкен орталыктардағы ресмилеу жиындар- 
дан гөрі ет жакындар арасыңда болуға тиісті жылы, 
ыстық сезім, карапайым сөздермен берілген туыс- 
тык ыкылас айқын сезіледі. «Будан былай да, ендігі 
кал-куаттың барлығын жумсап, сіздердің көңіддері- 
ңіздегі менің еңбегіме жақсы пейілмен карап, жак- 
сы бағалайтын алғыс айтарлык туыскандык, ата- 
лык, аналык, бауырлык сезімдер өзгермейтіндей 
мумкін болса, өсе беретіндей еңбек етуді арман» 
еткенін айткан. Мақала жазушы өмірінің ең бір тәтті, 
кимас сәттерін аңғартады.

Р. Әбдіғулов.

АЛДАБЕРГЕНОВ Нурмолда (1906-1967), ауыл 
шаруашылығын уйымдастырушы, коғам кайрат- 
кері. Екі мәрте Социалистік Еңбек Ері (1948, 1958). 
Отыз жылдай өзі баскарған ужымшарда (1935-67) 
азат тәжірибе мен ғылыми жаңалыктарды енгізіп, 
кала улгісінде курылыс салуды жүзеге асырды. 
Қазак КСР және КСРО Жоғарғы Кеңестерінің де
путаты болды. М. Әуезовпен жақын дос-жолдас 
болып, үй іштері тонның ішкі бауындай араласып 
турған. Екеуі кездескен сайын шаруашылык, 
мәдениет жөнінде ой-пікір бөлісіп журген 
(М. Әлімбаев, «Кемеңгердің көлеңкесі де ыстык»; 
Ү. Доспамбетов, «Шың мен шыңырау»), 
«АЛДАҒЫ ЖЫЛҒА АСҚЫН ТІЛЕК», жазушы- 
ның публицистикалык макаласы. Көп жылғы 
үзілістен кейін кайта шыккан «Қазак әдебиеті» 
газетінеарналғанекінші макала. 1955 ж. Зіжелток- 
сандағы санында жарияланған, кейін Ә-тің 20 том- 
дык шығармалар жинағының 19-кітабына енгізілген 
(1985, 349-350-беттер). Автор жазушылар газеті- 
нің мазмуны, мәдениеті, тілі, түрі, үлгі-өрнегі пар
тия мен халыктың талабына дөп келуіне тілек біл- 
діре отырып, өз ойларын ортаға салады. Окырман- 
ның ыстык ыкыласына бөленіп, кадірлі болу ушін: 
а) әр жазушы осы газет жузінде большевиктік 
негізде, объективті, әділ, талабы мол сын, шын 
сөзге мығым болсын; ә) әдебиеттегі, әдебиет ай- 
наласындағы мінез-мерзімде зор сапаға ие бол
сын; б) осыларды социалистік мәдениет кайрат- 
керлері «адам жанының инженері» деген атакты 
таныта білсін; в) ол ушін Коммунистік партияның 
адамгершілік, гуманистік даналык дәстурінен үлгі 
алып, уйренейік, өнегелі өсейік деп, газетке тілек 
айтады. Бул, әрине, заман талабына сай, сол кез- 
дегі идеология турғысында жазылған шыарма еді.

Н. Оспантегі.
АЛДАЖАРОВ Ниязбек Әбдіғалиулы (1915-1988), 
шежіреші. Абайдың Жидебайдағы қорык-муража- 
йының меңгерушісі болып узак жылдар кызмет ет
кен. Қунанбай мен Абай урпактарының тарихы мен 
тағдырын жаксы білген. Абайдың Жидебайдағы 
корык-муражайын мемориаддык турғыдан кдлпына 
келгіруге үлкен улес коскан. Шәкәрімнің, Ағашаяк 
Берікболдың, Қабыш Шәкәрімулының әдеби, му- 
зыкалык мураларын таспаға тусіріп, Абайдың 
Семейдегі муражайының корына тапсырған. Сон- 
дай-ак Қунанбай мен Абайдың өмірбаянына катыс- 
ты деректер мен тобыкты руының шежіресін жи- 
нактап, бір ізге түсірген. «Абай туралы естеліктері»
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«Жұлдыз» журналының 1992 жылғы 1-санында жа- 
рияланды. Ә-пен сыйлас іні ретіңде араласып түрған. 
Үлы жазушы туралы естеліктерінің қолжазбасы 
Семейдегі Абай мұражайы мен «Әуезов үйі» ғылы- 
ми-мәдени орталығының қолжазба қорында сақ- 
таулы. Онда <^бай жолы» эпопеясындағы тарихи 
тулғалардың өмірбаяны мен тағдыры туралы тың 
деректер бар. А. Мұхаңның ата-бабаларының 
шежіресін бір жүйеге келтіріп, негіздеп жазған.

Т. Журтбай.
АЛДАР КӨСЕ, ауыз әдебиетіңцегі кейіпкер. Бұл 
жайында Ә. толғамдары «Қазақ халқының эпосы 
мен фольклоры» деген зерттеуінде берілген; 
“Қазақ әдебиеті тарихында» (1960) кеңінен баян- 
далған. Адамдар бойындағы сараңдықты, қарау- 
лықты, дүниеқоңыздықты, аңғырттықты өткір әш- 
керелейтін Алдар бейнесі -  халық қиялы сомда- 
ған ең жарқын, ең тартымды бейненің бірі. Ел ка
шам да зорлықшы, алдаушыны, дүлей өктемдікті 
таңбалап, момын көпшіліктің «есесін» қайтаратын- 
дардың болатынына сенген. Осы сенім А. К. сын- 
ды мәңгі өлмейтін тулғаны жасаудан көрінген. А. 
К, туралы новеллалық ертегілерден зұлымдык пен 
сумдык атаулыны өткір түйреп, әжуалап отыра- 
тын халық күлкісінің, оның өршіл оптимизмнің қу- 
атты тегеуріні танылады, ауыз әдебиеті шығарма- 
ларының қарапайым букара өкілдерінің терең 
мүдделерінен орайластығы аңғарылады, Жазушы 
А. К. туралы аңыздардың қырғыз, өзбек, каракал
пак, түрікмен елдерінде де ұшырайтынын да 
көрсеткен. «Алдар аты -  күлкі аты. Кулкіге өлім 
жок, ендеше сол күлкі өшпейтініндей Алдар да 
өлмес жан бейнесінде әңгімеленуі шарт. Қазак 
аңызында Алдардың туысы айтылмаса, өлімінің 
де айтылмайтын мәні осыдан» екенін ескерткен 
(«Қазак әдебиеті тарихы», 1960, 255-бет).

р. Бөрдібай.

АЛЕКСАНДРОВ Николай Павлович (1924 ж.т.), 
суретші-безендіруші. 1963 ж. Ә-тің жаңадан кұрыл- 
ған әдеби-мемориалдык муражай үйіңдегі: «Халык 
ауыз әдебиеті», «Қазактың ағартушы-демократта- 
ры», «М. О. Әуезовтің балалык, жастыкшағы», «Әде- 
би шығармашылык жолының басталуы», «20-30 
жылдардағы казак әдебиеті», «М. Әуезов -  жазу
шы, драматург және аудармашы», «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясының жазылу тарихы», «М. Әуезов 
әдебиет сыныңда», «М. Әуезов және КСРО халык- 
тары әдебиеті», «Абай жолы» шет едцерде», «Қазіргі 
замам туралы жазылғам «Өскем өркен» романы», 
«М. Әуезов -  ғалым және ұстаз», «М. Әуезов -  
коғам кайраткері», «М. Әуезовтің туғанына 60 жыл 
толуының аталып өтуі», «М. О. Әуезовтің жұмыс 
бөлмесі», «Мұхтар Әуезов және казак музыка 
өнері», «Мухтар Әуезов және казак драма театры» 
деген такырыптык көрмелерді безендірді. Көрме 
1963-73 ж. туракты жұмыс істеді.

А. Қуанышбаев.
АЛЕКТОРОВ ( Р ы н - П е с к о в с к и й )  Александр 
Ефимович (1861-1918) -  орыс ориенталисі, биб
лиограф, этнограф. Қазан университет! жаныңдағы 
Археология, тарих және этнография коғамының 
толык мүшесі (1889). Қазак халкының тарихын, 
экономикасын, этнографиясын, ауыз әдебиетін, 
тілін зерттеген. Жузден аса еңбек жазған («Дана- 
лык баспалдағы», «Қырғыз хрестоматиясы», «Қыр- 
ғыздар туралы кітагттардың, журнадцар мен газет-

тер макалаларының және хабарлардың көрсеткіші» 
т. б.). Ә. 'Фжаңнын елужылдық тойы» атты макала- 
сында А. Байтұрсынұлының А-пен жаксы таныс 
екенін жазады: «Омбыға барып Алекторовпен кө- 
рісуі Акаңның кейінгі кундегі адамшылығы мен 
ісіне екі түрлі эсер берген. Біреуі -  Алекторовтың 
казак турасындағы отаршылдык саясатының ба- 
сын біліп, көздеп жүрген максатын сезген болар, 
атакты Ильминскийдің жолымен казактың көзін 
ашу үшін осы окуы керек деген саясатты тутынып 
жүргендігін сөздерімен білдірген Алекторовтың 
ниетімен жакын келіп, таныскан соң, Ахмет казак 
халкының халінің ауырлыын уғып, ел турасындағы 
тукпірлі ойы сол кезде ояна бастаған. Алекторов
пен танысудың екінші әсері -  Акаңның жолы ашы- 
лып, пікірі ашылып, бұрынғы білім-өнер жүзіндегі 
шала білініп, көмескілеу түсініп жүрген нәрселерін 
таза білуіне себеп болтан». А. пен Байтұрсынұлы- 
ның пікірлес, ниеттес екенін Әуезов 1923 ж. «Ак 
жол» газетінде шыккан макаласында, «Ақын аға» 
романында (1951) автоцензура аркылы бүркеме- 
леп көрсетеді. Ал жазушы «Ертегілер» деген 
зерттеуінде А-тың казак ауыз әдебиетін жинап, 
зерттегенін, орысшаға аударып жарияланғанын 
куптап, зор бағалаған. «Қазак ертегілерінде кей- 
де Солтүстік елдердің ертегілік әсері байкалып, 
«Баба яга» сиякты заттар араласады. Тіл кататын 
хайуандар катысып жүреді деп, Алекторов орыс 
ертегісі мен казак ертегісінің ұксастык жайын дәл 
айтады» деп жазған М. Әуезов. «Абай жолы» эпо- 
пеясында Мекен деген жетім баланың Мишка, Ми
хаил Ивашкин аталып, шокындырылып, тек орыс 
тілінде сөйлейтінін баяңдай келіп, А. сиякты мис- 
сионерлердің жымыскы әрекеттерінің салдарынан 
отар халыктардын орыстандырылып жатканынан 
емеурін таныткан.

М. Мьрзахметуіы.

«АЛҚА», эдеби үйірме. 1924-25 ж. уйымдасты- 
рылтан Пролетар жазушылардын ассоциациясы- 
на (КазАПП) кірмеген өзіңцік көркемдік-улттык ба- 
ғыт устаған казак жазушыларының еркін уйымы. 
Үйірмені Мәскеудегі Әдебиет институтының сту
дент! М. Жумабаев уйымдастырып, оның «Табал- 
дырык» атты бағдарламасын жазған. Бағдарла- 
маны талкылауға Ж. Аймауытов, М. Ә., А. Байта- 
сов, Қ. Кемеңгеров т. б, әдебиетшілер катыскан. 
Баспасөз бетінде ашык таддауға мүмкіңдік бер!л- 
мегендіктен, бағдарлама хат аркылы таратылған. 
«А,» үй!рмесі ресми түрде тіркеуден өткен жок. 
Сондыктан оның мүшелері 1929-30 ж. түрмеге ка- 
малып, оларға; «жауапты орындарға кір!п алып, 
кеңес өк!мет!не жат идеяны насихаттады, оны 
«Алка» үйірмесі аркылы жузеге асырды; жоғары 
оку орындарының шәк!рттер!не окулыктар жазып, 
арандату әрекеттер!н жүргізді; әдебиетт!ң таптык 
мүддес!н, партиялык сипатын, үгіт-насихаттык 
кызметін мойындамады; ұлтшыл-буржуазияшыл 
идеологияны көркем шығармалары аркылы наси
хаттады» деген айып тағылды. Оның мүшелері 
куғынға ұшырап, жазыксыз жазаланды,

Т. Журтбай.
АЛЛА, ҚҮДАЙ, т!ршіл!к дуниен! және Қияметкай- 
ымды жаратушы. Исламда А. -  жалғыз Құдай, адам- 
дарға өз!нің елш!сі рет!нде Мухаммедт! ж!берд!. 
Мұсылмандардың сенім-ұраны: «Алла хак, Мухам
мед (с.ғ.с.) онын елш!с!, Алладан баска жарату
шы жок», ал Қуран -  А-ның сез!. А. бул сөзін Му- 
хаммедке тікелей өзі немесе періште аркылы жет- 
к!зген. Ондағы уағыздың нег!з! -  А-ны дәр!птеу.



Қуранның мазмүны да, тақырыбы да бір ғана А-ға 
сену болғандықтан, көп құдайлы путқа табынушы- 
лыққа қарсы тұрған. А. -  жапғыз, оның ешқандай 
теңдесі жоқ; ол -  мәңгілік, ол тумайды, оны ешкім 
туғызған жоқ, оған тең келер ешкім жоқ. 18 мың 
ғаламның барлыы А-ға бағынғандықтан, дүниеде 
оның әмірінсіз ештеңе істелмейді, тіршіліктің да- 
муы оның әмірі негізінде ғана жүреді. Құран 
сурелері осыны дәледцейді. А. өзі жаратқан дуни- 
еге әмірін жүргізеді, демек тіршілікті дамытады, 
өзгертеді, барлыққүбылыстыөзіжасайды. Оладам- 
затқа өте қайырымды, себебі ол адамның санасына 
сенеді, адамға кешірімді. Адам А-ның қүдіретіне 
сенгеңдіктен, өзін Қүдайдың қүлымын деп түсінеді; 
дін жолына түсіп, оған қүлшылық етеді. А-ның да- 
нальғы -  оның тек адамзат үшін істеп жатқан ізгілік 
ниетінің нәтижесі. Қүран қағидасының негізгі мақ- 
саты -  адам баласын тек адал өмір сүруге, істеген 
ісіне жауапкершілікпен қарауға, күнәсін мойыны- 
на алуға шақырып, А-ға күнәсін кешіруін сүрап, жал- 
бырыну. Дер кезінде күнәсін кешіруді өтінбесе, о 
дүниеде күнәға батып, А-ның алдында жазаға 
тартылады. Ислам дініңде А, туралы ілімнің негізі -  
Қүдайға, бір А-ның өзіне қүлшылык ету, Қүдай жа- 
ратқан пенденің барлық өмірі бір жаратқанға қыз- 
мет етумен өтпек. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясында 
Қүдай -  220 рет, А, 15 рет келтірілген. Бүл екі үлы 
атау Бөжей қазасы кезіңде, Оспан қайтыс болған- 
да, Абайдың сүйікті балалары өмірден өткенде жиі 
еске алынады. Ал Абайдың шьғармашылығы тура
лы зерттеулеріңде, атап айтқанда, «Көзімнің қара- 
сы» өлеңін талдағаңда, бүлөлеңцетәңір, иесөздері 
көп кездеседі, өйткені Алланың рақметін айтып, 
«махаббаттың бағасын алланың, пайғамбардың 
беделімен бағалатпақ болғандай» дейді. Абай 
«Лай суға май бітпес» деген өлеңінде: «Күні-туні 
ойымда бір-ақ тәңірі, өзіне күмар қылған оның 
әмірі» деп жазып, ақынның Алласына бас иген лен
де екенін таньггады. «Алланның өзі де рас, сөзі де 
рас, рас сөз ешуақытта жалған болмас» дегенде, 
Абай А-ның бар екенін мойындап, оны таныған, 
сөйтіп А-ның растығына айырықша көңіл бөлген 
деп түжырымдайды өз ойын жазушы («Абай (Иб
рагим) Қүнанбайүлы (1845-1904). ^  дербісәл'

АЛЛАЯР СОФЫ, С о ф ы  А л л а я р  (т.-ө. ж. б.), 
18 ғасырда өмір сурген діни ақын. Мүсылман дінін 
дәріптеп, 4 кітап жазған («аллаяр» -  Алланың досы; 
«софы» -  діндар деген мағына береді). Олардың 
ең негізгісі -  «Ғазизаға бағыштау» («Рисалаи Ғази- 
зи» немесе «Шархи Суһбатул Ғазизин») деп атала- 
ды. Кітап 1893 ж. Қазанда жарық көрген, көлемі 
344 бет. Мүнда Қүдайдың пайғамбарларға (Муса, 
Дәуіт, Иса, Мухаммед) жіберген терт кітабы атал- 
ған. Олар -  «Таурат (Библия), Забур (Зенд Авес
та), Інжіл (Евангелие), Қуран немесе Кәләм Ше
риф. «Аллаяр Софы» кітабы 1889 ж. араб, парсы, 
түрік тілдеріндв Стамбулда басылып шықты. Ал 
1840 ж. Қазанда басылым керген «Рисалаи Ғази- 
зи» кітабының 3-бетінде автор: «Бухар халқы жал- 
кау екен. Қауын-қарбыз сатып журеді екен» деп 
жазган. Демек А. С. Орта Азияға дін үйретуге бар- 
ған. Революцияға дейін қазақ молдалары шәкірт- 
терге бул кітапты «Софы Алдияр» деп оқытқан. 
Абай бул шығарманы білген, өзінің 38-сезінде А. 
С-ның айтқан діни тужырымдарына дәлелдер кел- 
тірген. Ә. өзінің «Абай (Ибраһим) Қунанбаев» атты 
монографиясында діни мистика сарынында жа- 
зылған А. С-ның шьғармаларынан емес, керісінше,
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Шығыс классик ақындарынан улгі алғанын, тіпті 
соларға еліктеп өлең де жазғанын атап керсеткен.

Ә. Дербісә/і.
«АЛМА БАҒЫНДА», жазушының пьесасы. Алғаш 
рет 1937 ж. «Әдебиет майданы» журналының 2-3- 
сандарында жарық керді. Жазушы архивінде оның 
сақталған 3 нусқасының бірі -  араб, енді бірі ла- 
тын әрпімен жазылған. Латын әрпіндегі қолжаз- 
бада 3-актінің ең соңғы 7-суреті жоқ, пьеса 6 су- 
ретпен аяқталған. Араб жазуындағы нусқаның кей 
суреттері мен көріністері 1937 жылғы басылымға 
уқсамайды. Машинкаға басылған 3-нусқасы жур- 
налда жарияланған, оның да әр жері редакцияла- 
нып, қысқартылған, өшірілген, 7 мәтін сөздер жа- 
ңадан қосылған. Осы нусқа Ә-тің 12 және 20 том- 
дық шьғармалар жинағының тиісінше 9 (1968, 151- 
206-беттер), 10 (1982, 87-152-беттер) томдарында 
жарияланған. Пьесаға «Алма пісер шағында» деп, 
жақша ішіне екінші ат қойған. 30-жылдары Ә. тек 
тарихи тақырыппен, еткен күнді бейнелеумен ғана 
шектеліп қалған жоқ. Бул кезеңде оның шығарма- 
шыльғыңда кеңес өмірі, кеңес тақырыбы жетекші 
әрі негізгі орын алды. Соның бірі осы пьеса. 
Шьғармада автор жоғары оқу орындарыңда жур- 
ген кеңес жастарының өмірін көрсетпек болтан. 
Алайда бул туынды драматургтің ойынан шықпа- 
ған. Бірақ шығармада тауып айтылған әзіл, қал- 
жың сөздер, жастарға тән кеңілділік, албырттық, 
сезімтадцық сияқты қасиеттер мен сипаттар, оған 
өміршеңдік ажар, кейіпкерлердің іс-әрекеттері ар- 
қылы характерлер терең ашылмаған, еткір драма- 
лык жағдаяттар көрсетілмеген.

Н. Акбай.
АЛМАЖАН Азаматқызы (1823 -  е. ж. б.), ақын. 
Әкесі Азамат Исатай Тайманов бастаған улт-азат- 
тық кетерілісіне қатысып, қаза тапқан. А. жас кезі- 
нен өлең шьгарып, ақын кыз атанған, сөзді устар- 
тып айтуға шебер болтан. Өлең-жырларынан бізге 
жеткені -  «Жетім қыз» поэмасы. Шьғармада хан- 
дар мен билердің, бай-манаптардың елге жасатан 
зорлық-зомбылық, зулымдық әрекеттері әшкере- 
леніп, емір шындыты шебер суреттелген. Ә. әде- 
биет тарихына, соның ішінде 19 тасыр әдебиетіне 
зор ықылас қойып, толымды да кемел пікірлер 
айтып отыртан. Ол еткен заман әдебиетін зертте- 
геңде, А. сияқты ақын қыздардың әлеуметтік тең- 
сіздік пен ханга қарсы айтқан сөздерін мықты мы- 
сал етіп пайдалануды усынтан («Әдеби мура және 
оны зерттеу», А., 1961, 367-бет).
АЛМАСОВ Омар (Ғумар) (т.ж. б. -  1920), Алаш қоз- 
талысының қайраткері. Муталімдер семинариясын- 
да оқыан. 1916 ж. тамыз айында Тортай, Ақмола, 
Семей, Сырдария, Жетісу облыстары өкілдерінің 
Орынборда еткен кеңесінің хатшысы болды. Онда 
Ә. Бекейханов, М. Дулатов сияқты Алаш қозталысы 
басшыларының пікірін қолдады. 1917 ж. 2-8 сәуірде 
Тортай облысы қазақтарының съезін уйымдасты- 
рушыларының бірі әрі хатшысы болды (Орынбор). 
2-Букілқазақ съезінде (5-13.12. 1917, Орынбор) 
Қазақ автономиясын жақтап дауыс берді. Съезде 
А-ты Халық Кеңесінің мүшелігіне кандидат етіп сай- 
лады. Тортай еңірінде кеңес екіметіне қарулы қар- 
сылықты уйымдастырута белсене қатысты. Тортай 
облысы бойынша Алашорда сотының бастыты 
қызметін атқарды. А. Байтурсыновпен бірге Кеңес 
укіметімен келіссөз жүргізді (наурыз, 1918). Аққум
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мекенінде түтқындауға келген қызыл әскерлермен 
атыста мерт бодцы. Келелі жиыңдарда Ә-пен кез- 
десіп, таныс-біліс, пікірлес болғаны сөзсіз.

Ж. Сүлеймен.
АЛМАТЫ, қала. Іргесі 1854 ж. қаланған. Алматы 
облысының орталығы, республикалық мәртебесі 
бар. 1929-97 ж. Қазақстанның астанасы болды. 
Ә-тің өмірі мен шығармашылық қызметі қала тір- 
шілігімен тікелей байланысты. Жазушы А-ға туң- 
ғыш рет 1927 ж. шілде айының ортасында келіп, 
қазіргі Достық және Төле би даңғыддарының қиы- 
лысындағы Б. Сүлеев пен Ф. Ғабитованың үйіне 
ат басын тірейді. Сапар мақсаты туралы «Тілші» 
газетіңце «Алматьға Мухтар Әуезұлы келді» деген 
хабар жарияланып, Жетісу өлкесіндегі қазақтар- 
дың ауыз әдебиеті үлгілерін, 1916 жылғы улт-азат- 
тық көтеріліс пен Кенесары-Наурызбай жайында 
деректер жинау ойында бар екені айтылған. Сол 
жолы I. Жансүгіровпен, О. Жандосов бірге Қарқа- 
ра, Асы, Қордай өңірін аралап, көп мағлуматтар 
жинайды. Осы сапардың нәтижесінде «Қараш- 
Қараш оқиғасы» (1927, қыркүйек), «Қилы заман» 
(1927-28), «Хан Кене» (1928) атты шығармаларын 
жазды. 1930 ж. 16 қыркүйек күні Ташкект қаласын- 
да қамауға алынып, қазан айының басында А. тур- 
месіне әкелінді. Екі жыл тұтқында болып, одан 
1930 ж. мамыр айының басында шартты жаза алып, 
бостандыққа шықты. Содан бастап Ә-тің былайғы 
өмірі де, шығармашылық жумысы да бірыңғай А. 
қаласыңца өтті. Ол 1932-38 ж. Артиллерия және 
Өзбек (қазіргі Шевченко жене Сейфуллин көшеле- 
рінің бұрышы), ал 1938-51 ж. Калинин мен Панфи
лов (қазіргі Қабанбай мен Панфилов кешесіндегі 
үйде), ал 1951 жылдан емірінің ақырына дейін Абай 
(кейіннен М. Төлебаев) көшесіндегі 185-үйде тур- 
ды. Жазушының 1932 ж. жазылған «Октябрь үшін» 
пьесасынан бастап ең соңғы «Өскен өркен» рома- 
нына дейінгі барлық туыңдылары осы қалада ду- 
ниеге келді. Ол А. қаласының мәдени-рухани, 
ғылыми өміріне белсене араласты. «Өскен өркен» 
романында А-ның келешектегі келбеті туралы ба- 
тыл пікірлер білдіріп, ұсыныстар айтты. Абай даң- 
ғылының атауы, Абай ескерткіші Ә-тің ұсынысы 
бойынша койылды. Үлы суреткер «Ол кунгі Алма
ты» деген очеркін жазды (1936) Алматы кдласында 
ауданға, кеше, Қазақ академиялық драма театры 
мен мектепке Ә. есімі берілген, мұражай-үйі, екі 
ескерткіші бар.

Т. Жүртбай.
«АЛМАТЫ», энциклопедия. 1983 ж. «Қазақ энцик- 
лопедиясы» баспасы қазақ және орыс тілдерінде 
шығарған. Бас редакторы -  М. Қозыбаев. Энци- 
клопедияның толықтырылып, өңделген нұсқасы 
1996 ж. орыс тіліңце жарық көрді. Бас редакторы -  
Р. Нургалиев. Ә-тің емірі мен шыгармашылыгы ту
ралы келемді мақапада: «Әуезов есімі улттық ру- 
хани мәдениеттің шырқау символына айналды» 
деп жазылған. Сондай-ак улы жазушының мура- 
жай-үйі, оның атындағы көше, аудан, ескерткіш- 
тері женіңде маглуматтар орын алған.
«АЛМАТЫ АҚІІІАМЫ», кдлалықгазет. Газеттіңал- 
ғашқы саны 1988 ж. 1 шілдеде жарық керді. Ол әуелі 
«Вечерняя Алма-Ата» газетінің аудармасы негізіңде 
шықты. 1989 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазіргі 
атауымен шыгып келеді. Газет әрдайым әдебиет- 
ке, өнерге, мәдениет пен гылымга ерекше көңіл

О. Алмасов.

беліп отырады. 1989 ж. 20 
қазанда әдебиетші-галым 
Т. Әкімовтің «Мурамызды 
игеру -  парыз» атты макала
сь! М. Әуезов муражай- 
үйіндегі қазақ әдебиеті мен 
енері халық университетінің 
жумысын талқылауға арнал- 
са, ал Казахстан халық жазу- 
шысы С. Мәуленовтің сол 
жылгы 5 шілдедегі «Қазақ 
әдебиетінің досы» атты мака- 
ласы Л. Соболев пен М.
Әуезовтің достык карым-ка- 
тынасына бағышталды. 1995 ж. улы Абайдың 150 
жыддык мерейтойына байланысты газетте 200-ден 
астам танымдык макалалар, ғылыми-зерттеулер 
жариялаңды. Солардың ішіңде тікелей М. Әуезов- 
ке катысты еңбектер орын адды. 1997 жыл -  ЮНЕС
КО бойынша Мухтар Әуезов жылы деп жариялан- 
ды. Газет оган дайындыкты 1996 жыддан бастады. 
Сол жылғы 30 желтоксандағы саныңца Казахстан 
Жазушылар одағы уйымдастырған М. Әуезовті 
еске алу кеші туралы газет тілшісі Ә. Тарактың «Жыл 
асуындағы жүздесу» хабары мен әл-Фараби атын- 
дағы КазМҮУ-да өткен «Әуезов окуларынан» 
Ә. Әріннің «Үлылык улағаты» макаласы басылды. 
Н. Төрекулдың «Үлагатымен уялаған улы жүрек», 
Ж. Дәдебаевтың «М. Әуезов және халык 
мәдениеті», Ж. Ысмағуловтың «Үлының шапагаты 
улының нәсібі», М. Караевтың «Үлы дарынның дра- 
матургиядагы карымы», Д. Ыскактың «Достыктың 
жалынды жаршысы», К. Кармысовтың «Мухам 
менің Мухамедім!», М. Әлімбайдың «Мухтар 
Әуезов жайыңцагы эссе», Ә. Ыдырысовтың «Каза- 
ғым дана халык», Ж. Өмірбекулының «Үлтжанды 
улы тулга», Е. Кұлпейісовтың «Мухаңнан калган 
мәнді сөз», Б. Өмірбаевтың «Даналык дәрістері -  
мәңгі жадымда», М. Сармурзинаның «Жака дәуір 
данышпаны», 3. Асабаевтың «Әуезовтің Арагонга 
хаты», К- Алпысбаевтың «Өнерімізді өркендеткен 
улы тулга», Р. Жасынованың «Муражай мураларын 
актарганда», «Еркежанның есіндегілер», А. Дай- 
ырбековтің «Туыстык тагылымдары» т. б. елудей 
зерттеу макала, естелік-әңгіме жарык керді. 
Ш. Ыбыраевтың «Ғулама галым гибраты дарьған 
отау», Г, Сергазының М. Әуезов атындагы Казак 
академиялык драма театры туралы «Казак драма- 
СЫНЫҢ діңгегі» макалалары шыкты. 1997 ж. 26 кыр- 
куйекте Ә. тойына тугае бір нөмір арналды. Эуезов 
ауданы женінде «Үлы каламгер атындагы аудан- 
да» деген арнайы бет берілді. Газет Казахстан Жа
зушылар одагы басқармасының секретариаты мен 
Алматы каласы әкімінің бірлескен шешімі бойын
ша, Ә-тің 100 жылдьғына арналған жыр-бәйгесі -  
мушәйра өтк ізуге  уйткы болып, 30 акынның 
өлеңдерін жариялады,

Е. Сагат.
АЛМАТЫ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКА УНИ
ВЕРСИТЕТ!, к а з і р  А б а й  а т ы н д а г ы  Казак 
Ү л т т ы к  п е д а г о г и к а л ы қ  у н и в е р с и т е т ! ,  
еліміздегі туңғыш жоғары оку орны. Казак 
мемлекеттік университет! деген атаумен 1928 ж. 
курылган. Алгашкы ректоры С. Аспандияров бол
ды. Әуелг! оку жылында 124 студент окыды, 
9 окытушы жумыс !стед!. 1930 ж. Казак педагоги
ка институты деп өзгерт!лд!, 1935 ж. оган Абай 
ес!м! бер!лд!. Оку орны 1990 ж. Казак мемлекетт!к 
университет!, ал 1992 жылдан бастап каз!рг! ата-
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Қазақұлттық педагогикалық университетінің 
басғимараты.

уымен аталып, классикалық университет дәреже- 
сін алды. Жоғары оқу орнының қалыптасуына 
А. Байтұрсынов, С. Сейфуллин, С. Аспандияров, 
М. Әуезов, Қ. Сәтбаев, С. Муқанов, Қ. Жұбанов, 
Н. Ворожцов, В. Догел, А, Думанский, К. Персид
ский, Б, Домбровский, М. Усанович т. б. кеп ке- 
мек көрсетті, зор улес косты. 1932-49 ж. М. Эуе- 
зов осында аға оқытушы, профессор болып қыз- 
мет істеді. «Мәдениетті Қаэак,стан» атты очеркінде 
ҚазПИ-дің 11 жылдық тарихына, қол жеткен же- 
тістіктеріне, оның өркеңдеуіне игілікті еңбек еткен 
ғалымдарға арнайы тоқталып, Қазақстан жаста- 
рының «қай білімді, кай өнерді алам десе, талғау- 
таңдауынды шек жоқ» екенін, сондай білім ор- 
дасының бірі -  ҚазПИ «кел мұңцалап», өнер-білім- 
нің улкен кеніне айналғанын жазған (20 томдық 
шығармаларжинағы, А., 1981, 8-том, 51-68-беттер).

Б. Әбдігазиев.
«АЛПАМЫС БАТЫР», қазақ эпосы. Жырдыңтүркі 
тілдес халықтарға ортақ бірнеше нұсқасы бар. 
Қазақша нусқасы 1899 ж. Қазанда жарық қөрді. 
Қиссаны жинап, жариялауда Ә. Диваев кеп еңбек 
сіңірді. Ә, «Қазақ халкының эпсюы мен фольклоры» 
атты зерттеу еңбегіңде бул жырды 16 ғасырда казак- 
тар мен ноғайлының бірлесіп жасаған жорыктарын 
суреттейтін туыңдыға жаткызады. Кейіпкерлерді -  
батырларды Қобылаңды, Қамбар, Тарғын сиякты 
аға батырлар мен Алпамыс, Сайын тәрізді іні ба- 
тырларға жіктейді. Аға батырлар жайындағы жыр- 
ларда жеке бастың кдмынан гөрі әлеуметтік сарын 
басым, Мұнда рулык коллективтің куат-куші ба- 
тырдың бірегей, тутас образы аркылы бейнелене- 
ді, ол өзінің кайрат-жігерін сырткы жауға карсы 
соғыста көрсетеді. Ол бірде ел шетіне тиген жауға 
карсы шыкса, еңді бірде еш руға карсы кек алуға 
өзі аттанады. Барлық жағдайда да батыр -  өз руын 
бастап шығушы әрі соның кайтпас кажырының 
көрінісі. Олар жорыкка жеке бастың намысын іздеп 
шыкпайды. Ал Сайын, Алпамыс сиякты іні батыр
лар өздері ушін жорыкка аттанады, не кегін куады, 
не калыңдык ушін аттанады. Олардың туған аулы- 
на жорык жасаған немесе калыңдыкка таласкан 
бакастары да -  солардың өздері сиякты іні батыр
лар деген тұжырымға келеді. Бірак ульі жазушы- 
ның «аға батыр», «іні батыр» деген пікірі казак 
әдебиетінде жалғасын тапкан жок-

И. Хасенулы.
АЛПЫСБАЕВ ( А л т а й )  Аскар (1963 ж.т.), жазу- 
шы, әдебиет сыншысы, ҚазПИ-дің филология фа

культеты бітірген (1984). Халыкаралык «Сорос 
коры» бәйгесінің (1995), Қазакстан Жазушылар 
одағының Т. Айбергенов атындағы сыйлығының 
(1997) лауреаты. «Қыр мен дала хикаялары», «Үлт 
әдебиеті және улттык таным» деген макаласында 
Ә-тің шығармашылығына токталып, «Абай жолы» 
эпопеясына кеңестік идеологияның салкыны, ұлы 
суреткердің заманға орай кайғылы тағдыры мен 
шығарма кайшылыктары туралы ой толғаған 
(«Жұлдыз», 2000, N»4).
АЛПЫСБАЕВ Құныпия Қожахметұлы (1949 ж. т ), 
әдебиет зерттеуші, филология ғылымының док- 
торы (2001), профессор (2001), Ә-тің шығармашы- 
лык шеберханасы мен көркемдік әлеміне байла- 
нысты ғылыми зерттеулер, шығармаларындағы 
өнер адамдарының тағдыры, әншілік дәстурдің 
бейнеленуі, сал-серілердің өмірі, өнері туралы 
макалалар жазды. «Абай жолындағы» әншілік 
дәстур», «Абай жолындағы» сал-серілердің әнде- 
рі», «М. Әуезов шығармаларындағы әншілік дәс- 
турдің бейнеленуі» атты телехабар ұйымдастырып, 
бейнетаспаға тусірді. «Ән әуені, әнші әлемі» (1987), 
«Өнер мен өнерпаз әлемі» (1987), «Ән мен куй тоғы- 
сы» (1987), «Мұхтар Әуезов шығармаларындағы 
өнер такырыбы» (1990), «Сұлулык орамы» (1987), 
«Мухтар Әуезов шығармаларыңдағы өнер мен енер- 
паз тулғасы» (1997) т. б. еңбектеріңце улы сурет- 
кердің әсемдік әлемі жан-жакты карастырылған.

С. Жі/ртбай.
АЛПЫСБАЙ Бакытбек (1947 ж. т.), актер. КазКСР- 
інің еңбек сіңірген артисі (1990). М. Әуезов атын- 
дағы Қазак драма театрының жанындағы актерлік 
студияны (1997), Т. Жургенов атындағы Театр жене 
кино институтының актерлік факультетін (1996) 
бітірген. Содан бері Н. Бекежанов атындағы Қы- 
зылорда облыстык казак драма театрында қыз- 
мет аткарып келеді. Оның актерлік өнерінің да- 
мып-калыптасуына Ә. пьесаларының негізіндегі 
койылымдарда ойнаған рөлдері, соның ішінде 
Арыстан, Жарас («Айман -  Шолпанда»), Жапал 
(«Еңлік -  Кебекте»), Кәрім («Тунгі сарыңца»), Дәу- 
леткедці («Қарагезде»), улы драматург аударған 
Н. В. Гогольдің «Ревизорындағы» Лука Лукич бей- 
нелері ерекше ыкпал етті.

Б. Қундак,байүлы.
«60-ЖЫЛДАРДАҒЫ ТАЗА ӨНЕР ПОЭЗИЯСЫ»
( « По э з и я  ч и с т о г о  и с к у с с т в а  6 0 - х  
годов») ,  Ә-ТІҢ  эдеби-теориялык сипаттагы ма- 
каласы. Мәтіні «Эуезов үйі» ҒМО колжазба корын- 
дасакталган. 238-буманың 116-121-беттерінде кол
жазба автордың өз колымен кара карындашпен 
жазылган. Сакталуы нашар. Макала алгаш рет 
Ә-ТІҢ 50 томдык толык шыгармалар жинагына дай- 
ындалды (20-том, 2005, 29-41-6.). Ленинградтагы 
студент кезінде жазылган баяндама макаланың 
колжазба мәтіні автор колымен кеп енделген. Ту- 
зетулер жасалган. А.Фет лирикасын талдаган 
жумыста Ф. Тютчев, А.Толстой, Я. Полонский, 
В. Майков поэзиясына катысты да ойлар айткан. 
Автор алдымен таза енер поззиясының көркемдік 
касиеттерін, поэтикалык ерекшеліктерін аныктап 
алып, А. Пушкиннің лицейлік кезеңінен бастау 
алатынын атап өтеді. Таза поэзияның басты 
ерекшеліктеріне француз акыны П.Верленнен келе 
жаткан «ең алдымен музыка» деген ұстаныммен 
катар табигат пен адамның сырткы сулулыгын
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к.ұмартасуреттейтінерекшелігі, тарихтан, әлеумет- 
тік ойлау жүйесінен аулақтығы сияқты қалыптас- 
қан тужырымдарды, теориялық ұстанымдарды алға 
салып, Феттегі лирикалық кейіпкердің де табиғат 
тылсымына терең бойлағанын, тарихтан, әлеумет- 
тік ойдан тыс тұратындьғын іиысалдармен дәлел- 
дейді. Сезімге суарылған сұлулықты суреттеудің 
шырқау шыңына шыққан Фет поэзиясын сөзбен 
тусіндіріп беру қаншалықты қиын болса да Ә. осын- 
дай «устайтын жері» тым нәзік тақырыпты жоғары 
деңгейде игерген. Фет өлеңдерінің нәзік қырла- 
рын талдауда әдебиет сыны деңгейінен биіктеп, 
ғылыми-теориялық тұрғыда талдауға ыңғай беруі 
қиын материадды жүйелеп, көзге ілігуі қиын бел- 
гілерін дөп басып айтқан.

Р. Әбдіғүлов.

«АЛПЫСЫНШЫ ЖЫЛДЫҢ ТАБАЛДЫРЫ- 
ҒЫНДА...» («На пороге шестидесятого. . , ») ,  
жазушының мақаласы. Алғаш рет «Современный 
восток» журналыңда жарияланған (1960, N“ 1). Жаңа 
жылдың табалдырығында тұрып 20 ғасырдың та- 
рихқа кетіп бара жатқан елу тоғызыншы жылы біз- 
ге не қалдырды деген ой келеді. Сонда мен зор 
қанағат пен қуанышты сенім сезіміне бөленемін. 
Бұл булдыр уақыт пен алданған үміт жылы емес, 
миллиондаған адамдар жүрегінде жарқын із қал- 
дырған, қиялдағы арманды шындыққа айналдыр- 
ған жыл болды дейді автор. Сондай ізгі табыс- 
тардың бірі дуние жүзінде бейбітшілікті сақтау жо- 
лындағы қозғалыстың белең алғандығы. Бейбіт- 
шілік ұраны әсіресе Шығыс елдерінің жүрегіне жа- 
қын. Өйткені Азия мен Африка қурлықтарының ха- 
лықтары ғасырлар бойы отарлы құлдықтың қурса- 
уында азап шегіп, узақ соғыстардың зардабын 
тартты. Сондықтан бейбітшілікті қорғау қозғалы- 
сын қазіргі Шығыстың рухани және интеллектуал- 
дық бет бейнесін білдіретін ақындар, жазушылар, 
суретшілер, журналистер, күллі мәдениет қайрат- 
керлері бірауыздан қолдайды. Шынайы мәдени- 
ет -  әрдайым адамгершіл, әрдайым ізгі ниетті. Ол 
әрбір адамның емірін әрлендіріп, сәндендіруге 
қызмет етеді. Сондықтан соғыс атаулы оның та- 
биғатына мүлде жат. Адам баласын қырып-жоюға 
арналған соғыс қуралдары адам қолымен жасалғ- 
ан әсемдік атаулыны, асқақ өнер атаулыны қор- 
лау болып табылады деп ой түйеді жазушы. Ақыр 
аяғында, деп туйіндейді өз ойын мақала авторы, 
мен жазушы ретінде, жаңа, 1960 жылдың адамзат- 
ты адам рухының мәңгі жасайтын асыл қазынала- 
рымен молықтыра түсетін, ғажайып ғылыми жа- 
ңалықтарға кенелте түсетін жыл болуын тілеймін. 
Адам жанының ең ізгі, ең асыл арман-тілектерін 
бейнелейтін өнер туындыларының дүниеге көбірек 
келуін, тамаша романдар, поэмалар, мүсіндер, 
сурет кескіңдемелер, сәулетті ғимараттар, көркем 
фильмдер жасалуын барлық жүрек қалауымен ар- 
ман етемін деп аяқтайды айтар ой-пікірін.

Ж. Ысмағүлов,
«АЛТАЙ ЖҮРЕП» ТУРАЛЫ», жазушының мака- 
ласы. 1953 ж. Д. Әбілевтің осы аттас роман-даста- 
нына алғы сөз ретінде жазған. Роман авторы ең- 
бегі басылмай тұрып, М. Әуезовтен оқып шығып, 
ақыл-кеңес беруін өтінген. Макала сол өтініштің 
нәтижесі еді. Роман арқауына патшалық Ресей 
кезінде басталған Кенді Алтай өндірісінің жумыс- 
шылар өмірі негіз болды. Олардың өткен өмірі мен

кейінгі өмірі салыстырыла көрсетілді. Дүрбелең 
жылдардағы халықтың қиын-кысталаң, шытырман 
оқиғалы тірлік-болмысы суреттеледі. Осындағы 
орыс пролетариатының саналы тобының Қазақ- 
станның артта калган өлкесінде жұмысшы кауымын 
калыптастырудағы әрекеттері зорлап киюласты- 
рылмай, схемадан аулак сипатта көрінеді, казы- 
на-байлыкты игеру жолындағы кажырлы еңбектері 
нанымды, табиғи кайырылады деп караған Ә.: «Ту- 
ыс-бітімінетутас шолып карағаңда, шығарма өзінің 
бар көсілмелі окиға-өрнегімен, көшелі ой-түкпірі- 
мен, COM бітіміндегі соны касиеттерімен көңілге 
біртүрлі бір жаксы, жайлы эсер салады» деген туй- 
індеулерін айтады. Дегенмен романда суреттелетін 
кейіпкерлердің әркайсысын өзіне тән бітімде са- 
ралап жеткізуге тырысса да, олардың стилінен, 
сөз суреттілігінен алаколдык, кей эпизодтарының 
өлевдері жасандылык, жасандык танытатынын 
ескерте кетеді. Ал фольклоризм мен этнографиз- 
мнен арылғанын дұрыстыкка балайды. Романды 
окыған кездегі белгілері, көңіл аударулары көп 
болғанмен, макаланы өте ыкшамдап жазған. Мака
ла Ә-тің «Уакыт және әдебиет» жинағына, 20 том- 
дык шығармалар жинағының 19-кітабына енді.

Г. Әк/м.
АЛТАЙСКИЙ Константин Николаевич (1902- 
1978), орыс жазушысы, аудармашы. Э-пен 1936 
ж. кездесіп, таныскан. А. «Кемел ой, алып та
лант» атты естелігінде («Біздің Мухтар», А., 1976, 
52-61-беттер) Мухтар тек казак әдебиетінің ғана 
классигі емес, бар әлемнің окырман кауымына 
мәшһүр жазушы деп, улы каламгердің кемеңгер 
акыл-парасатына, алуан сырлы алып талантына, 
өмірге деген алымды кезкарасына, елден ерек- 
ше еңбеккерлігіне тәнті болады. «XX ғасыр 
әдебиетінің тарихы жазылған кезде, Мухтар 
Әуезовтің есімі Горький, Драйзер, Роллан, Шоу 
есімдері катарынан орын алатын болады» деп, 
казак жазушысының шығармашылык өресіне зор 
бага берген. «Жазушы мәдениетінің бір көрсеткіші 
-  оның сөздігі, ол колданган сөздер коры. Әуезов 
шыгармаларының орыс тіліндегі аудармалары- 
ның өзі лексикалык байлыгымен адамды кайран 
калдырады. Қазак әдебиетінде сөздік байлыгы 
жөнінен, Әуезовтен асатын сөз шеберін табу киын 
болар» деп улы суреткердің де шебер екенін мой- 
ындайды.

Н. Жуанышбеков.
АЛТЫАЯҚ, өлең түрі. Алты тармакты, баска да шу- 
мак түрлері жекелеген өлегщерде кездескенімен, 
поэзияда бурын-соңды әбден орныкпаган еді. 
Өлеңнің бул түрін казак поэзиясында түпкілікті Абай 
калыптастырды. МысЕілы, «Бойы булгаң» өлеңіңце- 
гі шумактар осыңдай 6 тармакты: «Бойы булғаң,/ 
Сөзі жылмаң,/Кімді көрсем, мен сонан/Бетті бас- 
тым,/Қатты састым,/Тура каштым Жсшма-жан», Бул 
бурынгы 7-8 буыңцы өлең өрнегіне негізделген, 8 
буынды тармак 4 буыннан екіге бөлініп, өзара уйка- 
сады да, 7 буынды үшінші тармак алтыншы тар- 
макпен уйкасады. «Қор болды жаным», «Бай 
сейідді», «Буынсыз тілің», «Ем таба алмай», «Қуаты 
оттай буркырап», «Кешегі Оспан» деген өлеңдері 
осы тәсілмен жазылган. М. Әуезов «Абай (Ибра- 
һим) Қунанбайулы (1845-1904)» атты монография- 
сында улы акын бірнеше өлеңін «жаңаша шумак, 
уәзін өлшеулермен, өзгеше бір уйкаспен», алты 
жодцы ідумакпен жазганын айткан (20 томдык шы- 
гармалар жинагы, А,, 1985, 20-кітап, 154-бет).

Н. Оспантеп



АЛТЫНБАЕВ Қалихан Қалиасқарұлы (1927-2002), 
ақын, айтыс өнерінің Ірі өкілі. Ауыз әдебиеті мұра- 
ларын, оның тарихын зерттеумен айналысады. Ә- 
тің 60 жыддық мерейтойына арнап «Халық қалау- 
лысы» өлеңін жазды. Ал ұлы жазушының туғанына 
70 жыл толуына орай Абай ауданының орталығы -  
Қарауыл аулыңда өткен улкен жиында «Үлылық ор- 
дасында» атты узақ толғауын оқыды. «Аралдағы ақ 
кайың» дастаны, «Ол алыс тур көк тіреп Гималайша» 
өлеңі Ә-тің 80, 90 жылдық мерейтойларына арнал- 
ды. А. ұлы суреткер шығармаларындағы кісі, жер 
аттарына байланысты зерттеулер жүргізіп, мақа- 
лалар жазды: «Эпопеядағы бір есім» («Семей таңы», 
1985, 20 шілде), «Зере әже» («Абай», 1996, N92), «Он 
жетінің» аңызы мен ақиқаты» («Семей таңы», 1983, 
1 шідце) т. б. Ә-тің туғанына 100 жыл толуына ар- 
налған бұрынғы Семей облысы ақындарының ай- 
тысына төрелік жасап, аталы сөзбен айтысқа қаты- 
сқан ақындарға тиесілі бағасын берді («Семей 
таңы», 1997, 17 мамыр).

С. Қорабай.
АЛТЫНБЕКОВ Қырым (1952 ж. т.), суретші-қал- 
пына келгіруші, асыл және түсті металдардан жа- 
салған көне муразаттарды дәнекерлеуші шебер. 
Қазақстан мұражайлары қорындағы жауынгерлік 
қарулардың дені қолынан өткен. Алматыдағы Ор- 
талық мемлекеттік мұражайдағы сақ дәуірі алтын 
әшекейлерін, Жидебайдағы Абай мен Шәкәрім 
кесенесінің шырақтары мен күмбездерін, Қазақ- 
стан Республикасы Президентінің қабылдау бел- 
месіңдегі берілі ақ байрақ ұстаған түркі қағаны- 
ның бедерін, Қожа Ахмет Йасауи мен Арыстан баб- 
тағы шырақтар мен қазандықтарды шекімелері, 
Ә-тің мұражай үйіндегі Қүнанбайдың шапанының 
түймесін, мүражай шырақтарын, жазушының 
ордендері мен медальдарын қалпына келтірді, 
көрмеге қоюға арналған көшірмелерін жасады.

С. Журтбай.
«АЛТЫНДАЙ АСЫЛ БОЛАШАҚТЫ ҮРПАҚ
БАР», жазушының мақаласы. Ә-тің 1957 ж. 6 қара- 
шада Қазан төңкерісінің 40 жылдық мерекесіне 
байланысты Қазақ радиосы арқылы сейлеген сезі. 
«Коммунизм таңы» газетінің 1962 жылғы 28 қыр- 
күйектегі санында осы тақырыппен жарияланса, 
«Қазақ әдебиеті» газетінің 1967 жылғы 5 қараша- 
дағы нөмірінде «Менің туған елкем» деген атпен 
қайта басылды. Одан кейін осы екі жарияланымға 
салыстыру жүргізіліп, М. Әуезовтің 20 томдық шы- 
ғармалар жинағында «Алтындай асыл болашақты 
үрпақ бар» деген тақырыпта жарық көрді (19-том, 
380-385-беттер). Кеңестер Одағы қүрамындағы 
Казахстан жөніңде 40 жыл турғысынан қарап, ет- 
кені мен бугінін салыстыра таразылаған, парасат 
биігінен мағыналы да мәнді ой қорытқан терең 
философиялық сөз, өз заманы, ез туған өлкесі 
туралы толғаған. Автор өз сөзінде «Елу жылда -  
ел жаңа», «Қырық жылда қазан» деген сияқты тап- 
қыр нақылдарға қысқа түйген философиялык ой- 
толғам негізінде сипаттама береді. Қазіргі кезең- 
дегі жас үрпақтың 40 жыл ішіндегі қарқыннан да 
тез дамып, шапшаң өсетіңдіктерін айтып, «бүдан 
былайғы болашақты -  толық бақьіт, шалқар шат- 
тык арнасы мен аңсары деп санаймыз» деп, үлкен 
умітті оймен сөзін қорытындылайды. ^

«АЛТЫН КІЛТТЕР» ( « З о л о т ы е  к люч и» ) ,  
жазушының макаласы. М. Воронцовпен бірлесіп 
жазған. «Казахстанская правда» газетінің 1937 ж. 
1 мамырдағы санында жарияланған, Жаңа емір
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салтымен рухтанған халық шьғармашылығына ар- 
налған. Жас жыршы Жамбылдың бай есігінде 
жүріп, аянышты балалык шағын, қуанышы жоқ бо- 
лашақты жырға косқанын әңгімелеуден бастай- 
ды. «Қазақтардың соңғы жылдарда өсіп-енген 
барлық саладағы жас та толыққаңды енері көбіне- 
се халық шығармашылығының емірлік нәрлі топы- 
рағында туды» дей келе, қазақ үлттық театрының 
ақыңдық айтыс пен ауыдцың ойын-сауығы негізін- 
де дамығандығы, халық жырлары мен аңыз-әңгі- 
мелері «Қыз Жібек», «Ер Тарғын» сиякты әдемі де 
нақышты спектакльдерге әр беріп, халық әндерінің 
операға айналғаңдығы, ою-өрнектің сурет енерінің 
шеберлігінің артуына әсері тигендігі мақтаныш- 
пен баяндайды. Мақалада халық шығармашылы- 
ғының казак әдебиетіне тигізген үлкен ыкпалы да 
сөз етіліп, Жамбыл бастаған халык акындарының 
өз шығармалары аркылы жаңа түр жасау мен көне 
дәстурді бүзудан өнегелі сабак беріп жаткандык- 
тарын үлгі кылады. Фольклортанушы ғалымдар- 
дың халык ауыз әдебиетін кайта екшеп, бағалау 
қажеттігін айтып, акыңдыктүлға мәселесіне көзка- 
расты фольклортанудағы бүрын аты-жөні белгісіз 
ақын мен казіргі танымал акын тағдырларын сал- 
ғастыру негізінде карастыруды үсынады. Қазіргі 
халык акыны шығармашылығында бүрынғыдай 
зарлы, кайғылы сарыңдар жоғалып, бакытты күн- 
дермен арайланған куаныш, шаттық жырлармен 
орын алмастырғанына куанышын білдіреді.

С. Қорабай.
АЛТЫН ОРДА, Ж о ш ы ү л ы с ы, феодалдык 
мемлекет. 13 ғасырдың орта шенінде монғолдар- 
дың Казахстан, Орта Азия, Шығыс Еуропа жерле- 
рін жаулап алуы негізінде күрылып, 15 ғасырдың 
соңына дейін өмір сурді. Ол езара тектес бірнеше 
халыктың тарихи дамуы нәтижесіңде калыптаскан 
мемлекет емес еді- Керісінше, халыктарды жаппай 
күлдыкка үшыратып, карудың күшімен күрылды. 
Астанасы -  Сарайшык каласы. Орда халкы кып- 
шак, коңырат, керей, адай, арғын, уак, найман, 
каңлы тайпаларынан, сонымен бірге бүлғарлардан, 
армяндардан, гректерден, славяндардан күралды. 
Бүлардың көпшілігі кейін казак халкының күрамы- 
на енді. Ал Шыңғысхан үрпактарымен еріп келген 
хан үрпактары, әскерлер мүсылман дінін кабыддап, 
біртіндеп жергілікті халыктың күрамына сіңіп кетті. 
Негізгі әскери куш қыпшак тайпаларынан күралды, 
сондыктан кейбір деректерде Орда Кыпшак 
мемлекеті деп те аталады. Батый, Берке, Мөңке- 
Темір, Туда-Меңке, Теле-Бүка, Токты, Өзбек, 
Жәнібек хандар кезінде А.О-ның куаты кемеліне 
келіп, билігі мейлінше күшейді. Мәселен, бүрын 
Монғолиядағы үлы ханға біршама дәрежеде бағы- 
нышты болса, Берке хан түсында өздерін тәуел- 
сізбіз деп санады. КөршІ елдермен сауда-саттык 
өрістеді, колөнері дамыды, Берке хан түсыңда ис
лам діні ене бастап, Өзбек хан кезіңце устем дінге 
айналды, Феодалдык катынастар дамыған сайын 
Орданы билеуге талас күшейіп, феодалдардың 
өзара күресі мемлекетті жегідей жеді. Мүның усті- 
не тәуелді халыктардың азаттык үшін куресі етек 
алды. Осының бәрі А, 0-ны бірте-бірте әлсірете 
берді. Бүл аз болғаңдай, Мәскеу мемлекеті күше- 
йіп, 1380 ж. Куликов шайкасыңда монғолдар катты 
жеңідді. Ал Аксак Темір 1391, 1399 жылдары оларға 
бас көтертпестей екі рет куйрете соккы берді. Оның
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үстіне Тоқтамыс пен Едігенің өзара таласы А.О-ны 
әбден әлсіретті. Сөйтіп 15 ғасырда мемлекет бір- 
жола жойылып бітті. А. 0. жеріңде Қырым, Қазан, 
Қасым, Астрахан, Башқұрт хандықтары пайда бол- 
ды. Қазақ хандығы да осы кезенще (1466) пайда 
болды. Ә. «Қобылаңды батыр» зерттеуінде бұл жыр- 
дың шьғу тарихына сипаттама бере келіп, көптеген 
түркі тайпаларының А. О. мемлекетінің түп негізін 
қалағанынан мағлүмат берген. «Кейінгі заманда 
хазақ бірлігін жасаған рулар бүрын Алтын Орда 
бірлігінде болған. Осы сияқты тарихи дәуірлердің 
әрқайсысынан қазақтың бүгінде сақталып келген 
әдебиетінде айқын із болмаса да, долбар жаса- 
тарлық үлы сүрлеу бар. Алтын Орда бірлігінің 
мезгілінен Едіге батыр әңгімесін алып шықкдн» деп, 
үлкен тарихи шолу жасаған.

М, Қул-Мухаммед.

«АЛТЫН ОРДА ДӘУІРІНДЕГІ ӘДЕБИЕТ», Шың- 
ғысханның үлкен үлы Жошының үлысына қараған 
Алтын Орда мемлекетіңде пайда болған әдебиет. 
Алтын Орда мемлекетінің халқы, негізінен, түркі 
текті ру-тайпалардан қүралған. Олардың арасын- 
да қыпшақ, оғыз тайпалары елеулі орын алған. 
Жалпы туркі тілді халықтардың бәріне, әсіресе 
қыпшақ, оғыз тайпаларына тусін ікті шағатай 
тілінде жазылған әдеби шығармалар көптеп өмірге 
келді. Бірақ олардың көбі уақытқа, турлі саяси- 
әлеуметтік сапырылыстарға байланысты сақтал- 
май, жоғалып, жойылып отырса да, Рабғузидің 
«Қисасул-л-әнбия», ақын Әлидің «Қисса Жусіп», 
Саиф Сарандің «Гүлстан», Хорезмидің «Мухаббат- 
нама», Хатибтің «Жұм-жұма», Дурбектің «Жүсіп -  
Зылиха» деп аталатын шығармалары қазіргі Қазақ- 
стан, Орта Азия мен Еділ бойы халықтары арасын- 
да бүгінге дейін жырланып, кеңінен таралған. Ә. 
Мәскеу университетінде оқыған дәрістерінде, 
әсіресе Абайдың ақындық кітапханасы жайында 
сөз еткенде бұларды Алтын Орда дәуіріндегі 
көркем әдебиет ескерткіштері ретінде өзініңғылы- 
ми-шығармашылық ізденістерінде кеңінен пайда- 
ланып, пікір білдіріп отырған. «Қобыланды батыр» 
деп аталатын ғылыми мақаласында «кейінгі заман
да қазақ бірлігін жасаған рулар бұрын Алтын Орда 
бірлігінде» болғанын, мұндай деректер қазақ 
әдебиетінің тарихын жасауда сүрлеу болатынын 
ескерткен. Едіге батыр жыры осы дәуірден хабар 
берсе, Ер Тарғын, Шора, Қобыланды әңгімелері 
Алтын Орда бірлігі құлағаннан кейінгі кезеңді 
елестетеді дейді үлы жазушы (20 томдық шығар- 
маларжинағы, 1984, 15-кітап, 46-бет). «Абайжолы» 
эпопеясында Абайдың рухани нәр алған батыс пен 
шығыстың қыруар роман, дастан, қиссалар мен 
тарихи-философиялык, еңбектер аталып өтумен 
қатар олардың арасында Алтын Орда дәуіріндегі 
әдеби көркем туындылар да үшырасып отырады.

М. Мырзахметуіы.
АЛТЫНСАРИН Ыбырай (1841-1889), аса көрнекті 
ағартушы ұстаз, жазушы, ақын, аудармашы. 1857 ж. 
Орынбор шекара комиссиясының жанындағы 
қазац мектебін бітіргеннен қазақ даласында мек- 
теп ашу, оқулық, әдістемелік кітап жазу, ағарту- 
шылық ісіне бар өмірін сарп етеді. Соңцықтан Ә. 
’’АлтънсарыуіыЫбырай» атты мақаласында: «Ыбы
рай -  тарихтың үзақ өрісі бар, зор келешегі бар 
істердің үлгісін өз қолымен орнатты... Ол -  мек- 
тептің өзіне белек ерекшелігі бар программала-

рын, оқу қүралдарын жасаушы» деп, шынайы ба- 
ғасын берді, Ә-тің «Абай жолы» эпопеясында Әб- 
дірахманға: «Алдағы күнге арналған байлауым -  
өз білімін қазак жастарын оқытуға жұмсап, көп 
жерде мектеп салдырған, артына шәкірт калдыр- 
ған Алтынсариннің ісін жалғастыру» деп айтқызу 
тегін емес. Ә-тің айтуынша, Абай А-ді жақсы білген, 
тіпті кейбір мәселелер жөнінде одан үйренуді де 
жат санамаған. Сонымен Ә. А. туралы зерттеу ма- 
қаласын жазып, «Абай жолы» эпопеясында кейіп- 
керлерінің айтуымен оның ағартушылық іс-әрекет- 
терін бірнеше рет еске салады («Қақтығыста» та- 
рауы, 3-бөлім). «Ал Алтынсарин русско-киргизс
кая школа ашқан. Өз білімін қазақ жасын оқытуға 
жүмсаған. Көп жерде школдар салдырып, артына 
шәкірт кадцырған. Және кітап та, өлең де жазған. 
Халық ушін іс те, өсиет те қалдыржан, анық жемісті 
еңбекке берілген сол адам екен!» деген сөздерді 
Әбішке айтқызады.

М. Әбдөш.

«АЛТЫНСАРЫҮЛЫ ЫБЫРАЙ (1841-1889)», жа- 
зушының мақаласы. Орта және орталау мектептің 
7-сыныбына арналған «XIX ғасыр мен XX ғасыр ба- 
сындағы казак әдебиетінің оку күралы» деп ата
латын кітапта (1933) басылған бұл макала ұлы ағар- 
тушының өмірін, шығармашылығын сөз етеді. 
Қызылордада 1927 ж. шыккан «Әдебиет тарихын- 
да» «Зар заман акыңдары» атты бөлім бар. Ә. осы 
бөлімде Ы, Алтынсаринге де токталады: «Зар за
ман ағымына өлеңінің кейбір сарынымен косыла- 
тын акын -  Ыбырай Алтынсарин. Бірак сонымен 
бірге сол акынның өзгелерден белек бір жаңалы- 
ғы бар. Бүл -  мәдениетті ақын. Сондыктан кейбір 
өлеңдері окымысты, үлгілі акындардың салтымен 
жазылған. Ондай үлгінің мысалы: «Сәуірде көтері- 
лер рахмет туы» деп даланың жазғы түрін сурет- 
теп айткан өлеңі» дейді («Әдебиет тарихы», 1927, 
218-бет). Қазак әдебиетіндегі сипаттау өлең, кыр 
түрмысының көркін суреттеу үлгісі Алтынсариннен 
басталғанын айтады, Жүдеген елге өсиет айтуы, 
жүбаткысы келуі, кейбір өлеңдерінің сырткы куй 
сарыны бұрынғы акындарға уксайды, сол жағы- 
нан да зар заман акындарына келеді деп біледі. 
Оның бір ерекшелігі зар заман акындары сиякты 
түңілуге салынбай, мүмкіндігінше ем айткысы, 
жол сілтегісі келеді, онысын әсіресе, жас буынға, 
солардың көкейіне куйғысы келеді. Онысы кейде 
көмескі, окымаған елге үміт арта алмайтындай 
болып көрінеді. Д ін сарынындағы өлеһщерінде 
ұятты, иманды болуға икемдейді, оны дін жаксы- 
ларының еміріндегі мысалдармен дәлелдейді. 
Балалардың үғымына лайыктап жазған макаласын- 
да жазушы акын шығармашылығындағы сарын- 
дарға токталмай, аддымен өмір тарихынан хабар- 
дар етеді де: «Үміт еткен көзімнің нүры балам, 
жаныңажәрдемберсінкұдайтағалам», «Кел, бала- 
лар, окылык», «Өнер-білім бар жүрттар» деген се- 
кілді ғылым-білімге шакырған мүралары жөнінде 
сөз козғайды. Ыбырай Алтынсариннің тілмаштык 
және халык ағарту кызметтерінде жүріп, халык- 
тың окусыз, ғылым-білімсіз өспейтінін, өнерге 
жетпейтінін түсінгенін. Оны үғындырудың, түсін- 
дірудің жолы деп, елең, әңгімелер жазуға ден кой- 
ғанын, бүл ретте орыстың акын-жазушылары мен 
педагогтарын үлгі тұтканын айтады. Жазушы өзінің 
түйінді ойын «Ыбырай Алтынсары үлын казак 
елкесіңце туып келе жаткан жаңалыктың жыл күсы 
деп айтуымызға болады. Қазакты батыс мәдение- 
тінетартып, оныңөнер-білім, техникасындәрігттеці,



сондаи болуға тырысайық деген ұран тастады» 
дегендермен білдіреді (сонда, 76-бет).

Т. Әкім.
“АЛУА», жазушының пьесасы. Анда-саңда, оқта- 
текте бір соққанымен, Әуезовтің кинодраматур- 
гиядағы ізденістері әр түрлі ойға мегзейді. «Әйел 
жолы» сценарийімен жете танысқанда, автордың 
кино талаптарын ерекше ескергенін, оператор, 
режиссер қиялына қозғау салатын детальдарға ай- 
рықша мән бергенін аңғарамыз. Кезге елестер су- 
реттерге ірі планға, контрасқа ден қойған. Тізбек- 
телген эпизодтар, кепшілік сценалары, әр турлі 
қосалқы персонаждар мол. Тутастай қарағанда, 
«Әйел жолы» болашақ кинофильмінің жоспары, 
ат усті жасалған эскиз нобайы емес, бас-аяғы тия- 
нақталған, керкемдік деңгейі жоғары шығарма. 
Бул туындыны шыңдау, редакциялау, қайта қарау 
арқылы автор жаңа бір шығарма -  «А.» пьесасын 
жазған. Басты қаһарман Алуа есімі драмаға ат 
болып берілген. Негізінен кинодраматургия, те
атр драматургиясы -  өзектес жанрлар. Дегенмен 
экранға сыйып кететін өмір қубылыстары, тіршілік 
суреттері сахнаға бәз қалпында келе алмайтыны 
хақ. Диалогке, монологке қойылатын талаптар ор
тах болғанымен, сценарий композициясы мен пье
са композициясы арасыңда көп айырма бар. Осын- 
дай жәйттерді ойлана отырып, Ә. «Әйел жолы» 
кино әңгімесінің етек-жеңін ықшамдап, кино кө- 
рермендерге лайыкталған картиналарды драма- 
лык сценарийлармен ауыстырып, персонаждар 
санын шағындап, драматизмді күшейткен. Сце- 
нарийде Алуаның әкесі Сатайдың елімі түтас эпи
зод, пьесада бұл қысқа монологпен беріледі. 
Жаппар, Алуа арасындағы сезім күйлері сцена- 
рийде әжегттәуір орын алса, пьесада Алуа басы- 
нан кезіңде өкінішті хал кешкендігі ғана аңғарты- 
лады. Майдандағы Арманның артынан Алуаның 
іздеп бару көрінісі пьесада қысқартылған. Түрксіб 
курылысына қатысты көпшілік сценалары пьесада 
жок. Мезгіл жағынан пьеса көп уақьпты қамтиды. 
Алғашқы актідегі оқиға 1926 ж. соңғы актідегі оқи- 
ға 50-жылдардың ішіңде өтеді. Драматург Қазак- 
стан емірінде орын алған ерекше мәңді әлеуметтік, 
саяси факторлардың әйел тағдырына жасаған 
ықпалын, әйелдердің күресін, Отан қорғаудағы 
еңбегін, ғылымдағы табысын, бір сөзбен, кеңес 
заманындағы казак кызының бейнесін көрсетуді 
максат тұткан. Авторлык ниет, нысана пьесаның 
композициясына ерекше ыкпал жасаған. Шағын 
ортадағы аз уакыттың ішіндегі тартыс емес, мол 
мерзімді камтитын әрекет шығарманың көркемдік 
бітіміне хронологиялык сипат берген. Әрбір жаңа 
актіде көп жыл өткеннен кейінгі Алуамен дидарла- 
самыз. Басынан кандай күйлер кешкенін, үткан, 
ұтылған жайларын өзі ортаға салады. Қысылмай, 
кымтырылмай сыр бөліседі. Бұдан кейін сегіз жыл- 
дың белесті кезеңдері әкелген өзгерістерді Алуа- 
ның 3-актінің басындағы ұзак монологынан біле- 
міз. Уакыт өткен сайын каһармандар түлғасы ірі- 
леніп өседі. Бұл сөздің Алуаға тікелей катысы бар. 
Бір көздегі ауылдың аяншак, корғансыз кызы ке- 
ле-келе маңызды мәселелер орайында кесек ой 
толғайтын, күрделі шаруаларды езі шешетін кай- 
раткер деңгейіне көтеріледі. Оның кабырғасына 
катты бататын әсіресе кыздардың келешегі, 
әйелдердің күнделікті тіршілігі. Қазан-ошактың 
касындағы, отын-судың маңындағы куйбеңмен 
ғана калып коймаса екен деген ойды тілек етіп 
айтпайды, кажетті кезде талап кылып кояды. Жеке
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бастың ракат-тыныштьгын, көпшілік ісінің ауырт- 
палығына айырбастаған Алуаның мінезіндегі кат- 
кылдыкты үзак жылдар сынап, саралап жүріп 
акыры инженер Арман оның суыктык, сезімсіздік 
емес, мезгіл, заман әсерінен туған сипат екенін 
үғынады. Өмір талкысынан, тіршілік күресінен етіп, 
білісіп барып табыскан жаңдар. Айтылмыш пьеса- 
ның мол эпизодтылығы, хроникалығы, көп жыл- 
дарды камтуы әуелгі сценарий негізінен 
жасалғандығына да байланысты. Драматург казак 
әйелінің есу жолын көрсететін патетикалык, публи- 
цистикалык сарынды шығарма тудырған. Пьеса 
1953 ж. жазылған. Ә-тің 12 томдык (1969, 10-том, 
235-295-беттер), 20 томдык (1983, 12-том, 54-114- 
беттер) шығармалар жинактарына енгізілді.

Р. Нургали.
«АЛЫПТАР АДЫМЫ» ( « П у т ь  г и г а н т о в » ) ,  
шағын макала. «Литературная газетада» 1950 ж. 22 
акпаңда шыккан. Газетте 1950 ж. 14 акпаңда жаса- 
лған Совет-Қьггай келісіміне орай Ә-тің, В, Катаев- 
тың, Б. Лавреневтің макалалары жариялаңды. Ша- 
ғын макалада Әуезов бүл келісімнің маңызына 
жоғары баға беріп, 1917 ж. октябрьде басталған 
эпостың жалғасы дейді. Екі алып елдің -  КСРО 
мен 700 миллион халкы бар Қьдайдың арасындағы 
бекітілген келісімнің маңызынан токталады. 
«АЛЫПТЫҢ АЗАБЫ», жинак. Авторы -  Д. Дос- 
жанов. 1997 ж. «Рауан» баспасы шығарған. Кітап 3 
бөлімнен күралған. Біріншісі -  «Алыптың азабы» 
романы, екіншісі -  әңгімелер, ушіншісі -  «Түсіне 
соғыс кіретін кісі» повесі. Роман Ә-тің өмір жолына 
арналған, ғүмырнамалык дерекке, мұрағат күжат- 
тарына, көз керген кісілердің естелігіне сүйеніп 
жазылған. Автор көп жыл ізденіп, мол еңбек еткен. 
Соңдай-ак Үлттык кауіпсіздік комитетінің мүраға- 
тындағы материалдарға, жазушының калтарыста 
калган колжазбаларына иек сүйеген әрі классика- 
лык өмірбаяңдык шығармаларға табан тіреген. Үлы 
жазушының абактыда жаткан кездегі рухани аза- 
бын, жазыксыз куғын-сүргінге үшырауын окиға 
желісі етіп алып, суреткер-ұстаздың «айтып кеткен, 
айтсам деген, жазбакшы болып ниеттенген ой 
үшкынын» окырманның көз алдынан тізілтіп 
өткізеді. Кітаптың көлемі 32 баспа табак.

Н. Оспантегі.
«АЛЫС-ЖАҚЫН» ( « Д а л е к о е - б л и з к о е » ) ,  
жазушының макаласы. «Огни Алатау» газетінде 60 
жылдан бері шыккан макала-материалдардан, 
біраз жазушылар мен коғам кайраткерлерінің 
сездерінен шағын үзінділер жарияланған. Бұл 
немірде Токаш Бокин, Дмитрий Фурманов, Кон
стантин Симонов, Пьер Пумяд («Нормандия» авиа- 
ПОЛКЫНЫҢ командир!) т. б, бар. Ә-тің макаласын- 
да казак әнінің опера сахнасынан орын алу ерек- 
шелігі жене одактас республикалар драма театры- 
НЫҢ міндеттері жайында айтылады. Топтама га- 
зеттің 1978 жылгы 5 сәуірдегі санында басылган. 
АМАДУ Жоржи (1912-2001), бразилия жазушысы, 
публицист, когам кайраткері. Халыкаралык Ле- 
НИНДІК СЫ ЙЛЫ КТЫ Ң лауреаты (1951). «Карнавалдар 
елі» (1931), «Какао» (1933), «Тер» (1934), «Шексіз 
жер» (1943), «Ильус каласы» (1944), «Қызыл кектеу» 
(1946), «Тас камал» (1952), «Габриэла» (1961), 
«Адаскан кыздың оралуы» (1977), «Эскери киім, 
академиялык курте, ішкейлек» (1979) романдары, 
кептеген повестері мен әңгімелер жинактары жа-
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рық көрді. Ә. А-мен Дүниежузілік бейбітшілік 
қорғау комитетінің мәжілістерінде талай жуздесіп, 
әңгімелескен, сұхбаттасып, оның өмірі мен шы- 
ғармашылық жолына көңіл аударған. Үлы жазу- 
шының мұрағатыңда сақталған блокноттарындағы 
жазбаларта қарағанда, А-дың кейбір туындыла- 
рын оқып-танысқан. «Жыл келгендей жаңалық 
сеэеміз» деген мақаласында жас талапкерлерге 
көпсөзділікке бой алдырмау туралы айта келіп, 
«көпсөзділікке терең ой қосылса, нур устіне нур» 
болатынын ескертеді де, осыңцай узағырақ жаза- 
тын қаламгерлердің қатарына А-ды қосады.

Т. Турганбаев.
АМАНГЕЛДІ ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ. Әуесқой көркем- 
өнерпаздардың драмалық ужымы. Бұрынғы Қос- 
танай облысының Амангелді аудаңдық Мәдениет 
уйі жанынан 1937 ж. қурылған. Туңғыш жетекшісі
-  ақын Н. Ахметбеков. 1960 ж. ужымға халық теат
ры атағы берілді. Репертуарында қазақ, орыс әде- 
биеті классиктерінің пьесалары орын алған. Ғ. Му- 
сіреповтің «Қозы Көрпеш -  Баян сулу», «Ақан сері
-  Ақтоқты», Ғ. Мұстафиннің «Кек алу», I. Есенбер- 
линнің «Ғашықтар» драмалары т. б. Театр Ә-тің 
«Еічлік -  Кебек» пьесасын сахнаға шығарды. 
АМАНДОСОВ Тауман Салықбайулы (1921-1991), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (1983), профессор (1971). Қазақстанның ең- 
бек сіңірген жоғары мектеп қызметкері (1982). А. 
қазақ журналистикасын қалыптастырып, дамытуға 
көп улес қосты. Ә-пен бір жоғары оқу орнында 
дәріс оқып, қызметтес, пікірлес болтан. «Үлы дос- 
тықтың тарихи тамырлары» («Социалистік құры- 
лыс», 1966, 27 қараша), «Ақылшы аға еді» («Ленин- 
шіл жас», 1967, 19 тамыз) т. б. мақала, естелікте- 
рінде «Абай жолы» эпопеясындағы халықтар дос- 
тығы мәселесін сез етеді, ұлы жазушының устаз- 
дык, тәлімгерлік енегесі мен кішіпейіл, ақкеңіл 
қасиеттерін ыстық ілтипатпен еске адды. 
АМАНЖОЛОВ Қасым Рақымжанулы (1911-1955), 
ақын, аудармашы. Қазақтың бай ауыз әдебиетін, 
Абай поэзиясының кушін, шьғыс пен батыс ақын- 
дарының туындыларын жете тусініп, сонылыққа, 
жаңалыққа умтылды, туған әдебиетке ершіл де 
отты өлеңдерін әкелді. Қазақ елең ернегіне жаңа 
тур, жаңа еркен енгізді. «Орал», «Туған ел», «Өзім 
туралы», «Дариға, сол қыз» өлендері, «Ақын өлімі 
туралы аңыз», «Біздің дастан», «Бикеш», «Құпия 
қыз», «Боран» поэмалары қазақ поэзиясының 
інжу-іиаржандары қатарына жатады. «Өмір сыры» 
(1939), «Дауыл» (1948), «Нурлы дуние» (1950), «Таң- 
дамалы шығармалары» (1952), «Шығармаларының 
3 томдық толық жинағы» (1955-56), 
«Шығармаларының 4 томдық жинағы» (1977-80) 
т. б. кітаптарыжарықкөрді. Ә-ті устаз санап, қурмет 
тұтқан, шығармаларына унемі зер салып, назар 
аударып отырған. «Алма бағында» («Лениншіл 
жас», 1937, 18 шілде), «Үлы ақын туралы трагедия» 
(«Социалистік Қазақстан», 1940, 5 қаңтар) т. б. 
мақалаларында улы жазушының драмалық шьғар- 
малары туралы салиқалы да салмақты ойлар айт- 
қан. Ә-тің Мемлекеттік сыйлық алуына байланыс- 
ты «Мухтар аға» деген өлең шығарып (1949), елінің 
емендей биік, теңіздей терең ойлы қаламгерін ма- 
дақтаған. Ә. «Октябрь өркені», «Қайта туған ха- 
лыктың әдебиеті» атты мақалаларыічаа А. поэзия- 
сының биік санаға жеткенін атап көрсетсе, «Жыл

С. А. Аманжолов.

келгендей жаңалык, сеземіз» 
деген мақаласында: «Сә- 
кеннен бастап Қасымға де- 
йін, Қасымнан бастап М.
Әлімбаевқа дейін бір буын 
ілгері жастарға келетін тақы- 
рыптар б ізд ің  поэзияда 
азайып кеткен сияқты» деп,
А-тың жырларын жоғары ба- 
ғалаған. Ал «Мәлік Ғабдул- 
линге жауап хатында» Қа- 
сымның муңды, куйлі, қыс- 
қа қайырылған сыршыл 
өлеңдеріне кеп қызығып, 
ден қойып оқитынын нақтылап жазған.

Н, Оспантегі.
АМАНЖОЛОВ Садық Аюкеұлы (1885-1941), Алаш 
қозғалысының қайраткері, заңгер. Верный гимна- 
зиясын (1902), Қазан университетінің заң факуль- 
тетін (1907) бітірген. 1917 жылға дейін Жетісу облы- 
сының заң орындарында қызмет атқарған. Ақпан 
төңкерісінен кейін Үржар уезінде қурылған қазақ 
комитетінің төрағасы болды. Алаштың 21-26 шіл- 
деде Орынборда өткен Бірінші букілқазақ съезінде 
Букілресейлік қурылтай жиналысына депутат; сол 
жылғы 5-13 желтоқсанда өткен Екінші букілқазақ 
съезінде Алашорда укіметі -  Үлт Кеңесіне Жетісу 
облысынан муше болып сайланған. А. Жетісуда 
Алаш партиясының жергілікті уйымдарын қуруға 
белсене араласып, Алашорда милициясын жақсар- 
туға басшылық етті. 1923-30 жылдары ҚазАКСР-і 
Заң халкоматы саласында қызмет атқарды. 1930 
жыдцары Қазақстаннан кетуге мәжбур болып, Қыр- 
ғызстан мен Өзбекстаңца жумыс істеген. Ә-пен та- 
ныс-біліс болтан, араласып туртан,

М. Қул-Мухаммед.
АМАНЖОЛОВ Сәрсен (1903-1958), тілтанушы- 
турколог, филология тылымының докторы (1948), 
Казахстан Ғылым академиясының корреспондент 
мушесі (1954). Мектептер мен жотары оқу орын- 
дарына арналтан оқулықтар мен батдарламалар 
жасаута қатысты және жаңа жобасын жасады. Тіл 
тарихы мен лексикология, фольклор, диалекто
логия, грамматика жене баска да мэселелермен 
шутылданды. Қазақ ауыз әдебиеті улгілерін жи- 
нап, зерттеді. Ә, А-тың казак ауыз әдебиетінің 
улгілерін жинау саласындаты еңбектерін атап өтіп, 
тылыми еңбектеріне жотары бага берген. «Қаз- 
П И -Д ІҢ  окытушылары -  С. Аманжолов, С. Ке- 
ңесбаев сиякты жолдастар. Бул екеуі -  филоло
гия ТЫЛЫМЫНЫҢ кандидаты, қазактың соңты кез- 
де ескен жас окымыстылары, булар жазып шытар- 
тан ТІЛ  ТЫЛЫМЫНЫҢ оку кітаптары букіл казакстан- 
дык абырой алып, мектептеріміздің тіл женіндегі 
суйеніші болып отыр» деп жазтан «Білімнің туңтыш 
ордасы» атты макаласында (20 томдык шыт. жин., 
1981; 8-том, 58-64-6,).

М. Әбдеш.
АМЕРИКА ӘДЕБИЕТІ. 20 тасырдың басыңца АҚШ- 
та публицистикалык шытармалар аркылы ұлт-азат- 
тык идеясы насихатталды. Бул мәселеге М, Әуезов 
те белсене араласты. Сол туста ол Америка рухани- 
яты бастау алар саяси-мәдени ахуалды саралай 
келіп, тылым мен білім жуйесі туралы пікір алысу 
кезінде: «Ғылымдарды жалтыз жаттап коймай, ал- 
тан білімін іске асыра білсін деп, мысалы, Амери- 
када әуел бастатанда іспен араластырып окыта- 
ды» деген ойын айтты (Шытармаларының 50 том
дык толык жинагы, 1997, 1-том, 55-бет). Бул арада



Ә. АҚШ-тың қазіргі ғылыми-оқу саясатының негізін 
қалаған Тейлор Бруктің тәжірибесін еске салып 
отыр. Ол ғьілыми жаңалықтың маңызын оның 
тигізетін пайдасына қарай бағалау керек деген 
болатын. Жазушы американ публицистерінің сая- 
си мақалаларына ерекше назар аударып, қазақ 
елінің тәуелсіздігі үшін күрес жолындағы нысанаға 
аиналдырды. Ол өзінің «Қазіргі қазақ күйі» атты 
мақаласында Ресейдің бізге автономия бермеймін 
дегені -  жерімізге, елімізге қызьіққаны, қомағай- 
лығы, өзімшіддігі» деген пікір білдірді (соңда, 56- 
бет). Бул пікірден Т. Джефферсонның «Тәуелсіздік 
декларациясының» әсері байқалады. Ә. АҚШ-тың 
көсемсөз шеберлерінің еңбектерін үнемі қадаға- 
лап оқыды. Ол өзінің мақалалары мен көркем шы- 
ғармаларында, зерттеулерінде Джон Дрэпердің 
«Американың азаматтық дамуы» (1885), Джордж 
Кеннанның «Сібір және жер аударылғаңдар» (1889), 
Дж. Ридтің «Дүниені дур сілкіндірген он күн» (1919), 
Джон Г унтердің «Африкада» (1956) атты еңбектеріне 
баға беріп, ішінара мысалдар келтірді. Жазушы 
«Америка әсерлері» (1960) жолжазбасында АҚШ- 
тың белді-белді газеттері мен журналдарында 
істейтін публицистерімен әңгімелесіп, олардың ішкі 
лабораториясымен жете танысқаны жайлы кеңінен 
баяңдады. Ә. Америка жазушыларының шығарма- 
ларымен бала кезінен таныс болды. Абайдың 
ертекшісі Баймағамбеттің аузынан сан рет естіді. 
Ш. Құдайбердиев «Том негрдің лашығы» деген ат- 
пен Г. Бичер-Стоудың романын қазақша аударған 
болатын (қолжазбасы жоғалып кеткен). Кейін гим- 
назияда оқып журген кезінде олардың шығарма- 
шылық жолы туралы арнайы дәріс тыңдады. Со- 
ның ішіңце Э. По, Г. Лонгфелло, Уитмен, М. Твен- 
дердің туындыларын ете жоғары бағалады. 1960 ж. 
Америкаға барғаңца, Уитмен қызмет істеген үйге 
арнайы соғады. Сол жолы Уитмен мен Твен тура
лы өз пікірін білдіреді. Ол: «Америка ақындары- 
ның ішінде Щипачевтің ең қадірлеп сүйетіні ұлы 
ақын Уолт Уитмен болатын. Сол Уитмен жас ша- 
ғында осы уйде санитар болып қызмет істеген 
шақтары болтан екен. Сейтіп көп қонақтар ара- 
сында біз жүрген бөлмелер, заддар, неше алуан 
кіріс-шығыс жолдар -  бәрі де бүгінгі қонақ ақынға 
бұрын болып өткен ұлы ұстаз ақынның жылы ізін 
сездіргендей бодды» деп жазды «Америка эсер- 
лер!» атты жолжазбасында.
Ә. Америка жазушыларының шығармаларына Абай 
туралы роман жазуға бел шешкен кезінде ерекше 
ден қойды. Соның ішінде Лондонның тағдыр тал- 
қысына түскен аязды өлкедегі адамдардың өр 
рухы мен жан-жануарлар туралы шығармаларын 
суйсіне оқыды. Өзі де соған еліктегендей болып 
«Көксерек» хикаятын жазды (1927). Дж. Лондон- 
ның «Ақ азу» хикаятын «Қасқыр» деген атпен қазақ 
тіліне аударды (1936). Ол өр рухты жазушының шы- 
ғармасына деген сүйіспеншілікті өмірінің соңына 
дейін сақтап қалдьі. «Америка әсерлері» жолжаз
басында ол; «Нью-Йорктағы ушырасулардың тағы 
бір есте қалған сәті Американың атақты қарт 
ақыны Карл Сэндбергке ұшырасу болды. Жасы 
сексен екіге келген, әлі қапсағай бойы тік, сергек 
келген қызылжүз, ақ шаш, ақ мұрт карт сырт пішіні 
жағынан өз Отанымызда ұшырасатын кейбір әде- 
биет, ғылым адамдарына уқсайды. Москвада бол
тан, ауыл шаруашылық көрмесінен қазақ, өзбек 
павильондарын жаксылап аралатандарын айта- 
ды... Барлық әңгіме үстіңде бул дос қарттың піші- 
нінен мен көз алдыма осындай ауыр кәрілікке
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жеткен жас шатыңда осы кісі айтқандай ауыр өмір, 
у-зәрін ішіп-кешіп еткен Америка жазушысы, 
біздің халықтарта аса мәлім Джек Лондонды көріп 
отыртандай болдым» деп жазды. Америкадаты 
кездесулерде: «Бір тана орыс тілі емес, одақтаты 
көп туысқан еддеріміздің көптен көбінің тілдеріне 
Американың Марк Твеңцер бастатан классиктері- 
нен бері карай бүгінгі Хэмингуэй, Митчелл, Уил
сон, бүгінгі карт акындар Роберт Форет, Карл Сэн
дберг, негр акыны Ленгстон Хьюз, бүгінгі Амери
ка драматургтері Лилиан Хильман, Артур Миллер 
сиякты кеп адамдарды советтің едцері, окушыла- 
ры бір орыс ТІЛІ емес, өздерінің ана тілдерінде де 
ОКИ білетіндерін айтты. Осы сапарда ол жазушы- 
публицистер А. Кейзн, Н. Казинс, К. Сэндберг, 
Л. Хьюз, Э. Райспен пікір алысты. Нью-Йорк кала- 
сындаты жазушылардың пен-клубында: «бүгінгі 
Америка әдебиетін калай баталайсыз?» деген 
суракка Ә.: «Менің кезіме тастан салынтан небос- 
кребтардан куралтан кала сипаты бейне бір Ман- 
хеттен аралының аспанына таспен жазылтан по
эма боп керінеді. Ол поэманың әрбір жолы -  әрбір 
зәулім үй. Американ елеңінің бір жолы узын, бір 
жолы кыска. Және сол жолдардың ішіндегі ең 
узын, ең мазмунды жол -  жуз екі этаждык Импай- 
эр стэйт билдинг. Ол поэманың бул жолын дуние 
жузі халкының бәрі біледі, бәрінің де жадында» 
деп жауап береді. Жазушының бул теңеуін кейін 
С. Щипачев «Нью-Йорк» деген өлеңіне пайдалан- 
ды. Сол жолы американ драматургтерінің пьеса- 
ларымен танысты және театрдаты спектакльдерін 
көрді. Қилы-килы окита куып, адамның тебе куйка- 
сын шымырлататын, куш колдануды, катыгездікті 
суреттейтін туындыларды әдебиетке катысы жок 
шалатай шытармалар деп баталады. Қорыта айт- 
каңда, Ә. Америка әдебиетінің тарихын өте жаксы 
білді және ол туралы езінің ойларын әр туста 
білдіріп отырды.
АҚШ-та Ә-тің төл шытармалары басылтан жок. 
Әдеби журналдар мен кеңес әдебиеті женіндегі 
аныктамаларда жекелеген макалалары мен ол ту
ралы өмірбаяндык шолулар жарияланды. Оның 
басты себебі, Ә-тің өзі айткандай, 60-жыдцарта 
дейін кеңес әдебиетіне кеңіл белінбеген, «кепшілігі 
совет әдебиеті дейтін кеп ултты, көп тілді туыстас 
әдебиеттер катары бар екенін біле коймайтын». 
Бутан АҚШ пен КСРО-ның арасындаты кырти кабак 
жатдайдың да әсері тиген. Алайда АҚШ-тың мем- 
лекеттік тілі -  атылшын тілі болтандыктан да, кез 
келген мемлекеттегі осы тілде жариялантан кі- 
таптарды аддырып окута мумкіндік жасалган. Сон- 
дыктан Ә-тің Англияда, Мәскеуде т. б. елдерде 
атылшын тіліне аударылтан шьғармалары мен ма
калалары американдык зиялы кауымта матлум 
болтан. Вашингтон каласындаты Конгресс жене 
Шекспир кітапханаларына бартан кезінде кергені 
туралы: «Осы кундерде Совет Одатынан жылына 
сегіз мындай кітапты адцырып турады екен. Сол 
катарда Украинадан жылына бес жуздей, Қазак- 
станнан казак кітабынан жылына елу шамасын ал- 
дырып турады екен... Осы кітапхана ішінде терт 
жазушы -  біздің тертеуімізге де ез кітаптарымыз- 
ДЫҢ Конгресс кітапханасындаты бар тізімнен ка
талог жинап берісті. Менің кітабым орыс, атыл
шын тіліңце болумен катар, сол менің еңбегім ту
ралы жазылтан Кедрина, Айкын Нуркатов еңбектері
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де бар» деп жазды. Ә-тің «Абай» романы (І-2-кітап, 
аударған Л. Наврозова, 1957), «Өскен өркен» 
(аударған Н. Перхам, 1971), «Көксерек» (аударған 
Е. Монинг, 1967) хикаяттары ағылшын тіліне ауда- 
рылған. Сонымен қатар «Абай Құнанбаев», «Эпос- 
тын кеңестік айтушылары», «Қазақ совет эдебие- 
тіндегі дәстүр мен жаңашыддық туралы», «Жазу- 
шы езінің шығармашылығы жөнінде», «Роман тура
лы пікір» деген ез еңбектері жене ол туралы жазыл- 
ған 3. Кедринанын, А. Нұрқатовтың, Т. Әлімқу- 
ЛОВТЫҢ. Г. Ломидзенің, В. Оскоцкийдің, Г. Зелин- 
С К И Й Д ІҢ , Ш, Елеукеновтің, Ю. Суровцевтің мақа- 
лалары ағылшын тілінде жарық керді. Ә-тің туға- 
нына 100 жыл толуы мерейтойы қарсаңында Аме- 
риканың университеттерінде арнайы лекциялар 
оқылды. Осындай игі шаралардың жузеге асуына 
қарамастан, Ә-тің емірі мен шығармашылығы ту
ралы АҚШ журтшылығының хабары шектеулі, 
аныхтамалық дәрежеде ғана қалған.

Т, Жүртбай.
«АМЕРИКА ӘСЕРЛЕРІ», Ә-тІң 1960 ж. ақпан, на- 
урыз айларында кеңес жазушылары қурамыңца 
Л. Леонов, О. Гончар, С. ЩипачевтерменбіргеАме
рика Қурама Штаттарына барып қайтқан жол сапа- 
рынан кейін жазған очеркі. Жазушының науқаста- 
нып қалуына байланысты улкен очерктің екінші 
белімі жазылмай қалған. Очерктің бірінші бөлімін- 
де айтылғандай, мұхиттың арғы бетінде айдан ас- 
там уақыт жургенде Вашингтонда екі рет, Нью- 
Йоркте екі рет , Калифорнияда, Лос-Анжелес пен 
сол штаттың Фресно графтығында, одан кейін 
Аризона штатында, оның орталығы Феникс 
қаласыңда, қайтарда Бостон шаһарында бірнеше 
кун болған. Жолсапар очеркте жазушының алғаш- 
қы екі қала -  Вашингтон мен Нью-Йорктен алған 
әсерлері, аңғарып, туйген жай-жағдаяттары ба- 
яндалады. Көлемді очерктің алғашқы белімін: «Біз 
қарлы, жауын-шашынды, әлі қысы аяқталмаған 
Вашингтон, Нью-Йорк тұрған Атлант теңізі жаға- 
сынан бұл мемлекеттің маужыраған жылы жағы -  
Тынық мұхит жағасындағы Калифорния штатына 
ушуға беттедік. Аддымыздағы ендігі біздің көңіл 
қиялымызды тартқан үлкен кала -  Лос-Анжелес» 
деп аяқтауынан, автордың өзге штаттар мен қала- 
ларда болғандығы, керген-білгендерін, кеңілге 
түйгендерін жалғастырып жазуды жоспарлағанын,

М. Әуезовтің АҚШжурналистерімен кездесу сәті.
Солданоңға карай: О. Гончар, М. Әуезов, Л. Леонов,

С. Щипачев, С. Кучерская. Нью-Йорк. 1960.

көпшілікке беймәлім, оңай таныла қоймайтын 
қат-қабат, қатпар-катпарлары мол елдің жай-жап- 
сары жайыңда біраз сөз айтуды максат еткені бай- 
қалады. Мақсат демекші, автор очеркке кіріспес 
бұрын «үш түрлі жайдан езіміздің ардақты окушы- 
лар сілдынан етініп алу мақүл деп білдім» деп, ал- 
дына койған міндетін ете бір үлкен жауапкерші- 
лікпен анықтап алады да, «осы менің жазатын сез- 
дерімде езіміздің окушының білгендеріне, сезіп- 
танып жургендеріне аз да болса, қосымша бо- 
ларлық жен-жосықтар баяндай туспекпін. ...бірін- 
ші еске салар, окушыдан етініп етер жайымның 
бірі осы» дейді. «Екінші жай: менің бүл жазаты- 
ным тек көргеннен, кезбен көргеннен алған 
тікелей әсерлер ғана» деп, езінің саяхатшы емес 
екенін, жазғанының саяхатнама емес екендігін 
тәптіштеп айтады. Себебі Әуезовтің бағалауын- 
ша, Америка Қүрама Штаттары «тарихтык, мем- 
лекеттік, коғамдыкаса шебертехникалыкөндіріс- 
ті, мәдениет, ғылым, көркеменер -  бәр-бәрінің 
үзак өскелең алуан-алуан ерекшеліктері, кайшы- 
лыктары, даму-өрлеу заңдары кым-куыт киын 
дүниелер». Сондыктан «білгір кісі болып сөйле- 
мек те емеспін» дейді. Үшінші ескертпегі -  осы. 
Бұдан заңғар жазушының деректі шығармада 
окырманды акикаттан титтей де болса, ауыткыт- 
пай үстайтынын, калам куаты, керкемдік деңгейі 
биік бола түра, шындыкты бәрінен жоғары кояты- 
нын аңғарамыз. Әрі жазатын нысанына сонша- 
лык жауапкершілікпен карайтынын, оны буге- 
шігесіне дейін зерттемей, кепке арнап сөз айтпа- 
ғанын аңғарамыз.
Осы очерк жазылатын 60-жылдары бұрынғы Ке- 
ңестер Одағы мен Америка Қүрама Штаттары ара- 
сындағы саяси хал-ахуалдың шиеленісіп түр)ған 
кезінде: «Совет әдебиеті екілдеріне арналған кы- 
рыс-теріс кабакты, кас-кияс көңіл де біліне кой- 
ған жок» дегені -  батылдык. Нью-Йорк каласын 
аралағаннан кейін «ойланғанда озғын адамзат 
цивилизациясы жиырмасыншы ғасырдың орта ке- 
зінде осылайша калыптап келген анык мәдениеті 
зор, анык зәулім алып кала осы дейсің» деп жа- 
зуы -  акикаттан аттап кетпегендіктен туған түжы- 
рым екені даусыз. Сол елдегі еркениетке «ірге, 
негіз» болған ең алдыңғы мәдениет көздеріне, 
енер түрлеріне жасалған білгір де әділ талдау ав- 
тордың білім таным кеңістігінің ғажайып кеңдігі- 
мен таңдандырады. Үлы суреткердің кай шығар- 
масынан болсын, анык сезілетін «мың бояудың 
той-тоғысы» бүл очеркте де жеткілікті. Мысалы, 
алғаш мүхиттың арғы жағындағы Нью-Йорктың 
Айдл-Уайл аэропортына келіп түскенде, әр түрлі 
үшақтар козғалысын бейне бір үлкен теңіз ту- 
біндегі әр алуан, әр атаның үлы балыктар, жай- 
ындар теңіз тубінің езгеше айуанаттары тәрізді. 
Біріне бірі жылжи такай келіп түрысып, бір кішілеуі 
жүйткіп етіп, кейбір үлкендері калғығандай мел- 
шиіп, бір сәт турып калып, енді бірде үнсіз ағыза 
жөнелетін тәрізді» дейді. «А. ә,» -  Ә-тің дерегі 
мол, танымдык талдауы терең, керкемдік куаты 
биік публицистикалык шығармасы. Очерк алғаш 
рет 1964 ж. «Қазак әдебиеті» газетінің 3, 10, 17, 
24 шілде күнгі нөмірлерінде «Социалистік Қазак- 
стаңда» (1960, 24 сәуір), «Сапарлар, кездесулер, 
әсерлер» жинағында (1966, 10-45-беттер) жария- 
ланды. Жазушының 12 томдык (3-кітап) және 20 
томдық (8-кітап) шығармалар жинактарына 
енгізілді.

Н  Омашулы



«АМИРАНИ», грузиннің ежелгі эпосы «Амира- 
нидің» қаһарманы. «Күн перзенті» деген үгьімды 
біддіреді. Ол адамдарды дию-періден құтқарып, 
оларға от жағуды, металл өңдеуді уйрөтөді, қүдай- 
ларға қарсы шығады. Сол үшін қүдай оны қатал 
жазалап, Кавказ тауының шыңына бүғаулап қояды. 
Бүл аңыз б. 3. д, 5-4 ғасырға саяды. Одан Ежелгі 
Грекияға көшіп, Прометей туралы мифке ауысқан. 
Біздің дәуіріміздің 4 -5  ғасырында Грузияға хрис
тиан дінінің кіруіне байланысты А. жөніндегі аңыз- 
дар өзгеріп, көп қүдайдың орнына Христос келеді. 
Эпос өлең аралас қара сөзбен жазылған, оның 
ғылыми басылымының 120-дай нүсқасы бар. Ә. 
«СССР халықтары әдебиеттерінің өркендеуі» атты 
еңбегінде «грузия тарихында халықтың ауыз 
әдебиетінің көп ғасырлық дәстүрлері маңызы мол» 
болғанын, «ауызша әдебиет пен жазба әдебиет 
дәстүрлерінің алғаш дәуірде тығыз байланысты» 
дамьганын топшылай келіп, солардың ішінде «Гру- 
зия эпосы «Амиран» жайы белек орын алады» деп 
жазды.
АНАНЬЕВ Анатолий Андреевич (1925 ж. т.), орыс 
жазушысы. Социалистік Еңбек Epi (1984). 1971 ж. 
Казахстан Жазушылар одағының 6-съезіне қаты- 
сып, сөз сөйледі. Онда казақ әдебиетін жоғары 
бағалап, оның әлем әдебиетіндегі орнын: «Абай 
-  қазак халқының мактанышы. Ол -  философ, 
ойшыл және халык өнерін жетік білетін адам еді. 
Абайдың өлеңдері халықтың жүрегінде мәңгі орын 
алды, Ірі гуманист, дарынды суреткер Абай қазақ 
әдебиетін нағыз өнер шыңына көтерді. Сондық- 
тан Мүхтар Әуезовтің қазақ романистерінің ең Ірі 
өкілі ретінде Абай такырыбына баруы, Абай тура
лы шығарма жазуы кездейсоқ емес. Бүл туынды 
М. Әуезовке дуниежүзілік абырой әкелді» деп си- 
паттады.

Б. Мамыраев.

АНАНЬЕВА Светлана Викторовна (1959 ж. т.), 
эдебиет зерттеуші. Филология ғылымының кан
дидаты. Ә-ТІҢ 100 жылдык мерейтойына байланыс
ты «Дэстур жэне жалғастық. Ә. жене Қазакстан- 
дағы қазіргі тарихи роман» атты еңбегіңде «Абай 
жолы» эпопеясының жанрлық ерекшелігін, әлеу- 
меттік-философиялық маңызын қарастырса, «М. 
Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы: жаңаша бағам- 
дау» мақаласында бүл тарихи шығарманы бүгінгі 
заман биігінен зерделеген.
«АНА ТІЛІ», баспа. 1990 ж. 5 маусымда үйымдас- 
тырылды, Баспа еліміздің байырғы баспаларының 
бірі, мектеп оқулықтарын шығаратын «Мектеп» 
(қазіргі «Рауан») баспасының қүрамындағы үш 
редакция негізінде отау тікті. 1991 жылдың 1 қаңта- 
рынан бастап өнім шығаруға кірісті. Жаңа баспа- 
ның беташар кітабы Ә-тің «Әдебиет тарихы» еңбегі 
болды. Кезінде әдебиетке берілген теріс бағалар- 
дың «салқыны» тиіп, каламгердің көп томдығына 
да біраз жері кузеліп енгізілген бүл еңбек қоғамы- 
мыздағы оң өзгерістерге орай алғашқы толық 
нүсқасы бойынша шықты. Баспа Абай мен Ә. та
кырыбына арналған әдебиеттерді үзбей шығарып 
келеді. Мысалы, 3. Ахметовтің «Абайдың ақын- 
дық әлемі», М. Мырзахметовтің «Абайтану тари
хы», М. Әуезовтің «Путь Абая» ( орыс тілінде) эпо
пеясы, ғалым Т. Әкімовтің «Даналық мәйегі», 
ғалым-журналист Б. Жақыптың «Мүхтар Әуезов -  
публицист» кітаптары жарық көрді.

Ж. Дәуренбекүлы.
«АНА ТІЛІ ӘДЕБИЕТІН СҮЙІҢДЕР», жазушының 
макаласы. 1957 ж. жазылып, сол жылы «Қазақ-
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стан мүғалімі» газетінде жарияланды. Ә-тің 20 том- 
дық шығармалар жинағының 19-кітабына сол 
куйінде өзгеріссіз енгізілді (1985, 410-414-беттер). 
Автор мақалада ана тілі мен туған әдебиетінің 
қадір-қасиетін сөз еткен. Жас буынға ана тілін, 
ана тіліндегі әдебиетті оқытып-үйретудің екі жолы 
бар: біріншісі -  мектеп арқылы жүзеге асырылса, 
екіншісі -  әр адамның өз бетінше үзақ уакыт із- 
деніп, үйренуі. Автор одан әрі: «Бүл дәуірде өз 
тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам то- 
лык мәнді интеллигент емес» деп, жастарға зор 
міндет, үлкен сенім жүктейді. Жазушының ойын- 
ша, бала күннен бастап кітаппен достаскан адам 
ғана, өзін интеллигент санатына косылдым деуіне 
болады. Бүл -  рас сөз. Өйткені бірғана мамандык- 
пен тар көлемде калып, ізденбей, токырап калган 
адамды мәнді интеллигент деу киын. Жазушы өз 
пікірін дәледцеу үшін, орыстың, еуропаның мәде- 
ниетті адамдарының кітапты аса көп окитынын мы- 
салға келтіреді. «Тіпті үйдеотырған, тек үй қызмет- 
кері аналар, карт әжелер, картаң аталар болсын, 
бәрінің де көркем әдебиетке көңіл-пейілі, күмар- 
лана әзірленуі, тану бағалауы өзгеше» деп, ағар- 
тушылык, үстаздык біліктілігін асыра, өсіре айта- 
ды. Үлы жазушы өз ана тіліндегі әдебиетті аудар- 
мадан, орыс тілінен ғана окитындарды кош көр- 
мейді, ондайларды «сорлылык» деп кінәлайды, 
ондайлар толык интеллигенттік сипатка ие бола 
алмайды деп түжырымдайды ойын.

Р. Сыздықова.
АНДРОНИКОВ (Андроникашвили) Ираклий Луар- 
сабович (1908-1990), орыс жазушысы, әдебиет 
зерттеуші. Ауызекі әңгіменің шебері. Филология 
ғылымының докторы. Ленинград университеты 
бітірген (1930). М. Әуезовпен катар окыған. КСРО 
халык артисі (1982). КСРО Мемлекеттік (1967), 
Лениндік (1976) сыйлыктарының лауреаты. «Әуе- 
зовтің еңбегі» деген макаласында («Культура и 
жизнь», 1959, N9 8) «Абай жолы» эпопеясының ул- 
кен сыйлык алганын шын жүректен күттыктай оты- 
рып, мундай бірегей туындының өмірі үзакка ба- 
ратынын, оның әлем әдебиеті тарихынан мәңгі 
орын алатынын атап көрсеткен. Ә. туралы «Аңыз 
адам» естелігінде («Казахстанская правда», 1967, 
8 желтоксан; «Біздің Мүхтар», А., 1976, 32-бет) 
Мүхтар Омарханүлы біздің өмірімізге тек тамаша 
жазушы ретінде ғана енген жок. Оның өр таланты 
-  ғажайып бір күбылыс, біздің өміріміздің үлы 
символы. Ол -  аты аңызға айналған адам, жаңа 
дәуірдің данышпаны, жалыңцы жыршысы әрі аза- 
мат. Адам жанының небір кат-кабат калтарысын- 
дағыны жазбай танитын зерделі ой, сергек сезім 
иесі, адал әрі айтып жеткізгісіз мейірбанды жан. 
Ол әркайсымыз өз деңгейімізді, алға баскан када- 
мымызды салыстырып, мөлшерлейтін ең үлкен 
өлшем, биік меже еді. Ондай адамдар біздің 
әдебиетімізде саусакпен санағандай-ак деп, үлы 
казак жазушысының әлемдік мәдениет тарихын- 
дағы биік орнын мактаныш еткен.

Н. Жуашшбеков.
АННЕНКОВА-БЕРНАР Нина Павловна (1864- 
1933), орыс актрисасы. Қазакстанның халык артисі 
(1924). Сахнадан кол үзген соң (1888) әдебиетпен 
шүғылданды. 1922-24 ж. Қазакстанға келді. Халык 
дастанының желісі бойынша «Бекет» пьесасын жаз
ды (1923). Сол жылы 12 сәуірде Орынборда, 1927
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ж. 19 наурызда Қостанайда орыс тілінде көрсетідці. 
Соңғы қойылымды көруге С. Сейфуллин, I. Жан- 
сүгіров, Ғ. Мусірепов қатысқан. «Бекет» драмасы 
Ә-те де бар (1933). Осы аттас опера да жазған (1938). 
Жазушының архивінен А.-Б. пьесасының табылуы- 
на қарағаңда, олар бірін-бірі білуі, шығармашылық 
қарым-қатынаста болуы мүмкін. Қалай десек те, 
Ә. А.-Б-тың бұл шығармасын оқыған, ейткені екі 
пьесаның сюжеті үқсас жатыр.

Н. Оспантегі.

АНОВ ( И в а н о в )  Николай Иванович (1891-1980), 
орыс жазушысы. ҚазКСР-і Мемлекеттік сыйльғы- 
ның лауреаты (1970). 1951 жылдан бастап Қазақ- 
станда түрып, бірыңғай шығармашылық қызмет- 
пен шүғылданды. «Жарқын бейне жадымда» деп 
аталатын естелігінде Ә-пен 1924 жылдан таныс еке- 
нін, «Шахта» журналыңда өзінің «Айдағанның сегі- 
зінші әйелі» атты әңгімесінің жарияланғанын, оны 
Мүхаңның катал сынағанын жазған: «Өзіңіз түрмы- 
сын, тарихын білмейтін халық туралы жазуға кан- 
дай хақыңыз бар? Сіздің «сегіз әйел» женіндегі 
шатпағыңызға қазақтар тугілі, бүл жердің орыста- 
ры да күледі ғой!» деп ренжігенін елжірей есіне 
алады. Одан әрі бүл керістің өзіне пайда бергенін, 
дамылсыз ауыл аралап, жергілікті халық емірімен 

жете танысқанын, 
көптеген достар тап- 
қанын тілге тиек 
етеді. «Абай жолы» 
эпопеясының 4-кіта- 
бын орыс тіліне ау- 
дарғанда кезіккен 
тағы бір оқиғаны ес- 
ке салады. «Сізге 
Анатолий Франс үна- 
са, маған Бальзак 
үнайды. Сейлем қо- 
макты, қосалқылы 
болуға керек. Сейт- 
кеңде автордың сти- 
лі мәнерлі, әсерлі 
болып шығады» деп, 
А-тың эпопеяны кыс- 
қаша сейлемдермен 
аударған жерін ұнат- 
пай, пайдалы кеңес

С ■

Депутат М. Әуезовтіңжазушы 
Н. Ановқажазғанхаты. 1957.

береді үлы жазушы. А. «Қазақстанда театрдың пай
да болуы» (1929), «Өлімді жеңген махаббат туралы 
аңыз» (1957), «Жылдар, кездесулер» (1967), «Абай 
жыршысы» (1977), «Кепген-көп қарыздармын» (1977) 
т. б. мақалаларыңда М. Әуезовтің бірқатар туын- 
дыларының керкемдік шеберлігін зерделеп, «Мұх- 
тардың өз өмірі улкен бір көркем полотноға арқау- 
өзек етерлік емір екенін» атап айтқан.

Н. Жуанышбеков.
АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич (1896- 1978), 
орыс ақыны. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1946). Ә-пен достық-жолдастық қарым-ка- 
тынаста болған. Бұл әсіресе Жазушылар одағында 
үйымдастырылған белгілі бір шаралар кезінде 
(казак әдебиеті мен өнерінің Мәскеудегі онкүңді- 
гіңде, КСРО ҒА-ның Әлем әдебиеті институтында 
өткен жиналыстар мен дискуссияларда) айкын 
сезілетін. 2-Бүкілодактык жазушылар съезінде Ә. 
А-мен және М. Рыльскиймен бірге «СССР халыкта- 
ры әдебиетін аудару мәселелері туралы» баяңдама

жасады (1954). А. «Тойға шашу» деген макаласын- 
да (К. Симоновпен бірге; «Жүлдыз», 1977, Мв9) үлы 
жазушының үлттык әдебиеттің көркеюіне коскан 
баға жетпес еңбегін атап көрсеткен.

Д. Қонаев.

АҢЫЗ, фольклор жанры. Қазак халык ауыз әде- 
биетінің тарихи негізі бар мол саласы. Онда айтыла- 
тын окиғалардың, кейіпкер аттарының, едді мекен, 
жер атауларының, мезгіл мелшерінің деректілігі 
басым келеді. Ә. аңыз жанры жайында Л. Собо- 
левпен бірге жазған «Қазак халкының эпосы мен 
фольклоры» атты монографиясында, 1957 ж. шык- 
кан «Қазак ССР тарихының» 1-томыңда жарияланған 
«Қазақтың ауыз әдебиөті» атты көлемді еңбегіңде 
жан-жакты айткан. Алғашкы еңбектің «Аңыз 
ертегілері» деген тарауыңда: «Қазак аңыздарының 
ертегілерден ерекшелігі сол -  барльғы да тарихта 
болған адамдар жайыңда айтылған, халык шығар- 
ған көркем әңгіме болып келеді. Кейін оларға кос- 
палар косылады да, халык творчествосының ерек- 
ше бір саласын күрайды» деп бірден екі жанрдың 
жігін ашып алады. Монографияда эпос пен аңыз- 
дың негізгі ерекшелігі -  соңғысының кара сезбен 
баяндалатындығы эпостағыдай кейіпкерді тарихи 
прототипінен көп алшактатпайтындығы, циклды 
боп келуі дейді. Қазак аңыздарын Қоркыт, Асан 
Қайғы, Аддар Көсе сиякты тарихи адамдар туралы 
аңыздар мен күй аңыздары деп екі турге бөлген. 
Бұл еңбекте Қоркьп', Асан Қайғы, Алдар Кесе, Жи- 
ренше, Күй аңызы деп жеке тарауларға бөліп те 
тадданған. «Қазактың ауыз әдебиеті» макаласын- 
да аңыз жанрын ертегілермен бірге алып карастыр- 
ған. Алғашкы еңбекке карағаңца, көлемі шағын бол- 
ғандыктан, ауыз әдебиеті жанрларын айкын ажы- 
ратып жіктемеген. Ертегі мен аңыздардың туп- 
төркіні халыктың арман-киялы екенін негізге ала 
отырып, екі жанрға катар таддау жүргізген. Әйтсе 
де «Бергі кезде Жамбыл жазған «Өтеген батыр» 
поэмасының сюжеті Асан Қайғы жайыңдағы аңызға 
тығыз байланысты» деп, ертегі мен аңыздың ай- 
ырмашыльғын айырып айткан.

С. Қасқабасов
АҢЫЗ КҮЙЛЕР, казактың ежелден келе жаткан 
аспаптык музыка жанры. Ол негізінен домбыра 
куйлері, кобыз күйлері, сыбызғы күйлері болып 
бөлінеді. Күйлердің мазмүны аңыз-ертегілерге, 
нактылы тарихи окиғаларға кұрады. Оларда халык- 
тың басынан кешірген таукыметі мен әділетсіз- 
дікке карсы күресі, азат өмірді аңсаған асыл ар- 
маны мен куаныш сезімі терең толғаныспен ернек- 
бояуын тапты. Ә. «Қазак халкының эпосы мен 
фольклоры» деген макаласында: «Күй аңызы әлі 
тексеріліп, ерекше жиналып зерттелмеген түрдің 
бірі. Бірак казак халкының музыкалык фолькло- 
рын біліп, аңғарған адамның барлығына сыбызғы, 
кобыз, домбыра баян ететін көп күйлермен катар, 
сол күйлердің ауызша айтылатын көркем, шебер 
әңгімесі болатыны мәлім» деп, күйді нотаға 
түсіргенде, тарихын да коса жазып алуды жүктей- 
ді. Куйлер шартты түрде -  аңыз күйлер, тарихи 
куйлер, аркау күйлері болып бөлінгенмен, олар- 
дың барлығының да белгісі аңызға кұрылған 
окиғасы, шежіресі бар дегенді айта келіп, олар- 
дың катарына «Аксак күлан», «Нар идірген», «Бал- 
жынкер», «Желмая», «Жорға аю», «Боз інген» т. б. 
көптеген күйлерді жаткызады

3. Қоспаков
АРАБАЕВ Ишеналы (Ишанғали) (1882-1933), кыр- 
ғыз ағартушысы, коғам кайраткері. “Орыс-түзем»
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мектебін, «Ғалия» (Уфа) мед- 
ресесін бітірген, «Хусаиния» 
(Орынбор) медресесінде 
оқыған. Төрт-Кул Нарын, 
Қаракөл Кантоңдарында мек- 
тептер ашқан. 1911 ж, Қазан 
қаласында ақын Молда Қы- 
лыштың (Молда Кылыч) «Зіл- 
зала» қиссасын, Уфадағы 
«Шарқ» (Шығыс) баспахана- 
сынан қазақ ағартушысы Қ. 
Сәрсекеевпен бірігіп жазған 
«Әліппе яки төте оқу» (қазақ 
және қырғыз тілдерінде ара- 

лас) кітабын, 1912 ж. Орынборда таза қазақ тіліңде 
«Жазу өрнектері» атты оқулық шығарды. А. Байт- 
урсыновтың ықпалымен қазақ басылымдарының 
белсенді авторы болды (әдеби буркеншік аты -  
«Қыр>ғыз»). 1916 ж. қырғынға ұшыраған елін бас- 
тап Қытайға қоңыс аударып, 1917 ж. қайта орал- 
ды. А-тың «Бейшара қырғыз бауырларыңцы ұмыт- 
паңдар» («Қазақ», 1917 ж., 17 маусым) деген хаты 
қырғыздарға қазақ журтшылығы тарапынан жәр- 
дем беруге түрткі болды. Сол жылы А. Садықов, 
Қ. Тыныстановпен бірге «Алаш» партиясының 
Бішкектегі бөлімшесін ұйымдастырды, 1920-23 ж. 
Алматыда «Қосшы» одағы төрағасының орынбас- 
тары қызметін атқарды. 1923 ж. X. Досмұхаме- 
довтің шақыруымен Ташкентке келді. Түркістан 
АКСР-ы Ғылым орталығының жетекшісі болды әрі 
Орта Азия ун-тіңде қазақ тілінен сабақ берді. А. -  
1924 ж. маусымда өткен қыртыз-қазақ білімпаз- 
дарының І-съезін уйыіидастырушылардың бірі. 
1926 ж. І-түркітану съезіне (Баку) қатысты. Ол қыр- 
ғыз халқының өзін-өзі билеу қүқын іске асыруға 
көп күш салды. 1924 ж. Қарақырғыз автономия- 
лык облысы құрылғанда облревком мүшесі және 
облыстың ғылым комиссиясының терағасы бол
ды. А-тың Байтұрсынов үлгісімен жазған «Қырғыз 
әліппесі» (Ташкент, 1924) қырғыз мектебіне арнал- 
ған тұңғыш оқулық болды. Ол қырғыз тіліндегі 
алғашқы газет -  «Еркины тооның» редакторы, 
«Манас» эпосының қағазға түсуіне басшылық жа- 
сап, «Семетей» жырын жазып алып, алғашжарыққа 
шығарды. 1925 ж. Ресей Компартиясының Қырғ- 
ызстандағы саясатын сынға алған «отыздың 
мәлімдемесі» аталған құжаттың авторы ретінде 
қуғынға ушырады. 1933 ж. «Тұран әлеуметтік пар- 
тиясының» ісі бойынша тутқындалып, түрмеде 
белгісіз жағдайда қаза тапты. Ә-ті шығармалары 
арқылы білген, онымен пікірлес, ниеттес болтан.

ж, Сүлейменов.
АРАБ ӘДЕБИЕТІ. Әл-Фарабиден Абайға, Ә-ке 
дейінгі ұлттық тұлғалардың кезқарасы араб 
мәдениеті мен ғылымының, философиясы мен 
әдебиетінің негізінде арна тартты. М. Әуезов те 6 
жастан бастап «Әліпби» оқыды, «Мұхтасарды» тә- 
мамдап, еуропалық мектепке ауысты. Ол «Өзім 
жайлы мағлұмат» атты емірбаяндық мақаласын- 
да: «Оқуды бес-алты жасқа келген соң, езімнің 
улкен әкемнен оқи бастадым, Сол кісінің алды- 
нан хат танып, туркі оқитын болтан соң, 9-10 жа- 
сымда әкеммен бір туысқан атам Қасымбек қасына 
алып, басында бір жыл Семейдегі Камали деген 
қазіреттің медіресесінде мұсылманша оқытты» деп 
жазды (Шытармаларының 50 томдық толық жи- 
наты, 1998, 3-том, 69-бет). Медреседеті оқу жүйесі 
туралы Ә.: «Медіресе жабық мектепке жақын, тәр- 
тібі катал, діншілдік жолында софылык кушті бола-
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тын... Негізінде дін окуы, ислам дінінің жайы, ис- 
ламият, ислам дінінің тарихы... осы діннің негізгі 
катидалары, жолы айтылтан тіл -  араб тілі. Құран 
сөзін баска тілте аудару ислам дініңце мүмкін емес, 
Сондыктан бәрі араб тілінде окылатын... Әрі карай 
тереңдетенде араб тілінің грамматикасы, әр нәрсе 
жайында ой жіберу мантихын (логика) окитын. 
Ислам діні бір замандар поэзияда, тылымда бір- 
неше талымдар тудырды...» деген ойды айтады 
(«Абайтану дәрістері», 1994, 42-бет).
Ғылыми ортада араб әдебиетінің даму жолы 7 са- 
тыта белінеді. Ә. өзінің макалалары мен тылыми 
зерттеулерінде сол 7 сатының әркайсысына дер- 
бес токталып, оның казак әдебиетіндегі көрініс- 
терінен мысал келтіре отырып, тиісті тұжырым жа- 
сады. 20 тасырдың басында казак ултының ал- 
дында саяси әрі рухани таңдаудың екі жолы турды. 
Біріншісі -  улттык тәуелсіздік, екіншісі -  тылым- 
ды игерудің еуропалык және арабтык жолы. Әуе- 
зов осы тұста жазтан «Қайсысын колданамыз?», 
«Философия жайынан», «Ғылым», «Ғылым тілі», 
«Мәдениет һәм ұлт», «Оку ісі» атты макалаларын- 
да тылыми тіл мен оку батдарламасының алдаты 
міндеттеріне токталып: «Қазіргі казак тіліңдегі оку 
екі атыска бөлініп барады. Бірі -  мусылманша 
окытандардың жолы. Ғылым тілін олар арабшата, 
мусылман негізіне тартады, Екіншісі -  орысша 
окытандар жолы, тылым тілін орысшата, Европа 
негізіне тартады. Бұл жік -  тәртіп бастауыш мек- 
тептердің һәм курстардың окуында айкын білініп 
отыр. Әркімнің өз білген негізіне тартатыны мәлім 
нәрсе дей келіп, араб әдебиеті мен мәдениетінің 
казак дуниетанымына әсерін талдай отырып, за- 
манта лайык білімді және тылыми батдарды еуро
палык үлгіте түсіруді жактайды. (Шытармалары- 
ның 50 томдык толык жинаты, 1998, 3-том, 103- 
104-беттер). Бұл арада жазушы еуропалык тылы
ми үстемдікті костамайды, тылым дүниесіне тура 
бастайтын білім батдарламасын алта тартады, 
М. Әуезов «Әдебиет тарихы», «Айтыс өлеңдері», 
«Абай (Ибраһим) Қүнанбаев», «Қазак халкының 
эпосы мен фольклоры» атты зерттеулерінде ежелті 
араб ауыз әдебиетінің казак ауыз әдебиетіне жа- 
сатан ыкпалына барынша кең токталды. Араб по- 
эзиясындаты айтыс, жоктау, толтау, жүмбак ай- 
тысы, бәйіттік жырлардың және батырлар мен та- 
шыктар туралы дастандык ултілердің казак ауыз 
әдебиетіндеті белтілерін өзара салыстыра келіп: 
«Айтыс жанры ерте замандарда бір казак емес... 
жүзіндегі Шытыс, Батыстың кеп елдерінде бол
тан. Мысалы, арабта жәрмеңкелерге жиылтан 
акындардың айтыскан жарыс елеңдері катазта жа- 
зылып, көпшілік окуына, сынауына колайлы етіп, 
жәрмеңке ортасына ілініп койылатын болтан. Ол 
айтыс өлеңдерін арабтар «муталлакат» детен» деп 
аныктама береді (20 томдык шытармалар жинаты, 
1985, 17-том, 282-бет).
Ә. өзінің «Қазак халкының эпосы мен фолькло
ры», «Қазак әдебиетінің тарихын жасау мәселеле- 
рі», «Ертетілер» атты зерттеулерінде «араб елінен 
ауыскан әфсаналык аңыздар» мен тарихи түлта- 
лар туралы ертегілік сыпаттаты окиталарды баян- 
дай келіп: «Қазак халкы айтатын киял-тажайып 
ертегілердің санын молайткан бүл айтылтан ерте- 
гілер тобына да халык өз творчестволык еңбегін 
коса отыртан. Ең алдымен сол ертегілердің бар
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оқиғасын қазақ ертекшісі хапықтың өз тіліңце әң- 
гімелейді. Кейбіреулері сол шығыстық классик 
ақындардың өздерінің өмірін аңыз еткен қазақ әң- 
гімесіне айналады» деген пікір білдірді.
Араб әдебиетінің даму сатысының тағы бір кезеңі 
«Құранның» дүниеге келуімен тікелей байланыс- 
ты. 7 -8  ғасырда араб әдебиетінде саяси лирика 
мен проза өзінің шырқау биігіне көтерілді. Букіл 
араб журты дүниені жаңаша көзқараспен тануға 
бет бұрды. Мұсылман дінін қабылдағандар мен 
көп құдайға сиынушылардың, христиан дініндегі- 
лердің арасындағы танымдық және саяси күрес 
әдебиетке ерекше ықпал жасады, «Құран» -  араб 
тілінің барлық мүмкіндігін танытқан ұлы әдеби ес- 
керткіш. Ондағы ішкі ырғақтар, уйқасты сөз қолда- 
ныстары, аңыздар мен философиялық пайымдау- 
лар, шебер қиыстырылған композициялық құры- 
лым мен таңғажайып көркемдік қуат, айтқанына 
сендіре білетін шынайылық пен ғаламдық ой ұйыт- 
қысы исі адамзаттың ойлау жүйесіне өзгеріс әкел- 
ді. Арабтардың жазбаша әдебиеті осы «Құран- 
кәрімнен» бастадды және оның алдағы даму бағ- 
дарын анықтап берді. «Құран» тек араб әдебиетінің 
ғана емес, бүкіл әлем әдебиетінің, оның ішінде 
қазақ әдебиетінің де даму тарихына тікелей 
шешуші ықпал жасады. Ә. «Құранды» толық 
оқьган, оның сүрелерін жатқа білген, «Құранның» 
тәфсірлерімен жете танысқан. «Мұхтасарды» оқу 
арқылы «Қуранньің» аяттарына тусінік беру дәре- 
жесіне жеткен. Онда айтылатын пайғамбарлар мен 
сақабалардың тарихын білген. Медреседе өзі ай- 
тқаңцай, «ислам тарихын, исламның құқық тари
хын, исламның философиялық және логикалық 
танымын, шьгыс поэзиясын, араб тілін еркін мең- 
геріп шыққан». Кеңес екіметінің саяси қысымына 
байланысты М. Әуезовтің «Құран» туралы нақты 
пікір білдіруге мүмкіндігі болмаған. Алайда мұсыл- 
мандық философияның негіздері, діни хиссалар- 
дың таралуы, Абайдың исламға көзқарасы тура
лы еңбектерінің барлығыңца да «Құранның» қағи- 
далары мен діни аңыздардың түп төркініне талдау 
жасаған. «Сал-сал», «Жум-жұма», «Бозжігіт», 
«Мұхаммед-Қанафия», «Ғали арыстан», «Хадиша», 
«Хасен-Хұсайын», «Сейітбаттал» сияқты діни дас- 
тандардың оқиғасы «Құраннан» алынғандығын 
және кітаби ақындардың шығармашылығы діни 
аңызға құрылғандығын, Абайдың да «Алланың өзі 
де рас, сөзі де -  рас» деп «Құранды» мойындаға- 
нын абайтану туралы жазылған еңбектеріңде және 
«Қазақ әдебиетінің тарихынан», «Айтыс», «Қазақ 
халқының эпосы мен фольклоры» т. б. зерттеу- 
лерінде ерекше атап өтеді.
Араб әдебиеті дамуының жаңа кезеңі 19 ғасыр- 
дан басталады. Еуропаның отарына айналған араб 
елі өзінің тәуелсіздігі үшін курес жолына түсті. 
Бұл ретте жәдидтік қозғалыстың маңызы ерекше 
орын алды. Мәдениет пен ғылымға сүйенбеген 
елдің бодандықтан құтылуы мумкін емес екеңдігін 
түсінген Жалаладдин Ауғани, Мухаммед Ғабдуки 
сияқты ғуламалар мен саяси қайраткерлер шығып, 
діни пайымдауларға өзгеріс к іргізуд і усынды. 
Олар: «Қуран» сөзі -  рас, тек оны заманына лайық 
тусіндіріп, улттық муддеге байланыстыру керек. 
Ғылым мен мәдениетке, әдебиетке еркін жол 
ашылсын» деген уран тастады. Бул туста әлемге 
мәшһур әдеби шығармалар емірге келмегенімен

де, көсемсөз иелері исі мусылман қауымын жаңа 
жәдидтік бағытты устану қажеттігіне сендіре білді. 
Бул тек араб халқын ғана емес, исі мусылман 
журтыныңулттықтәуелсіздік рухын оятты. Жәдид- 
тік ағым қазақ халқының да отаршылдарға қарсы 
курес жолын бастауына негіз қалады. Абай жәдид- 
тік бағытты өте жақсы білді. М. Әуезовтің де қо- 
ғамдық-саяси, шығармашылық көзқарасы жәдид- 
тік нысанада қалыптасты. Ол өзінің алғашқы ма- 
қалаларында-ақ бул пікірін ашық білдірді. «Ғылым 
тілі», «Мәдениет һәм улт», «Қайсысын қолдана- 
мыз?» атты мақалаларында араб мәдениетінің то- 
қырауға ушырағанын талдай келіп, улттық рухани 
оянуға шақырды, өркениеттің талабына сай жә- 
дидтік негіздегі ғылым жуйесін таңдауды усын
ды. Абайтану мәселелеріне арналған барлық мақа- 
лалары мен зерттеулерінде «санашылдық»-жә- 
дидтік бағытты қалыптастырған Ж. Ауғани мен 
М. Ғабдукиді, Ш. Маржаниді, К, Насыриді, С. Гас- 
паралыны мысалға келтіріп: «Мысырдан Мухам
мед Ғабдуку шықты. Бірнеше медіреселер бол- 
ды. Мусылманшылықтың логика, философиясын 
оқыды, Бірақ ертеде жазылған кітаптан ғана оқы- 
ды. Онан тысқары кете алмады. Панисламизм кө- 
терілісі Ресейде пантуркизм деген қозғалыстың 
тууына эсер етті. Халықтың патшалыққа қарсы 
көтерілісін біріктіріп, түрікшілдікті қозғады. Ха- 
лықты діні арқылы угіттеді. Абай, Ыбырай сияқты 
жаңа дуниеге жаңа көзқарас туғызу керек деген 
уғымды бастаушы аз болды. Әзірбайжан халқы- 
нан Мырза Фатали Ахундов шықты... Осыған жа- 
қын татардан шыққан Маржани. Тәрбиені ескі 
медіреседен алды. Өз бетімен көп ізденіп білім 
алған. Араб, иран әдебиет тарихын оқуға беріледі. 
Математика, химия ғылымын оқып, сол пәннің ме- 
діреседе оқылуын талап етеді. Өзі медіресе сал- 
ғызады. Араб, парсы тарихынан көп жаңа дерек- 
тер жинап еңбектер жазады. Орыс мектептеріне 
мусылманша береді. Бул да орыс мәдениетіне 
көңіл бөледі. Абайға әсері күшті болды. Осадан 
кейін татарда Абаймен замандас татар баспасөз 
әдебиетінің қайраткері Қаюм Насыри болды. Ол 
XIX ғасырдың 70-80-жылдары көп еңбек сіңірген 
адам. Буратана едцегі хал-жай осыңдай еді. Баш- 
курда, өзбекте жаңалыққа қол созған Абай, Ыбы
рай сияқты адам жоқ еді» деп тусініктеме берді. 
Жәдидтік ілімге суйенген араб елі бірте-бірте 
улттық бірлікке келіп, тәуелсіздік алды. Жаңа араб 
әдебиеті қалыптасты. Ерлік жырлары әлемге әйгілі 
«Һарун Рашидтің карындасы» атты романның ав
торы Джиджи Зейден, Нобель сыйлығының лау
реаты Махпуз сияқты ірі каламгерлер шықты. 1958 
ж. Ә. казак тілінде басылған «Азия, Африка акын- 
дары» атты жинакка «Оянған халыктар уні» деген 
такырыппен алғы сөз жазды. Онда: «Жинакка 
кірген өлеңдердің бәрі де соңғы улы соғыстан 
кейінгі туған шығармалар. Бул жылдарда көп 
тілдер мен бірінен бірі жырак жаткан жаршы-жыр- 
лар ундері өзді-өз отанының тарихы мен тағды- 
рын бугінгі барлык азаттык суйген адамзаттың ун- 
уранына жалғастырады. .. Сол жайлардың бәрінде 
өз отандарының басынан кешкен бағы заманда- 
рымен жалғастырып жырлау да бар. Баяғысы сон- 
дайлык болған улы халыктардың ендігі ояну, врлеу 
дәуірі бейбітшілікті суюші еңбек әлемінің бар та- 
лабы, зор талабымен табысып жатканын жыр 
етіседі» деп, өз ойын корытты (20 томдык шығар- 
малар жинағы, 1985, 20-том, 286-бет). Азия-Афри- 
ка жазушыларының конференцияларында әл-Ара-



би, Айша Абдель Рахман, Галал, Эбу Сальма сияқ- 
ты араб жазушыларымен танысты. Пікір алысты. 
М. Эуезов араб әдебиетіне ерекше ықылас қойды 
және оның ежелгі заманнан бастап 20 ғасырдың 2- 
жартысына дейінгі даму тарихы туралы үнемі пікір 
білдіріп отырды, Ә-тің өмірі мен шығармашылығы 
ту ралы ақпараттық хабарлар мен өмі рбаяңдық анық- 
тамалар Азия-Африка едцері жазушыларының орга
ны «Лотос» журналыңца әр жылдары беріліп тұрды. 
Төл шығармаларының ішінен «Қараш-Қараш 
оқиғасы»(М., 1966), «Жетім»(М., «Прогресс», 1967), 
«Абай» (аударған -  Бурхан әл-Фатиб, «Радуга», М., 
1984)_ романы араб тіліне аударылды. Сондай-ақ 
«Абай Құнанбаев» атты мақаласы 1971 ж. ақынның 
араб тілінде жарық керген жинағының алғы сезі 
ретінде жарияланды.

Ә. Дербісәіі, Т. Жүртбай. 
АРАБ ЖАЗУЫ. Ә. араб жазуын қалай үйренгені 
туралы: «Немерелерін атамыз Әуездің езі оқыта- 
тын. Атам маған кітаптағы араб әріптерін көрсете 
бастайды. Бұл кітап -  Абай өлеңдерінің жинағы. 
Әуез оның елеңдерін кітап қып көшіріп алады да, 
бізге сол арқылы қара танытқан болады. Аздап 
қара таньған соң, елецдерін бірінен соң бірін жат- 
тадым. Молдаға ұқсап, атамыз бізге таң атқаннан 
күн батқанға дейін кітаптан бас алғызбайтын. Ал 
күні бойы жаттағанымызды кешкісін атамыз бен 
әкемізге айтып береміз» деген. Болашақ жазушы 
араб жазуын оқып, жаза білуді осылай үйренді. 
Замандас қаламдастары сияқты М. Әуезов те 
езінің тұңғыш көркем шығармасы -  «Қорғансыз- 
дың күні» әңгімесін, соңдай-ақ «Қайсысын қолда- 
намыз?», «Ғылым тілі» атты ғылыми-публицисти- 
калық мақалаларын, А. ж-мен жазды. 1929 жылға 
дейін жарияланған «Көксерек», «Қараш-Қараш», 
«Қилы заман», «Еңлік -  Кебек», «Бәйбіше-тоқал», 
«Қарагез» сияқты роман-повестерін, пьесаларын, 
«Қаралы сұлу» тәрізді көптеген әңгімелерін осы 
графикада жазды. А. ж. -  М. Әуезовтің бүкіл шы- 
ғармашылығыңца емір бойы сүйіп қолданған, көп 
пайдаланған жазуы. Ол 30-жыдцары араб әрпінен 
латын жазуына көшуге қарсы болды 
(М. Мырзахметов. Қазақ қалай орыстандырыл- 
ды, А., 1993, 21-23-беттер). Автор көп еңбектерін 
кейінгі латын жазуы түсыңца, тіпті орыс кирилли- 
цасы кезінде де А. ж-да түсірген. 30-40-жыгщар- 
да жарияланған «Тас тулек», «Тунгі сарын», «Алма 
бағында», «Шекара», «Абай» (трагедия), «Абай» 
(кинодрама), «Ақан-Зайра», «Сын сағатта», «Қара- 
қыпшақ Қобыланды», «Асыл нәсілдер», «Қум мен 
асқар», «Шатқалаң», «Қасеннің құбылыстары» 
т, б. туындыларыныңараб әрпіменжазылған нұсқа- 
лары, 1942 ж. шыққан «Абай» романының 447 бет- 
тен тұратын араб жазуыңдағы түпнұсқасы жазу- 
шының муражайында сақтаулы. Әйгілі «Абай жо- 
лы» эпопеясының кейбір тараулары да А. ж-мен 
^ а зы л ға н . Е.ЖанпеЯсов.

АРАВИН Петр Васильевич (1908-1979), музыка 
зерттеуші. Өнертану ғылымының докторы (1976), 
профессор. Қазақ музыкасын насихаттауда елеулі 
еңбек сіңірді. «Ахмет Жұбанов» атты еңбегінде 
(1966) Ә-тің «Абай» пьесасы мен «Абай» операсы- 
ның либреттосына А. Жұбановтың музыка жазу 
жолындағы қызметіне назар аударған. Онда 
Е. Рахмадиевтің ұлы жазушыны еске түсіруге 
арналған лирикалық поэма-реквиеміне білдірген 
пікірінде: «Лирикалык поэма-реквием күрделі 
синтетикалық жанрдағы шығармаға жатады. Үлы
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суреткерге деген нәзік сезім мен қурметке толы 
бұл шығармада сонымен бірге жазушының терең 
толғанысынан туған керкем образдар, емір мен 
шығармашылық қызметтің мән-мағынасы, туған 
жер табиғатының сулулығы мен байлығы, Ә. жар- 
қырата ашып көрсеткен қазақ халқының улы мұрат- 
тары мен бостандық сүйгіш идеалдары түгелдей 
керініс тапқан» дейді.

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
АРАВИН Юрий Петрович (1941 ж, т ), музыка зерт- 
теуші, сыншы, педагог. П. Аравиннің баласы. Е. 
Г. Брусиловскийдің «Жалгыз қайың», А. Жүбанов- 
ТЫ Ң «Абай», Г. И. Гризбильдің «Абай әні» симфо- 
НИЯЛЫҚ поэмаларының жанрлық ерекшеліктері, 
Абай әндерінің тақырыптық жағынан жаңаша 
берілу тәсілдері, қазақ үлттық аспаптарының тари
хы, А. В. Затаевичтің еңбегі туралы т. б. зерттеу 
мақалалары бар. Ә-тің шығармаларындағы халық 
композиторлары, атақты әншілер, жазушының му- 
зыкалық талгамы мен көзқарасы жайында теле- 
визиялық хабарлар шоғырын жасады. Жазушы- 
ның 100 жылдығына байланысты «Қазақстан-1» 
телеарнасы бойынша «Дыбыстар мұражайы» 
(«Музей звуков») айдарымен арнаулы 2 хабар, 
«Таң» телеарнасы арқылы «Музыкадағы есімдер» 
(«Музыка имен») рубрикасымен 5 хабар дайын- 
дап керсетті.

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
АРАГОН Луи (1897-1982), француз жазушысы, 
котам қайраткері. Халықаралык Лениндік сыйлық- 
тың лауреаты (1957). Париж жене Мәскеу универ- 
ситеттерінің құрметті ғылым докторы. «Совет 
әдебиеті» деген кітабында (1955) Абай Қүнанба- 
ев, Ә., С. Мұқанов сынды қазақ қаламгерлерінің 
туындылары туралы жақсы пікір айтты. Ол онда 
«Абай жолы» эпопеясының екі үлы ойшылдың 
жазушы мен ақынның пікір тоғысынан туғанын атап 
керсетті. Эпопеяның француз тілінде шыққан 
1-кітабына алғы сез жазып, «эпикалық «Абай» ро
маны, менің ойымша, 20 ғасырдағы ең үздік шы- 
ғармалардың бірі. Бүл роман оқырманға қызықты 
қиял мен өрен ой елкесін кездіріп, талай терең 
толғаныстар тудырады» деп тебіренді («Біздің 
Мұхтар», А., 1976,123-бет). АлӘ. 1958 ж. 29сәуірде 
А-ға жазған хатында Абай туралы романның фран
цуз тілінде жарық көруіне жүмсаған зор еңбегіне 
алғысын, езінің дән ризашылығын білдірген (М. 
Маданова. «Әуезовтің Бальзак еліне сапар шегуі», 
А., 1997, 46-48-беттер).

Н. Жуанышбеков.

АРАЛТӨБЕ, жер атауы. Семей қаласының оңтүс- 
тігіндегі Орда тауының қүйрық сілемі. Семей -  
Алматы бекет жолының бойында. 1880 жылдар- 
дан бастап Абайдың екінші әйелі Әйгерімнің кыс- 
тауы қоныс тепкен. Абай А-де 10 жылдай түрып, 
шығармашылықпен белсене айналысты. Ақын шы- 
ғармаларының дені осыңдағы қыстауда жазылды. 
Соның ішінде А, Пушкин, М. Лермонтов, И. Кры- 
ловтан аударған өлеңдер де бар. А. Семейге ұрым- 
тал әрі бекет жолының бойында болғандықтан, 
Абай әдейі таңдап алған. Баласы Ақылбайдың 
қыстауы да А-ден уш-терт шақырым жердегі 
Тышқан деген бұлақтың басына орналасқан. 
Әуездің мекені -  Берілі Аралтөбеден 7 -8  шақы- 
рымдай ғана қашықтыкта жатыр. А-нің көріністері 
мен табиғат суреттері Ә-тің «Абай жолы» эпопея-
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сында барынша қанық бейнеленген, Абайдың 
бәйбішесі Ділдә мен Әйгерімнің зираты осы А- 
де. Абайдың қолжазбалары мен үй жиһаздарын 
1927 ж. Жағыпар Мағауияұлы тәркіден жасырып, 
А-дегі зираттың қасына көмген. Ол асыл мүра кол- 
ды болып кеткен. 1950 ж. М. Әуезов Қ. Мұқамет- 
ханов, Қ. Аманжолов, И. Жағыпароваларды ар- 
найы А-ге жіберген. Бірақ тығылған қолжазбалар 
табылмады. Қазір А-де Ділдә мен Әйгерімнің ақ 
ұлутастан тұрғызылған сағаналары бар.

Т. Жүртоаи.

АРБАУ ӨЛЕҢ, түрмыс-салт өлеңдерінің бір түрі. 
Адамды, малды жылан, қарақүрт, бүйі т. б. улы 
жәндіктер шаққанда айтылатын өлең түрі. Улы 
жәндіктердің таратушы иесі, тәңірі болады деп 
есегттеген сенімнен туған А. ө. соларға қарата ай- 
тылып, уытын әлсіретіп, сөз арқылы жалбарынып, 
тірі қалдыруға тырысқан. Бұл жанрдың тарихы ис
лам дінінен анағүрлым ерте замандардан бастау 
алады. Шаманизммен тығыз байланысты. Арбау 
өлеңде қорқыту, сескендіру, үрейлендіру әрекет- 
тері жасалады. Негізінде 7 -8  буынды шубыртпа- 
лы уйқаспен айтылады.
Ә. 1927 ж. Қызылордада шыққан «Әдебиет тари
хы» ок,улығында салт өлеңдерінің көптеген түрлерін 
атап, арнайы тоқталған. Булардың ішінде А. ө. ар- 
найы аталмайды. Оқулықтың кіріспе тарауында 
халықтың А. ө-ді туғызған кезеңдеріне шолу жа- 
салған, Әр қубылыстың, заттың, жәндіктің иесі 
бар деп есептеп, соған табынған кезді, сол кездің 
фольклорлық, салттық өлеңдерін талдаған. Со- 
ның ішінде ауру-іңдеттерден қутылу мақсатында 
қолданылатын өлеңдер айтылған дейді. Ә. «Қазақ 
халқының эпосы мен фольклоры» атты мақала- 
сында («Литературный критик», 1939, №10-11, 
1940, № 1; Л. Соболевпен бірге) алғаш рет «ар
бау» термины қодцаңды. Аталған монографиялық 
еңбектің «Халық поэзиясының шағын турлері» атты 
тарауында: «Жыланның, қарақурттың және басқа 
да зүлым куштердің уытын қайтару максатымен 
«арбау», «жалбарыну» жыры туған» дейді (20 том- 
дық шығармалар жинағы, 17-том, 171-бет). Осы 
арада баксы сарыны жайында айтып, оны арбау- 
дан баска турге жаткызған.

С. Қасқабасхзв.
АРҒЫНБАЕВ Халел (1924-1998), тарихшы. Тарих 
ғылымының докторы (1976), профессор (1982). 
Ғылыми жумыстары негізінен казак халкының та- 
рихи этнографиясына арналған. «Абай жолы» ро
маны -  казак өмірінің энциклопедиясы» атты ма- 
каласында («Жұлдыз», N° 10, 1997) Ә-тің эпопея- 
сындағы көптеген этнографиялык сюжеттерге жан- 
жакты сипаттама берген.

Н. Оспантегі.
«АРДАҚТЫ ЖӘКЕ», жазушының макаласы. 
Жамбылдың акындык кызметінің 75 жылдығына 
орай жазылған. Алғаш рет «Әдебиет майданы» жур- 
налының 1938 жылғы 5-санында жарияланған. 
Кейін Әуезовтің 12 томдык шығармалар жинағы- 
ның 11-томына (1969, 197-198-беттер), 20 томдык 
шығармалар жинағының 17-томына (1985, 139-бет) 
енді. Жамбыл шығармашылығын сөз еткен, зерт- 
тегендердің ішінде бірегей, теренщеп барғаны -  
Ә. Әсірюсе Жамбылдың 100 жылдык мерейтойына 
арнап акынның айтыскерлік өнері туралы жазыл- 
ған макаласы -  осы такырыптағы макалалардың

ішіндегі ең мәндісі. Бул -  Ә-тің карт акынның әде- 
биет тарихында көзі тірісінде сирек кездесетін 
мерейтойына арнап жазған шын жүректен шыккан 
асыл сөздің улгісіндей болған ыстык сәлемі, та- 
биғаттағы елім мен өлмейтін өнер жайындағы 
әдемі тілек сөздер. Қарт акынның шығармашы- 
лык, акындык тулғасын аскактатып кәрілік жең- 
беген Жамбылды елім де жеңбейтінін, ейткені 
жырау есімі улы заманның умытылмас атының бірі 
екенінде күмән жок екенін ағынан жарыла айткан,

Р. Әбдіғүлов.
«АРДАҚТЫ ОҚУШЫ», макала. 1958 ж. 19 мау- 
сымда жазған. Сол жылы күзде Ташкентте өткен 
Азия жене Африка елдері акын-жазушыларының 
кеңесі карсаңында Алматьща жарык көрген «Азия, 
Африка акындары» атты өлеңдер жинағына алғы 
сөз ретінде берілген. Оңда жинактың республика 
окырмандары үшін тосын екендігін, оған кірген 
акындардың кепшілігін ел білмесе де, барынша 
пейіл бурып, көңіл аудара, ынтыға танысарлык 
жырлар осы жинакка молынан енгендігін айтады. 
Қазак тіліндегі бул кітап авторлары -  «ұлы Азия 
мен алые алып Африканың көрнекті акын-жазу- 
шылары» екендігіне назар аударады. «Осы жинак- 
та улы ДОС еддеріміз: Қытай, Индия, Араб елдері- 
мен катар, Кореяның, Бирманың, Монғолияның, 
Вьетнамның акындары, жырак Япония, Индоне
зия, Малайзия, Пакистан, Турция, одан бері де 
Иран, Ирак, Ауған тәрізді сом елдердің сан алуан 
акындарынын үндері» шоғырланғанын білдіреді. 
Шығыс әдебиетінің әлемдік мәдениетке тигізген 
әсері барысында «... дана карт -  Қытай, игі енерлі 
Индия, Иран тәрізділер кадым замандардан әлем 
әдебиетіне бал-булактай кеп асыл тәтті сырлар, 
жырлар, көркем куйлер берген әдебиеттер сана- 
лады. Осыдан кейінгі Европа, Америка, бар дүние 
акындары, жазушылары сан алуан үлгі, нәр алға- 
ны мәлім» екенін ашып көрсетеді. Өз пікірін «Жана 
Европанын ен улы ойшыл акындарының бірі -  
Гетенін» Шығыс поэзиясынын кадір-касиетін зор 
бағалаған сөздерімен бекітеді. Сол улы Шығыс 
елдерінің соңғы ғасырларда кұлдыкта, канауда, 
отаршылдык езгіде калып, соғыстан кейінгі жыл- 
дары ғана солардын көпшілігінің тәуелсіздікке кол 
жеткізуі жинакка енген өлең-жырларда көрініс 
бергендігіне көңіл аударады. Бул шығармалардын 
басым сарыны есебінде азат болған, тәуелсіздікті 
кексеген елдердің арман-мүддесі, отаршылдык 
корлығынан кутылу, соғыска карсы кайратты жігер 
үндері атап етіледі. Азия, Африка акындарынын 
өлеңдерінін такырыбы өз елдерінің ендігі ояну, 
өрлеу дәуірімен, бейбітшілік сүйгіш идеясымен 
астасып жаткандығы жазушы-ғалым назарынан 
тыс калмаған, Қазак окушыларына арналған 
сөзінің соңында мәні де, жөні де өзгеше жинак- 
пен көніл койып танысатындығына үміт артады.

Н. Жанахова.
АРИСТОТЕЛЬ (б. 3. б. 384-322 ж ), грек филосо
фы, ғалым. Платоннан окып, білім алган. Ескендір 
патшаның устазы болтан. Шытармалары сол кез- 
дегі ҒЫЛЫМНЫҢ барлык салаларын камтытан. Өзіне 
дейінгі философияны, ІЛ ІМ  жетістіктерін корытып, 
бір жүйеге келтірген. А-дің философиялық көзка- 
растары «Метафизика», «Жан туралы», «Категория- 
лар», «Аналитика», «Этика», «Саясат», «Риторика» 
т. б. шығармаларында баяндалған. Үлы талым 
адамгершіліктің негізі белсенділік пен жасампаз- 
дыктан басталады, әділет иг(лікті іспен байланысты 
деді. А-дің ілімін дамытып, дуние жузіне таныткан



шәкірттерінің бірі -  Әбу Нәсір әл-Фараби. М. 
Әуезов «Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1945-1904)» 
атты монографиясыңда үлы ақынның философия- 
сын зерттей келіп, «...кейін Аристотель филосо
фия да арабтар арқылы мусылманшылық 
мәдениеті көлемінде көбірек epic алып» тарағаны 
туралы пікір айтқан. «Жалпы театр енері мен қазақ 
театры» деген мақаласында: «Театр елдің ең Т е 
рек, ең асыл сезіміне эсер етсін, театр тыңдаушы 
мен керушінің денесін мұздатып, журегі еліккен- 
дей болсын. Кеңілді ыстық сезім, ұлы толқын қал- 
пын жеткізетін» деген А-дің сездерін келтірген. 
Одан әрі оның азат ойын, гуманист! к кезқарасын 
жоғары бағалап, Абайдың поэмасында Ескеңдірге 
«ақылшы болған Аристотель өзінің әмірші патша- 
сынан сонағурым биікте, анық қасиет иесі» боп 
суреттелетінін» қуптайды, «бақпен асқан патша- 
дан мимен асқан қара артық» деп, ғылым-білімнің 
мән-маңызын ерекше дәріптеген. «Абай жолы» 
эпопеясында («Еңісте» тарауы) Абайдың аузына 
сөз салып: «Ғылым демек, шексіз кең дүние де- 
мек емес пе еді. Мұсылман ғуламаларының дана- 
лары Сократ хакимнен, Афлатоннан, Аристотель- 
ден оқымап па еді?» деп, ғылымның адамзат ба- 
ласына ортақ екенін ескертеді.

Н. Оспантегі.
«АРҚАЛАНУДЫ ҚАЛДЫРУ КЕРЕК», жазушы- 
ның мақаласы. 1922 ж. «Қазақ тілі» газетінің 28 
қыркуйектегі санында шыққан. Жазушының 100 
жылдық мерейтойына байланысты шыға баста- 
ған 50 томдық толық шығармалар жинағының 
2-томында басыдцы (А., Ғылым, 1998, 55-57-бет- 
тер). Мақалада «Қазақ тілі» газетіңде шыққан Сы- 
банұлының, «200 түйе құн» материалыңда айтыл- 
ған құн дауы жайыңда түсінік берілген. Материал 
авторының газет арқылы біреулерді айыптағаны- 
мен, тікелей мекемелерге барып іс шешудің ор- 
нына қур сөзбен тынатынын мінеген. Қазақ ішінде 
бұрыннан келе жатқан ру, ата, жерлестіктің садда- 
рынан туындайтын жаман әдеттердің, әділетсіз 
билердің қазір де бар екенін айтқан. Халықтың 
ескі әдеттен арыла алмай, жергілікті жерлерде 
құрылып жатқан әкімшілік орындары арқылы 
әділдік іздеудің орнына, беделді әлдекімдерді ар- 
калану салтын қоймағанын айыптайды. «Әрине, 
зорлықшылар -  айыпты, сонымен бірге кұрғақ 
зорлық, өзімшіл билікке бас иіп, мойынсұнып 
отырған Сыбан айыпты. Сыбан дайын турған 
хүкімет кеңселеріне шауып барып, неге көмек 
сұрап алмайды?» деп, халыққа жаңа жол усынып, 
ескі әдеттен арылуға шақырған. Мақалада қун 
іздеп жүргендер ретінде Абайдың балалары Ту- 
рағұл мен Мекайыл аталған. Ә. бул екеуін Абай- 
дың қатарына қоюға болмайтынын айтып, осы дау- 
дың мәнісін заң бабтарына қойып, талдап беруге 
тырысқан. Шығарманың соңында іс басындағы 
азамат та өте сақ болып, әділетсіздігінен айрыл- 
мау керек, арқаланып қылмыс істеушілерге арқа 
болған азаматтың өзі кез болып, қуғын салу ке
рек... іс басына келген азаматсымактың ескі 
әдетті кодданылуы сезілсе, алдын ала тыйым са
лып, тиісті жазасын тарттыру керек деп, укімет 
мекемелерінің жұмысына кэтысты ойлар айткан.

Р. Әбдіғулов.
АРҚАЛЫҚ, тау. Семей каласынан шығатын тас 
жодаың бойында екі тау бар: бірі -  А., екіншісі -  
Шолак А. Батыс сілемі Көкен тауына тіреледі. Бул 
өңірді ертеде уак, бура-матай журты мекендеген, 
кеңес заманында Шар, Жака Семей аудандары-
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ның шаруашылыктары орналасты. Ә-тің балалык, 
жастык шағы осы еңірде етті. Сондыктан бұл ара 
жазушьга аса ыстык, етене жакын, жаксы таныс. 
«Даланың көңілсіз узак жолыңда кажып келе жат- 
кан керуенге Аркалык алыстан керініп, дәмелен- 
діріп турады. Жолдың аузында келденең созы- 
лып жаткан, тұркы он шакырымдай болғанмен, 
енсіз кереге секілді, жалғыз тау» деп суреттейді 
каламгер «Қорғансыздың куш» әңгімесінде.

Т. Ибрагимов.
АРМЯН ӘДЕБИЕТІ. Ә. көзі тірісінде-ак туған елі- 
нен тыс жерлерде кеңінен танылды. Оның «Абай 
жолы» роман-эпопеясы, повестері, әңгімелері, 
драмалык шығармалары, әдебиеттану саласын- 
дағы терең мазмұнды еңбектері, публицистикасы 
мен педагогтік кызметі бұрынғы Кеңес Одағы ха- 
лыктарымен бірге армян халкына да кеңінен таны- 
лып, ете жоғары бағалаңды. Кеп ултты кеңес әде- 
биетінің ең биік табыстарының, казак халкының 
рухани мәдениетінің ешпес ескерткіштерінің ката- 
рына койылды. Қазакстан Армениядан алыста 
жатканмен, рухани туыстыктың көпірі казак хал- 
кы мен армян халкын бір-біріне жакындатып, 
біріктіріп тұрады. Ә-тің «Абай жолы» роман-эпо- 
пеясын армян мәдениеті мен әдебиеті өз табы- 
сындай кабылдады. Ә. шығармашылығымен ал- 
дымен орыс тілінде таныскан армян окырманда- 
ры кеп ұзамай ез ана тілінде танысты. 1952 ж. 
Г, Баразанян «Абай жолы» романын армян тіліне 
аударды. Аударма улы жазушының колтаңбасын 
біршама жаксы сактаған. Сәтті еңбектер катары- 
нан саналады. 1988 ж, Э. Масумян М. Әуезовтің 
повестері мен әңгімелер жинағын «Асудағы атыс» 
деген атпен армян тілінде шығарды. Бұл жинакка 
«Қараш-Қараш», «Қорғансыздың күні», «Көксе- 
рек», «Бүркітші» т, б. повесть, әңгімелері кірді. М. 
Әуезов жайында армян әдеби баспасөзіндегі ал- 
ғашкы жарияланымдар оның 1949 ж, Сталиндік 
сыйлык алған кезінен басталады. 1952 ж. «Абай 
жолы» романы армян тіліне аударылып шыкканда 
және 1959 ж. Лениндік сыйлык алғанда Армения 
мерзімдік баспасөзінде Әуезовтің тамаша рома
ны туралы терең профессионаддык талдау жасал- 
ған, жоғары баға берілген көлемді екі макала шык- 
ты. Алғашкы макаланы А. Матханиян республика- 
лык «Коммунист» газетінде 1949 ж. 8 маусымда 
жариялады. Макала аты -  «Абай». Газет макала
сь! көлемінің шектеулілігіне карамастан, казактың 
проза шеберінің эпикалык масштабтағы шығар- 
масына жан-жакты аналитикалык шолу, байсал- 
ды, дәлелді талдау жасалып, казактың тарихи шы- 
ғармасына баға берілген.
Ә-тің «Абай жолы» роман-эпопеясының армян 
тіліне аударылуына және Лениндік сыйлык алуы- 
на байланысты Арменияның әдеби-коғамдык »Со- 
ветакан гракапутюн» («Совет әдебиеті») журналын- 
да 1959 ж. 9-немірінде Л. Григорянның «Мұхтар 
Әуезовтің «Абай» романы» атты макаласы шык- 
ты. Макала авторы ең алдымен казак халкының 
19 ғасырдағы бірнеше онжылдыктар бойындағы 
мызғымас тутастығын, эпикалык рухын атап 
көрсетеді. Ол В. Г. Белинскийдің роман-эпопея 
атаулығы берген классикалык аныктамасына сүйе- 
не отырып, Ә. кітабын халыктың тарихи даму жо- 
лын шыншылдыкпен керсететін, феодалдык куры- 
лыстың бірте-бірте жойылуы мен казак даласын-
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дағы халықтың әлеуметтік ояну ерекшеліктерін 
ашатын ірі эпикалық туыңдыға жатқызады. Григо- 
рян Абайды библиографиялық турғыдан өз хал- 
қының кең полотнолы өмірімен байланыстыра, 
оның барлық өмір өткелдеріне жіті қарап, халық 
турмысымен тығыз байланысты рухани өсу жолы- 
на барлау жасаған. Романнан өзіне ұнаған узін- 
ділерді молынан келтіре отырып, Абай мен оның 
әкесі ірі билік иесі Қунанбайдың арасындағы кон
трасты ашады. Григорян интерпретациясында Абай 
-  халықтың нағыз ұлы, табиғат берген әділетсіз- 
дікке қарсылық өкілі, басқаның қайғы-мұңын ту- 
сіну дарыны мол ақын. Бала Абайдың өмірінде 
ерекше каталдығымен із қалдырған Қодар мен 
Қамқаны жазалау оқиғасы тәптіштей талданған. 
Зерттеуші Абайдың негізгі ерекшелігі ретіңде оның 
қарапайым халық өміріндегі әрбір қиын, қайғылы 
жағдайға жанымен беріліп, қорғауға, көмектесу- 
ге умтылуын баса айтады. Және осы жодда оның 
ең негізгі серігі поэзия дейді. Абай мен Пушкин 
линиясы, «Евгений Онегиннің» қазақ топырағын- 
дағы тағдыры жайында да талдаулар бар. Макала 
авторы романдағы әйелдер бейнесіне де арнайы 
токталған. Ол роман авторы лирикалық, романти- 
калық көркемдік куралдарды пайдалана отырып, 
бул бейнелерді саналы түрде биікке көтерген деп 
тужырымдайды. Олардың бәрі көз тоқтар сұлу ке- 
ремет әнші, әділетсіздік пен зулымдыққа жаны
мен кас жандар болып шыққан. Сыншы кейбір 
зерттеушілердің «Әуезов қазактың ескі түрмысын 
идеализациялады» дегеніне келіспейді. Жазушы 
казак халкындағы ас беру, тұрмыс кұру, кудалык 
сиякты халыктың ертеден келе жаткан салттарын 
шеберлікпен суреттеу аркылы казак ауылының 
объективті суретін бергенін макулдайды. Армян 
зерттеушісі кейбір сыншылардың романда көрсе- 
тілген жер аударылған орыс революционерлерінің 
бейнелері айкын ашылмаған деген пікірлерімен 
келіспейді. Ә. олардың бейнесін Абайдың кабыл- 
дауы аркылы ашып, Абайға олардың патша өкі- 
метіне карсылығы, ағартушылык ыкпалы, Михай
лов пен баска да жер аударылғандардың прогрес- 
СИВТІ идеялары, орыс мәдениетін таратуы аркылы 
ғана жакын екенін көрсетеді. Осы турғыдан алған- 
да, бул бейнелер романдағы ез кызметін толык- 
тай аткарып тур. Шамамен шығарманың орта тусы- 
нан бастап баяндауда эпикалык сипат күшейіп, 
негізгі каһарман өмірі улттык тағдырды тудырушы 
халык өмірімен тутасып кетеді дейді автор. Ол 
романның негізгі екінші кейіпкері ретінде Базара- 
лыны алған. Егер Абай татуластырушы, айыптау- 
шы, укім айтушы болса, Базаралы айбат шегіп, 
кек алушы дейді. Осы орайда Әуезов шығарма- 
шылығының кейбір кырларын А. Горький шығар- 
маларымен салыстырады. Осы макалалар аркылы 
армян баспасөзінде, әдеби сынында М. Әуезовтің 
роман-эпопеясына лайыкты, жоғары баға беріліп, 
ол армян халкының рухани мурасына косылды. 
Армян халкы мен казак халыктарының тарихи тағ- 
дырлары әркилы калыптасканмен, екі халыктың 
да көркемдік шежірелеріңде уксас жерлері де аз 
емес. Осы орайда екі халыктың да эпикалык мура- 
ларында аса жакын болмағанмен, типологиялык 
байланыстардың бар екенін байкаймыз. С. Ханзя- 
данның «Мхитар Спарапет», X. Даштенцтің «Ди- 
кан даусы», А. Сайнянның «Аңсау» т. б. романда-

ры «Абай жолы» роман-эпопеясындағы секілді 
кейіпкерлерінің тағдыры халык тағдырымен бай- 
ланысып жаткан, улттык мінез тарихи даму бары- 
сында алынған, халыктың узак жылдарға созыл- 
ған өмірі суреттелген, идеялык, керкемдік тенден- 
циялары уксас, кейіпкер сомдау принциптері, улт
тык турмысты бейнелеу әдістері бір, кең планды 
эпикалык шығармалар.
Армян әдебиетінде жазушы ағартушылык кызметі 
жағынан да, өмірімен де, талант тағдырларымен 
де, азаматтығымен де Ә-тің улы кейіпкеріне уксас 
X. Абовян жайында эпикалык біртутас шығарма 
әзір жазылған жок. Абовянның орыс мәдениетімен 
байланысы да Абайға уксас. Ә. армянның улы 
ағартушысы және жазушысы X. Абовянды және 
революцияшыл демократ, жазушы М. Напбандян- 
ды, Грузияның И. Чавчавадзе, Украинаның 
Т. Шевченко сиякты дәуірлік маңызды мәселе- 
лерді шешкен, туған халыктарының тілін рефор- 
малаған, халык муддесін жан-тәндерімен корға- 
ған патриот-жазушылардың катарына тектен-тек 
коймаған. Бір өкін іштісі Ә. шығармаларының 
біразын армян окырмандары ез тілдерінде әзірше 
оки алмай келеді. Әйткенмен жазушының негізгі 
кітабы -  «Абай жолы» роман-эпопеясының, біраз 
әңгімелерінің аударылуы армян халкының казак 
мәдениетіне деген шынайы кызығушылығын 
керсетеді. Ә. өзінің бір әдеби-сын макаласында 
казак халкын бакыт іздеу жолында ен дала мен 
ғасырлар койнауында көшіп журген «касірет арка- 
лаған кезбе» («трагический странник») деген екен. 
Арменияда кең дала жок, көшпелі өмір армянда- 
рға тән емес, бірак казак халкының улы жазушы
сы айткан бул сөз армян халкының касіретті тағ- 
дырына ете уксас.

Е. Алексанян.
АРОН Ефим Ефимович (1906-1970), кинорежиссер. 
Қазакстан Республикасының еңбек сіңірген өнер 
кайраткері (1944). 1926 ж. Мәскеудегі А. Роомның 
киношеберханасын бітірген соң, кызметін сол 
жылы режиссердің көмекшісі ретінде бастады. 
Қазакстандағы темір жол курылысына арналған 
«Түрксіб» фильмін койды (1929), сцеранийін А. Ма- 
черет, В. Шкловский, В. Туриңдермен бірге жазды. 
Осыдан бастап оның шығармашылык жолы казак 
киноөнерімен байланысты болды. А. режиссура- 
сымен көркем фильмдер мен деректі киноочерктер 
тусірілді. 1945 ж. Ә-тің казак халкының улы акыны 
туралы романы негізіңде «Абай әні» көркем фильмін 
койды (Г. Рошальмен бірге). 1967 ж. осы фильмнің 
жаңа нускасын жасауға катысты. Бул туралы, сон- 
дай-ак фильмді алғаш тусірген кезде улы жазушы- 
ның акыл-кеңесі, көмегі жөнінде «Абай әнінің» жаңа 
редакциясы» деген макаласында жан-жакты баян- 
дады («Алма-Атинская кинонеделя», 1967, 11-17 
желтоксан). А. койған фильмдер казак халкына тән 
улттык бояу мен турмыс көріністерін шынайы бей- 
нелеумен ерекшеленді.

к. Нүрпейісов
АРТАМОНОВ Михаил Илларионович (1898-1972), 
ежелп шығыс тарихын зерттеуші, ғалым, тарих 
ғылымының докторы, профессор. 1951-1964 ж. 
Эрмитаждың директоры болды. Санкт-Петербург- 
тің шығыстану ғылыми мектебінің тулегі әрі осы 
саладағы аса Ірі окымыстының бірі. Ол өзінің букіл 
саналы өмірін Орталык және Кіші Азияны көне 
дәуірде мекендеген халыктар мен көшпелі мем- 
лекеттердің тарихын зерттеуге арнады. Соның 
ішінде бугінгі казак ултының ежелгі тарихына ті-



келей қатысы бар скифтер, кемерліктер, хазар- 
лар туралы «Хазар тарихының очерктері» (1936), 
«Көне Дербент» (1946), «Хазар тарихы» (1962), 
«Скиф қорғандарындағы қазыналар» (1967), «Ке- 
мерліктер мен скифтер» (1975) атты ғылыми моно- 
графиялары осы бағыттағы іргелі еңбек болып та- 
былады. Әсіресе окымыстының «Хазар тарихы» 
монографиясыцда түркі және хазар қағанаттары- 
ның көшпелілер әлемі мен рухани таным-дәстуріне 
қатысты бөліміңде М. Әуезовтің «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясындағы дәстурлік-этнографиялық, 
тектік-рулық, жауынгерлік рухтық керіністерге тоқ- 
талып: екі оқиғаның арасында мың жыл өтсе де 
тарихи шыңдық пен көркемдік шыңдықтың байла- 
нысып жатуы -  көшпелілер қоғамының даму са- 
тысындағы езіндік ерекшелікті танытады деген 
пікір қорытады. Бұдан бурын тарихи оқиғаның 
шындығын дәлелдеу ушін ғылыми дәйектеме ре- 
тіңде «Гильгамеш», «Одиссея», «Илиада», «Шаһна- 
ма», «Игорь жасағы туралы жыр», «Манас» іспетті 
эпостарда ғана суреттелген жайлар мысалға алы- 
натын. Ғулама тарихшының көркем шығарманың 
өзін тарихи шындыкты дәлелдеуге тәмсіл етуі ар- 
қылы Ә-тің жазушылық қасиетін ғана емес, оның 
ғалымдық пайымдауын жоғары бағалағандығын 
көрсетеді. Кейін А-тың шәкірті А. Н. Гумилев ез 
ұстазының осы тұжырымына сілтеме жасай оты- 
рып, «Абай жолындағы» жайлауға көшу кезіндегі 
көрініс арқылы өзінің «еуразиялық қисынын» 
дәлелдеу үшін тілге тиек етті.

Т. Қүдакетіулы.
АРХАИЗМ, кенерген сөздер. Буған ескі әдебиет- 
терде кездесетін, қазіргі кезде жиі қодданылмай- 
тын сөздер, сөз тіркестері жатады. А. көркем әде- 
биетте белгілі бір стильдік мақсат ушін жумсала- 
ды. Ә. «Тіл және әдебиет мәселесі» деген мақала- 
сыңда өзбек, татар, араб, иран тілдерінен енген 
көне сөздерден қашудың жөні жоқ екенін ескерте- 
ді. Мысалы, «Жамбыл» сөзінің шығу тегін білме- 
геңдіктен, Жамбыл ақынның есімін таумен шатас- 
тырады. Ал өзбек тіліңде «Жамбыл» -  гүлдің аты, 
«мартук» атауы -  «мартук» деген шөптің атынан 
шыкканын тілге тиек еткен.

Н. Оспантөгі.

АРЫНБАСАРОВА Наталья Өтеулікызы (1946ж. т.), 
киноактриса. КСРО Мемлекеттік (1980), Букіло- 
дақтық Ленин комсомолы (1978) сыйлықтарының 
лауреаты, Ресейдің (1979), Қазакстанның (1996) 
еңбек с ің ірген артисі. Мәскеу хореография 
училищесін (1964), ВГИК-тің актерлік факультетін 
(1971)бітірген. 1964 жылдан киноға тускен. «Алғаш- 
қы мұғапім» (1965), «Көл жағасыңда» (1969), «Жәми- 
ла», «Мәншүк туралы ән» (екеуі де -  1970), 
«Транссібір экспресі» (1978), «Нан дәмі» (1979) т, б. 
фильмдерге негізгі рөддерді ойнады. М. Әуезов- 
т ің  «Қаралы сүлу» әңгімесінің желісі бойынша 
жасалған (режиссері Е. Шынарбаев, 1983) кысқа 
метражды фильмде Қарагөз бейнесін сомдап, 
басты кейіпкердің ішкі жан дуние куйзелісін, сезім 
тереңдігін жаңа қырынан көрсетті,

Г, Қурмангатк,ызы.
АРЫҚОВА Нағима Ыдырысқызы (1902-1956), 
партия және кеңес қызметкері. «Өкіл әйелдер не 
істеу керек?» деген кітапшаның және жүзге тарта 
публицистикалык макалалалар мен аудармалар- 
дың авторы, Ә-пен Семей губерниялық атқару ко- 
митетіңце қазақ бөлімінің меңгерушісі болып қыз- 
мет істеп журген кезінде танысқан. Қызмет ба- 
быңца жиі араласып, түрлі мәжілістерде пікір алыс-
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қан. Кейбір кезқарас алшақтықтарына қарамас- 
тан, сыйластық қарым-қатынастарын сақтаған. Ә. 
өзінің кездесулерде сөйлеген сездерінде күрес- 
кер әйелдің керкем бейнесіне «Н. Қүлжанова, Н. 
Арықова, Ә. Мәмбетова сияқты қайраткер қазақ 
қыздарын прототип етіп алу» ойында барын 
бірнеше жерде қайталап айтқан. Сол мақсатпен 
1954 ж. жазда А-мен үзақ әңгімелесіп, тиісті мәлі- 
меттер алған. Ол ойы «Дос -  Бедел дос» пьеса- 
сында қылаң берді. Трилогия етіп шығармақ бол
тан үлкен прозалық шығарма жазылмай қалды.

Т. Қудакелдіулы
АРЫНБЕКОВ Қүдыри (т.-е, ж. б.), немере інісі, 
Әуезүлы Арынбектен туады. В. Н. Әуезова: «Әуез 
ата» Мүхтар мен Ахметке «Қүранның» «Қүдіри» де
ген аятын оқытып жатқанында туған Арынбектің 
үлының атын Қүдіри деп қойыпты» деп жазады 
(«Мүхтар Әуезов туралы естеліктер», А., 1997, 
76-бет). Қүдыри Үлы Отан соғысына қатысып, жа- 
рақаттанып келіп Алматыда емделген. Мүхтар не
мере інісін ерекше қамқорлыкқа алады. 40-жыл- 
дардың аяғында Қудыри ағасына еркелеп отырып: 
«Қашанға тар үйде қысылып отырасың. Өз қара- 
жатың өзіңе жетеді. Бау-бақшалы жеке үй неге 
салып алмайсың» деген екен әзіл-шыны аралас. 
«Ойланатын іс екен» деп пікірін ішіне сақтап қала- 
ды. Қазіргі муражай-үйді салуға Қүдыридің сол 
сөзі қозғау болса керек. Қүдыриді Кеген ауда- 
нындағы Жалаңаш ауылына мал маманы етіп ор- 
наластырған. Аталас ағайындарының ішінде ерек
ше ықыласпен бауырына тартқан інісінің бірі -  осы 
Қүдыри.

Т. Журтбай.
АСАН ҚАЙҒЫ, Х а с а н  С ә б и т ү л ы ,  ақын- 
жырау, философ. 14 ғасырдың соңыңда, 15 ғасыр- 
дың алғашқы жартысында Еділ бойыңда дүниеге 
келіп, Үлытауда өмір кешкен. Аңыз-әңгімелерде, 
жырларда елінің болашағын ойлап, үнемі мүңға 
батып жүретіндіктен, замандастары «Асан Қайғы» 
атандырып жіберген. Өмір сүрген дәуірі Алтын Ор- 
даның ыдырау кезіне саяды. Оны Қазандағы Үлы 
Мухаммед ханның ықпалды билеушілерінің бірі 
болтан деседі. 15 тасырдың 20-жылдарында Үлы 
Мухаммед ордадан қуылтанда, А.Қ. өз әміршісі- 
мен бірге кетеді. Ол өлген соң, ақын Дешті Қып- 
шаққа қайтып оралады. Бул қазақ улысының екіге 
белінген кезі еді: бірі -  Әбілқайыр кол астына кет- 
се, екіншісі 1456 ж. Шу алкдбында Қазақ Ордасын 
көтерген Керей, Жәнібектермен қалады. А.Қ. осы 
мемлекеттің ураншысына айналды. Бір улыстың 
екі бөлінуін әрине жақсы керген жоқ, бірақ Әбіл- 
қайыр ордасыңдаты тартыстың осытан алып бар- 
май коймайтынын түсінді, сөйтсе де оның ата ме- 
кені Дешті Қыпшакты тастап кетуіне наразы бол- 
ды. Ол Жәнібек, Керей хаңцарды оңтүстікке емес, 
Жайык, Жем бойына қоныстанута үгіттеді, одан 
ары іргені бекітуді ойлады. Жырау нақыл сөздер- 
дің, афористік, философиялық толтаулардың 
авторы, Сондықтан Ш. Уәлиханов А.Қ-ны «көш- 
пенді қазақ-нотай улысының философы» деген. 
Ә. ол жөнінде алташ рет 1927 ж. шыққан «Әдебиет 
тарихында» ез ой, болжамын айтты. Ол айтты де
ген сездерге суйеніп, Жәнібек заманынан берірек- 
те өмір сүрген болу керек деген тоқтамта келді. 
Ол ойын: «Асанның қатты қиналып айтқан сөзі за
мен жайы туралы, қиналтан заман қазақтың орыс-
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қа бағынуға жақындап қалған мезгілі. Сол кезде 
алдында төніп келе жатқан қарғыс күңді ойлап: 

Мунан сон қилы-қилы заман болар,
Заман азып, заңтозып, жаман болар. 
Қарағайдың басына шортан шығып, 
Балалардың дәурені тамам болар.
Ол күнде қарындастан қайырым кетер, 
Ханнан күш, қарағайдан шайыр кетер.
Улы. қызы орысқа бодан болып,
Қайранел, есіл жүртым сонда не етер», -  

дегенмен білдіреді. Үлы жазушы 30-жылдардағы 
және одан кейінгі зерттеулерінде Асанды аңыз 
кейіпкері ретінде сөз етеді, ой-толғанысының 
мазмун ерекшелігіне тохталады. Архивіндегі жаз- 
баларында жырауды Майқы бидің 6-немересі 
(№ 29-папка) дейді. Әсіресе, «Жер ұйықты іздеуі 
Асан қасиетін өзгеше сипатқа ие етеді. Аңыздар- 
да Асанның осы жағы көп айтылады, мунысынан 
халық қамын ойлайтын әулиелік танылады». Оны- 
сында елді жау алмайтын, мадды жут шалмайтын, 
шөбі шуйгін, суы мол қоныста бәрі бірдей қам- 
қайғысыз тіршілік кешуін ойлауы, ел аласы, ру 
таласы болмай, ырысқа кенелетін заманды арман- 
дауы жатыр.

Т. Әкім.

«АСАУҒА ТУСАУ», жазушының аударма пьеса- 
сы. Ә-тің тамаша аудармасымен қойылған Шекс- 
пирді ң бул комедиясы қазақ театры сахнасынан берік 
орын алды. 1943 ж. О. И. Пыжова мен Б. В. Би- 
биковтың қойылымымен сахнаға шыққан спек
такль халықтық ойын-сауық дәстурінде шешілген. 
Қойылым езінің керкемдік ерекшеліп жағынан ка
зак ғана емес, әлемдік театр жемісі дәрежесіне 
көтерілді. 1958 ж. Мәскеуде өткен казак әдебиеті 
мен енерінің онкундігінде бул спектакль аса жоға- 
ры бағаланды. 60 жыддай сахнада журіп келе жат
кам комедияда казак актерлерінің барлык буында- 
ры тугел өнер көрсетіп, актерлік шеберліктерін ұш- 
тады. Бұған алғаш катыскан сахна шебері Қ. Қуа- 
нышбаевтың сөзімен айтканда, «аударма деуге

аузың бармайды». 
«Асауға тұсау» де
ген атының езі кан- 
дай! Мұндағы өзі- 
міздің кулдіргі шы- 
ғармалардағыдай 
өткіркалжың, жара- 
сымды әзіл-оспак, 
әжуа-мыскыл -  бә- 
рі де улттык көрер- 
мен мен актерлер- 
ге етене жакын, ха- 
лыктык сипатымен, 
баурап алатын көр- 
кемдік кудіретімен 
кымбат. Қойылым- 
ның сахналык ше- 
шімі кезбе труппа- 
лардың импрови
зация (суырыпсал- 
ма) тәсілін негізге 
алған. Бул шешім 
комедияның халык- 
тык сипатына сай, 
актерлердің емін-

«Асауға түсау» спектаклі. 
Катарина рөліңдеХ. Бөкеева. 

Петручио рөліңце 
Ш. Айманов 1942.

еркін кимыл-әрекет жасауына жол ашкан. Қойы- 
лымның осы сахналык турпаты казак актерлерінің 
өнер ерекшеліктеріне дөп келген. Халык ойында- 
ры мен баяғы Қояңды жәрмеңкесіндегі кезбе труп- 
паның орындаушылык тәсілі жаңаша тіріліп кел- 
гендей. Өздерімен біте кайнаскан бул тәсіл казак 
актерлеріне канат бітіріп, ерекше шабытка бөледі. 
Шекспир комедиясын жан-тәнімен, отты кызулык- 
пен беріле ойнауынан көрермен кауым оны өзінің 
улттык туындысындай кабылдады. Мундағы 
актерлік табыстар сайдың тасындай, акаусыз, 
сирек кездесетін сахналык ансамбльдің өзі бо
лып шыккан. Ш. Айманов (Петручио), X. Бөкеева 
(Катарина), Қ. Қуанышбаев (Баптиста), Е. Өмірза- 
ков (Гремио), М. Суртібаев (Слай) т. б. актерлер- 
дің ойындары -  орындаушылык өнердің шыркау 
биігі. Булардан кейін Петручио мен Катарина рөл- 
деріне келген Ы. Ноғайбаев пен Ф. Шәріпова ой
ындары койылымға бірін-бірі шабыттандыратын 
жастык кызулык, сахнаны жайнатып, кулпыртып 
жіберетін сымбаттылык әкелді. Ә. аудармасы ар- 
кылы казак халкына жеткен «Отелло» мен «Асауға 
тұсау» уакыт сынынан мудірмей етіп, улттык дра
матургия ментеатрымыздыңтөлтуыңдысына, хал- 
кымыздың асыл рухани казынасына айналды.

Б. Қундакбайу/ы.
АСАФЬЕВ Борис Владимирович (лакап аты 
И г о р ь  Г л е б о в ;  1884-1949), музыказерттеуші, 
композитор, педагог, коғам, музыка кайраткері. 
КСРО халык артисі (1946), КСРО ҒА-ның академигі 
(1943), КСРО Мемлекеттік сыйльғының лауреаты 
(1943, 1948). Ленинград консерваториясының про- 
фессоры (1925). Ә. пен С. Мұкановтың либретто- 
сына жазылған «Акан-Зайра» («Дала дастаны») 
операсының авторы (аякталмаған). «1935 ж. 20 кара- 
шада М. Эуезов пен С. Муканов бірлесіп Қазақ 
AKOP Оку халык комиссары Т. Жургеновке «Ком
позитор Б. Асафьевтің казак операсын жазуға 
кірісуі женіңде жене оған біздің карым-катынасы- 
мыз жайындағы пікірлеріміз» атты хат жазды» 
(М. О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылык шежі- 
ресі. А., Ғылым, 1997, 153-бет). «Казахстанская 
правда» газетінің арнайы тілшісімен сухбатында 
өзін казак жазушылары С. Муканов пен М. Ә-тің 
жазған либреттосы, соңдай-ак либреттоны аудар- 
ған акын Всеволод Рождественскийдің шеберлігі 
тәнті етті деп, катты куантканын атап өтсе (1936), 
Ә-ке арналған хатында сюжеттік драманың негізі 
мен лиризмі, іс-әрекет дамуының сезім байлығы 
мен поэзиялык тереңдігі менің көңіліме өте жак
ты. Мунда музыкаға деген мол еркіндік, сондай- 
ак әдемі образдар мен айкын характерлер бар. 
Бір сезбен айтканда, опералык материалды мен 
баскадан іздемеймін деген еді (1935).

А. Омарова.
АСҚАРОВА Жанат Асанбайкызы (1955 ж. т ), әде- 
биет зерттеуші, жазушының жиен келіні. Филоло
гия ғылымының кандидаты (1984). ҚазМУ-ды 
бітірген (1977). 1979-86 ж. М. Ә. атындағы Әдеби- 
ет және өнер институтында кіші, аға ғылыми кыз- 
меткер, 1986 жылдан ҚазМУ-да окытушы. 1999 
жыдцан бері Қонаевтың халыкаралык корының бас 
директоры. Ғылыми еңбектері казак әдебиетінің 
баска елдер әдебиетімен байланыстарына арнал- 
ған. «М. О. Әуезов және тәжік әдебиеті» деген 
макаласында (1982) улы жазушының Фирдауси. 
Сағди, Хафиз, С. А і^ .  Ә. Лахути. Улуғ-заде. Тур- 
сын-заде, Миршакар, Ж. Икрами сыңдытәжікакын- 
жазушыларымен рухани байланысы, бір-біріне



шығармашылық әсері, типологиялық ұқсастығы 
т. б. баяңдалған.

Д. Қонаев.
АСПАНДИЯРОВ Санжар Жапарұлы (1889-1938), 
тарихшы-ғалым, дәрігер, мемлекет және қоғам 
қайраткері. «Исламның пайда болу себептері» 
(Самарқан-Ташкент, 1930), «Қазақстан тарихы» 
(А., 1935), «Қазақ тарихының очеркі» (Қызылор- 
да, 1935), «Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азат- 
тық қозғалысы» (А., 1936) атты зерттеу еңбектері 
жарық көрді. Қазақ әдебиетіне қатысты көптеген 
мақалалар жазып, эпос пен фольклор жөнінде 
келелі пікірлер айтты. Орыс тіліңде «Әлем шаңы- 
рағы» (А., 1936) деген повесть жазды. Ә-пен дос- 
тық, шығармашылық қарым-қатынаста болып, 
үнемі байланыс жасап тұрған. Ә., С. Сейфуллин 
ушеуі «Манас» жырының құрама нұсқасын (свод
ный вариант) әзірлеп, баспаға дайындаған, алай- 
да 30-жылдарда басталған қуғындау садцарынан 
шығарма жарық көрмей қалған («М О. Әуезовтің 
өмірі мен шығармашылык, шежіресі», 1997, 38, 
42-беттер). 1958 ж, ақталғаннан кейін, Мұхаң 
А-тың шьғармаларын жариялауды, 70 жылдық ме- 
рейтойын өткізуді ойластырған (сонда, 947-бет).

М. Қозыбаев.
«АСЫЛ ЕЛДІҢ АЛЫП ҮЛЫ», жазушының мака- 
ласы. 1942 ж. 23 ақпанда «Социалистік Қазақстан» 
газетінде, сол жылы 20 ақпанда біраз толықтыру- 
мен Павлодар облыстық «Қызыл ту» газетінде жа- 
рияланды. Ә. мақаланы Қызыл Армияның құрыл- 
ған күніне арнап жазған. Жас Кеңес өкіметінің сырт- 
қы жаулармен шайқаста шыңдалып, өмірге кел- 
ген армиясының қысқаша тарихын Ленин, Сталин 
есімдерімен байланыстырып, социалистік қоғам 
курылысындағы ерлік уғымның жаңа сипатына: 
«Бұрын ерлік білекпен танылған сияқты еді, бүгін 
ерлік жүректен орын тепті» деп түсініктеме береді. 
Құрманғазының кайратты, ж ігер күйлеріндегі 
еңіреп өткен ерлер Исатай мен Махамбет ерлікте- 
рін өнеге етеді, оны Үлы Отан соғысының майдан- 
дарында жаппай ерлік үлгісін көрсетіп жатқан 
казақстаңдық батырлар мысалымен ұштастырады. 
Қаһарман қолбасшылар қатарыңда Панфилов пен 
Семенченко сияқты генералдарды, «Хасан шөлінде 
жапондықтармен жұлысқан, бүгінгі Панфилов ди- 
визиясының полк командир! болып, айлар бойы 
ерен ерлік көрсетіп келе жаткан Бауыржан Момы- 
шулы» деп ерекше атап көрсетеді. Мәскеуді кор- 
ғауда ерекше көзге түскен 28 панфиловшы батыр
лар мен олардың саяси жетекшісі Клочков, солар- 
дың бірі, «от журекті батыр ұл Қожабергенов» 
ерліктерін мактан етеді, армияны «ұлы Сталин» 
баскарып отырғандығын марапаттайды, оны «асыл 
еддің батыр улына» теңейді. ^  жаиакова.

«АСЫЛ ҚОРЫТПА» ( «Благородный сплав»),  
жазушының шағын макаласы. 1957 ж. 6 караша- 
да «Известия» газетінде шыккан. Ә. макаланы 
Октябрь революциясының 40 жылдығына орай 
жазған. Әдеттегі сарынмен революция әкелген 
жаңалыктар мен жаксылыктарды дәріптеп, жаңа 
адам калыптасканы жайында айтады. «Асыл 
корытпа» («Благородный сплав») деп отырғаны -  
осы революциядан кейін калыптаскан жаңа адам. 
Макалада «Өзімнің коғамдык кызметімді кеңес 
аппаратының кызметкері, кейінірек КазЦИК-тің 
мушесі ретінде бастағанмен казактың патриар- 
халдык-фводалдык коғамы жағдайында біздің 
өкіметтің кедей-кепшіктерді, езілгендерді калай
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корғағанын жаксы білемін» деген сөздер М. Әуе- 
зов емірінің кей жыддарынан көрініс береді. Мұн- 
да 1919-1921 ж. Семей губерниялык аткару коми- 
тетінде инародчески (бұратана) белімді (кейін казак 
белімі) баскарып, губком төрағасына дейін кыз- 
мет аткарғаны, 1921-22 ж. Орынборға ауысып Кир- 
ЦИК-тің жауапты хатшысы болтан кездері айты- 
лады. Макалада Қазак КСР Жоғарғы Кеңесі депу- 
таттарының саны мен сапалык курамы көрсетілген. 
Қоғамдағы барлык жетістіктерге жеткізуші күш -  
совет үкіметінің В. И. Ленин идеяларымен карула- 
нған дана баскарушыльғы деген ойлармен мака
ла аякталады.

Р, Әбдіғүлов.
«АСЫЛ НӘСІЛДЕР», жазушының әңгімесі. По
весть деп те жургендер бар. Ә-тің архивінде 3 түрлі 
нұскасы сакталған (N9 47, 48, 49-папка). Бұлардан 
баска жинаған материалдары, араб әрпімен жаз- 
ған жоспар түріндегі колжазбалары бар. Демек 
каламгер туындыны жетілдіріп, дамытып, жаңа, тың 
ойлармен толыктырып отырған. Әңгіме 1947 ж, 
«Әдебиет және искусство» журналының 3-санын- 
да, онан соң Казахстан Жазушылар одағының 
бесжылдыктың кайраткерлеріне арнап шығарған 
«Өрлеу» жинағында (1947), 12 томдык (2-кітап, 
1967), 20 томдык (2-кітап, 1979) шығармалар жи- 
нағында жарияланды. Қазакстанда мал тукымын 
асылдандыру туралы мәселе соғыстан кейінгі 
жылдары баспасөздерде кебірек көріне бастады, 
Жазушы бұл саланың мамандарымен, малшылар- 
дың емір тұрмысымен танысу максатында, Алма
ты маңындағы ауыддар мен мал жайылымдарын 
аралауға шығады. Бұл сапардың әсері іле-шала 
«Үшкоңыр жайлауында», «Ворошилов атындағы 
колхозда» деген очерктерін жаздырды. Малшы- 
лар өмірін, турмыс-күйін ез көзімен керіп кайткан- 
нан кейін, олар туралы керкем шығарма жазудың 
жолдарын карастырды. Алдымен мәселенің ғы- 
лымдык жағын біліп алуы кажеттігін түсініп, 
Ч. Дарвин мен К. Тимирязевтің биологиялык, фи- 
зиологиялык, И. Мичурин мен К. Мыңбаевтың 
селекциялык еңбектерін окыды; испан, американ, 
аргентина, уругвай, австралия, жаңазеландия 
және ағылшын мериностарын зерттеген академик 
М, Ф. Ивановтың, казактың биязы жүнді койын 
шығарумен айналыскан Б. А. Бальмонттың, бу- 
дандастыру тәжірибесімен шұғыдцанған М. Ерме- 
ковтің кітаптарын конспектіледі. Англияда ғылыми 
жолмен асылдандырған койдың 33 нәсілі барлы- 
ғын, Бальмонт баскарған Қазак мал шаруашылығы 
институтының ғалымдары Американың «Рамбулье- 
сін», Англияның «Перекосын», Батыс Еуропаның 
«Вюртенбергін», Шығыстың «Гиссары» мен «Сар- 
гиджасын» тоғыстыру аркылы койдың жаңа ту
кымын шығару нәтижелеріне жеткенін білді. Сей- 
T in  шағын шығармасы үшін кептеген еңбектермен 
танысты, терең зерттеді, ізденулер жасады. 
Ойлана келіп жазушы әңгімесін ғалымдар мен 
еңбек адамдарының іс-әрекеттеріне куруға 
бекінді. Ондағы Есіркеп, Балжан, келіні Әсия, 
кызы Қанипа сиякты кейіпкерлер асыл тукымды 
койларды бағып-күтеді. Бул кезде ер-азаматтар- 
дың жарайтыны майданға аттанып, елде карттар 
мен әйелдер, жас балалар ғана калган. Армияға 
кеткендердің катарында Есіркеп пен Балжанның 
жалғыз улы бар. Қолдарында калган келінінің со-
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ғыста хабарсыз кеткен ұлынан емес, бөтен адам- 
нан бала күтуі Есіркепті қатты азапқа түсіреді. 
Олардың үғынысуына ғылыми мекемені басқару- 
шы ғалым Бобров, әйелі Балжан, қызы Қанипа 
ықпал етеді. Бүл үғыныспаушылық ерекше кутімді 
тілейтін малға кесірін тигізе жаздайды. Қалпына 
келген үй ішінің ынтымағы -  асыл түқымды қой- 
ды қатал қыстың боранында ит-құсқа жем қыл- 
май, аман алып шығады. Сөйтіп әңгіме Отан со- 
ғысының ауыр жылдарында колхозшылардың, 
шопандар мен ғалымдардың игіл ікті еңбегін 
дәріптеген хүнды шығармаға жатады.

т. Әкім.
«АСЫЛ НӘСІЛДЕР», пьеса. Ә. қайтыс болғаннан 
кейін жарияланған көп томдық шьғаріиалар жина- 
ғына «А. Н . »  атты екі туынды енді: бірі -  әңгіме, 
бірі -  пьеса. Әуезовтің әдеби-мемориалдық мүра- 
жайы мүрағатында бұл екі шығарманың әр түрлі 
нүсқалары сақтаулы. Оларды салыстырып зерттеу 
көп қызық ойларға мүрындық болары сөзсіз, ал 
айтылмыш туыңдыларда қандай үқсастық, айыр- 
ма, өзгешелік бар? Бүлардың өзегіне алынған ма
териал, арқау болған дүние ортақ. Соғыс жылда- 
рындағы шопаңдар, ғалымдар өмірі. Оқиға Алма
ты шаһарында, Қарғалы бойында, қүм арасында 
өтеді. Әсия, Есіркеп, Молтай, Қанипа, Балжан -  
екі шығармада да бар кейіпкерлер. Әңгімедегі 
профессор Бобров -  пьесадағы профессор Бала
шов. Пьесадағы жаңа кейіпкерлер -  министр Иса 
Дәуренбаев, ғылым орталығының басшысы Сәлім 
Есенов, институт директоры Бек Назарбеков, 
ғылым кандидаты Сапар Бектенов, аспирант Сара 
Сейітова, мал маманы Першин. Пьесаға Караган
да, әңгіменің сюжет желісі кысқа қайырылған. 
Мүнда ғалымдардың асыл төл, жаңа нәсіл жөнін- 
дегі талас-тартысы, күресі, психологиясы көрсе- 
тілмейді, Соғыс зардабына үшыраған шопан отба- 
сындағы хал-күй алынған. Әсия мен Молтайдың 
той үстіндегі шарпысуы. Айтыс пьесада улкен бір 
суретпен берілсе, әңгімеде ол шағын еске түсіру 
көрінісі ғана. Әңгімедегі кейбір диалогтердің пье- 
саға ауысқаңда редакцияланып, өткірленіп, терең- 
детілгені айқын аңғарылады. Түтас қарағаңда, әң- 
гімедегі мотивтер, сарыңдар, идеялар пьесада үл- 
ғая дамып, терецдеп көрінген. Драматург соғыс 
жылдарындағы ғылым мен тәжірибенің қабысып, 
егіз катар өрлеп-өсуін бейнелеген, ғалымдар бір 
төбе емес, екеуі туған ағайындай жакын, бауыр- 
ластыкта, еңбек майданында білекке-білек, тілек- 
ке-тілек коскан жағдайда алынған.
Халыктың айтыс дәстүрін драматургияға енгізуде 
Ә. көп іздеңці, батыл тәжірибе жасады. Театр заң- 
дылыктарына сәйкес азды-көпті өзгертілген, лай- 
ыкталған калыпта айтыс сценалары пьесаларының 
бәрінде де бар. «Асыл нәсілдер» пьесасының 
екінші актісіндегі айтыс суырыпсалма, акпа, төкпе 
акыңдардың тайталасынан көркемдік жағынан, сөз 
сүлулығы жөнінен кем түспесе, мағына, салмак- 
астарға келгеңде осал соғып түрған жок. Шопан
дар арасындағы жарыс төл басын аман сактау, 
малды өсіру киындығын ғалым Бектің өзі үйкас- 
тыра термелеп сөйлеп кетеді. Бірте-бірте додаға 
Молтай шопан мен Әсия шопан білек сыбанып 
туседі. Драматург шопан тірлігінің киын-кыстау, 
ауыр, кысталаң куйлерін дәл бейнелеген. Сотые 
жылдарында талай шаңырактың үстінен баскан

трагедияның бір көрінісін «А. н.» пьесасынан аңға- 
рамыз. Жеке бастың мүң-шері, куаныш, кайғысы 
коғамдык мүдде, әлеуметтік максат жолыңца жа- 
ңа сапаға, соны сипатка көшеді. Ескі дәстүр жеңі- 
ліп, гуманистік, адамгершілік салтка жол береді. 
Қырсык шал, кисык бүтак Есіркепті жас сәби, кү- 
нәсіз бөбек жеңеді. Көктеммен коса жаңғырған 
күмды дала, соңына төл ерткен асыл нәсіл, номе
ре сүйген ата -  пьесаның заңды, жарасты фина
лы. “А. н.» -  казак драматургиясының Отан соғы- 
сы кезіндегі алые кырды, колхозды ауылды, шо- 
пандардың ерлік күресін, ғалымдар еңбегін 
бейнелейтін нәрлі туындысы. Пьеса Ә-тің 12 том- 
дык (1969, 10-кітап), 20 томдык (1982, 11-кітап) 
шығармалар жинағына енгізілді.

Р. Нурғаш.
АСЫЛБЕК Сүйіңдікүлы (т.-е. ж. б.), Абайдың за- 
мандасы, акынның ғашығы Тоғжанның туған 
ағасы. Тобыкты руының бөкенші табынан шыккан 
би, кезінде болыс болтан. Абайдан біраз жас 
үлкен. Ол Абайды аса кадір тұткан. Өзінің кайын 
жүрты сыбан Сабырбай акынның ауылына конакка 
ертіп бартан. Сол жылы Абай Қуандык Сабырбай- 
кызымен танысады. Бүл окита Ә-тің «Абай жолы» 
эпопеясында барынша канык суреттелген. А. пен 
Абай екеуара өлеңмен хат жазысып түржан. Кейін- 
нен ру арасындаты кырти кабак жайларта байла- 
нысты аралары суып кеткен. Отан Затипа Әбдікы- 
зының окитасы себеп болтан. Затипа өзінің сүйген 
жігітін менсінбей, басына бостандык сұратан. Абай 
ояз аркылы кызта еркіндік алып береді. Алайда 
бул істің соңы үлкен даута ұласып, ел арасында 
іріткі туып, жаугершілікке үшыратады, біраз адам 
Итжеккенге айдалады. Затипа күса болып, екі 
жылдан кейін дүниеден өтеді. Бүл жәйт «Абай 
жолы» эпопеясында Мәкен-Дәрмен арасындаты 
махаббат желісіне аркау болтан.
АСЫЛ БЕКОВ Абдолла Әбдірахманүлы (1896- 
1938), журналист, жазушы жене котам кайраткері. 
«Біздің де күніміз туды», «Октябрь кунінде» атты 
деректі повестері 1921 ж. Орынбор каласында жеке 
кітап болып басылып шыкты. С. Сейфуллиннің 
«Тар жол, тайтак кешу» атты романында А. туралы 
толык матлүмат берілген. Турашыл, ер мінезді, 
ұлт мүддесін түсінетін азамат ретіңде А. «Алашор- 
да» үкіметі кайраткерлерінің оку-атарту, жерге 
коныстандыру, дербес экономикалык батытты 
үстану жөніндегі көзкарастарына іш тартты. Ол 1922 
ж. казак кызметкерлерінің кеңесінде А. Байтүр- 
сынов пен С. Сәдуақасовтың, Ә-тің «коммунистік- 
колонизаторлык саясатка карсы» пікірлері мен 
ашаршылыктың зардаптарын жою туралы үсыныс- 
тарын колдады. 1921 ж. Ә-пен бірге Қоянды жәр- 
меңкесінде казак автономиясының бір жылдық 
тойын өткізуге жетекшілік етті, Қажымүкан, Май
ра, Иса, Жынды Омар, Зәрубай, Әміре, Шашу- 
бай, Ғаббас, Қалибек сиякты ел өнерпаздарын 
жәрмеңкеге катыстырып, ойын-сауық үйымдас- 
тырды, М. Әуезовтің шытармашылытын жотары 
баталады. Ол 1932 жылты ашаршылыкты айыптап, 
укіметтің алдына тиісті мәселе койтан. А. пен 
Ә-тің арасындаты достык карым-катынас туралы 
деректер С. Бегалиннің, Қ. Қуанышбаевтың, Қ. 
Тотызаковтың естеліктерінде баяндалтан.

Т Журтвай.
АСЫЛХАНОВ Сәулебек (1949 ж. т ), актер, режис
сер. Қазакстанның еңбек сің ірген кайраткері 
(1998) 1966 ж. М. Әуезов атындаты Қазак др>ама 
театрының жаныңдаты актерлік студияны, 1974 ж



Қурманғазы атындағы Алматы мемлекеттік кон- 
серваториясын бітірген. Қазақ драма театрында 
дипломдық жұмысы ретінде Ә-тің «Айман -  Шол- 
пан» комедиясын қойса, 1975 ж. Талдықорғанда 
жаңа театрды ұйымдастыруға араласып, Т. Ахта- 
новтың «Әке мен бала», «Күшік күйеу», Қ. Мұха- 
меджановтың «Қайдасың, Қайдарбек» (Ш. Айт- 
матовтың «Армысың, ақ кеме» повесінің негізінде) 
т. б. сахнаға шығарды. Ә-тің «Түнгі сарын» қойы- 
лымы -  режиссердің ізденісін көрсеткен спектакль.

Б. Қүндақбайүлы.
АССУИРОВ Серафим Павлович (1906-1964), орыс 
актері. Казахстан Республикасының халық артисі 
(1955). Алматыдағы Орыс драма театрының негізін 
смушылардың бірі. Саран қаласындағы мектепті 
бітірген соң, осындағы театр труппасында актер 
болды (1924-26). Бұдан кейін Ресейдің бірқатар 
театрларында қызмет істеді. 1934-64 ж. М. Лер
монтов атыңдағы Орыс драма театрының труппа
сында қызмет етті. А. шығармашылық өнер жо- 
лында сан алуан сахналық мінез-кейіптер жаса- 
ды. Ол 1937 ж. Ә-тің «Түнгі сарын» спектаклінде 
оқьған, бұла өскен бай баласы Жүністің бейнесін 
аса қу, екі жузді, жымысқы жан ретінде кескіндеді.

К. Нүрпейісов.
АТАБАЕВАЗуһра (1909-1974), актриса. Қазақ дра
ма театрында Ж. ІІІаниннің «Арқалық батырында- 
ғы» Қарагөз, Б. Майлиннің «Майданындағы» Пүліш 
т. б. бейнелерін сахнаға шығарды. Ә-тің «Қарагөз» 
және «Бәйбіше-тоқал» трагедияларындағы бас бо- 
стандығын аңсаған қыздардың Қарагөз бен 
Дәмеідтің рөддерін орыңдап, шеберлігін танытқан. 
Ә. «Казахстан мемлекет театры» атты махаласын- 
да жаңадан хұрылған хазах театрындағы саны аз 
актрисалардың ішінен А-ның өнерін бөлекше атап, 
«Зура Карагөз рөліңде хайта туғандай» эсер хал- 
дыратынын жазған (12 томдых шығармалар жинағы, 
А., 1967, 11-том, 64-65-беттер).
АТАЕВ Өмірзах (1900-1948), жазушының досы. 
Шыңғыс елінің тумасы, руы -  тобыхты. Тілі май- 
да, жолдастыхха сенімді, саятшы адам болған, 
Абай ауылында өскен. Ә. Семейде охып журген 
кезіңде демалысха шыххан шахтарында көлік әкеп, 
ауылға алып хайтып журген. Сауатты, кейін кеңсе 
хызметінде істеген. Ә. 1920 ж. Кәмила Мағауияхы- 
зына уйленген кезде екеуінің хосылуына көп сеп- 
тігін тигізген. Сот ісінде хуәлік жасаған. Кәмила- 
ны узатылған жерінің адамдары хайта алып кетуге 
әрекеттенгеңде, оны жасырып ұстаған. Кейін уй 
іші тәркіге ұшыраған. Оңтүстік Казахстан облысы- 
ның Шаян ауданына барып паналаған. А. Алматы- 
ға хызмет бабымен келген сапарында Уәсила Ма- 
ғауияхызының үйінде кенеттен хан хысымынан 
хайтыс болған. Оны ахырғы сапарға шығарып са
лу рәсімінің бәрін Ә. өз мойнына алған. 
АТАМҚҮЛОВ Сатылған (1907-1955), актер. Казах- 
станның еңбек сіңірген артисі (1946). Шығарма- 
шылых жолы әр түрлі көркемөнерпаздар үйірме- 
сіне хатысудан басталады. Абай атындағы Жам- 
был облыстых хазах драма театрының өркендеуіне 
бөлсөне ат салысты. Көбінесе өр мінезді, ер хай- 
ратты рөдцөрде ойнады, Ә-тің «Еңлік -  Кебегіндөгһ 
Кебек, Кеңгірбай, «Түнгі сарындағы» Тәнеке 
бейнелерін жасады.
оАТАМҮРА», полиграфия, баспа ісі, кітап саудасы 
бойынша маманданған корпорация. 1992 жылы 
хурылған. Президент! баспагер-ғалым, Казахстан- 
ның еңбек сіңірген хайраткері Рахымғали Абрар- 
ұлы Кұл-Мухаммед. «А.» корпорациясы: «Атамура»
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баспасы, «Атамұра» полиграфкомбинаты, транспорт 
компаниясы, мамандандырылған кітап үйлерінен 
турады. «Атамұра» баспасы барлых полиграфиялых 
өнімдер -  охулыхтар мен оху-әдістемелік хурал- 
дар (ОӘК), ғылыми, ғылыми-танымдых, көркем- 
әдеби, энциклопедиялых басылымдар шьғаратын 
әмбебап баспа. Баспа әр түрлі тендерлердің, со- 
ның ішінде 1997-2000 жылдары Казахстан Респуб- 
ликасының Білім және ғылым министрлігі мен Азия 
даму банкі уйымдастырған тендердің жеңімпазы. 
«Атамура» «Әліппе» мен «Букварьдан» бастап 1-7- 
сынып охулыхтарын: хазах, орыс, уйғыр, өзбек 
тідцерінде және 8-11-сыныптардың балама охулых
тарын хазах, орыс тілдерінде басып шьғарды. 300- 
ден астам охулых пен 600-дей оху-әдістемелік 
кешендері 43,7 млн дана таралыммен жарых көрді, 
Баспа улы Абайдың 150 жылдығы харсаңында 
«Абай» тулғалых энциклопедиясын басып шьғар- 
ды, Баспадан Абайдың даналых дүниетанымын са- 
ралауға арналған абайтанушы-ғалым, академик 
Ғ. Есімовтің «Хакім Абай» кітабы (1994) және белгілі 
әдебиетші, абайтанушы-ғалым Қ. Мухаметханов- 
тың «Абай мурагерлері» (1995) атты зерттеу еңбегі 
жарых көрді. «Атамура кітапханасы» сериясымен 
елге белгілі ахын-жазушылардың туындылары, 
хазах әдебиетінің үздік улгілері басылып шыхты, 
«Атамура кітапханасының» көшін Абайдың «Калың 
елім, хазағым» өлеңдер жинағы бастады, М, Әуе- 
зовтің «Корғансыздың куні» атты әңгімелер мен 
повестер жинағы жарых көрді. Үлы Мухаңның 100 
жыддых мерекесіне орай «Әуезов және архив» ата- 
латын деректі хужаттар жинағы және Н. А. Анас- 
тасьевтің «Трагедия триумфатора» романы басы
лып шыхты, «Әуөзов» энциклопедиясы «Атамура» 
баспасыңца әзірленіп, жарых көрді.

Ә. Пірманов.
ATАХАНОВ Нуритдин Мухметхалиулы (1905-1974), 
актер. Казахстанның халых артисі (1958). Актерлік 
һәм режиссерлік енерді зеректігінің архасында өз 
бетінше үйреніп, меңгерді. Оның шығармашылых 
жолында М. Әуезовтің драматургиясы актерлік 
өнерінің профессионадцых деңгейде халыптасуы- 
на ыхпал жасады. Жас кезінде «Еңлік -  Кебектегі» 
махаббат жолында шейіт болтан Кебекті жігері жа- 
лын атхан батыр етіп суреттесе, «Абай» трагедия- 
сында улы ахынның, «Абай» романы негізінде жа- 
салған хойылымда Қунанбайдың, «Түнгі сарында» 
Казанцевтің, М. Әуезов аударған «Ревизордағы» 
Земляниканың реалистік бейнелерін жасады.

Б. К,үндакбайүлы.
АТ-ТАБАРИ Әли Жафар Мухаммед бин Жарир 
(шамамен 839-923), араб тарихшысы. Өз заманы- 
ның аса охымысты адамы ретінде Таяу Шығыс- 
тағы елдердің әдет-дәстурін, салт-санасын, діни 
және турмыстых аңыздарын, поэзиясы мен хара 
сөзбен жазылған хикаяларын, патшалар мен мем- 
лекеттердің тарихын, пайғамбарлардың шығу тегі 
мен шежіресін зерттеді. Соның нәтижесінде ол 
ежелгі заманнан бастап 10 ғасырға дейінгі Таяу 
Шығыстың тарихын егжей-тегжейлі баяндаған 
«Китаб джәми әл байиан фи тафсир әл-Куран» же
не «Пайғамбарлар мен патшалар тарихы» атты 10 
томдых кітап жазды. Ғалымның бул еңбегі әлемдік 
тарих ғылымына хосылған аса үлкен үлес болып 
табылады. Бул шығарма барлых медреселер мен 
ғылыми жоғары оху орындарында жеке пән ретінде
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О К .Ы Т Ы Л Д Ы . Соңдықтан Абай мен Ә. Ат-Т-дің «Тари- 
хымен» бала кезінен таныс болды. Ғалымның мұ- 
сылман елінің рухани өмірінде алатын орнын ерек- 
ше бағалай келіп, абайтану саласына арналған 
барлық еңбектерінде Ә. ерекше атаған. Абайдың 
танымдық үш қайнар көзі ретінде Шығыс мәдение- 
тінен нәр сілған: «Абай араб-мусылман мәдениетін 
кең зерттей отырып, Табари, Рабғузи, Рашид-ад- 
дин, Бабыр, Әбілғазы Баһадур хан және басқала- 
ры сияқты шьгыс ғалымдарының тарихи еңбекте- 
рімен танысты, мусылман дінінің барлық шариғат 
негіздерін біліп алды. Абай Шығыс елдерінің бағ- 
зы заіиандағы тарихымен ғана танысып қойған 
жоқ, ол сонымен қатар Таяудағы Шығыстың өз 
тұсындағы мәдениетін де өте жақсы білді» (20 том- 
дық шығармалар жинағы, 18-том, 165-бет).

Т. Жұртбай.
АТЫМОВ Мекерия (1935-1994), әдебиет зерттеу- 
ші. Филология ғылымының докторы (1975). Ға- 
лымның қазіргі заман әдебиеті туралы 100-ден ас- 
там зерттеу мақалалары, жоғары оқу орындары- 
ның студенттеріне арналған бірнеше оқу құралы, 
монографиялық еңбектері жарық көрді. Солар- 
дың ішінде «М. О. Әуезовтің «Абай жолы» рома- 
нының поэтикасы» (1989), «Шындық және шығар- 
ма» (1990), «Қазақ романдарындағы замандастар 
бейнесі» (1977), «Идея және композиция» (1970), 
“Қазақ совет романдарының поэтикасы» (1975) 
т. б. зерттеулерінде Ә-тің кең қарымды шығарма- 
шылык болмысын жан-жақты ашуға куш салды, 
оның роман жанры дамыту жолыңдағы ерен еңбегі 
туралы тартымды ойлар айтты.

Ж. Тілепов.
АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ ҚАЗАҚ ДРАМА ТЕАТРЫ
1938 ж. үкімет каулысымен мемлекеттік театр бо- 
лып қурылды. Бұған Петропавл мен Орал қазақ 
труппалары қосылып, 9 мамырда М. Әуезовтің 
«Түнгі сарынымен» театрдың шымылдығы ашыл- 
ды. Оның репертуарында басқа жазушылармен 
катар, М. Әуезовтің «Абай» трагедиясы мен роман
ный жүйесі бойынша, «Айман -  Шолпан», «Еңлік -  
Кебек», «Алма бағында», «Тас түлектер», «Қара- 
қыпшак Қобылаңды», «Қарагөз», «Алуа», М. Әуе- 
зов аударған Шекспирдің «Асауға тусау», Гоголь- 
дің «Ревизор», К. Треневтің «Любовь Яровая» пье- 
салары сахнаға қойылып, театрдың әр кезеңдегі 
даму белестерін анықтады. Булардың ішінде уақыт 
талабына қарай кайталап койылғандары да бар.

Б. Қундакбайулы.
АУҒАНИ Мухаммед ибн Сафдар Жалал ад-дин 
(1839-1897), аса ірі діни-саяси қайраткер, мусыл
ман дуниесіңдегі жәдидтік бағьптың негізін қалау- 
шы. Шетел отаршыддарына букіл ислам әлемінің 
бірігіп карсы куресу жолын усынды. «Усу-сул жа- 
дид» -  «Жаңа жол» деп аталған бул рухани қозға- 
лыс 19 ғасырдың 2-жартысынан бастап букіл му
сылман әлемін камтыды. Соның нәтижесінде Таяу 
Шығыспен коса Орта Азия мен Қазакстан халкы- 
ның да улттык-діни санасы оянып, оку-ағарту ісін 
катты колға алды. Татардан шыккан Маржани, На- 
сыри, кырымдык Гаспаринский сиякты ғуламалар 
түркі улттарының бірлігін нысана етіп усыңды. Әр 
халык өз тілінде «Әліпби» окып, білім алуға умтыл- 
ды. Абай Жалал ад-диннің жәдидтік бағытын ғы- 
лымға, улттык дамуға бастайтын тура жол деп түсі- 
ніп, сол идеяны «Қарасөздері» мен өлеңдерінде

узбей насихаттады. Абайдың ағартушылык-демок- 
ратиялык кезкарасы «Усу-сул жадидпен» тікелей 
байланысты болды. Ә. Бөкейханов, А. Байтурсы- 
нов, Ш. Қудайбердиев, М. Дулатов, М. Тынышба- 
ев, X. және Ж. Досмухамедовтер сиякты «Алаш» 
козғалысының көсемдері мен олардың жолын куған 
М. Жумабаев, Ж. Аймауытов. М. Әуезов те сол 
бағьпты устаңды. Қазактың жазу үлгісі, казак тілі- 
нің окулығы пайда болды, улттык мәдениет пен 
әдебиет дербес дамыды. М. Әуезов өзінің «Қай- 
сысын колданамыз?» (1917), «Ғылым» (1918), «Япо
ния» (1918), «Ғылым тілі» (1918), «Мәдениет һәм улт» 
(1918), «Оку ісі» (1918) атты алғашкы макалаларын- 
да оку-ағарту жуйесіне жәдидтік бағытты устану 
кажеттігі мәселесін кетерді. Өйткені бул кезде Таш
кент, Самаркан, Бухара, Шымкент, Акмешіт кала- 
ларыңда кадымдык бағьп'ты колдаушылардың уйы- 
мы курылып, әскери карулы кактығыс та орын алып, 
ушығып турды. Жәдидшілерді таспен атып елтіріп, 
ертеп жіберуге дейін барды. Мысалы, өзбек акыны 
Хамза мен Әмен Мәшһур Жүсіпулы кадымшылар- 
дың колынан каза тапты. Ә. муның барлығын біліп, 
сол куреске өзі де белсене араласты. Ә. өзінің Абай 
туралы зерттеу еңбектері мен дәрістерінде Жалал 
ад-диннің есімін унемі атап, оны акынның жаксы 
білгені туралы дәлелді пікірлермен тиянактай тужы- 
рымдайды. Бірак та кеңестік идеологияның кысы- 
мының кесірінен «Абай -  діншіл акын», «М. Әуезов 
-  турікшіл» деген жала жабылған кезеңде жәдидтік 
козғалыс туралы ойындағысын тура айта алмай- 
ды: «Египет жазушысы Мухаммед Ғабдуки, Жала- 
ладдин Афганский тараткан панисламизм ағымы- 
ның идеясы бірте-бірте өршіп, бул ағым Ресейдегі 
мусылмандар арасына да жайылды. Алланың кулы 
болу, айға табыну, халфелерге бағыну сиякты 
жалған саясат устаған бул ағымды казак елінің 
кажы-молдалары, делдал-бектері де жактады. Со- 
ның бірі әйгілі пантурікшіл Исмайыл Гасприн- 
скийдің басшылығымен Бакшасарайда шығатын 
«Т әржіман» газеті Абай заманының өзінде-ак казак 
даласына кеп тарады. Абай бул ағымның ауанына 
түскен жок... орыс халкының улы мәдениетінен 
улгі алды» деп (20 томдык шығармалар жинағы, 
1985, 18-том, 165-бет) жанамалап жазды. Әр мака- 
ласында жәдидтік ағымның әр саласынан мағлу- 
мат беріп, М. Әуезов өзінің А, туралы ойын толык 
жеткізуге умтылған.

Ә. Дербісәл, Т. Журтбай. 
АУДАРМАЛАРЫ, Ә-тің шығармашылық мурасын- 
да көркем аударма едәуір орын алады. Ол алғаш 
рет Л, Толстойдың <>Будда» деген әңгімесін ауда- 
рып, 1918 ж. «Абай» журналының 1-санында жария- 
лаған. Сейтіп «бул өзі казак әдебиетінің тарихын- 
да үлкен із каддырған Мухтар Әуезовтің де жазу- 
шылык өнерінің баспасөз бетін көрген туңғыш ту- 
ындысы деп айта аламыз» (Ә. Сатыбалдиев Ру
хани казына. А., Жазушы, 1987). 1924 ж. Ленин- 
градтауниверситеттеокыпжүргенкезінде, Ю. Ваг- 
нердің «Жер жаратылысы жайындағы әңгімелерін» 
аударып, Туркістан мемлекет баспасында (Таш
кент) бастырған. Будан кейін 30-жылдары, Қазак 
академиялык драма театрында әдебиет бөлімін 
баскарып турған кезде, көркем аударма жумысы- 
мен белсене шуғыдцанып, дуние жузі, орыс және 
кеңес драматургтерінің бірсыпыра шығармаларын 
казак тіліне аударады және олардың улттык театр 
сахнасында койылуына көмектеседі.
Атап айтканда, Ә-тің аудармасымен 1933 ж. жел- 
токсанда Б. Пруттың «Жойкын князь Мстислав»



пьесасы {«Мстислав удалой», О. Бековпен бірігіп) 
сахнаға шығарылды; 1934 ж. А. Афиногеновтің 
«Қорқыныш» («Страх») пьесасы ішінара өзгерте 
аударылып, Казахстан мемлекеттік баспасынан 
жарық көрді; 1936 ж. 29 қаңтарда Н. Погодиннің 
«Аксүйектер» пьесасының қазақша премьерасы 
көрсетідді; сол жылы 20 қазанда Н. Гогольдің «Ре
визор» пьесасы қойылды; 1937 ж. 4 қарашада К. 
Треневтің «Любовь Яровая» пьесасы сахнаға шы- 
ғарылды; 1939 ж. 23 сәуірде Шекспирдің «Отелло» 
трагедиясының премьерасы керсетілді; 1943 ж. 
Шекспирдің «Асауға тусау» («Укрощение строп
тивой») комедиясы аударылып, Қазақ академия- 
лык драма театрының жене бірсыпыра облыстық 
театрлардың сахнасында көрсетіле бастады. Атал- 
ған шьғармалардың аудармалары -  М. Әуезовтің 
және жалпы қазақ драматургиясының қорына 
қосылған зор улес, ал сол аудармалар бойынша 
жүзеге асырылған қойылымдар казак театр өнерін 
ілгері дамытуда белесті кезең болды.
Бұлардың сыртында М. Әуезов әр жылдары дуние 
жузі әдебиетінің тацдаулы үлгілерінен прозалык 
шығармаларды да аударып отырды. Жоғарыда 
аталған екі әңгімеден баска М. Әуезов каламы- 
нан Л. Толстойдың «Той таркар» (1931), «Булька» 
(1936), А. Чеховтың «Аккаска», Дж. Лондонның 
«Қасқыр» (1936) атты әңгімелерін, И. Тургеневтің 
«Дворян уясы» романын (1952) аударған. Солар- 
дың ішіндегі көлемі жағынан да, аудару принци- 
піңдегі езгешеліктері жағынан да ерекше назар ау- 
даратыны, әрине, «Дворян ұясының» тәржімасы. 
Олай болатын себебі, біріншіден, И. Тургенев -  
Ә-тің шығармашылык тәжірибесіне катты эсер ет- 
кен суреткер. Екіншіден, бұл шьғарманы тәржіма- 
лау үстінде Мұхтар Омарханулы өзінің ұзак жылғы 
аудармашылык кызметінде түйген ойлары мен 
пікірлерін, жинактаған тәжірибесін корытып, іс 
жузінде колдануға тырыскан. Ол ниетін аударма- 
шы «Дворян ұясы» романының аудармасы тура- 
лы» жазған макаласында былай деп баяндайды: 
«Мен шамам келгенше ең алдымен романды дәл 
аударуға тырыстым. Тек дәл аудару ғана үлкен 
жазушының тіл, стиль, сөйлем ерекшеліктерін бе- 
ре алатын болады, бул жөніндегі дәл аударуды 
мен сөйлеміне сөйлем орай етіп аудару деп түсі- 
немін... Сөйлемін дәл беру жазушының стилін дәл 
беруге төтелей себепші болады. Стилін білсе, сол 
жазушының езгешелік, ерекшелік касиеттерін де 
толык танитын болады»,
Ә. әдеби тәржімаға кезкарасы мен принципті пікір- 
лерін бұдан баска «Көркем аударманың кейбір тео- 
риялык мәселелері», «Пушкинді казакшаға ауда
ру тәжірибелері» деген макалаларында да баян- 
дап берді. Өкінішке карай, казак әдебиеті клас- 
сигінің бұл айткандары әлі күнге дейін тиісінше 
пайымдалып, өзге аудармашылардың тәжірибе- 
сімен салғастыра зерттелмей келеді. Ә-тің аудар- 
ма еңбектері әр кездері жеке басылым турінде 
немесе әр түрлі жинактарда жарияланып келді. 
Олар 12 томдык басылымның 9, 10-кітаптарында, 
20 томдыктың 13, 14-кітаптарында жарияланды.

Ж. Ысмағүлов.
АУДАРМАЛЫ КҮНПАРАҚ ( П е р е к и д н о й  к а 
л е н д а р ь ) ,  Ә-тің 100 жылдык мерейтойына ар- 
налған 1997 ж. «Жібек жолы» баспа уйі шығарған. 
Құрастырғандар: Д. Қонаев, А. Қуанышбаев. Күн- 
парак халыкаралык Ә. корымен бірлесіп дайындал- 
ған. Оның әр парағы классик жазушының емірін- 
дегі елеулі окиғалармен, шығармашылык жолы-
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ның жылнамасымен толыктырылған. Сондай-ак 
суреткердің туған-туыскандарына катысты мағлұ- 
маттар, кернекті әдебиет, мәдениет кайраткерле- 
рінің М. Әуезов туралы айткан пікірлері келтірілген, 
баска да кызыкты мағлұматтар, деректер бар. 
Келемі 11 баспа табак, таралымы 5000 дана.

Н. Оспантегі.
АУДИТОРИЯ, М. О. Ә у е з о в  а т ы н д а ғ ы  
а у д и т о р и я ,  әл-Фараби атындағы Қазак мем- 
лекеттік ұлттык университетіндегі филология 
факультетінің дәрісхана бөлмесі. Бул атау жа- 
зушының туғанына 90 жыл толу карсаңында бе- 
рілген. Бөлме такырыптык бағдарламаға сай 
безендіріліп,төрге ұлы суреткердің бюсті койылғ- 
ан. Аудитория сондай-ак факультеттің ғылыми 
диссертация корғау кеңестерінің мәжілістері мен 
түрлі кездесулер, диспуттар, мәдени ойын-сау- 
ыктар ететін саптанатты орынға айнадцы.

Қ. Алгысбаев.
АУПБАЕВЖанболатӘлиханұлы (195ІЖ. т.), журна
лист. Негізгітакырыбы- казакелініңкешегі, бүгінгі 
тарихындағы тағдыры, сирек мамандык иелері, 
табиғат кұпиялары, Ә, өмірінің беймәлім беттеріне 
катысты актандактар. А. мұхтартануға 1977 ж. ара- 
ласты. Ол жазушының 1959 ж. «Өскен еркен» ро- 
манына кажетті материаддар жинау үшін Оңтүстік 
өңіріне жасаған Шымкент -  Темірлан -  Шаян -  
Созак -  Кентау -  Түркістан -  Шәуілдір -  Арыс 
сапарының ізімен 18 жылдан соң жүріп өтті. Осы- 
ның нәтижесінце бір кездері Мұхаңды көріп-білген 
адамдармен кездесіп, олардың ауызекі айткан ес- 
теліктері мен сакталып калган колтаңба, фотосу- 
реттерді жинастырып, Ә-тің 80 жылдық мерейтойы 
карсаңыңда «Тұлпар тұяғы тиген жер» атты таным- 
дык мақалалар сериясын жазды («Лениншіл жас», 
18, 20, 22, 25, 27 караша, 1977). М. Әуезов мұра- 
жайының директоры, Ләйла Мүхтаркызы женіңде 
«Музей-апа» («Казахстан пионері», 7 наурыз, 
1978), орнитолог Ернар Мүхтарүлы туралы «Алакел- 
де бір кұс бар...» («Лениншіл жас», 16 шідде, 1980), 
Мұрат Мұхтарүлы жайында «Әуезов -  Әуезовтің 
ұлы» («Халык кеңесі», 8 каңтар, 1993) атты макала- 
лар жариялады.
АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ, халыктың ауызша туып, тара- 
ған көркемсөз енері. Ол жазу пайда болғанға де- 
йінгі көне дәуірлердегі ел емірінің маңызды ке- 
зеңдерін бейнелейтін ел естелігі. Ауыз әдебиеті -  
ғасырлар көлемінде кауымның өмірлік тәжірибесі 
мен даналығын буыннан буынға жеткізген «емір 
окулығы», адамшылыкка, адалдыкка, ерлікке, 
отаншылдыкка тәрбиелеу күралы, халыктың идея- 
лык-эстетикалык казынасын жинактаған көркем- 
дік энциклопедия.
20 ғасырда казак халкының ауыз әдебиетін зерт- 
теушілердің катарында Әуезовтің алатын орны 
үлкен. Ол өзінің «Абай жолы» роман-эпопеясы- 
мен, керкемдігі биік әңгімелерімен, талантты дра- 
маларымен, шебер аудармаларымен казак хал- 
кының көркемдік мәдениетін дүниежүзілік дең- 
гейге көтерсе, әдебиеттану саласындағы еңбекте- 
рімен, соның ішінде әсіресе фольклоршылык зерт- 
теулерімен ауыз әдебиеті туралы ғылымның түғы- 
рын калап, күмбезін тұрғызды. Ол «Әдебиет тари- 
хы» деген кітабында (1927) казак фольклоры мен 
халык әдебиетінің жанрлары, генезисі, поэтика- 
сы жөнінде толымды талдаулар жасады, терең,
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байсалды еңбектің үлгісін көрсетті. Ғалым «Қазак 
халкының эпосы мен фол>клоры« атты зерттеуінде 
(1939-40) қазақ фольклорының жанрлары мен 
түрлерін жүйеледі. Ә. Қоңыратбаевпен, М. Жол- 
дыбаевпен бірігіп жазған «XIX ғасыр мен XX ғасыр 
басындағы қазақ әдебиеті» оқулығында «Бұқар 
жырау», «Махамбет», «Бектік қулауға айналып, өн- 
діріс капталы дәуірлей бастаған кездің әдебиеті 
(1870 жылдар мен 1905 жыдцар арасы)», «Шортан- 
байдың ақындығы», «Әбубәкір», «Шәңгерей» та- 
рауларын жазды. Ғалым қазақ ертегілеріне арнал- 
ған күрделі еңбегінде бул жанрды негізгі уш то- 
бын -  қиял-ғажайып, хайуанаттар хақында және 
түрмыс ертегілерін жан-жақты таддады. Ә. эпика- 
лык жырлардың әрбір түрінің ерекшеліктерін ашып 
көрсетті: батырлық эпостан «Қобыланды», «Алпа- 
мь/о, «£р Таргын», ғашықтық дастандардан «/(оэы 
Көрпеш -  Баян сүлу», «Қыэ Жібек«, «Аі^ан -  Шол- 
пан», тарихи жырлардан Бөгенбай, Жәнібек, Қа- 
банбайларға катысты аңыздамаларды, Сырым, 
Исатай, Махамбет, Бекет, Жанкожа жайындағы 
шығармаларды зерттеу нысанасы етті. Аңыздар, 
отбасылық ғүрып, бақташылыққа, аңшылыққа ар- 
налған өлеңдердің тарихи негіздерін, оларды та- 
нымдык-тәрбиелік мәнін сөз етті. Ә. назарына ілін- 
беген ауыз әдебиетінің жанрлары мен турлері кем- 
де-кем.
Ғүлама-ұстаздың үзак жылдар бойында жоғары 
оку орындары филология факультетінің студент- 
теріне фольклордан дәріс оқығаны да оның бул 
саладағы зерттеушілігімен тығыз байланысты. 
Оның ауыз әдебиеті туралы көптеген мақалалары 
ғылыми тереңдігі мен дәйектілігі жағынан әлі күнге 
дейін мәнін жоймаған зерттеулер катарына косы- 
лады. Солардың бірі -  акындар айтысы туралы 
рисаласы (толғамдары) классикалык туынды. 
Қазак ауыз әдебиетінің шеңберімен шектелмей, 
туыскан туркі халыктарының фольклорын камти 
отырып зерттеулер жазған бірден-бір казак ғалы- 
мы да Ә. болды. Оның кырғыз халкының каһар- 
мандык эпосы «Манао туралы монографиясы бүл 
ұлы ескерткіштің дурыс бағалануына шешуші 
ыкпал жасағаны кәміл. Ғалымның өзбек, кырғыз, 
каракалпак, татар, башкурт, әзірбайжан, турікмен, 
ноғай әдебиеті мен фольклоры женіндегі кұнды 
ойлары -  өз алдына бір тебе.

Р. Бердібай.
«АУЫЛ», газет. Алғашкы саны 1923 ж. 1 кыркүйек- 
те жарык көрді. 1931 жылға дейін Қостанай губер- 
ниялык, кейінірек округтік партия комитет! мен 
кеңесінің органы ретінде шыкты. Тұңғыш редак
торы М. Сералин, жауапты хатшысы Б. Майлин 
болды. Еңбекшілердің жаңа турмыс куру жолын- 
дағы күресін, халык мәдениетін көтеру, уйымдас- 
тыру мәселелерін көтерді. Онда Ә-тің «Еңлік -  Ке- 
бек» пьесасы туралы рецензия (1930, 27 каңтар) 
жарияланды.
“АУЫР ҚАЗА», жазушының макаласы. «Қазак 
әдебиеті» газетінің 1956 жылғы 18 мамырдағы са- 
нында жарияланған. Ә-тің «Уакыт және әдебиет» 
(1962, 394-400-беттер), 12 томдык (12-том, 1969, 
156-159-беттер), 20томдык(19-том, 1985,356-359- 
беттер) шығармалар жинағына енген. Макала орыс 
жазушысы А. Фадеевтің кайтыс болуына казана- 
ма ретінде жазылған. КөрнектІ орыс жазушысы- 
ның адамшылык, азаматтык, кайраткерлік, сурет-

керлік ерекше касиеттері, жанының таза, мөлдір 
әсемдігі, талғампаздык, талапшылдығы, шыншыл, 
әдіддігі, даркан мінезділігі, улкен, ер мінезді бас- 
шылык кабілеті, сегіз кырлы, терең сырлы сипат 
касиеттері аса мейірімді тебіреніс, толғаныспен 
сипатталған. «Оның узак жыддардағы үздіксіз та- 
лап, табыс өмірі өзі де бір узак аккан ырыс өзенін- 
дей болатын. Жакын жағасын да, өңір-өлкесін де 
ол өзен байытып, көгертіп аккан болатын. Ол өзі 
көмген урыктан дәні толы талай-талай жемістер 
тудырған» деп, улы орыс каламгерінің жан жомарт- 
тығын, көңіл шуағын, жүрек жылуын асыра бағала- 
ған. Автор өзінің «Абай» романының тусында «кол- 
жазба күйінде және орысшаға тек подстрочник 
дәрежесіңде аударылған калпында да» катты кеңіл 
бөліп, кеп акыл косканын ерекше атап көрсеткен.

К. Сыздыков
«АУЫР ҚАЗА» ( « Т я ж е л а я  у т р а т а »), жазу- 
шының шағын макаласы. 1945 ж. «Литературная 
газетаның» 2 казандағы санында шыккан. Ә. ма- 
каланы орыс халкының улы актер! В. И. Качалов- 
тың кайтыс болуына орай жазған. Мәскеуд!ң ака- 
демиялык драма театрының (МХАТ) үзд!к актер! 
Качаловтың театр өнер!ндег! орны жайында айта 
кел!п: «Егер театр көркемд!к деңгей! биік драма- 
сыз өм!р сүре алмаса, драматургияның өз! де Ва
силий Иванович Качалов сиякты улы таланттарсыз 
ем!р суре алмайды» деп, ек!н!ш б!лд!рген. Качалов- 
тың өз кей!пкер!н!ң !шк! жан дуниес!н ашудағы, 
характер жасаудағы шеберл!г!н атап керсеткен, 
Сонымен катар оның ұстаздык еңбег!н, казак те
атр өнер!нетиг!зген иг! ыкпалдарын айткан. Қ. Қуа- 
нышбаев, С. Қожамкулов, Ш. Айманов, X. Бөкее- 
ва т.б. актерлер өздер!н!ң МХАТ пен Качаловты 
өнердег! университеттер! катарында санап, бұл 
ауыр казаға катты кайғыратындарын баяндаған.

Р. Әбдігүлов.
АФАНАСЬЕВА Татьяна Ивановна (1918-1989), 
суретш!. Қазакстанның еңбек с!ң!рген өнер кайрат- 
кер!. 1959 жылдан бастап Қазакстанда тұрып, 
еңбек етт!. Алматыдағы орыс драма театрында 40- 
ка жуык спектакльд! көркемдед!. Соның !ш!нде 
Қазак драма театрында М. Әуезов пен Ә. Әб!шев- 
т!ң «Намыс гвардиясы» драмасы бойынша койыл- 
ған спектакльд! безенд!р!п (режиссер! А. Мадиев- 
ский), сахнаға шығарды (1965).

А. Қуанышбаев
АФИНОГЕНОВ Александр Николаевич (1904- 
1941), орыс драматург!. «Эпенде» (1929), «Алые 
шак» (1935), «Салют, Испания» (1936), «Машенька» 
(1940), «Қарсаңда» (1941) пьесаларында кенес 
адамдарының еңбег!н, социализм курылысын, 
азамат соғысын бейнеледі. Кенес дәу!рінде ин
теллигенция санасынын езгеру!н суреттеген «Қор- 
кыныш» пьесасын (1930) Ә. 1934 ж. ерк!н аударып, 
Қызылордада к!тап етіп шығарды. Жалпы А-т!н сти- 
л!нде публицистика мен лиризм уштасып, сабақта- 
са ербид!. Э-т!н 30-жылдары жазған б!ркатар дра- 
малык туындыларында (мысалы, «Райхан» т. б.) 
орыс драматург!н!н эсер! байкалады.

Н. Жуанылбеков.
АФОРИЗМ, кыска сезбен туй!нделген тиянакты, 
бейнел! ой. Ә. ғылыми жене эдеби-керкем шы- 
ғармашылык енбег!нде А-ге улкен мен бер!п, оны 
жинауға ерекше кен!л белед!. Ол ертедег! билер, 
шешендер, ел арасындағы көнекөз кариялар не- 
месе элем эдебиет!н!н белг!л! майталмандары 
айткан А. сөздерд!жадындасактаған, кажетт!лер!н 
хатка тус!р!п алып отырған. Солардын б!ркатары



Ахат Шәкәрімулы 
Құдайбердиев.

баспасөз бетінде, жазушы- 
ның 20 томдық шығармалар 
жинағында «Есте болар сөз- 
дер» деген тақырыппен жария- 
ланды, енді біразы жазушы- 
ның мұрағатында сақтаулы. 
Ә. афоризмді жинаумен ка
тар, оның жанрлық сипаты, 
көркемдік-эстетикалық ерек- 
шеліктері, сөз өнерінің өзге 
жанрының поэтикалық жүйе- 
сінде пайдаланылуы мен ат- 
қаратын көркемдік қызметі 
туралы да маңызды байым- 
даулар жасаған. А-нің, оның 

басты поэтикалық қасиеттерінің ақыңцар айтысын- 
да, шешендік өнерде пайдаланылу жолдары мен 
олардың көркемдік-эстетикалық қызметі жазушы- 
ның бірнеше зерттеу мақалаларында көрсетілген. 
«Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904)» атты мо- 
нографиясында «бір-екі өлең жолының бойына 
сыйған тұжырымды көркем сөз Абайда көбінесе 
афоризм боп қалыптасқанын» айта келіп, А-нің әр 
түрлі жайлардан «түйіп айтқан нақыл, ақыл, терең 
ойлар» екенін атап көрсетеді.

Ж. Дәдөбавв.
«АХАҢНЫҢ ЕЛУ ЖЫЛДЫҚ ТОЙЫ», жазушының 
1923 ж. жазған мақаласы. Мұнда Ә. «Қазақ» газеті 
мен оның ректоры Ахмет Байтұрсынов женіңце са- 
лиқалы ой сабактайды. «Қазақ» газетінің сүтін 
еміп өскен бір буын осы күңде пікір-білім жолын- 
да буғанасы бекіп, іс майданына шығып отырса, 
кейінгі жас буын Ахаң салған өрнекті біліп, Ахаң 
ашқан мектепті окып шыққалы табаддырығын жаңа 
аттап, ішіне жаңа кіріп жатыр. Ахаңның бұл істеген 
қызметі -  қазақтың ұзын-ырға тарихымен жалға- 
сып кететін қызмет. Істеген ісімен өзіне орнатыл- 
ған ескерткіш» деген жазушы ойлары мәңгілік мә- 
нін жоймақ емес. Шығарма 1923 ж. қазақтың аса 
ірі ағартушы-ғалымы, әдебиеттегі үлкен тұлға Ах
мет Байтұрсыновтың туғанына 50 жыл толуына 
орай жазылды да, «Ақ жол» газетінің бетінде жа- 
риялаңды. Бугінгі күнге дейін Байтурсынов еңбе- 
гінің ақиқат бағасын беріп, шынайы таразылаған 
шығарма ретіңде ауызға жиі алынып жүр. Мақала- 
да халыққа ой салып, шуақты күндей шапағатын 
төккен «Қазақ» газетінің сол кездегі рөлін және 
оның редакторы А. Байтұрсыновтың сіңірген еңбе- 
гін автор дәл көрсете білген. Қалың көпшілікке 
баспасөз органы ықпалының аса зор болғанды- 
ғын, қазақ халқының рухани тарихыңца улкен орны 
бар басылым екендігін Ә. зор бағалаған. Шьғар- 
мада айтылған М. Әуезов тұжырымдары сонау ке- 
ңес өкіметінің алғашқы жылдарында тайсалмай 
айтылған батыл ойлар еді. А. Байтурсынов туралы 
СОЛ кезде С. Сейфуллин, С. Сәдуақасов, Ғ. Тоғ- 
жановтар да макала жариялады. Ал М\рсаңның осы 
толғанысының, жүрекжарды тебіренісінің, өткір 
ойларының орны бір белек. Жоғарыда келтірілген 
үзінділер «Қазак» газетінің тарихтағы алатын ор- 
нын дәлме-дәл аныктай түседі. Сондай-ак бул га- 
зеттің аткарған ісі туралы, оның устанған бағыты 
мен Байтурсынов еңбегі жайлы пікірлері Ә-тің 
Алаш козғалысына деген коғамдык-саяси көзка- 
расын жакынырак тануымызға да, улы жазушы- 
ның бірбеткей адап азаматтык тулғасын окшаула- 
уымызға да жол ашады. Макала 1989 ж. наурызда 
«Қазак әдебиеті» газетінде кайта басылды.

Б. Жақып.
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АХАТ Шәкәрімулы Қудайбердиев (1900-1984), 
акын, фольклоршы, шежіреші, устаз. Шәкәрімнің 
кенже улы. Үзак жылдар бойы Жидебайдағы Абай- 
дың әдеби-мемориалдык муражайының мең- 
герушісі, одан кейін Абайдың Семейдегі корык- 
муражайының ғылыми кызметкері болды. Қунан- 
бай мен Абайдың, Шәкәрімнің өміріне катысты 
орасан мол деректер жинастырып, Абай муражай- 
ының ғылыми корына тапсырды. Макалалары, 
естеліктері, өлеңдері мерзімді баспасөздерде жа- 
рияланды. М. Әлиакпаровтың курастыруымен 
А-тыңестеліктері менөлеңдері 1997 ж. жарыккөрді. 
М. Әуезов А-ка әкесі Шәкәрімнің суреттерін сый- 
лаған және акынның колжазбаларын жинап, ретке 
келтіруді тапсырған. Жазушының тапсырмасы бо- 
йынша, Шәкәрімнің өлеңдері мен дастандарын 2 
том етіп курастырып, М. Әуезов атыңдағы Әдеби- 
ет және енер институтының колжазба бөліміне өт- 
кізді. Акын шығармаларының кейінгі басылымда- 
ры сол колжазбаның негізіңде жузеге асырылды. 
АХВЕРДЯН Леон Оганесович (1924 ж. т ), армян 
әдебиет және театр зерттеушісі. Арменияның ең- 
бек сіңірген енер кайраткері (1972). Армян драма- 
тургиясы, театры, прозасы туралы бірнеше зерт- 
теулері шыкты. Ә-тің 80 жылдык мерейтойына 
байланысты Алматыда еткен салтанатты мереке- 
ге катысып, сез сөйледі. «Аса кернекті казак жа- 
зушысының шығармалары езіндік ернегімен жене 
аса керкем касиетімен ерекшеленеді. Оның туын- 
дылары казак халкының рухани байлығы мен езге- 
ше мәдениетін әлемге танытты. Сондыктан 
М. Әуезовтің кітаптары әлем әдебиетінің ең таң- 
даулы шығармаларымен катар туруы тегін емес» 
деген келелі ойларын ортаға садцы («Мухтар Әуезов 
-  совет әдебиетінің классигі», А., 1980, 38-бет).

Н. Оспантегі.
АХЕТОВ Мамай Қаниулы (1967 ж.т.), әдебиет зерт- 
теуші ғалым, филология ғылымының кандидаты 
(1994). 1999 жылдан «Әуезов уйі» ғылыми-мәдени 
орталығында кызметкер. «М. Әуезов драматурги- 
ясындағы шешендік дәстүр» такырыбында канди- 
даттык диссертация корғады (2003). Онда шешен- 
дік сездердің жанрлык-жуйелік сипаты жаңаша 
сараланып, керкемдік кызметі жаңаша устаным- 
дар турғысынан талданды. Жазушының шығарма- 
шылығына байланысты «Еңлік-Кебек» -  М. Әуе- 
зовтің белгілі трагедиясы («Қазакстан», Үлттык эн
циклопедия, том, 384-бет), «М. Әуезовтің түр- 
медегі кундері» («Заман-Қазакстан», 2002 ж. 11 
каңтар); «Ойбатыры» («Қазак әдебиеті», 2001 ж. 
29 маусым) макалаларын жазды.

Р. Әбдіғулов.
АХМЕДОВ Ғалым Хакімулы (1906-2002), жазушы, 
аудармашы. Ел еміріне, тарихына байланысты Те
рек ойлы, зерделі еңбектер жазды. Тарихи такы- 
рыпка арналған «Жорык жылдары» (1977), «Жем 
бойыңца» романдары, «Ескі достар» әңгімелер кі- 
табы, «Туркістан ушін күрескендер» очеркі («Жул- 
дыз», 1996, N9 2), «Алаш «Алаш» болғанда» есте- 
ліктері (1996) т. б. жарык керді. Аударма саласын- 
да жемісті еңбек етті. А. Толстой, А. Чехов, Б. Гор
батов, Н. Анов, В. Кожевников, М. Бубенков, 
И. Тургенов, К. Федин, Ю, Смуул сынды жазушы- 
лардың біркатар туыңдыларын казак тіліне аудар- 
ды. Э-пен кызмет бабында карым-катынас жасап, 
достык-шыгармашылык байланыста болган.
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«Алаш «Алаш» болғанда» кітабында ұлы жазушы 
мен ОНЫҢ шығармалары туралы жылы пікірлер біл- 
діріп, бірге журген кездерін тебірене еске алған. 
АХМЕТ Әуезов (1897-1974), жазушының тетелес 
інісі, 15 кундей айырмашылығы бар. Әуездің үл- 
кен әйелі Дінәсілден Мүхтардың әкесі Омархан, 
кіші әйелі Сақыштан Арынбек, Қасымбек, Ағзам 
және Ахмет туған. Булар біргееседі, атасыӘуездің 
тәрбиесін бірге көреді. Алғаш ауьщда хат таныған 
олар Қасымбектің уйғарымымен Семейдегі 5 сы- 
ныптық орыс мектебінде, одан соң оқытушылар 
семинариясында оқиды. А. әр түрлі қызметтер ат- 
харады. 20-30-жылдардың саяси ағымына байла- 
нысты Қазақстанның оңтүстік облысына қоныс 
аударады да, емірінің соңына дейін сонда түрып 
халады. 1917 ж. Абайдың Ойхүдықтағы ауылында 
Әйгерімнің екі отауын біріктіріп, Ә-тің режиссерлік, 
суфлерлік етуімен қойылған «Еңлік -  Кебек» пье- 
сасыңда Еңліктің рөлін ойнады. Кейін А-тің «Әсер- 
дің әсері бар» («Қызыл ту», 1967, 24 қараша), «Сүлу 
да шырқау үнді жазушы» («Коммунизм таңы», 
1967, 9 желтоқсан), «Бала Мухтар» («Жазушы», 
1967, 50-бет) дейтінестеліктері жариялаңды, Бала- 
лық, жастық шағын еске алатын кітабында; «Ера- 
лы жайлауы, Ойқүдық. Мухтар, Біләл үшеуміз 
атаммен бірге Әйгерім апамның үйіне талай-та- 
лай барғанбыз. Сонда алты қанат ақ үйдің қақ 
төрінде жатқан жазык маңдай, шүнах қүлақ, еңі 
қара торы, кеуделі, қапсағай келген, үлкен мейі- 
рімді кезді ақсақал бізді үнемі қушағын жайып 
қарсы алатын. Ол ушеуміздің де маңдайымыздан 
сүйетін. Мүхтарды орысша оқытып, көзін ашқан, 
үлкен адам болуға себепші болған Қаске. Біз 
аяулы аға Қаске алдында көп-көп борыштармыз. .. 
Аулымыз Абай ауылымен хысы-жазы аралас, қойы 
өрісте, ағайын-туыстай араласып кеткенбіз. Сөз 
жоқ, Мухтар ес білгелі Абай, Абайдың есті бала- 
ларынан үлкен тәрбие алды, үлгі-өнеге алды» деп 
жазды («Бала Мухтар», 1967, 12, 31-беттер), Бул 
кітаптың жалғасының қолжазбасы жазушының 
архивінде сахтаулы тур (602-папка).

Т. Әкім.
АХМЕТБЕК Ысқақулы (1872-1937), жазушының 
туған ағасы Қасымбектің қайын атасы. Абайдың 
інісі Ысқақтың баласы. Сауатты, ел арасында 
аузы дуалы атанған беделді адам болған. Абай- 
дың емірі мен шығармашылық жолын жақсы 
білген, ағасы Кәкітай Ыскақов улы ақынның жи- 
нағын шығару жолындағы ізденісіне қол ушын 
беріп, ат салысхан. А-тің туңғыш қызы Ғалияны 
Ә-тің ағасы Қасымбек алған. Ғалия Қасымбектің 
қазасына шыдамай, қусадан 1914 ж . қайтыс бол
тан. А. «Алашорданың» көсемдері Шыңғыстауға 
келгенде, оларды қарсы алған. Ә. Мағауия Абай- 
улының қызы Кәмилаға уйленгенде, Турағул 
Абайулы екеуі бата берген. 1928 ж. Қунанбайдың 
урпағы ретінде тәркіге ушырап, қуғынға түскен. 
1937 жылғы жазалау науқанында жазықсыз жа- 
заға ілінген. Ә. Абайдың өмірі мен шығармашы- 
лығы тургілы деректердің біразын осы А-тен жа- 
зып алған.
АХМЕТ ЙАСАУИ, Қ о ж а  А х м е т  Я с с а у и  
(1094-1166), ақын, философ, сопылық әдебиеттің 
түркілік бағыты йасауйа тариқатының негізін 
салушы. Алғашхы білімді әкесі Ибраһим шайық- 
тан алады. Жас кезінен Шығыс әдебиетін, филосо-

Ахмет Әуезов.

фиясын оқып үйренеді, өлең 
жазады, Одан кейін Отырарға 
келіп, Арыстан бабты устаз 
тутады. 20 жасқа келгенде 
«Сүфра тутмақ үшін» Йасы 
еліне барады. Осында өзінің 
діни-философиялық ілімімен 
шуғылданады. 63 жасқа тол- 
ганда: «Пайғамбар жасына 
жеттім, будан әрі өмір сүруім 
-  купірлік» деп, жер асты ме- 
шітін (хилует) салдырып, кал
ган өмірін сонда өткізеді.
Біраз өлеңдері біздің заманы- 
мызда «Әлем әдебиетінің кітапханасы» серия- 
сымен Мәскеуде жарық көрді. Атақты «Диуани 
хикмет» («Даналық кітабы») Қазанда (1887, 1901), 
Ыстамболда (1901], Ташкентте (1902, 1911) бірнеше 
рет басылды. А. И-дың «Диуани хикметі» (аудар- 
ган М. Жармухамедулы, С. Дәуітулы, М. Шафиги, 
1993), «Хикметтері» (аударган Ә. Жәмішулы, 1995) 
қазақ тілінде жарык көрді. Ә. «Абай (Ибраһим) 
Қунанбаев» атты монографиясында Абай медре- 
селерде оқып жүргенде, Яссауидің ... сопылык 
мистиканы уагыздайтын шыгармаларын үлгі тут- 
пай, реалистік багытты таңдаганын қуптайды. Сол 
кезде әдеби муралар туралы партиялық теріс көз- 
қарасқа байланысты, бүл п ікір ін  казак 
әдебиетінің негізгі проблемаларына арналган 
1959 жылгы конференцияда сөйлеген корытын- 
ды сезіңде де кайталайды. «Яссауи сиякты адам- 
дарды китаби жазушылардың да катарына 
кіргізуге мүлде болмайды. Яссауи ескі шағатай 
тілі деп аталатын, беріде, казірде кене езбек тілі 
деп аталып жүрген тідце жазган. Ол тарихка кірсе, 
тек езбек әдебиет тарихына кірер еді. Бірак мура- 
сының залалды мистикалық діншілдік, кертарт- 
палык санасы себепті өзбек тарихынан да шыга- 
рып тасталған. Бір кезде оны өзбек ултшылдары 
әдебиет тарихына кіргізе  бастаса да, кейінгі 
маркстік-лениндік әдебиеттану негізі бойынша, 
езбек галымдары Яссауиды, жогарыда айткан- 
дай, әдебиет тарихынан мүлде өшірген» деген, 
заманның ыңгайына карай еді («Әдеби мура және 
оны зерттеу», А., 1961, 354-бет).

3. Жатарбеков.
АХМЕТОВ Зеки (1928-2002), әдебиет зерттеуші. 
ҚР ҒА-ның академигі (1983), Қазакстан Республи- 
касының еңбек сіңірген гылым кайраткері (1978), 
филология гылымының докторы (1965), профес-
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cop (1966), Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
сыйлығының (1997), ҚР Ғылым академиясының 
Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығының лауреаты 
(1980). Ә-тің шәкірті. Ғылыми зерттеулері мен мо- 
нографияларьі қазақ әдебиеті тарихының мәселе- 
леріне, абайтану мен мұхтартануға арналған. 
«Абай жолы» эпопеясының поэтикасы және оның 
жазылу тарихы» атты монографиясы (1984) -  
Ә-тің шығармашылық лабораториясын көп жыл 
зерттеген еңбегінің жемісі. Монография мұхтар- 
тану ғылымына қосылған сүбелі еңбек ретінде 
белгілі әдебиеттанушы-ғалымдардың сын мақа- 
лаларыңда ерекше атап өтідці. А, жазушының ро- 
ман-эпопеясында тарихи шындықты көркем шын- 
дыққа ұластыру шеберлігін мұрағат, турлі құжат, 
қолжазба материалдар негізіңде ашып көрсеткен. 
«Мұхтар Әуезовтің роман-эпопеясы» атты келесі 
монографиясында (1997) жазушының кейіпкерлер 
бейнесін ашудағы шеберлік иірімдері, роман-эпо- 
пеяның сюжеттік-композициялық құрылымы, көр- 
кем және тарихи шындық мәселесі жаңа қырынан 
қарастырылған. «Шығыстың Шолоховы» (1977), 
«Эпопеяның туу тарихынан» (кітапта: «Мухтар Әуе- 
зов тағылымы», А., 1987) ғылыми мақалаларында 
ұлы жазушының қазақ әдебиеті тарихындағы 
тулғасы мен суреткерлік, шығармашылық шебер- 
лігін жан-жақты ашып, баяндаған. А. жазушының 
20 томдық шығармалар жинағын шьғаруға қатыс- 
ты. Үстазының 100 жылдық мерейтойы кезіңде Ре- 
сейде (Мәскеу мен Санкт-Петербургте), Қырғыз- 
станда өткен ғылыми мәслихаттарда Қазақстан 
Республикасының Үлттық ғылым академиясының 
«М. Әуезов -  XX ғасырдың ұлы жазушысы және 
гуманисі» атты мерекелік сессиясында сөз сөйлеп, 
терең мазмұнды баяңдамалар жасады. Жазушы- 
ның 50 томдық академиялық толық жинағының 
1-томына (1998) «Әуезовтанудағы жаңа биік бе
лес» атты алғы сез жазды, 1997 ж, республикалық 
газеттер мен журналдарда ұлы суреткердің шы- 
ғармашылығы туралы 30-ға жуық ғылыми мақала- 
лары жарияланды. Түркияда шыққан арнайы жи- 
нақта «Абай жолы» эпопеясының жазылу тарихы» 
деген зерттеуі жарық көрді.
Ә. 1959 ж. 15-19 маусымда Алматыда еткен қазақ 
әдебиетінің негізгі проблемаларына арналған ғы- 
лыми-теориялық конференцияның қорытынды 
мәжілісіңде сөйлеген сөзінде: «Зеки Ахметовтың 
Шәңгерей мұрасы туралы жасаған зерттеуінде 
жан-жақты, кең көлемді, байыпты сын бар. Ақын 
мұрасының қайшылық қос-қыртысы екіқатар 
дүниесі кеңінен дәлелді, деректі боп ашылған да, 
сынмен қонымды болып талданған» деп жоғары 
баға берді («Әдеби мұра және оны зерттеу», А., 
1961, 350-бет).

С, Қорабай.
АХМЕТОВ Шеген ( Ш е г е б а й ;  1914-1983), әде- 
биет зерттеуші, жазушы. Филология ғылымының 
кандидаты (1957). А. «Қазақ әдебиетіңдегі өнегелі 
адамдар образы» (1971), «Балалар әдебиеті -  емір 
оқулығы» (1972), «Қазақ балалар әдебиеті» (1974), 
«Балалар әдебиетінің қазіргі жайы» (1977), «Асыл 
сөз асыл ойдан», «Ғулама ғалым және балалар 
әдебиеті» деп аталатын мақалаларында (1977) 
Ә-тің жас жеткіншектерге арнап жазған туынды- 
ларын баян етсе, «Қазақ совет балалар әдебиеті» 
оқулығының (1976) бір тарауын ұлы қаламгердің 
өмірі М6Н шьғармашылық қызмөтінө арнаған, сон- 
дай-ақ «Жетім», «Қорғансыздың күні», «Көксерек» 
атты әңгімөлөрі мвн повөсінвн узінділөр көлтіріп,
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оларды балалар ұғымына жақын, түсінуге жеңіл 
етіп талдаған.

С. Майльбаева
АХМЕТОВА Алма (1920 ж. т.), актриса. Қазақ- 
станның халық артисі (1975). 1939 ж. Алматы те- 
атр-сурет училищесін бітіргеннен кейін Атырау об- 
лыстық драма театры труппасының құрамына 
қабылданды. Осы театрдың сахнасында актерлік 
өнерінің қалыптасып, дамуының барлық белес- 
терінен етті. Ә-тің шығармалары негізінде қойы- 
лған спектакльдерге қатысып, шеберлігін шын- 
дады. «Айман -  Шолпандағы» Шолпанның рөлінен 
бастап, Қарагөз (жас кезінде), Мөржан («Кара
гез»), Кеклан, Күнекей («Қарақыпшақ Қобылан- 
ды»), Үлжан («Абай»), Жүзтайлақ («Тунгі сарын»), 
Алуа («Алуа») сияқты сан қилы әйелдер бейнеле- 
рінің галереясын жасады.

Б. Қундакбайүш.
АХМЕТОВА Шайза (Ша һ и 3 а д а; 1948 ж. т.), 
актриса. Қазақстан Республикасыныңхалықартисі 
(1998). Алматы консерваториясын бітірген (1970). 
Содан бері М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық театрында қызмет істейді. Адуын- 
ды, өр мінезді кептеген кейіпкерлердің бейнесін 
сомдады. Солардың ішінде Ә-тің «Қарақыпшақ 
Қобыландысында» Қарлығаның, «Айман-Шолпа- 
ныңцағы» Теңгенің, У. Шекспирдің «Асауға тусау- 
ындағы» Катаринаның рөлдерін ойнап, шеберлігін 
танытты.
АХМЕТЖАНОВА Райгүл (1955 ж. т ), суретші, пе
дагог. Үлттық өнер түрлерін кеңінен насихаттап 
келеді. Ши тоқу, шимен ернек салу саласымен 
шұғылданады. Абайдың 150 жылдық мерейтойы- 
на арнап әсем нақыш, жарасымды ою-өрнекпен 
жасаған бұйымдары қонақтарға сыйға тартылды. 
М. Әуезовтің шиден тоқылған портреті 1997 ж. 
Францияда Париж консерваториясында, Париж 
мэриясында кермелерге қойылды. Арнайы тоқы- 
лған улы жазушының бейнесі (көлемі 150x120 см) 
сонда ЮНЕСКО-ның бас хатшысы Федерико Май
ор мырзаға табыс етілді.

Р. Досымбекова.
АХМЕТ РИЗА МЕШІТ-МЕДРЕСЕСІ, мешіт-мед- 
ресе. 19 ғасырдың 50-жылдарында Семей қала- 
сынан ашылған. Мешіттің имамы Қазанның «Мар- 
жани» медресесін бітіріп келген Ахмет Риза де
ген оқымысты адам болтан. Ол мешіттің касынан 
шәкірттер турақты жатып оқитын медресе аша- 
ды. Бул медресенің өзге діни оқу орындарынан 
өзгешелігі -  ислам мен түркі ғылыми әлемінде 
аса үлкен реформаторлық-жәдидтік ілімді қалып- 
тастырған ғулама Шаһабуддин Маржанидің ағар- 
тушылық бағытын устанады. Ахмет Риза имам 
«Шариғат», «Тарихат», «Мағрифат» атты үш негіз- 
ден тұратын тарихи, философиялық қоғамтану 
ғылымдарын терендетіп оқытты, Түркі, араб, 
фарсы тілдері жене шығыс поэзиясы мен сез 
енерінін заңдылықтары, математика, жағырафия, 
жаратылыстану пәндері негізгі дәріс ретінде 
жүргізілді. «Алланы -  ғылым мен ақыл-сана ар- 
қылы тану керек» деген үрдісті оқу бағдарламасы- 
на енгізді. Құнанбайдын әуелде Абайды Ғабдүл- 
жаппар деген имамға беріп, артынан Ахмет Риза- 
ның мешіт-медресесіне ауыстыруы да мундағы 
ғылым жолын тереңдетіп оқытатынына көзі жет- 
кендіктен болса керек, Оның үстіне Құнанбай Со-
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фы Аллаярдың діни уағызын өте құрмет тұтып, 
балаларына үйретіп отырған. Ал Ш. Маржами сол 
Аллаярдың ілімін одан әрі дамытуды мақсат ет- 
кен ғулама еді. Абай бұл мешіт-медреседе шама- 
мен 1855-1858 жылдардың арасында дәріс алды. 
Жәдидтік бағыттың аса ықпалды болғаны сон- 
дай, Абай осы үш жылдың ішінде шығыс тарихы 
мен философиясын, тілін, поэзиясын жетік мең- 
геріп шығады. Фарсы тілінде өлең жазатындай 
дәрежеге жетеді.
Ахмет Риза медресесінен дурыс ғылыми бағыт 
алған шәкірттің көзқарасы сол жәдидтік армада 
дамып, ғуламалық тамымға мегіз қалады. Мұны 
Абайдың өзі де ерекше мойымдағам. Біліммем 
сусындауға толық еркімдік берілгенім омың орыс 
мектебімем қосымша дәріс алуына мүмкімдік жа- 
салуымам-ақ аңғарылады. Абай медреседем алғ- 
ан білімім есімде қатты сақтап, кейіммем өзімің 
шәкірттері мем балаларыма айтып беріп, пәлен 
кітаптың пәлем бетімде солай жазылғам деп 
сілтеме жасап отырған. БұлжөніндеӘ. өзінің«Абай 
(Ибраһим) Қумамбаев (1845-1904)» атты моногра- 
фиясымда толық жазғам (20 томдық шығармалар 
жимағы, 1985, 18-т., 73-74-беттер). Аллаяр Софы 
мем Ш. Маржанидің ғылыми-діми ілімдері Абай- 
дың философиялық көзқарасым қалыптастыруға 
тікелей негіз қалағаны туралы Ә. барлык. зерттеу- 
лері мем мақалаларымда баса айтады. 
Патшалық-миссиомерлік саясаттың жазалау сая- 
саты мем мұсылмамдық діми оқуларға шектеу қою 
жөніндегі ерекше нусқаудың кесірімен жәме қа- 
дымша оқытуды діни оқудың бірдем-бір жолы 
деп санағам ескішіл молдалардың қысым көрсетуі 
салдарымам Ахмет Риза мешіті кейімнен медре- 
сеге бала хабылдауды тоқтатады. Қадым мем 
жәдид охуымың қайсысым таңдау жөмімдегі Се
мей мешіттерімің арасымдағы дау-дамайға Абай- 
дың да қатысқамым Ә. езінің «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясында барымша шымайы суреттеді. 
Ахмет Ризамың жолым Камараддим қазірет жал- 
ғастырды. Алайда ол Баямауылға ауысға мәжбүр 
болды. Ахмет Риза мешіт-медресесімің үйі Ке- 
ңес өкіметі тұсымда хоймаға, кеңсеге аймалды. 
Соғыс жылдарында мешіт үйі өртеніп кетті. 
Шәкірттер оқитым медресе үйі ғана сақталып хал
ды. Ол үй хазір өзінің бурынғы ормынам кешіріліп, 
Абайдың хорых-муражайы кешемімің хасыма ор- 
наластырылды.

Т. Қүдакелдіү/ы.

АХТАНОВ Тахауи (1923-1994), жазушы, драма
тург, аудармашы. Республика Мемлекеттік сыйлы- 
ғымың лауреаты (1966). Қазахстанмың халых жа- 
зушысы (1992). Ә-тің шығармаларына үнемі зер 
салып, езімің ой-пікірлерім, жылы лебіздерін білді- 
ріп отырғам. «Әуезовтің «Абай жолы» романдары 
туралы» (1953), «Кең арна», «Халых сапары», «Кеп 
толғамтхан ойлар», «Әуезов туралы сөз» («Керу- 
ен» жимағы, 1969) т. б. әдеби-сын махалаларымда 
улы жазушымың шығармашылығын ең жархым ху- 
былыс ретінде тамыған. «Сөз сихыршысы» («Под
виг писателя») деген естелігінде улы суреткер «жас 
жазба әдебиеттердің тек зерделі шәкірт хама 
емес, енегелі устаз бола алатынын» дәлелдегенін, 
сондай-ах оның «жалаң еліктеушінің, жадағай шә- 
кірттің дәрежесінде» халмай, «бірден өз заманын- 
дағы озых әдебиеттің биік деңгейіне шырхап 
шыхты да, жас әдебиетке күллі әлем алдынща зор 
абырой алып» бергенін тебірене баяңдаған («Мух
тар Әуезов әлемі», А., 1997, 92-94-беттер), Ә. «Ок
тябрь өркені» атты махаласында А-ты реалист жа
зушы, шыншыл сыншылар хатарында атап еткен. 
Мәскеуде сырхаттанып жатханда А-ха жазған ха- 
тында жас әріптесіне зор уміт артхан.

Б. Қүңаак,6айүлы.
АХУНДОВ Мирза Фатали (1812-1878), әзірбай- 
жан жазушысы, ағартушы, философ, әзірбай- 
жанның реалистіх әдебиетінің негізін салушы. 
Өнердің міңдеті -  хоғамға хызмет ету деп танып, 
еңбекші халыхтың мүддесін хорғады. Ә. «СССР 
халыхтары әдебиеттерінің өркендеуі» деген 
еңбегінде А-ты әлеуметтік теңсіздікті жіті көре 
білген, зорлыхшыл, әділетсіз алпауыттарды хат- 
ты сынап-мінеген, шығармалары әзірбайжан әде- 
биетінің есіп-дамуына игі эсер еткен ойшыл жа
зушы ретінде бағалаған.
АШИРОВ Чары (1910 Ж . Т . ) ,  турікмен ахыны. Тү- 
рікменстанның халых жазушысы (1970) Ә-тің 80 
жылдых мерейтойын тойлауға хатысып, салта- 
натты кеште сез сейледі. «Әуезов шығармалары- 
ның тәрбиелік мәні аса зор, сондыхтан олар 
Түрікменстанда бірнеше рет басылып шыхты. 
Оларға деген хуштарлых таусылар емес. Оның 
туындыларында биік гуманизм, адамзаттың бо- 
лашағына деген сенім ерекше көрініс тапхан» деді 
ойын хорытып («Мухтар Әуезов -  совет классигі» 
А., 1980, 38-бет).
АІІІРАПОВ Асхат Тазетдинович (1931-1999), ки
нооператор. Қазахстанның еңбек сіңірген енер ха- 
йраткері (1980), ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты (1966). 1955 ж. ВГИК-тің операторлых фа- 
культетін бітірген. Шығармашылых жолын деректі 
фильмдерден бастады. Операторлых жеңісі М. Әу- 
езовтің «Өскен өркен» романының желісімен тусі- 
рілген «Шыңдағы іиынар^ фильмінен көріңді. І\^н- 
дағы кейіпкерлік ішкі тартыс шешімі оператордың 
хысха кадрларды алма-кезек утымды орналасты- 
ра білгендігінің нәтижесінде көңілге хонымды 
шыххан.

Г. Қүрманғаликызы. 
«АШЫҚ ХАТ» ( Се ме й  г у б е р н и я с ы н д а ғ ы  
х а з а х  х ы з м е т к е р л е р і н е ) ,  жазушының ма- 
халасы. «Қазах тілі» газетінің 1922 жылғы 17 та- 
мыз кунгі 64-санында жарияланды.Ә-тің шығар- 
малар жинағының 50 томдых толых басылымы- 
ның 2-томында (1998) жарых керді. 1922 ж. сәуір 
айы мен хазан айының аралығында Қазах авто- 
номиялы кеңес республикасының Орталых ат- 
хару комитетінің, облыстых партия комитетінің



және Кәсіпшілер одағының орталық комитетінің 
төтенше өкілетті өкілі ретінде Семей губерния- 
сына келген жазушы Ә. Досовпен бірге мемле- 
кеттік саяси ұйымдастыру жұмыстарын жүргізді. 
Семей ревкомы Сібір ревкомының қурамынан 
шығып, Қазақстанға қосылды, Бұл Ресей мен 
Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты шие- 
леністіріп жіберді. Тегеурінді билік большевик- 
тердің қолында екендігі анық болса да, ұлттық 
наразылықтан сактанып, Ақмола мен Семей гу- 
бернияларын Қазақ автономиясының қарамағы- 
на беруге мәжбүр болды. Бұған Ленин мен Ала- 
шорда үкіметінің арасындағы келісім шешуші 
ықпал етті. Семей губерниясы Қазақстанға қо- 
сылғаннан кейін, мамыр-тамыз айларында үлы 
державалық пиғылдағы орыс большевиктері мен 
қазақ қызметкерлерінің жер туралы айтысы бар- 
ған сайын өрши түсті. Большевиктердің ықпа- 
лындағы кейбір қазақ белсенділері үлттық мүд- 
дені үмытып, ашықтан-ашықСібір ревкомы жағы- 
на шығып кетті, Ел ішіне іріткі салды. Бүл туралы 
пікірталастары «Қазақ тілі» газетінде үзбей жа- 
рияланып түрды. Қазақ автономиясының Семей- 
дегі ықпалын күшейту, сот, ендіріс, екімет билік- 
тері, шаруашылық мәселелері, оқу-білім жүйесі 
іспетті күрделі істерді үйымдастырған Ә. пен Ә. 
Досов өзінің ойларын газет арқылы көпшілік қа- 
уымға жеткізіп, автономияның негізгі міндет- 
терін түсіндіріп отырды. Мәскеудегі орталық та 
бүл мәселені тез шеше қоймады. Түрлі өкілетті 
өкілдер мен комиссияларды үсті-үстіне жіберіп, 
мәселені ушықтырып жіберді. Ақыры 1922 ж. та- 
мыз айында большевиктер партиясының Орта- 
лық комитет! арнайы шешім қабылдады. Сейтіп 
Семей, Ақмола уездері Қазақстанның қүрамы- 
на заңды түрде қабылданды. Ендігі мәселе 5 
қыркүйек күні өтетін Семей губерниясының үшін- 
ші кеңесіндегі ресми талқылау мен дауысқа салу 
кезіндегі істің нәтижесіне тіреліп түр еді. Сон- 
дықтан қазақ оқығандарының бүл мәселеде бі- 
рауызды болуы ауадай қажет болатын. Осыған 
байланысты «Қазақ тілі» газеті арқылы Ә. қазақ 
қызметкерлеріне ашық хат жолдап, оларға ба- 
ғыт-бағдар, жөн-жоба көрсетті, Газеттің 63-са- 
нында жарияланған «Нүсқаунамаға» орай өзінің 
пікірін білдірді. Бүдан кейінгі газет сандарын- 
да Ә. Досовтың да мақаласы жарияланды. «А. 
х-тың» басты мақсаты: 1) казақ үлтының авто- 
номиялық дербестігін нығайту, қазактың тари- 
хи шекарасын қалпына келтіру, біртүтас мем- 
лекет ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету; 
2) қазақ жерінің бөлшектеніп кетуіне жол бер- 
меу; 3) үлы державалық-большевиктік орыстан- 
дыру саясатына тосқауыл қойып, үлттық эко- 
номикалық-мәдени даму жолын таңдау; 4) ка
зак автономиясы негізінде мемлекеттік баска- 
ру жуйесін кушейту; 5) әрбір кызметкердің аза- 
маттык-отаншылдык сезімін оятып, казак елінің 
іргетасын калауға белсене ат салысуға шакыру 
еді. «А. X .»  түйткілді мәселені шешуге тікелей 
эсер етпегенімен, орыс большевиктерінің шы- 
лауында кеткен біраз казак белсенділерінің 
көзкарасын езгертуге септігін тигізді. Олардың 
ара ж ігін ашып, мәселеге байыпты карауға на- 
зарын аударды. Сондыктан «А. х-тың»^мәтінін 
жариялауға кеңес екіметі түсында тыйым са- 
лынды. Сол ушін М. Әуезов талай рет сынға 
үшырап, түрмеге түсті.

Т. Журтбай.
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ӘБДІҒАЛИ Алдажарүлы (1890-1937), әнші, өнер- 
паз. Ырғызбайдың кара шаңырағының иесі, 
оның кенже үлы Жортардың немересі. Атасы 
Иемберді Жортарүлы аса дәулетті адам болған. 
Алдажар Иембердіүлы 1910 ж. Меккеге кажы- 
лыкка барып кайтар жолда кайтыс болған. Сү- 
йегі Медине каласының зиратына жерленген. Ә. 
атадан калган жалғыз үл болғандыктан, ерке өс- 
кен, сал-серілік күрған. Абайдың, Шәкәрімнің, 
Шәкәрімнің Қабышының, Ағашаяк Берікболдың 
әндерін ел арасына кеңінен насихаттаған. Шә- 
кәрім Шакпактағы шошаласында жалғыз жат- 
кан кезде шығарған әндерін өзі ойлап тапкан 
сандык (цифрлык) нотаға түсіріп Ә-ға жолдап 
отырған. Ә. 1922-28 ж. Шыңғыстау болысының 
орынбасары, төрағасы болып кызмет істеген. 
1928 ж. тәркіге алынып, турмеге камалған. 3 ай- 
дан кейін абактыдан босап, Шептікак деген жер- 
де коныстанады. Семей радиосынан аракідік ән 
айтып, кымыз сатып кунелтеді. 1931 ж. тағы да 
камауға алынып, бір жарым жылдан соң босап 
шығады. М. Әуезов Ә-дан Әмірдің, Майбасар- 
дың, Мүхамеджанның әндерін жазып алып, 
«Абай жолы» эпопеясына пайдаланған. Үлы 
суреткер Ә-мен бірге Шыңғыска келген сайын 
сауык-сайран күрып, саятка шығып түрған. 
ӘБДІКӘРІМОВ Мүздыбек (1914-1974), актер. 
ҚазКСР-інің еңбек сіңірген артисі (1944). Театр 
сахнасында кебіне өткір мінезді релдерде ойна- 
ды. М. Әуезовтің «Еңлік -  Кебек», «Қаракып- 
шак Қобыланды», «Айман -  Шолпан» драмала- 
ры бойынша койылған спектакльдерде кағілез 
койшы бала Жапалдың, катал да алғыр, әмірші 
ханның, Көбікті, тапкыр әрі сауыкшыл Жарас- 
тың жан дүниесін негізінен комедиялык бояуды 
мол колдану аркылы аша түсті; ал «Абай» рома- 
нының инсценировкасы негізінде жасалған кой- 
ылымда әнші-акын Біржанның, жарлы-жакыбай- 
лардың көшбасшысы Дәркембайдың сахналык 
бейнесін реалистік түрғыда сомдады.

К. Нурпейісов.
ӘБДІҚАДЫРОВ Қалмакан (1903-1964), акын, 
жазушы. Мүхаң Ә-тың акындык еңбегінің Южыл- 
дығына байланысты «Қалмаканнан не тілер едік?» 
атты макала жазып: «Тілі де, күйі де сол езі жыр 
ғып отырған көп еңбекшінің көкейіне конымды 
кептің акыны болып отыр. Өлеңнің сырткы үйка- 
сы, өлшеуі, ырғағы ешбір орасандык ерсілікке 
кетпейді. Шодырайып түрған міні аз келеді» деп, 
әділ бағаласа, «Ізденудің оты, үшкыны, серпіні 
жеткіл ікті емес» деп, шарк үрып ізденіп, кең 
күлаш сермеу керектігін айткан.
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«ӘБДІЛДА АҚЫН», М. Әуезовтің ақ.ын Ә, Тәжі- 
баевца арнап жазған үш мақаласының алғашқы- 
сы. Мак,ала 1939 ж. 8 ақпанда «Социалистік Қазақ- 
стан» газетіңде бірінші рет жарық көрді, кейін сол 
нұсқа бірен-саран орфографиялық түзетулер жа- 
салып, жазушының 20 томдық шығармалар жина- 
ғына енгізідці (17-том, 148-бет). Автор онда Ә. Тә- 
жібаевтың ақындық талантын ерте танып, үлкен 
үміт артқан, проза мен драматургия жанрларын- 
дағы қабілет-дарынына сүйсінген. Өйткені ол 
«шыншыл, жалынды ақын», сондықтан оның поэ- 
зиясы -  “тереңнен, жүректен, қайнар көзден шы- 
ғып жатқан, жайлап аққан тас бұлак,тай» мөлдір, 
таза екеніне баса назар аударған.

Н  Акбаи.

«ӘБДІЛДА ТӘЖІБАЕВ», жазушының мақаласы. 
Бул еңбегін Ә. «Қазақ әдебиеті тарихының очерк- 
терінде» жариялаған. Бұдан кейін жазушының 
“Уақыт және әдебиет» атты мақала жинағында 
(1962), шығармаларының 12 және 20 томдық топ- 
тамаларында басылды. Мақалада ақынның өмірі 
мен ақындық жолына тұңғыш рет жүйелі талдау 
берілген. Мунда ақынның 20-40-жылдардағы 
өлендері мен поэмаларының, драматургиялық шы- 
ғармаларының идеялық мазмуны мен шеберлік 
деңгейі туралы сипаттама бар. Ә. «...ақындық із- 
денулер Әбділданың өнімді жолға, мәдениеттегі 
поэзия жолына беттегенін, қазақ әдебиетін жаңа 
улгіге бастайтын талабын» атап өткен. Әбділданың 
ақындық пырағына мініп, поэзия көгіне шығуына 
оның к,азак қана емес, шығыс жанрларының шы- 
ғармаларын жетік білетін, дарынды анасы Айман- 
кулдің мықты ықпалы тигені айтылады. Ақынның 
уақыт алға тартқан заманагөй тақырыптарға са- 
яси үгіттік өлең жазудан бастап, үлкен ойлар туйін- 
деген дастан, толғаулар шығаруға дейінгі сапары 
нақтылы баяндалған. Әуезов Әбділда шығарма- 
шылыгында сыршыддық сазлың басым көрінетінін 
ерекше бағалайды, отызыншы жылдардың орта 
тұсында жазылған «Сырдария» өлеңінде «нәзік 
сезім, нахысты күй, әлеуметтік улкен армандар- 
мен» біте қайнасқанын аңғартады. Осы қатарда 
«Тараспен әңгіме», «Елден сәлем», «Күзет әні», 
“Ат үстінде», «Келіншекпен кеңес», «Достық жыры» 
тәрізді өленщерді атайды; «Оркестр», «Еске алу» 
сынды поэмаларында Әбділда лирикасының «Өз- 
геше өнімді бітімді... жаңа санадан туған сыршыл- 
дығы» анык сезілетінін беліп айтады. Ақынның 
«Абыл», «Аққу», «Кілемшілер туралы ертегі», «Тола- 
ғай», «Мерген» тарихи, аңыздық тақырыпқа жа- 
зылған поэмсіларының күрделі ойлар көтеретінін 
көрсетеді. «Көтерілген күмбез», «Аққу» атты дра- 
ма-дастандарына да тоқталады. Әбділданың по- 
эзиялык шығармаларында сыр-шындык, ойшыл- 
дык,, азаматтық сарындардың уйлесім тапқанын 
алғаш рет арнайы тексеріп, пікір к.алыптастырған 
бұл еңбектің мәні үлкен.

Р. Бөрдібай.
ӘБДІЛДИН Жабайхан Мүбәракулы (1933 ж. т.), 
философ. Философия ғылымының докторы 
(1968), профессор (1970), ҚРҒА-ның академигі 
(1983), ҚазКСР Мемл. сыйлығының (1984), ҚР 
Президентінің бейбітшілік және рухани келісім 
сыйлығының (1994) лауреаты, еңбек сің ірген 
ғылым қайраткері (1990). Ғылыми еңбектері 
нетізінен диалектикалық логиканың езекті

Әбдірахман (Әбіш)

мәселелеріне арналған. Ә-тің 
100 жылдык мерейтойына ар- 
налған салтанатты сессияда 
сез сөйлеп, адам мәселесінің 
Абай шығармаларында қалай 
керініс тапканына, оны улы 
қаламгердің «Абай жолы» 
эпопеясында қалай жалғас- 
тырғанына тоқталды. М.
Әуезов өз туындыларында 
адам мәселесін кең көлемде, 
кең ауқымда, қоғамдық-та- 
рихи процестердің заңдылық- 
тарымен байланыстыра қарас- 
тырды, сондықтан кемеңгер 
суреткердің шығармашылық мурасы казіргі кезде 
де аса маңызды, ол біздің улттық және әлемдік 
қазынамызға айналды деп тужырымдайды ойын 
(«М. Әуезов -  XX ғасырдың ұлы жазушысы және 
гуманисі», А., 1997, 40-48-беттер).

Н. Оспантөгі.

ӘБДІРАМАНОВ Бажабай (1923-1995), Әуезовтің 
кейіпкері. Оңтустік Қазақстан облысының Созақ 
ауданындағы «Созақ» кеншарын 30-40 жылдай 
басқарған. М. Әуезовке «Өскен өркен» романына 
енген біраз мағлумат, деректер берген. Ол туралы 
ұлы жазушы «Оңтүстік сапарынан» атты очеркінде: 
«Қаратаудың іші-тысын, бар жерін жақсы білетін 
Созақ совхозының агрономы Балтабайға осы 
еңірдегі Қаратаудың Кентауға шейін кездесетін 
көріністерін айтқызып ек, ол санаған жер аттары 
өзі бір шежіредей. Бұл жодда кезігетіндер: Көктө- 
бе, Ақтөбе, Акназар, Сынаның сазы, Қызтөккен 
(бір қыз, жігіттің өлімін баяндайтын аңызбен бай- 
ланысты жер), содан әрі Балықшы әулие, Бөкен- 
бай әулие, Қулметей әулие (аттарына қарағанда, 
бір дәуірде Қаратауды кернеген ишан-перілердің, 
қожа-молдалардың қарапайым қазақтан да қас 
әулиелер жасап жүргендігін танытады), тағы да 
жолдағы жерлер аттарын атасақ: Бәжінің белі, Жа- 
мантас, Мұзбел, Қоғашық өзені, Кексарай (Қой- 
тас) боп саналады да, содан әрі карай Түркістан 
ауданына кететін еңіс, бөктер басталады» деп су- 
реттеген.

к. Сыздыков.
ӘБДІРАХМАН (Ә б і ш) Өскенбаев (1868-1895), 
Абайдың баласы. Бәйбішесі Ділдәдан туған. Се
мей қаласындағы уездік мектепте окып, Төмен 
қаласындағы Александров реалды училищесін 
(1889), Санкт-Петербургтегі Михайлов артиллерия 
училищесін (1892) бітірген. 1890 ж. унтер-офицер, 
1892 ж. портупей-юнкер, подпоручик деген эскери 
атак алған. Сол жылы Ташкентте артиллерия гарни- 
зонында кызмет істеді. Неміс тілін жетік білген. 
Абай сүйікті улына арнап бірнеше хат-өлең, жок- 
таулар шығарған. Ә. -  улы жазушының «Абай жо
лы» эпопеясындағы басты кейіпкердің бірі. Роман
ный 2-кІтабында Ә-ның, оның жубайының казасын 
аса зор тебіреніспен, ауыр күйінішпен суреттеген. 
ӘБДІРАХМАНОВ Төкен (1917-1991), акын, жазу
шы, әдебиет зерттеуші, педагог. Филология ғыпы- 
мының кандидаты (1961). Бастауыш мектептің 3 - 
4-сыныптарына арналған «Ана тілі» окулыктары- 
ның, жоғары мектеп студенттері ушін «XX ғасыр 
басындағы казак әдебиеті» хрестоматиясының 
(Қ. Жармағамбетовпен бірге; 1959, 1983) бір-бір 
тарауы М Әуезовтің өмірі мен шығармашылық 
кызметіне арналып, улы жазушыны насихаттауды 
жеткіншек урпактан бастаған.



ӘБДІРАХМАНОВА Гүлсім (1917-1970), актриса. 
Қазақстанның халық артисі (1964). Семей облыс- 
тық музыкалық драма театрында қызмет істеді.

және музыкалық спектакльдерде бір- 
дей ойнап, әйелдердің жарқын, нәзік, бояуы қа- 
нық бейнелерін жасады. ІУІ. Әуезовтің пьесаларын- 
дағы Еңлік («Еңлік -  Кебек»), Қарльға («Қарақып- 
шақ Қобылаңцы»), Айман, Теңге («Айман -  Шол- 
пан»), Алтыншаш («Ақ қайың»), Мөржан («Қара- 
гөз») образдарын сомдады.
ӘБДІРАХМАНОВА Турсынхан (1921-2003), әде- 
биет зерттеуші, ақын, Қазақстанның халық жазу- 
шысы (1984). Филология ғылымының докторы 
(1981). М. Әуезов 1943 ж. бұрынғы Семей облы- 
сына барғанда, аудандағы жастар ұйымының же- 
текшісі қызметінде журген Ә-мен танысып-білісе- 
ді. Бұл туралы жазушы «Ақын ауылында» деген 
очеркінде баяндаған. Біраз жылдардан кейін 
Ә. Мұхаңның аспиранты болады. Ә. «Мухтар аға 
туралы сөз» деп аталатын естелігінде («Мухтар Әу- 
езов туралы өстеліктер», А., 1997) ұлы суреткердің 
ізгі, адамгершілік қасиеттерін үлгі ете отырып айт- 
қан. Ал «Ол елім деп ғұмыр кешті» деген мақала- 
сында («Қазақ әдебиеті», 23.9.1997) «Абай жолын- 
да» көрініс тапқан ұлттық мінез-құлықты, улгі- 
өнегені, салт-дәстүрді қазіргі өмір-тіршілігімізге 
сәйкес жаңғыртып қолдануды ескерткен.

Н. Жанакова.
ӘБДІРӘСІЛОВ Қүрбан (1932 ж. т.), үйғыр актері. 
ҚазКСР-інің халық артисі (1987). 1956 ж. Ташкент 
театр-керкемсурет институтының актерлік факуль- 
тетін бітіргеннен кейін, Алматыдағы Үйғыр музы- 
калы комедия театрына қабылданды. Алғашқы 
ойнаған елеулі релі -  Қ. Мүхамеджановтың «Бөлті- 
рік берік астыңда» спектакліндегі Әнуар. Ә. негізі- 
нен өткір мінезді рөдцерді орындаумен керермен- 
дер сүйіспеншілігіне бөленді.Ә-тің 1968 ж. үйғыр 
театры сахнасында қойылған «Айман -  Шолпан» 
комедиясындағы аңғал, адуын батыр Басыбар- 
дың рөлін шебер орындады.

К. Нүрпейісов.

ӘБДІРӘШЕВ Жарасқан (1948-2001), ақын, әде- 
биет сыншысы, Шығармалары өткір ойға, терең 
сезімге, соны ізденіске қүрылған. Ол «Мүхтар 
Әуезов кешінде» (огттимистік элегия), «Арызым бар, 
табиғат» (реквием), «Туған дала!..», «Қалапар сол 
бір жадымда», «Тарих заңы» деген елеңдеріңде үлы 
жазушының асыл мүраттарын асқақ рухпен жырла- 
ды. Ә-тің 100 жылдық мерейтойына арналған ха- 
лык,аралық ақындар мушәйрасыңда Алаш ардагер- 
лерінің түлғаларын бейнелеген топтамасы ушін бас 
жулдені (ақын Н. Айтовпен бірге) жеңіп алды.

С. Журтбай.
ӘБЕНОВ Шәкір (1901-1994), ақын, фольклоршы, 
композитор. «Борсықтар» деген алғашқы өлеңі 
1916 ж. «Айқап» журналында жарияланған. 1928 ж. 
тәркіге ушырап, Алтай өлкесіне барып паналаған. 
1931-32 ж. ашаршылықтың зардаптарын жою ту
ралы укімет комиссиясының Семей облысының 
Үржар ауданына ресми өкілі болып келген С. 
Сейфуллиннің атқосшысы болып істейді, оның ша- 
қыруымен 1934 ж. Алматьға келеді. 1936 ж. Ә-тің 
«Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» дастаны С. Сейфул- 
линнің көмегімен жарық көрді. Жамбылдың әде- 
би хатшыларының бірі болды. 1940 ж. жазықсыз 
турмеге қамалып, Бішкек абақтысында жатады. 
Турмеде айып батальонының тізіміне жазылып, 
Үлы Отан соғысының майданына аттанады. Одан 
жараланып қайтып келген соң, Абай ауданында
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мәдениет беліміне әнші, ақын ретінде қызметке 
түрып, еларалапөнеркөрсетеді. М. Әуезовтіңүсы- 
нысымен КСРО Ғылым академиясы Қазақ бөлім- 
шесінің халық шығармашылығы секторының ел 
ішіндегі екілі міндетін атқарады. Дулат Бабатай- 
үлы мен Ақтамберді жыраудың өлеңдері Ш. 
Әбеновтің жинауымен бүгінгі күнге жетті. Қоғам- 
дағы жағымсыз қылықтарды, жемқорлар мен жа- 
ғымпаздарды, солақай басшыларды сынап жазғ- 
ан өлеңдері ел арасында кеңінен тарап кетуіне бай- 
ланысты: «Кеңес өкіметіне қарсы өлең шығарды, 
әйгілі адамдарды келеке етті» деген желеумен Ә. 
1945 ж. түрмеге жабылды. Одан қайтып келгеннен 
кейін, 1949-53 ж. саяси қысымның тезіне тусіп, 25 
жылға сотталады. Тек 1956 ж. ақталып шығады. 
Бүдан кейін 1961-85 ж. «Таңшебер -  Жапал», 
«Кейпін батыр», «Қозы Керпеш -  Баян сүлу», «Ор- 
тақ арал», «Шыңғыстау сазы», «Абыз» атты 
кітаптары жарияланды, 20-дан астам әні бар. Ә. 
Абайдың үрпақтары, замандастары туралы М. 
Әуезовке көптеген әңгімелер, естеліктер айтқан.

Т. Журтбай.
ӘБЕНТАЕВ Әбубәкір (1924-1976), жазушының 
кейіпкері. Кеп жылдар Оңтүстік Казахстан облы- 
сында аудандық партия, кеңес қызметінде бол
тан. «Өскен өркен» романының 4-тарауында қыс- 
тың қақаған боранында қалған малшыларды қүт- 
қарысушы Ноян (ол кезде Шаян, қазір Бәйдібек) 
ауданы басшыларының бірі ретінде кейіптелген. 
Романда аудандық партия комитетінің 2-хатшысы 
Есентаев деп суреттелген. Ә. «Өмір шындығы -  
еміршең» деген естелігіңце еліміздің оңтүстік өңі- 
ріне шығармашылық сапармен келген Әуезовпен 
қалай танысқанын, үлы жазушының ашық-жарқын, 
ақ көңіл, аңқылдаған мінезін айта келіп: «Өскен 
өркен» романы -  өмірдің өзінен алынған шындық. 
Оның басты кейіпкерлері -  біздің езіміз. Мен өз 
басым Мүхаңның осы еңбегіне материал бергенім 
үшін және сол романның бір кейіпкері болтаным 
үшін өзімді шексіз бақыттымын деп санаймын. 
Сол күні менің кішкентай үлым Мыңбайта өз ав- 
тографын қалдырды. Үйдеті «Абай Қүнанбаев» 
деген кітапқа: «Кішкентай Мыңбайта! Үлкен бол, 
ақыдцы бол, бақытты бол деген кеңілмен -  жазу
шы М. Әуезов» деп қол қойтан кітабын уй ішіміз- 
бен кездің қарашытындай қастерлеп сақтаймыз» 
деген журек тебіренісін білдірген.

К. Сыздықов.
ӘБЕТОВ Ғали Темірболатүлы (1922-1976), әде- 
биет зерттеуші. Филология тылымының кандида
ты (1960). Қазақ әдебиеті тарихына байланысты 
кептеген зерттеулер жазды. М. Әуезовтің редак- 
циясымен шыққан 6 томдық «Қазақ әдебиеті тари- 
хының» 1-2-томдарын жазута қатысты. «Қазақ 
әдебиетінің библиографиялық керсеткішін (1917- 
1946)» қүрастырып, отан Ә-тің шытармаларын 
енгізді. «Абайдың саяси сатираларының идеялық- 
көркемдік ерекшеліктері» деген тақырыпта канди- 
даттық диссертациясында М. Әуезовтің үлы ақын 
туралы зерттеулерін кеңінен пайдаланды, пікірле- 
ріне сілтеме жасап, ой өрбітті. Ә. «Қайта туған 
халықтың әдебиеті» деген мақаласында «жазушы- 
лармен тізе қосып, білекке-білек жалтасып, қатар 
жасасып келе жатқан» сыншыларымыздың хата- 
рында Ә-ті де ататан.

С. Қорабай.



106 ӘБСӘЛЕМОВ

ӘБСӘЛЕМОВ Файзолла (1911-1993), киноопера
тор. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері 
(1969). ВГИК-тің операторлык факультеты бітірген 
(1948). Кинодағы алғашкы қадамын деректі фильм- 
дер түсіруден бастады. Республика өмірі туралы 
апта сайын экранға уздіксіз шығып тұрған «Советтік 
Қазақстан» киножурналында М. Әуезовке байла- 
нысты тусірілген кадрлардың орны бөлек. Мыса- 
лы, 1957 жылғы 39-санында (режиссері X. Дәулет- 
баев) улы жазушының 60 жылдық мерейтойының 
Мәскеуде тойлану кешінен көріністер берілген. 
Осы журналдың 1960 жылғы 45-саныңда жазушы- 
ның оқырмаңдарға қолтаңба беріп жатқан сәті, ал 
1961 жылғы 19-санында үнді жазушысы Р. Тагор- 
дың 100 жылдық тойында М. Әуезовтің сөйлеп 
түрған кезі бейнеленген. Сондай-ақ Ә. «Абай әні» 
керкем фильмінің (сценарийін М. Әуезов жазған) 
бас операторы болды.

Г. Қүрмангалщызы. 

ӘБСЕМЕТ, Абайдың жиені. Қунанбайдың інісі 
Жакыптың қызынан туған. М. Әуезов Ә. женіңдегі 
мағлуматтармен бала кезінен таныс болған. 
“Тұрысбек 1882 жылы туған» деп аталатын кол- 
жазбада Ыстамбекұлы Әбсемет туралы деректер 
бар («Абайтанудан жарияланбаған материаддар», 
323-бет). Жазушы Ә. туралы деректер кезін 
әсіресе «Абай жолының» соңғы кітабында толы- 
ғырак пайдалану мақсатымен көбірек іздестірген. 
Абайдың 1933 ж. шыққан жинағындағы «Әбдірах- 
ман науқастанып жатканда» өлеңінің: «Әбсемет 
жиенің» деген өлең жолына түсінік бере келіп: 
«Әбсемет Алматының адамы. Мағауия соның 
үйінде жатып, кутіміне, кемегіне катты риза боп, 
Абайға хат жазған» деп, жазушы Ә. туралы оқиға- 
ларды қайдан алғанын әңгімелейді. М. Әуезовтің 
тілге тиек етіп отырған дерекке екі түрлі себеппен 
қараған; біріншісі -  Ә-тің кім екенін анықтау. Өйт- 
кені оны романда суреттегенде, нақты деректерді 
негізге алуды мақсат еткен. Екіншіден, Ә. -  Мұх- 
тардың нағашы атасы, Омархан Ә-тің қызы Нұржа- 
малға үйленген, Мухтар осы Нұржамалдан туған. 
Ал жазушының жубайы В. Әуезова «Алғашқы жыл- 
дар» естелігінде Ә-тің «Қилы заман», «Қараш-Қа- 
раш» повестерін жазуға дерек іздеп, Алматыға на- 
ғашыларын Іздеп барғанын айтады. Сөйтіп Ә-ке 
катысты деректерді зерттеп, жинастырудың нә- 
тижесінде «Абай жолы» эпопеясының 4-кітабын- 
дағы «Қапада» деп аталатын тарауында Ә. пен 
оның үй іші жақсы суреттелген.

Н. Ақбай.
«ӘБУБӘКІР», жазушының мақаласы. «XIX ғасыр 
мен XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің оқу 
құралы. 7-сыныпқа арналған» деп аталатын кітапта 
жарияланды. Ә. бул зерттеуін «Өмірі мен шығар- 
малары» деп атапты. Онда Әбубәкірдің өмірі ту
ралы мағлуматтың аз екендігін және 1905 ж. Кари
мов баспасында Нығметжан Нығматуллиннің бас- 
тырған «Әдебиет казақия» атты кітабынан басқа 
шығармаларын кездестіре алмағанын айтады. 
Оның өмір тарихынан белгілісі -  Кіші жуз ішіндегі 
Жетіру, оның кердерісі екендігі. Ауылы Жайық ала- 
бындағы Кербуғы суының жағасыңда, сол жерде 
«Әбубәкір ағашы» деген ағаш кейінгі замандарға 
дейін сакталып келіпті. Жасында хат таныған ақын 
ерте молдалык курады, содан да «бала молда» 
атанады. Ол өз ауылында турмай, Тузтөбенің қа-

сындағы Томарөткел деген жерге коныстанады. 
Алғашында осында өзге молдалар секілді жаназа 
шығарып, садақа алуды кәсіп етеді. Томарөткел- 
де Сейіт Нурмухамет баласы, Сейітқадыр Әлі ба- 
ласы, Сабыр Байәділ баласы сияқты төре-билер- 
дің жыршысы, мақтаушысы болып жүреді, «көңі- 
лашар ақын» атанады. Орынбордың бай сауда- 
герлерімен де араласады, болыстың песірі болып 
та істейді. 20 ғасырдың басында 60 жас шамасын- 
да қайтыс болады.
Әбубәкір ез айналасында даңқты ақын сөздерін 
жаттап алып, айтып журетіндер көп болыпты. Ол 
салт-санаға өте жуйрік ақын ретінде танылған. 
Сырқат болып жатқанда жазылған «Жел кірді 
өміріме он бесімде», өлеңін өмірбаяндық туынды 
десе де болады. Муңда айтпағы: жаста ғылым ізде, 
білім алып, өнер табу, жақсьға ілесіп, жаксы болу, 
өсу, қатардан қалмау еді. Жазушы мунда терең 
суретті көрініске умтылу жоқ екенін айтады да: 
«Бар сөзін есиеттік жағынан, мағына жағынан уғым- 
ды жырламаққа тырысады. Тілі -  тақ-так жада- 
ғай, екінің бірі сөйлеп журген тіл. Қолына қалам 
устап отырып жекешеленіп, үңіліп отырып жазған 
өлең. Сондықтан бунда айнымайтын бір қалыгтты- 
лық бар» дегенге тоқтайды. «Еменшілік заманда» 
т. б. жырларында қазақ басындағы, өмірдегі әрки- 
лы жайларды сөз етеді. Таптық турғысынан, әлеу- 
меттік, қоғамдық жағынан болсын, Абай заманы- 
ның ақыны екендігін айтып, М. Әуезов онымен 
салыстырады. Ә. жалпы заман мен ханды, биді, 
батырды бос мақтайтынын және көп нәрсені сына- 
ғанмен, онысын кекейіне қондырмайтынын, Абай 
болса терең шомып бағасын беретінін, өлшеуден 
аспай жыр ушығын туспалдаумен тынатынын 
әңгіме етеді.

7. Әкім.

ӘБУБӘКІР (К е р д е р і) Боранқулулы 0861-1903), 
ақын. Зираты Жабасай қорымында. Кіші жуз Же- 
тіру тайпасының Кердері руынан шыққандықтан, 
ел арасыңда «Кердері Әбубәкір» атанған. Бабасы 
-  Таран туқымынан, өнерпаздар көп шыққан. Өз 
әкесі Боранқул қолөнер шебері әрі сауыкшы адам 
болған. Ер шауып, ағаштан туйін туйіп, тыным тап- 
пай, шоқандап отыратындықтан, жеңгелері «Шо- 
қан» атаған. Ел арасындағы осы лакап атымен 
бірқатар зерттеушілер Ә-ді Шоқанулы деп келді. 
Ә. ауыл молдасынан сабақ алып, кейін Орынбор, 
Троицк қалаларындағы мектеп, медреселерді 
бітірді. Тузтөбе, Орал, Ақтөбе, Ор, Орынбор ма- 
ңындағы елдерде бала оқытты, дін шариғат жо- 
лын устады. Сауатты, сергек, шешен, ақындык 
өнерді ардақ тутатын Ә. біраз жыл ел әкімдерінің 
қасында журіп, хатшылық қызметтер атқарды. Са- 
рыарқа, Оңтустік және Батыс Қазақстан өңірінде- 
гі ақын, жырауларды жаксы білген, Шығармалары 
1902, 1905 ж. «Әдебиет казақия, яки Әбубәкір мол- 
ланың сөздері» деген атпен екі дуркін жариялан- 
ған. Өлең-толғаулары ел арасына кең тараған. 
Туыңдылары өлең, толғаулар, хат-өлеңдер, арнау- 
лар, айтыстар, шежіре-жырлар турінде келеді. 
Өлең толғауларында заман, адам, дін, өнер, ғы- 
лым, әдет-ғурып, имандылық, мінез-дағды тура
лы тебіренді, дәуір бағдарын байқап, халқымыз- 
дың бағзы турмыс-тіршілігі мен хал-жағдайын 
жырлады. Өлең, толғаулары «Үш ғасыр жырлай- 
ды» (1965), «Бес ғасыр жырлайды» (1985, 1989) жи- 
нактарында жарияланған. «Қазағым» аталатын же- 
кежинағы 1993 ж. жарық көрген. Ә. «Әбубәкірөмірі 
мен шьғармалары» жөнінде зерттеу-макала жаз-



ған. Ол зерттеуі М. Жолдыбайулымен және Ә. Қо- 
ңыратбайұлымен бірігіп жазған «XIX ғасыр мен XX 
ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің оқу қурамы» 
деген кітапта жарияланған (7-сыныпқа арналған, 
А., 99-102-беттер, 1933).

______ _ Қ.Сьшиықулы.
ӘьІЛЕВ Диқан (1907-2003), ақын, аудармашы. Қа- 
зақстанның халык, жазушысы (1987). «Жақсы ата- 
ның жарқын өмірінен» (1962), «Ой толғауы» (1981) 
естеліктеріңде, «Өлмейтін өмір» өлеңінде (1967) ұлы 
жазушының қалдырған рухани мұрасының мәңгі 
өлмейтінін айта келіп: «Мен өз басым М. Әуезов 
деген есімді көкірегіме түнеген кумбірлі әулие 
тәрізді көретінмін» дейді. Aji Мухтар Ә-тің шьғар- 
маларын қадағалап оқып, унемі пікір бідціріп отыр- 
ған. «Алтай жүрөгі туралы» атты мақаласында 
Ә-тің өлеңмен жазылған романына қысқаша тал- 
дау жасап: «Роман курделі күреске, елеулі оқиғаға, 
кейіпкерлердің қажырлы қарекет, өнімді қимыл- 
дарына толы, мәйегі тоқ. Автор өз позициясын- 
дағы ежелгі фольклоризм мен этнографизмнен 
саналы түрде әбден арылған» дей келе, шығарма- 
ны жеке кітап етіп шыаруға усыныс жасаған.

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
ӘБІЛҚАЙЫР, Әбілхайыр Муқамбет Ғази Баһадүр 
хан (1693-1748), хан, қолбасшы, Шыңғысхан әу- 
летінің кіші буыны -  Өсеке үрпағы, Қажы султан- 
ның баласы. Соғыстарда батырлығымен, айлакер- 
лігімен, шабуылдарды уйымдастыра білуімен аты 
шығып, мурагерлік жолмен емес, өз беделімен Кіші 
жүздіңханы болды (1710-12.08.1748). 1715 ж. Тәу- 
ке хан өлгеннен кейін уш жүздің бас хаңдығы тағы- 
на үміткерлердің бірі бодды. Бірақ мурагерлік жол
мен Тәукенің улы Болат бас хан сайланды. Ә. 1723 
жылға дейін Түркістанда турып, одан жоңғар бас- 
қыншылары қуып шыққаннан кейін Бухар мен Хиуа 
хандықтарының шекарасындағы өзіне қарайтын 
көшпелі тайпаларға қоныс аударды. Ә. 1726 ж. Ор- 
дабасыдағы халық жиналысында қазақ жасақта- 
рының қолбасшысы болып сайланды. Буланты өз- 
нің жағасындағы (1728), Аңырақайдағы (1729-30) 
жоңғарларды талқандаған соғыстарда қолбасшы- 
лық қабілеті ерекше көрінді. Аңырақай шайқасын- 
да бас қолбасшылықты өз еркімен Болат ханға 
бергенімен үш жүздің қолын үйлестіруде көп жу- 
мыс атқарды. Ә. қазақ хандары мен султандары- 
ның алауыздығы артып, сыртқы қауіп күшейген 
шақта, Ресей империясына арқа суйеуді ойлады. 
1731 ж, қазанда Ресей империясының қарамағына 
кіргеңдігі жөнінде ант берді (Бул антты 1738, 1740, 
1742 ж. қайталады). Ант беру арқылы ол Ресей- 
мен тату туруды, оның қарамағына өткен башқурт 
пен Еділ қалмақтарының қазақ қоныстарына шап- 
қыншылығын тоқтатуды, Ресейдің көмегімен жоң- 
ғар қалмақтарының қол астында қалған қазақ жері 
мен қалаларын қайтарып алуды, империя әкімші- 
лігіне сүйеніп, қазақ арасындағы беделін артты- 
рып, уш жүздің басын біріктіріп өзі билеуді, хан- 
дықты балаларына сайлау тәртібімен емес, мура- 
герлік жолымен қалдыруды көздеді. Сөйтіп ол 
жеке мүддесімен бірге халықты апаттан сақтауды 
да ойлады, Алайда Ресей саясаты да теренще жат- 
ты. Империя қазақжерін бутіндей отарлауды ойла
ды. Ө. Петербург сарайы мен оның Орынбор әкім- 
шілігінің саясатын дер кезінде түсінді. Орыс үкі- 
метімен әр түрлі қатынастарды үзбей, Ә. соны- 
мен қатар жоңғар қоңтайшысы Қаддан Серенмен 
(Церөнмөн) астыртын байланысты. Жоңғар шап- 
қыншылығы әлсіреген сайын Ресейден бойын
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аулақ салуға тырысты. 1740 ж. Хиуаны басып алып, 
аз уақыт осыңца хан атанды. Бірақ Иранның Нәдір 
шаһынан ығысып, тастап шығуға мәжбүр болды, 
Ә, уш жүздің билеуші, қадірлі билерімен, белгілі 
батырларымен, саяси қайраткерімен тығыз қарым- 
қатынас жасады. Өзінен жас, беделі өсіп келе жат- 
қан Абылаймен әр кезде тусінісе білді. Абылай- 
дың бір әйелі Қарашаш -  Ә-дің қызы. Кіші жүз 
ханы ретінде оның саясатында қайшылықтар да 
болды. Қазақ даласын отарлаудың тірегі болған 
Ор бекінісін салуды өзі усынды (1735). 1737-38 
жылғы башқурт халқының отаршылдық езгіге қар- 
сы көтерілісін басуға қатысуы туысқан екі елдің 
қарым-қатынасын шиеленістірді, Ә-дың дербестігі 
мен қазақ даласына жайылып кеткен атағы кейбір 
султандарға унамады. Солардың бірі Орта жүздің 
султаны Барақ Ор бекінісінен қайтып келе жатқан 
Ә-мен ең далада кездесіп қалып, оны өлтіреді. 
Ханның серіктері де сол жерде қаза тапқан. Бірақ 
Барақ Ә-ды «орысшыдцығы» үшін емес, өзінің жеке 
басының мүдделерін көздеп «қарақшылық» іске 
барған еді. Ә-дың моласы Қабырға өз-нің Үлқуяққа 
қуятын тусында, Торғай қ-нан 80 шақырым жерде. 
Кейін бул ара Хан моласы аталды. Ә-дан көптеген 
урпақ қалған. Оның 3 улы, 9 немересі, 5 шөбересі 
хандық дәрежеге көтерілді. Әуезов езінің «Әдеби- 
ет тарихы» деген еңбегіңде: «Бүрынғы заманда ... 
қазақ елі ... артқы өмірі асусыз тау, өткелсіз су 
сияқты белгісіздік кезеңнің астында жатса, мына 
заманда тарихтың асу кезеңіне шьгып, бергі бет- 
ке қарай қулаған сияқты болады. Тарихта бул екі 
дәуірдің жапсары Әбілқайыр, Тәуке, Қайып, Абы- 
лай хандардың заманына келеді. ...Қазақ елін 
орысқа бағындыруға зорлаған себептер кеп. Бір 
жағынан қалмақ сияқты елдің тізесі батқан жау- 
лығы болса, екінші Орта Азия хандықтарының қы- 
сымшылығы, ушінші орыс үкіметінің қазақты ба- 
ғындыруды мақсат қылғандығы. Осымен бірге 
тағы бір зор себеп, қазақтың өз хандарының ала- 
лығы» деп атап көрсеткен. Ал «Қобыланды батыр» 
деп аталатын мақаласында Қобыландыны Әбіл- 
қайыр ханның қадірлі адамы болғанын жазған. 
Ә. 1748 ж. Барақ султанның қолынан қаза тапқан.

Ж. Қасымбаев, М. Әбдеш. 
ӘБІЛМӘМБЕТ (т. ж. б. -  1771), Орта жүздің ханы 
(1734-1771), Тәукеханныңнемересі. Ә-тіңЗбжылға 
созылған хандығы тутасымен жоңғар шапқыншы- 
лығы тусында өтті. Сондықтан да бүкіл өмірі жо- 
рықта етіп, әскери-саяси одах іздеуге мәжбүр 
бодды. Ол немере інісі Әбілмансурдың -  Абылай- 
дың қолбасылық және уйымдастырушылық қабі- 
летін танып, оны Орта жүздің бас султаны етіп, 
әскери-жауынгерлік билікті соның қолына табыс 
етті. Өзі тек хан ордасына ғана пәрмен береді. 
Жоңғарларды талқандаған қытай әскері қазақ 
даласына бет алғанда Ә. Абылайдың кеңесімен 
1740 ж. Орынбор қаласына барып, Орта жүздің 
Ресей қол астына кіретіңцігі туралы келісімге мер 
басты. Ресми ант беруден бас тартқан жок, бірақ 
шуғыл шаруаны сылтауратып Түркістанға қайтып 
оралды. Келе сала жоңғар қонтайшысымен мәмі- 
леге келіп, оның да дәргейін қабылдады. Сөйтіп, 
Ә. Абылайдың саяси-әскери турғыдан тәуелсіз ше- 
шім қабылдауына мүмкіндік жасады. Әуезов өзі- 
нің «Әдебиет тарихы» атты зерттеуі мен «Хан Кене» 
пьесасында Ә. пен Абылайдың ішкі-сыртқы саяса-



108 ӘБІЛТАЕВ

тын, қазақ елінің тәуелсіздігі жолындағы күресін, 
елдің бірлігін сақтаудағы тарихи орнын өте жоға- 
ры бағалады. 20-жылдардың соңында, одан кейін 
өмірінің аяқталар тусында «Абылай» атты тарихи 
роман жазуды мақсат етіп, Ә. пен Абылайдың Қы- 
тай мен Ресей империясына жодцаған хаттары мен 
қатынас хағаздарын жинастыруды досы, акаде
мик Ә. Марғуланға табыстаған. Бұл іске Академия- 
ның президент! Қ. Сәтбаев тікелей араласып, Ре
сей мұрағаттарына ресми түрде хат жоддаған. Ол 
деректердің біразы Қазақстан Мемлекеттік Орта- 
лық мұрағатының қорында жеке сақтаулы тур. 
Әбілмәмбет көзінің тірісінде Абылайды әуелі Орта 
жүздің ханы, содан кейін үш жүздің ханы етіп сай- 
лау туралы тілек білдірген. Бірақ Абылайдың өзі 
казак хандарының арасындағы өзара кыркыс пен 
так таласын тудырмас үшін бұл ұсыныстан бас тар- 
ткан. Тек Әбілмәмбет өлген соң ғана хандыкты 
кабылдаған. Әбілмәмбет пен Абылайдың зама- 
нын М. Әуезов: «Орыс сиякты шет журтка бағы- 
нуға айналып, елдің алдында «Темір нокта мен 
кайыс ноктаның» таңдауы шыккан заман» деп 
(«Әдебиет тарихы», 1991, 142-бет) баға берді және 
оның себеп-салдарын тарихи турғыдан талдады. 
Бұкар жыраудың Абылай орыспен соғыспак болғ- 
анда айткан толғауын мысалға келтіру аркылы 
жазушы М. Әуезов: «Сөйткен Әбілмәмбеттің сөзі- 
не кұлак аспадың» деп, Бүкар жыраудың Абылайға 
емеурін білдіріп, райынан кайтаруы Әбілмәмбеттің 
акылгөй хан болғандығын танытады» деген.

Т. Журт€ай.
ӘБІЛТАЕВ Жакып (1910-1982), актер, режиссер. 
Казак КСР-інің еңбек сіңірген артисі (1947). Лени- 
ногор. Семей, Талдыкорған театрларында кыз- 
мет істеді, жергілікті халык театрларын ұйымдас- 
тырып, өркендетуге көп еңбек сіңірді. Ә-тің «Еңлік 
-  Кебек» драмасындағы Есен, Қараменде, Абыз 
образдарын өзіндік психологиялык сезіммен, өр- 
нек-накышпен орындады.
ӘБІШЕВ Әлжаппар (1907 -2001), жазушы, драма
тург. Қазакстанның халык жазушысы (1985). Дра
матургия саласын дамытуға зор үлес косты, «На- 
мыс гвардиясын» Ә-пен бірге жазды. Шығармала- 
рында негізінен еңбек адамдары, олардың тыныс- 
тіршілігі, арман-тілегі, биік мақсаты бейнелеген. 
«Тамаша пьеса» («Социалды Қазакстан», 1938, 6 
мамыр), «Ортак куаныш» («Социалистік Казак- 
стан», 1949, 29 сәуір), «Аға өсиетін умытпайық» 
(«Казак әдебиеті», 1961, 7 шілде), «Быть как Мух- 
тар-ага» («Казахстанская правда», 1967, 9 желток- 
сан) макалаларында Ә-тің жазушылык шеберлігі 
хакыңда сөз козғаған. Ал «Бетпе-бет» атты естелі- 
гінде Мухаңның карапайым, пендешілік мінезде- 
рін, ұлыға тән биік рухын шынайы суреттеген. Ә. 
өзінің «Дәстур мен жаңашыддык жайыңда», «Октя
брь өркені» макаласында Әлжапардың туындыла- 
рын жоғары бағалай келіп, «Бағалы еңбек» атты 
макаласында оның • Бір семья» атты драмасына 
талдау жасаған. «Пьесаның касиеті реалистік то- 
лык нәрінен тарайды. Идея мен образдар бұл 
пьесада жалған тартыспен, устірт бояумен сурет- 
телмеген. Ізденгішойларжаңашаөрістеп, өрлейді» 
дей келіп, Ә-тің бул пьеса аркылы казак әдебие- 
тінің “соңғы жылдардағы өсуіне, жаңалык табыс- 
тарына елеулі» үлес косканын атап көрсеткен.

3. Бисенғали

ӘБІШЕВ Ораз (1916 ж. т.), кинорежиссер. Казак- 
станда деректі кино негізін салушылардың бірі. 
КазКМР-інің халык артисі (1966), КазКСР Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1974), 1939 жыл- 
дан бастап кино тусірумен шуғылданады. Ғылы- 
ми-көпшілік, деректі фильмдер режиссердің өзін- 
дік колтаңбасын айкын таньггты. Ә-тің М. Әуезов 
туралы деректі фильмдері улттык кино тарихына 
косылған елеулі үлес болды. Ә. түсірген «Советтік 
Қазакстан» киножурналының бірнеше нөмірі (1949, 
№7, 21; 1957, №3; 1977, №35) үлы жазушының шы- 
ғармашылык, коғамдык кызметіне арналды. «Ка
зак әңцері» атты киноочерк! (1949) Ә-т!ң бастама- 
сымен Мәскеуде өткен казак әдебиет!н!ң онкүн- 
д!г!нен мағлүмат беред!. Абай Күнанбаевтың кай- 
тыс болуының 50 жыддығына байланысты тус!р!л- 
ген «Абай» киноочерк!нде классик жазушының 
үлкен жиыңда сөйлеп түрған сәт! бейнеленген.

Г. Қүрмангаликызы. 
ӘБІШЕВА Райхан Әлжаппаркызы (1945-1996) -  
әдебиет зерттеуш!. Шығармаларын орыс т!л!нде 
жазды. Ә-тің әдебиеттер байланысын дамыту жө- 
н!ңдег! еңбектер! бойынша кандидаттык диссерта
ция корғады (1990). Ғылыми еңбектер! нег!з!нен үлы 
жазушының шығармашылығына арналған. «Әде- 
биеттерд! жақындастыруда Ә-т!ң 30-жылдардағы 
шығармаларының маңызы» (1981), «М. Әуезовт!ң 
орыс әдебиет!н аударуы» (1982), «Л. Толстойдың 
«Той таркар» әңг!месін М. Әуезовт!ң аударуы» 
(1983), «М. Әуезов -  орыс классикасының аудар- 
машысы» (1984), «М. Әуезовт!ң 30-жылдардағы 
шьгармаларындағы халыктар достығы тақырыбы» 
(1986) т. б. 10-нан аса макала жариялады.

Р. Қайшыбаева
ӘДЕБИ ӘДІС, көркем шығарманы зерттеу жолы. 
Марксист!к эстетиканың категориясы, РАПП 
көсемдер!н!ң еңбектер!ңде, тек Ресей әдебиетта- 
нуыңца 20 ғасырдың 20-жыддары калыггтаскан әде- 
би түсін!к. Нег!зг! мазмүны -  шындыкты бейнелеу 
амалы, жазушының маңайындағы акикатты 
сүрыптап, таңдап алу арқылы баға беру. Соц- 
реализммен б!рге өшіп, каз!р колданылмайтын 
үғым, Оның орнына әдебиет теориясы, стиль 
түжырымы орныкты. Кеңес әдебиеттануыңда 1930- 
1950 жылдары орныккан шығармашылык эстетика- 
ның бүл категориясы шынайы көркем өнерден тым 
алыс ед!. РАПП-тың диалектикалык-материалист!к 
шығармашылык әд!с! таза көркем шығармашылык- 
тан гөр! саясатка, оның идеологиясына жакыны- 
рак болды. К. Маркс пен Ф, Энгельст!ң ә д ^и е т  
туралы п!к!рлер!н алға тартып, 80 жылдан астам ке- 
ңес әдебиет!н!ң шартты үранына айналып, үлттык 
әдебиеттерд! өздер!н!ң басты мүраларынан айыр- 
ды. Жеке шығарманың әд!стен әлдекайда кемең- 
герлеу екен! А. Байтүрсынүлының «Әдебиеттаныт- 
кышы» (1926) X. Досмүхаммедүлының «Казак ха
лык әдебиет!» (1927) М. Әуезовтың «Әдебиет тари
хы» (1928), атты дара еңбектерде орын алды. Ке- 
ңес кез!ңдег! әдебиеттану әр бағыттың әд!с!н бөл!п 
карады: классицизм әд!с!, романтизм, символизм, 
реализм әд!стер! арнайы зерттелді 20 ғасырдың 
жаңа әд!с! болып соцреализм санадцы (1934 жыл- 
ғы Жазушылар одағының 1-съез!ндегі жарғы 
негіз!нде). Чернышевский өнерд! «өм!р окулығы» 
деп санады. 20-жылдардың басыңда КазАПП өк!л- 
дер! өнерд!ң көркемд!к табиғатынан бас тартып, 
оны саяси идеологияның үраны болуын талап етті 
К. Маркс пен Ф. Энгельст!ң ойларын іске асырушы- 
лар өм!р шындьгын, сол кездегі таптық күрес, жү-



мысшы табының үстемдігін ғана бейнелеуді көз- 
деді. Әдіс пенжекедүниетаным арасынідағы қайшы- 
лық Ә-тің соңғы туындыларында анық байқалды, 
50-60-жылдары жазуға мәжбүр болған еңбектері 
екені ашық. Өйткені 1930-1991 ж. қазақ әдебиетіңце 
соцреализм әдісі сештанат қурған кезең еді. Батыс 
Еуропа, АҚШ, Латын Америка әдебиеттерінде 
қалыптасқан постмодернистік, постструктуралистік 
eflic jep кеңінен қолданыла бастады.
Абай апғаш рет қазақ әдебиетіңде реализм әдісін 
қолданды.
Сыншыл реализм әдісінің басты ерекшелігі -  
емірдің шынайылығын бейнелеу, адам тағдыры- 
ның, типтік мінез-бітімін типтік жағдайда көрсе- 
те отырып, саяси-қоғамдық өмірдегі қайшылық- 
тар мен кемшіліктерді сынау болып табылады. 
Сыншыл реализм әдісі орыс классикасымен та- 
ныс, шығыс реализмін жетік білген Абайдың шы- 
ғармаларында орын алды. 20 ғасырдың 20-жыл- 
дары Шәкәрім, бұл әдісті А. Байтурсынүлы, М. 
Дулатүлы, Ж. Аймауытов, С. Торайғыров, М. 
Әуезов дамыта түсті.
Керкемдік әдіс -  өмір шыңдығын суреттеудің ерек- 
шелігі, соны айқыңдайтын негізгі принциптер. Өнер 
мен әдебиетте бір бағыттағы жазушылардың идея- 
лык нысанасы өмір құбылыстарын бейнелеп көрсе- 
туде қолданылатын амал-тәсілдері жағынан да 
ұксас, жақын келетіні сөзсіз. Ортақ-сипат белгілер 
тақырып таңдау, белгілі жанрлық түрлерді қодца- 
ну, адамның бейнесін суреттеу өзгешеліктерінен 
анық көрінеді. Бүл сипат көбінесе белгілі әдеби 
бағыт, әдеби ағым аясында қалыптасады, Ал 
көркемдік әдіс -  суреткердің өмірді бейнелеуде 
нақты өмір құбылыстарын тірек етуі немесе өмірдің 
езі қандай болуы қажет деген ой-тусінігіне сүйе- 
нуін аңғартады.
Абай поэзиясында реализм әдісі кең epic алды. 
Бұл әдіс өмір шындьғын терең, жан-жақты ашып 
көрсетуге мүмкіңдік берді. Соцреализм әдісі қара- 
пайым адамдардың бейнесін тагттық түрғыдан су- 
реттеуді кездейтін реализмнің осы тұсын ғана бөліп 
алып дамытты. Жазба әдебиетте реализмнің қана- 
тын Абай жазып кетсе, оны 20 ғасырдың басын- 
дағы казак жазушылары жалғастырды. 
Романітизм әдісі казак әдебиетіңде болды ма? Ке- 
ңес кезінде Махамбеттің поэзиясындағы аскак ар- 
ман, күрескерлік әуен романтикалык әдіс сарыны 
деп тусіңціріліп кедді. Махамбеттің әр өлең жолы 
еуропалык романтизм емес, маңайыңцағы коғам- 
дык боданға карсы күса мен өкінішке толы екені 
бүгін айкындалды. Кеңес әдебиеттануы казактың 
әдебиетін төл табиғатында емес, баска схемаға 
салып зерттегеннің салдарынан ғана мүндай 
өкінішті жайлар орын алған еді. Үлттык көркем 
дәстурдің бастауы -  реалистік нактылык, саяси, 
коғамдык өмірдің кайшылығын ашатын шыншыл- 
дық толғаулар екені айкын. Социалистік реализм 
әдісі өмір шындығын революциялык даму турғы- 
сынан ғана бейнелеуді кажетті басты устаным 
ретінде карады. Сондыктан бұл әдіс жаңа коғам 
құрушы еңбекші, күрескер адамның бейнесін жа- 
сауды, оны насихаттауды басты максат етіп кой- 
ды. Такырып, идея, стиль біркелкілігінен туған жа- 
санды, жалған идеяшылдык, үраншылдык, әде- 
биеттің үлттык көркемдік қасиеттеріне жеткілікті 
мән бермеу, әсіресе жеке адамға табыну дәуіріңде 
басым болды. Бүл әдістің салдарынан казак әде- 
биетінің асыл тұлғаларының еңбектері де өздері- 
мен бірге репрессияға ұшырады.
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Бүгінгі казак жазушылары дүниежузілік эстетика- 
лык ағымдармен, олардың озык шығармалары- 
мен жете таныс. Нәтижесінде реалистік, постмо- 
дернистік туындылар дүниеге келуде. Қазір кер- 
кемдік әдіс тусінігін стиль категориясы аныктай- 
ды. Батыс Еуропа, Латын Америкасы, АҚШ әдеби- 
ет туындылары аркылы казак әдебиетінде постмо- 
дернистік әдістердің енуі заңдылык. Сондыктан 
казак әдебиеттану ғылымында Ә-тің алғашкы 
әңгімелерінің постмодернистік, экзистенциалдык 
ағымдар әдісінің теңірегінде карастырылуы да 
уакыты жеткен тарихи шындык.

А. Исмакова.
ӘДЕБИ БАҒЫТ, әдеби процестің көркемдік-эс- 
тетикалык устанымдарын күрайтын тусініктер. 
Әдеби ағымдармен әдеби мектептердің бірімен- 
бірі пікір алмасып, дамуы -  әдеби процестің заң- 
дылығы болып саналады. Ә. б. ағымдар мен мек- 
тептерге тән ортақ рухани мазмундағы көркем 
ұстанымдардың негізгі шарттарынкамтиды. Кебіне 
аталған терминдер синоним ретінде де колдануы 
мүмкін. Ә. б. көбінесе көркемдік әдіс, стиль орнын- 
да кодцанылады. Еуропалык әдебиет тарихындағы 
болған белгілі бағыттар: ренессанстык реализм 
бағыты, барокко, классицизм, ағартушылык реа
лизм, сентиментализм, романтизм, сыншыл реа- 
лизмы, модернизм, соцреализм постмодернизм. 
Натурализм, символизм, маньеризм, рококо, им
прессионизм, экспрессионизм, экзистенциализм 
эдеби ағымдар болып саналады. Аталған бағыт- 
тардың ұлттык әдебиеттерде орын алуы мойын- 
далған тұжырым. Әр бағыттың езіне тән стилі бо- 
лады. Әр түрлі ұлттык әдебиеттерде Ә. б-тардың 
бірдей алмасуы олардың накты жүйе ретімен ка- 
лыптасканын дәлелдейді. Әдебиеттіңұлттык арна- 
сы шешуші рөл аткаратыны сезсіз. «Бағыт» деген 
түсінік алғаш рет Белинский, Чернышевский, Доб
ролюбов еңбектерінде калыптасты. Ә. б-пен катар 
әдеби ағым тусінігі синоним ретінде колданылып 
келеді. 20 ғасыр басындағы әдебиеттануда стиль 
үғымы кең колданыла басталды, кейінірек «дәуір 
стилі» деген үғым орныкты, Кеңес кезіндегі бағыт 
пен ағым тусініктері катар колданылды. Ең кең 
тараған кезкарас бойынша, бағыт -  бір шығарма- 
шылык әдіс біріктіріп түрған кең келемдегі әдеби- 
шығармашылык күрылым. Модернизм кеңес әде- 
биеттануыңда ауызға алынбай келді, тек теріс ба- 
ғыт ретінде атадаы, Әр бағыттың өзіне тән мазмүн- 
ды негіздері бар. Сонымен катар ол бірден үзіл- 
мейтін дәстур. Мысалы, романтизм бірден үзілмей 
жалғасып жатты.
Қазак жазба әдебиетінде реализм Абайдан бас- 
тап калыптасты. Реалистік бейнелеу тәсіддері жы- 
раулар поэзиясында да орын алғанын ескерсек, 
казак сөз енерінің о бастан реалистік бағытка жа- 
кын екені белгілі. Жыраулардың толғауларыңдағы 
нактылык пен емірдің шынайылығын баяндау ка
зак әдебиетінің басты керкемдік бағыты болып 
табылады. Эдеби ағым -  эр бағыттың ішінде орын 
алатын эдеби кұбылыс. Басты ерекшеліктері эсте- 
тикалык, идеологиялык негіздерде болуы ыкти- 
мал. Мысалы, романтизм революциялык және кон- 
сервативтік ағым турлерінде карастырылып келді. 
19 ғасырдағы Ресей эдебиетінде реализмнің пси- 
хологиялык жэне социологиялык турлері шыкты. 
Соцреализмнің эдеби ізденістерге бейім жэне таза
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идеялық бірнеше ағымдары болды. Реализм мен 
модернизмнің көптеген ағымдары мен мектептері 
өмірге келді. Модернизм ағымдары: барокко, на
турализм, маньеризм, рококо, импрессионизм, 
экзистенциализм, футуризм. Батые эдебиеттануы 
бағьп- пен ағымдардың бар екенін ескермейді. Әде- 
биет теоретиктері бул тусініктердің нақты емес, бір 
жерден шықпайтынын алға тартады. Бірақ бірдей 
әдеби бағдарламалардың бар екенін ескере оты- 
рып, буның орнына олар улттық әдебиеттердегі 
кезеңді -  дәуір түсінігін қодцануды нусқайды. Абай 
жыраулардың тарихи шындықты батыл баяндау 
дәстурін жазба әдебиетке әкелді. Ж. Аймауытов- 
ты өзіне ұстаз санаған Ә-тің де стильдік дәстүрін 
дамытқан шәкірттері бар. 20 ғасыр басындағы А. 
Байтұрсынов, Ш. Құдайбердиев, Ж. Аймауытов, 
М. Жумабаев, М. Дулатов, Ә. ұлттық әдебиетте 
реализм бағытын орнықтырды. С. Сейфуллин, 
С. Муканов, X. Есенжанов, Ғ. Мустафин, Ғ. Мусіре- 
пов, 3. Шашкиндер т.б. соцреалистік ағымның әді- 
сін өз шығармаларында іске асырды. Ал Ә. осы екі 
ағымды уияастырып, жаңа стиль таба бідді. Сөйтіп 
ол өз туындыларын осы бағытта жазды.

А. Исмақова.
ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСЫ. М. Әуезов өз заманыңда 
әр турлі елдер мен халықтардың әдеби өмірімен 
кең көлемде жан-жақты шығармашылық байла- 
ныста болды. Бул байланыс негізінен мынадай 
негізгі төрт арнада дамытыдцы. Бірінші -  жазушы- 
ның өз шьғармаларының дүние жузі елдеріне кең 
таралуы арқылы. Мәліметтерге қарағанда, бірғана 
■■Абай жолы» эпопеясының өзі дүние жүзі халык- 
тарының 40-қа жуық тіліне аударылған. Оны өз 
тілінде окыған мыңдаған окырмандар шығарма- 
дан алған әсерлерін айтып, сол үшін алғыс сезім- 
дерін білдіріп, автормен тікелей байланысқа шық- 
ты. Муның өзі тек жазушының ғана емес, оны ту- 
дырған халықтың да атақ-абыройын асырып, букіл 
әлемге әйгілі етті. Екінші -  Ә. бурынғы Кеңес Ода- 
ғының ішіндегі және одан сыртқары едцердегі көр- 
шілес, қандас халықтардың әдебиеттерін жетік біл- 
гендіктен, олардыңаржы-бергітарихынжасау, әде- 
би ескерткіштері мен мураларын зерттеу ісіне, кун- 
делікті әдеби өміріне белсене араласып, келелі 
ой-пікірлерін білдіріп отырды. Мысалы, 1947 ж. 
Қазақ КСР Ғылым академиясының сессиясында 
жасаған «Қазақ әдебиетінің тарихын жасау мәсе- 
лелері туралы» баяндамасында өткен зерттеудің 
халықтық, нақты-тарихи принциптері туралы айта 
келіп, туысқан өзбек, әзірбайжан, кырғыз, тәжік 
халықтарының әдебиет тарихын зерттеу пробле- 
маларына тоқталып өтеді. Ал қырғыз халқының 
улы дастаны «Манасты» зерттеу, оны әсіре сола- 
кай шабуыддардан қоржап калу жөніндегі Ә-тің ер- 
лік еңбегі баршаға аян. Ә-тің туысқан халыктар 
әдебиетінен мол хабардар болғандығына оның 
Қазақ мемлекеттік университетінде Орта Азия рес- 
публикаларының әдебиеттері тарихынан лекция 
оқығаны, М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемле- 
кеттік университет!нің КСРО халықтары әдебиет- 
терінің кафедрасында профессор қызметін атқар- 
ғаны айкын дәлел бола алады. Үшінші -  ірі сурет- 
керлігімен, кең өрісті білімдарлығымен танылған 
жазушы. Одақ көлемінде әдеби процеске белсе
не араласа жүріп, Кеңес Одағы көлеміндегі көпте- 
ген халықтардың каламгерлерімен тығыз карым-

катынаста болды. КСРО Жазушылар одағы бас- 
қармасының, Лениндік сыйлықтар комитетінің, 
бірқатар орталық баспа, басылым уйымдары алқ- 
аларының мүшесі болғандыктан, ол улт әдебиет- 
теріндегі маңызды оқиғаларды, жаңа тулғалар мен 
туындыларды жіті қадағалап отырды және солар- 
дың Одақ көлемінде танылуына ықпал жасады. 
Төртінші -  есімі дүние жузіне әйгілі қаламгер және 
қоғам қайраткері ретінде Ә. Бейбітшілік қорғау 
жөніндегі кеңестік комитеттің мушесі, Азия және 
Африка еддерінің ынтымағы жөніңдегі Кеңестік ко
митет төрағасының орынбасары ретінде дуниежү- 
зілік өкілетті жиындарға катынасып жургеңде, та- 
лай елдердің беделді қаламгерлерімен дидарлас- 
ты, олармен жақын танысып, дүниежузілік әдеби 
дамудың проблемаларын бірлесе талқыласты.
Өз турғыластары ішіңце аса көрнекті орыс жазушы- 
лары М. Шолохов, Л. Леонов, А. Фадеев, К. Фе
дин, Л. Соболев, Н. Тихонов, одақтас республика- 
лардың ақын-жазушылары М. Рыльский, М. Ба
жан, А. Корнейчук, О. Гончар, И. Абашидзе, Айбек, 
Ш. Айтматов, Ғ.Ғуләм, М. Ибрагимов, Б. Кербаба- 
ев, СОЛ кездегі шетеддік каламгерлер Луи Арагон, 
Аңдре Стиль, Альфред Курелла, Бенжамен Матай, 
тагы баска дуниежузілік ірі тулгалар тарапынан ол 
туралы эржыдцары жогары багалар, жылы лебіздер 
айтылуы -  Ә -Т ІҢ  эдеби байланыстары ете кең, 
аукымды болғандығының айгагы.

ж. Ысмагулов.

ЭДЕБИ БІРЛЕСТІК, М . Э у е з о в  а т ы н д а г ы  
э д е б и  б і р л е с т і к ,  студент жастар уйымы. 
1941 ж. мамыр айында Қазақ мемлекеттік универ- 
ситетінде улы жазушының өзі уйымдастырган. 
Қайтыс болғаннан кейін, бірлестікке оның есімі 
берілді. Бірлестікке кезінде 3. Қабдолов, Б. Кен- 
жебаев, Т. Нуртазин, С. Садырбаевтар жетекшілік 
етті. 1960 ж. 26 желтоқсанда Ә. «Жыл келгендей 
жаңалык сеземіз» деген тақырып бойынша жастар 
алдында сөз сөйлеп, көркемдік мураты мен мак- 
саты жөнінде мәнді, ғибратты сөздер айтты. Абай, 
Ақан, Біржандар жеткен ән дәстүрінің Л. Хамиди- 
дің «Қазақ вальсі», Ш. Қалдаяқовтың «Ак маңдай- 
лымы» арқылы жалғасын тапқанына сүйініш біл- 
дірді. Бейнелеу өнерінде Ә. Қастеев, О. Таңсык- 
баевтардың өкшесін баса шыккан М. Кенбаев, 
С. Мәмбетов, Қ. Телжанов сынды жас буынға уміт 
артты. Қазак поэзиясын жанр жағынан дамытып, 
мазмунын байыта тускен I, Мәмбетов, Т, Шопа- 
шев, Т. Молдагалиев, Қ. Мырзалиев, С. Жиенбаев- 
тардың шығармашылық ерекшеліктерін жеке сөз 
етті. Алыс-жақын шетел әдебиет өкіддеріне токта- 
лып, көркемдік ізденістеріне барлау жасады. «Жақ- 
сы жазғандарыңыз далаға кетпейді, ешбір қасиет 
багаланбай қалмайды, алтының танылмай қалмай- 
ды. Жақсылық арта түседі» деп туйіндеді ойын. 
Үлы гуламаның бул айтқандары бірлестіктің ба- 
гыт-багдарына жөн сілтеп, арналы агысын белгілеп 
берді. Бірлестікке муше болғандардың, әсіресе 
жастардың шыгармалары талкыланып, баспалар- 
га жолдама алды. Жас талапкерлер жоғары оку 
орындары арасыңда өтетін өнер-білім сайысына, 
ойын-сауыққа катысып турады. Қазақ әдебиетінің 
көрнекті өкілдерінің мерейтойларына байланыс- 
ты ғылыми-теориялык конференциялар өткізілді. 
Мысалы, Ә-тің 100 жылдық мерейтойына орай, 
«М. Әуезов және Қазакстан Жазушылар одағы»і 
«М. Әуезов және халык мәдениеті» деген такырып- 
тар бойынша кездесу кештері уйымдастырыдды, 
Мундай сыр-сухбат, сырласу жиыңдары журтшы-



лықтың, студент жастардың рухани көкжиектерін 
кеңейте түседі.

3. Бисенғали.
ӘДЕБИ МЕКТЕБІ. Ә-тің алғаш білім алып, сауат 
ашқан мектебі -  атасы Әуездің алды. Әуез неме- 
ресі Мұхтардың сауатын ашуды Абайдың шығар- 
маларын оқуға уйретуден бастайды. Аздап қара 
таныған соң, бала шәкірт Абайдың өлеңдерін бі- 
рінен соң бірінжаттауға көшеді, куні бойы жаттаға- 
нын кешке атасы мен әкесіне айтып береді. Ә-тің 
алғаш сауатын ашқан Абайдың ақындық шығар- 
машыльғы оның емір бойы уйренген, талмай оқы- 
ған басты әдеби мектебіне айналды. Абайдың 
өмірбаянын жасау (терт нұсқасы), шығармашылық 
мурасын зерттеу, ол туралы, оның заманы туралы 
роман-эпопея жазу осы мектеп берген білімінің, 
осы мектеп ашқан таланттың, осы мектеп қабыр- 
ғасындағы ой бағу мен ойланудың, оқу мен тоқу- 
дың, еңбек пен бейнеттің нәтижесі еді.
Семей муғалімдер семинариясындағы, Ташкент 
Орта Азия мемлекеттік университетіндегі, Санкт- 
Петербург (Ленинград) мемлекеттік университе- 
тіндегі, одан кейін Ташкент аспирантурасындағы 
оку Ә-тің әдеби білімін одан әрі өлшеусіз дамыт- 
ты. Шығыс халықтары мен орыс әдебиетін, әлем 
әдебиетінің асыл улгілерін, халық (ауыз) әдебиетін 
оқып-біліп қана қоймай, олар туралы, жалпы әде- 
биет туралы ғылыми-зерттеу еңбектерді де зер- 
делей игеру Ә-тің әдеби білімі ез заманының қата- 
рынан майталман әдебиетшісі ретінде қалыптас- 
тырған еді. Аталған оқу орындарында Ә. жалпы, 
қоғамдық-гуманитарлық біліммен қатар, терең 
әдеби білім алды, шығармашылық еңбек сырла- 
рына қанықты, жазушылық шеберліктің әлемдік 
әдебиеттегі асқан улгілерімен табысты. Ә-тің улгі 
алған, ұлағат тапқан әдеби мектебі әдебиеттің езі 
болды, Осы ретте орыс әдебиетінің алатын орны 
зор. Бұл «Абай жолы» роман-эпопеясының жазы- 
лу тарихынан анық байқалады. Роман-эпопеяны 
жазуға қажетті материадцарды жинау мен сурып- 
тау устінде жазушы М. Горькийдің: «Үндемей ка
луга ықтиярың жоқ нәрсе жайыңца ғана жаз» де
ген есиетін іштей қайталап айта беруден танба- 
ған. Л. Толстой, Ф. Достоевский, А, Толстой, 
Ю. Тынянов секілді ірі суреткерлердің шығарма- 
шылық тәжірибесінен «Абай жолы» роман-эпопея- 
сын жазуда автор улкен сабақ алады. Неміс, фран
цуз, ағылшын әдебиеті де жазушының ойына ой 
қосып, қиялын ұштаған, адам жанының шынды- 
ғын ашудың тиімді, утымды тәсілдерін усынған. 
Сонымен бірге автор Абай білім алған әдеби мек- 
тептен де кеп енеге тапқан. Абайдың орыс әде- 
биетімен рухани ундестігін таныту мақсаты М. Әуе- 
зовті А. Пушкин, М. Лермонтов, Салтыков-Щед
рин, И. Крылов секілді суреткерлердің көркемдік- 
эстетикалық даралығы мен даналығын саралауға, 
зерттеп-зерделеуге алып кедці. М. Әуезовтің улгі 
апған әдеби мектебі, осылайша, бірнеше сатылы, 
бірнөше салалы: а) Абайдың шьғармашылық мура- 
сы; ә) халық ауыз әдебиеті; б) Шығыс халықтарьі- 
ның әдебиеті; в) орыс әдебиеті; г) әлем әдебиеті. 
Жазушы езі үлгі алған әдеби мектебінің барлық 
сатылары мен салаларын «Абай жолында» Абай- 
дың шығармашылық мұрасының басты эстетика- 
лык нысанасы турғысынан сараптады.^

«ӘДЕБИ MVPA ЖӘНЕ ОНЫ ЗЕРТТЕУ», жинак. 
Қазак әдебиетінің негізгі проблемаларына арна- 
лып еткізілген 1959 жылғы ғылыми-теориялык
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конференцияның материалдарынан кұралған, Оған 
8 баяндама, 9 косымша баяндама, 29 жарыссөз, 
Ә-тің корытынды сөзі енгізілген. Кітапта казак 
әдебиетін зерттеудің келелі мәселелері, атап айт- 
канда, казак кеңес әдебиеттану ғылымының мін- 
деттері, дәстүр мен жаңашыддык, казактың ре- 
волюцияға дейінгі және кеңес дәуіріндегі ауыз 
әдебиетін зерттеу 18 ғасырдан 20 ғасырдың бас 
кезіне дейінгі казак әдебиетінің даму үрдісі мен 
бағыты сөз болады. Баяндамашылар да, жарыс- 
сезге шыккандар да Ә-тің жазушылык шеберлігін, 
әдебиет туралы ой-пікірлерін мысалға келтіріп, үлгі 
туткан. Ал ұлы жазушы конференцияның жұмы- 
сын корытындылай келіп әрбір каламгердің эсте- 
тикалыкерекшелікті, улттыкхарактерді, сөзстилін, 
ең алдымен, өмірді тануды ескеру кажеттігіне ток- 
талған. Жинак 1961 ж. «Ғылым» баспасынан жарык 
керді. Келемі 36 баспа табак, таралымы 1800 дана.

ӘДЕБИ MVPAFAT, жазушының мурағаты. Бір за- 
манда өмір сүріп, ой-ниет, максат-мүдделері бір 
алаш азаматтарының ішінде Ә-тің мурағаты бүгінге 
толығырак жетті. Дегенмен 30-жылдарға дейінгі 
жазғандарының колжазбалары сакталмаған. Сол 
колжазбаларымен бірге «Ел ағасы» пьесасы, 1927 
ж. Қызылордада басылып шыккан «Әдебиет тари- 
хының» 2-кітабы, «Жетісу казактарының фолькло- 
ры» деп аталатын үлкен монографиясы, А. Крон
ный «Мстислав Удалой» пьесасының аудармасы, 
Абылай туралы жазбалары, әр түрлі жоба-жоспар- 
лары коса жоғалды. 1928 ж. жазылған «Өз жайым- 
нан мағлұмат» деп аталатын емірбаяндык макала- 
сыңда мыналарды айтады: «22-23-жылдың кысын- 
да Ташкенде «Шолпан» журналын шығардык, сон- 
да біраз әңгімелер бастырдым, 1924 жылы кыс 
елде тұрып, бір роман жазып едім, ол өлі баспа- 
дан шыккан жок... 1925 жылы Семейде «Таң» жур
налын шығардык, сонда бірнеше әңгімелерім ба- 
сылды. Сол кыста «Қаракезді» жаздым, 26-27- 
жылы «Сұғанак сұр» деген повесть жазып едім, 
баспаға шыкпады» (папка N° 382, 5-бет). 
30-жылға дейін жазғанынан мурағатын толыкты- 
ратыны -  жаңағы «Өз жайымнан мағлумат», «Хан 
Кене» пьесасының араб әрпіндегі алғашкы нұска- 
сы, оны езінің орыс тіліне аударғандағы колжазба
лары, кырғыздың батырлык эпосы «Манасты» зерт
теу максатымен Ыстыккөл, Бішкек маңайындағы 
ауылдарда болып, сонда естіген әңгімелер мен 
манасшылардың айткан жырларын жазып алғанда- 
ғы шағын блокнот кана. 1932 ж. түрмеден босап 
шыккан Ә. шығармашылык жолдамамен Қазак- 
станның оңтүстік еңірінде бодды. Сонда Жуалы, 
Түлкібас аудандарының бірсыпыра шаруашылык- 
тарымен таныса жүріп жазған койын дәптерінен 
бастап, одан бергі әрбір дүниелерінің түпнускала- 
ры түгелге жуык сакталған. Ондаған пьесалар, 
әңгімелер, очерктер, әдеби-сын, публицистика- 
лык макалалар, ғылыми-зерттеу еңбектері, аудар- 
малары, Абай туралы зерттеулері мен романға ка- 
тысты аса аукымды деректері осы тұстарда кағазға 
түсті. Кептеген блокнот-дәптер, жекелеген кағаз- 
дардағы көркем шьғармаларына, зерттеу еңбек- 
теріне қозғау салған ой-толғаныстардан тұратын 
жазбалары да мұрағат кундылығын арттыра түседі. 
Ал еңбектерінің орыс тілінде жазылуы «Манас» 
эпосы туралы монографиялык зерттеулерінен бас-
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талды, Сөйтіп жазушының әдеби мұрағат «Көксе- 
ректің» 2-3 беттік қолжазбасынан бастап, ең соң- 
ғы Кунцево ауруханасыңда қағазға түскен ой-тол- 
ғаныстары аралығыңдағы қалың-к,алың пагжалар, 
бір беттік, жарты беттік жазбалары к,¥райды. Ә-ті 
әлемге танытқан дүниелердің барлығы осыларда 
жатыр. Қаламгердің бұл мурағатыңда бөтен адам- 
дардың еңбектері де бар; олар: өзі жетекшілік 
еткен студенттер мен аспиранттардың дипломдық, 
диссертациялық жұмыстары, әдебиет тарихы мен 
мәселелеріне қатысты ақыл-кеңес берген, өз колы- 
мен жөндеп, тузеп, бағыт-бағдар нускаған еңбек- 
тер. Бұлардың ішінде Жусіпбек Аймауытовтың 
өмірбаяндык мақаласы мен «Ак білек» романы, 
I. Жансүгіров, С. Мүканов, Ж, Сыздықов, С. Сә- 
дуакасовтар берген алты сүракка кайтарған жауа- 
бы, Б. Күлеевтің бір томдык колжазбалары, 
С. Сәдуақасовтың «Сәрсенбек» романы бар. 
Бүлардан белек біраз жазбалары Мәскеудегі Шы- 
ғыс институты мен Қазакстан Республикасының 
Орталык мемлекеттік мүрағатында, Үлттык Ғылым 
академиясының кітапханасында түр. Ғылыми-мә- 
дени орталыктағы архиві 700-дей папкаға жинак- 
талған, Одан тыс есепке алынбағандары да бар. 
Енді осы папкалардағы дуниелер былай жуйелен- 
ген: 1-ден 37-папкаға дейінгісі «Абай жолы» эпопея- 
сының колжазбалары мен машинкада басылған- 
дары, турлі нүскалары, косымшалары, ел аузынан 
жинаған деректері, езгелердің және езінің орыс 
тіліне аудармалары, аудармашыларға идиомалык, 
фразалыксез тіркестерінтеріп алып, түсіңдірулері, 
толып жаткан жоба-жоспарлары болса, осыған 
жалғас отыздан астам папкалардан әңгіме-повес- 
тері мен очерктері орын алады. Бүлардан кейінгі 
папкаларда драмалык шығармалары мен ғылыми- 
зерттеу еңбектері, сын мен публицистикалык ма- 
калалары, көптеген ғылыми еңбектер мен диплом- 
дык, диссертациялыкжүмыстарға жазған пікірлері, 
жолжазбалары, хаттары сиякты болып жалғасып 
кете барады. Хаттарда езінің жазғандары жене 
езгелердің оған жазғандары жатады. Бүлардың 
катарында «Сакталып калған» дейтін біралуан ма- 
териалдар бар, олар: жазушьға жіберілген тылы- 
ми, керкем еңбектер, тарихи деректер, дипломдык, 
кандидаттык, докторлык жүмыстар, ауыз әде- 
биетінің белгілі екілдері мен фольклорлык туын- 
дылардың нүскалары. Осылардың ішіңде Шәкәрім- 
нің «Қалкаман -  Мамыр» (сөз басы), «Еңлік -  Ке- 
бек» дастанының алдыңғы белімі, оның Әріпке 
жазғаны, Әріптің Байкекшеге жазғаны, Мағауия- 
ның «Хисса Жусіп Кавказдағы», «Медғат -  Қасым», 
«Еңлік -  Кебек», «Манастың» Қырғызстанда жинак- 
талған кеп томдык жазбалары, Кудерікожа мен Үл- 
бикенің айтысы, Мырзаби окиғасы тағы баскалар. 
Бірлі-жарым болмаса, мүрағатыңда 30-жылдарға 
дейінгі шығармаларының колжазбалары немесе 
машинкада басылған сиякты нускалары жок. Өй- 
ткені 1930 ж. езін үстағанда, бүкіл колжазбалары 
мен кітаптарын коса әкеткен. Әуезов колынан 
шыккан еңбектердің жай-жағдайына кез жүгірт- 
сек, мынадай нәрселер байкгілады: 30-жыдцарда- 
ғы шығармаларының тупнүскалары негізінен кол- 
мен латын, араб әріптерінде жазылып, машинка
да басылғандары сирек болса, 50-жылдарға кел- 
генде бүл машыктың езгергендігі керінеді Бүрын- 
ғы шығармалары кеп жағдайда калың-калың дәп-

терлерге жазылған, ал жай кағаздағылары үкып- 
ты түптелген. Бүл әдіс «Абай жолының» алғашкы 
кітаптарыңда да сакталған. Кейінгі жылдары көр- 
ген-білгенін, окыған, ізденген кездерде туында- 
ған ойларын, кейбір жоба-жоспарлары мен жол- 
жазбаларын кағазға түсіргені болмаса, калғанда- 
рының барлығы машинкада басылған. Жалпы Ә. 
колынан туындаған туындылар тугел дерлік осы 
мүрағаттан табылады. Кепшілігінің бірнеше нуска
лары бар, бүл әсіресе зерттеушілер үшін кажет. 
Шьғармашылык лабораториясы осыларды салыс- 
тырулардан, тексерулерден шығады, сейтіп жазу- 
шы бітімі түлғалана туседі, булар әлі де жазушы- 
ны биіктете, ірілендіре береді. Түтас мүрағаттағы 
дүниелер -  жазушы болмысын, бүкіл жаратылыс- 
бітімін бойына жинаған баға жетпес ескерткіш.

Т. Әкім
ӘДЕБИ МҮРАСЫ. Жазушы, драматург, талым, 
педагог, аудармашы, котам кайраткері ретінде Ә- 
тің Ә. м. аса мол әрі жан-жакты. Бүрын жазылып, 
кейін кайта айналып сотута мумкіндігі болматан 
кейбір керкем шытармалары, тылыми еңбектері 
мен макалаларының жобгшары, хаттары, жолжаз
балары, тылыми диссертациялык еңбектерге жаз- 
тан пікірлері де Ә. м-та жатады. Алташкы туыңды- 
сы -  «Қазак.тың өзгеше мінездерінен» бастап, 
бітпей калган соңты «Өскен өркен» романы, «Аме
рика әсерлеріп атты сапарнамасы мен «Есте болар 
сөздер» деген атпен жазып жүрген әр алуан ой- 
лар, толтаныстар, бейнелі сөздер жиынтытынан 
түратын жазбалары сиякты мүралары кепке мәлім. 
Мүралык күнын арттыра тусетін «Еңлік -  Кебек», 
«Қарагөз», “Хан Кене» пьесаларының 2-3 нускала
ры болса, одан кейінгі туыңдыларының көпшілігін- 
де бүл жатдай жиі кездеседі, 30-жылдарта дейінгі 
жазтандарының колжазбалары бізге жетпегендік- 
тен, олардың ерекшеліктері туралы айту киын. 
Одан бергі «Түнгісарын», «Тартыс», «Абай» (траге
дия), «Абайжоіы», «Алуа», «Әйелжолы», «Түркістан 
солай туған», «Дос -  Бедел дос», «Өскен өркеннің» 
нускалары да мура ретінде саналады.
Такырыбы, кетерген мәселесі бір болтанмен, әр 
турлі батыт пен максатта керкемдік шешімін тап- 
каңдары муралык касиетін биіктете, түрлеңціре ту- 
седі. Абай туралы жазтан пьесгіларының езі сала- 
ланып жатыр: «Абай» -  трагедия, «Абай» -  кино
сценарий, “Абай» -  либретто, «Абай» -  әдеби сце
нарий. Булардың аты бірдей де, мазмун-мәні, түр- 
курылысы белек-бөлек. «Абай жолының» алташ 
жарык керген кезінен бастап, соңты басылымына 
дейін бірнеше нускалары калыптаңды. Қазіргі окыр- 
манта белгілі 4 кітабынан баска «Акындар атасы», 
«Акын ата» жене жеке бастырута болатын алташкы 
колжазбалык нускалары бар. Буларта акын туралы 
ел аузынан жинатан естелік, деректер де енеді. 
Үлы суреткер жинатан деректерге катысты жазба- 
ларының ішінде езінің бітім-болмысын танытар- 
лык толтаныстары бар. 1943 ж. ел-жерді көэ гілды- 
нан таты бір еткізіп, кеңіл-кекейіне токып, жаңа, 
тың еңгімелер есту үшін Абай ауданына барады. 
Сонда керген, естіп-білгендері туралы былай деп 
жазыпты: «Сатынып кеп, таты да баяты сабакка 
бара жаткан кундердегі әрбір туп шилерге, әрбір 
асык ойнатан тауларта «енді кайта айналып сен- 
дерді көрем бе, жок па» деген кимас кеңілмен кош- 
тасып, үлкен кеңілмен кетіп барам. Атам (әкем). 
жеңешем (шешем), кәрі апам (үлкен шешем), ка- 
дірлі атам Қаске (Қасымбек), жаны жылы, жаксы 
жеңгем Қалия, апам Күлсім, інім Сабидал -  бәрің-



нің де кдбіріңді көріп өттім. БІрде-бірІңнен тіеттей 
де реніш шеккен шағым жоқ екен. Ойласам: мен 
өзімді^соншама жақсы көрген, соншалық сүйгөн 
мендей жаман баладан көп-көп үміт еткен жак,сы 
жандар ортасында туып өскен екем. Соңғы күндер 
Қаске түсіме еңді; әппақ киімі бар, бірақ ренішті 
халде көрінді. Жан ағам жаңылмаспын: «Жақсы 
бол, ұл бол, ел сүйетін азамат бол. Құр бос күн 
көргіш пысықай бірдеме болам десең, ата-ана- 
ның үмітін жер еткенің» деген сөзіңнен. Ендігі қал- 
ған тірлікте қарызым да сол, іздер, барар мүра- 
тым да сол ғана» («Жидебайға барғанда», №29- 
папка, 90-91-беттер). Осы секілді көптеген жаз- 
балары әдеби нүсқа болуға жарайды.
«Абай» трагедиясына қатысты ізденістері эпопея- 
ның жазу барысындағы ізденістерінен мүлде 
белек. Трагедиясында романдағыдай нақты өмір- 
лік деректерден гөрі, ойға шақыратын арғы-бергі 
дүниелерге көбірек назар аударатындығы байка- 
лады. Олардан Абай ойына, айналасындағыларға 
үйлесетін, түйін түйіндеуге жарайтын ойлар 
кезіксе, қағазға түртіп алып отырған. Ондайлар- 
ды: «1. Инемен қүдық қазу кей көкіректен қаскөй- 
лікті куудан оңайырақ-ау. 4. Ат мініп жау іздеп 
қайтесің, жау өзіңнің ішіңде (надаңдығыңда, ісің- 
де). 6. Жүз ок атып желге кетіргенше, бір ок атып 
жебе бүз. 7. Отты тіл жағады (Оразбай, Әзімбай 
туралы. -  Абай). 12. Қапқан иттен өш алам деп, 
мен де қапсам, аузымда не қасиет қалады. 17. 
Жолға қарсы болса, су да ішпе, пәтуа соны тілесе, 
қан да тек. 19. Қанды ауыз қоркау үзіп жейтін 
жолбарыс барын ойлай ма?» (№-28-папка) тәрізді 
бейнелі сез бен ойларды батыс пен шығыстың ой- 
шылдарынан, қазақтың ез шешендік сездері мен 
мақал-мәтелдерінен іздеді. Булар да мүралық қал- 
пымен, езіндік ерекшелігімен көңіл аударады.

т. Әкім.
ӘДЕБИ ОРТАСЫ. 1. Ә-тің әдеби-шьғармашылық 
қарым-қатынасының аясы үлкен. Оны іштей езара 
сабақтас екі турлі дәрежеде пайымдау дурыс: 
а) ұлт ішіндегі әдеби-шьғармашылық; ә) ұлтара- 
лық дәрежедегі әдеби-шығармашылық карым- 
қатынастар. Жазушының әдеби ортасы осы екі 
арна, екі желі болып тартылған өзара сабақтас әде- 
би байланыстар нәтижесінде қалыптаскан. 
Ә-тің казак әдебиеті өкілдерімен әдеби-шьғарма- 
шылык карым-катынастары оның әдеби ортасы- 
ның улггык дәрежедегі аясын белгілейді. Бұл аяның 
езі үш сатылы: а) жазушының езінің алдындағы 
буын екідцерімен әдеби карым-катынастары; ә) жа- 
зушының өзімен катар, канаттас каламгерлермен 
әдеби қарым-катынастары; б) жазушының езінен 
кейінгі буын екілдерімен әдеби карым-катынаста
ры. Ә. казак әдебиетінің ез тұсындағы алдыңғы 
буынының ірі өкідцерінің көпшілігімен тьгыз карым- 
катынаста бодцы. А. Байтүрсынов, М. Дуләтов, Ж. 
Аймауытов бастаған әдеби-шьгармашылык топпен 
карым-катынас Ә-тің керкемдік-эстетикалык 
іздөністерін улттык, халықтык мазмунмен байыт- 
ты, оның шығармашылык нысана-турғысының 
калыгттасуына зор ыкпалын тигізді. Жамбыл Жаба- 
өв сөкілді халык поэзиясының алыбымен жакын 
карым-катынаста болу, оның акындык шеберлігі, 
айтыстағы аскан өнері туралы, халык поэзиясының 
даму мәсөлелері жайыңца әр жыддарда ой толғап, 
зерделі зерттеу жүргізу нәтижесіңде Әуезов езінің 
әдеби ортасын тың сала, жаңа сапамен байытты. 
Жазушының езі тустас, езімен замаңцас, канаттас 
каламгерлермен қарым-катынасы оның әдеби ор-
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тасынан аса үлкен орын алады. Бұл орайда С. Сей- 
фуллин, Б. Майлин, I. Жансүгіров, М. Жумабаев 
секілді суреткерлермен тікелей немесе шығарма- 
шылык еңбек аркылы байланыста болудың маңы- 
зы зор болды. Ә-тің әдеби ортасының басты сипа- 
тын, мазмұнын оның Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мустафин, 
С. Муқанов, Ә. Тәжібаев сынды каламгерлермен 
әдеби-шығармашылык карым-катынастары одан 
әрі аша түседі. Ә. аталған каламгерлердің шығар- 
малары, шығармашылык ізденістері мен жетістік- 
тері туралы ой-пікірлерін білдіріп, терең пайымда- 
улар, маңызды таддаулар жасап отырған. Олар да 
Ә-тің шығармашылык нысана-турғысы, суреткерлік 
болмыс-бітімі, талпыныстары мен табыстары жай- 
ында ез пікірлерін білдіріп, тиісті усыныстары мен 
бағаларын батыл айткан. Осы аталған каламгер- 
лердің шығармашылығы мен әдеби-шығармашы- 
лык карым-катынастары олардың әдеби ортасын 
ғана емес, олардың тұсыңдағы әдеби процесс бағ- 
дарын айкындаған маңызды да курделі мәдени- 
әлеуметтік кұбылыстар катарына жатады. Жазу- 
шының әдеби ортасының ендігі бір басты кұрам- 
дас белігі -  оның езінен кейінгі әдеби буын екілде- 
рімен карым-катынастары. Бұл жодда сыншыдцык 
жок та, сыршылдык мол. Ә. тарапынан әдебиеттің 
жас буын, жаңа толкынына деген камкорлык, ус- 
таздык есиет, ғибрат айтылса, жастар тарапынан 
Ә-ке деген курмет сезімі ерекше жаркырап, керініс 
тапты. Бул буынның сол тустағы басты екілдері 
Ә. Нурпейісов, Т. Ахтанов, Ә. Әлімжанов, 3. Қаб- 
долов, жас талаптары Т. Молдағалиев, Қ. Мырза- 
лиев, С. Жиенбаев еді.
Үстаздык әдеби карым-катынас деңгейінде Әуе- 
зов ез заманының ірі таланттарының бәрімен ты- 
ғыз байланыста болды. Украин Павло Тычина, Алек
сандр Корнейчук, О. Гончар, белорус Я. Купала, 
Я. Колас, латыш А. Упит, В. Лацис, эстон А, Якоб
сон, армян А. Акопян, әзірбайжан С. Вургун, езбек 
С. Айни, ТӘЖ ІК М. Турсын-заде, түрікмен Б. Керба- 
баев, кыргыз А. Токамбаев, Тугелбай Сыдыкбе- 
ков, Шыңғыс Айтматов, авар Расул Гамзатов, кал- 
мак Д. Кугультинов, орыс А. Фадеев, Н. Тихонов, 
Л. Соболев, Вс. Иванов, М. Шолохов, Н. Погодин, 
алые шетел каламгерлері Л, Арагон, А. Зегерс т. б.

Ә - Т ІҢ  ТЫ ҒЫ З эдеби карым-катынаста болган 
каламдастары. Ә. шығармашылығы туралы олар- 
ДЫҢ пікірлерінің маңызы да зор. Ол булармен эде
би жиындарда бас косып, едебиет мәселелерін тал- 
дап-талкылап кана коймай, олардың жеке шығар- 
машылығы жайында да ой козғап, зерттеу 
жургізген. Бул зерттеу нәтижелерін жазушы езінің 
жоғары оку орындарының студенттеріне окыған 
лекцияларында пайдаланған. Ә-тің әдеби ортасын 
кеңейткен әдеби карым-катынастардың ішінде 
аудармашылык кызметтің алатын орны да үлкен. 
А. Никольская, Л. Соболев, Н. Анов, 3. Кедрина, 
3. Шашкин, Т. Нүртазин, А. Пантиелев М. Әуезовтің 
шығармаларын аудару процесінде жазушының 
езімен акылдасып, кеңесіп отырып, аудармада 
шығарманың улттык сипатын, жазушының шығар- 
машылык даралығы мен стилін ойдағыдай сактауға 
ғана емес, сонымен катар олардың ортак шығар- 
машылык еңбегі еді. Ә-тің әдеби ортасына тән бас
ты ерекшелік осыңдай шығармашылык тутастық пен 
бірлік аркылы аныкталады.

Ж. Дәдебаев.
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ӘДЕБИ СЫЙЛЫҚТАР. Ә. с-дың түрлері көп. Әде- 
биет саласында Ә. «Абай» романы үшін 1949 ж. 
КСРО-ның 1-дәрежелі Сталиндік сыйлығын, 1959 
ж. ”Абай жолы» эпопеясы үшін Лениндік сыйлық 
алды. Улы жазушы бүрынғы Одақ кезінде бірнеше 
жыл Лениндік және Мемлекеттік сыйлык.тар беру 
комитетінің мүшесі болды. Ол бүл кезде М. Жәлил, 
Ш. Айтматов, Р. Ғамзатовтардың Лениндік сый- 
лық алуына көп жәрдемін тигізді. Қазак.стан Жазу- 
шылар одағы М. Әуезов атыңдағы әдеби сыйлық 
белгілеген.
ӘДЕБИ ТІЛ, жазба әдебиет арқылы жүйелі қалып- 
қа түскен, стильдік тармақтары сараланған, қоғам- 
дық қызметі әр түрлі қатынас қүралы. Ол -  сөз 
шеберлерінің өңдеуінен өткен халык. тілі; ауызекі 
сөйлеу тіліне қарама-карсы қүбылыс, жазу тілі, 
кітаби тіл; белгілі бір халыққа жаппай үғымды, 
тусінікті тіл. Ә. т-дің осындай сипаттамалары бар. 
Ә. «Г/л және әдебиет мәселесі» атты мақаласыңда 
осы әдеби тіл мәселесіне кеңінен тоқталған.

Н. Ақбай.
«ӘДЕБИЕТ ЕСКІЛІГІН ЖИНАУШЫЛАРҒА»,
жазушының мақаласы. «Қазақ тілі» газетінде жа- 
рияланған (1925 ж. 23 сәуір). Соңында «Семей тех
никумы» деп қол койылған. Мақаланың авторы 
Әуезов екендігін белгілі ғалым Қ. Мұкаметханов 
архив деректерімен дәлелдеп, оны «Қазақ әдебие- 
ті» газетінің 1971 ж. 15 қаңтардағы саныңда қайта 
бастырды. Мүнда келтірілген дәлелдердің наным- 
дылығы, мақаланың тілі, ой оралымдары оны 
Ә-тің жазғандығына күмән келтіртпейді. Ә. 1924- 
25 ж. Ленинград университетіндегі оқуын узіп, Се- 
мейдегі педтехникумда т. б. оку орындарыңда үс- 
таздық еткен. Сол жылдары «Таң» журналын шыға- 
рысып, онда өзінің көркем туындыларымен қоса 
ел арасынан жинаған ауыз әдебиеті мен әдебиет 
тарихына қатысты шығармаларды жариялап отыр- 
ған. Екіншіден, Мұқаметхановтың көрсеткеніндей, 
Әуезов Семей губерниялық оқу бөлімінің жанын- 
дағы ғылыми-әдістемелік кеңестің мушесі ретіңде 
1925 ж. 15 сәуір күнгі мәжілісінде (N9 21-хаттама) 
жазғы демалыс айларында қазақ ауыз әдебиетін, 
тарихи деректерді жинау мәселесі туралы баяңда- 
ма жасап, жинаушылар үшін нусқаудың үлгісін 
бекіттірген. Үшіншіден, Мүкаметхановтың дәлел- 
деріне қосымша, бүл мақаладағы негізгі ой-пікір- 
лер Ә-тің осы жылдары жазылып, 1927 ж. жарыққа 
шыққан «Әдебиет тарихы» кітабының «Жазушы- 
дан» деп аталатын арнау сөзімен тікелей үйлесіп 
жатса, мақаладағы Қодар бейнесіне берілген мі- 
нездеме мен жырдан келтірілген мысал-узіңді кі- 
таптың «Қозы Көрпеш -  Баянның» мәнісі» атты 
тарауында сол күйіңде өзгеріссіз дерлік қайтала- 
нып келеді, Макдлада автор қазақ әдебиетінің ша- 
шылып жатқан деректерін жинау -  барша жүртшы- 
лықтың міндеті екенін ескертіп, оның қажеттілік 
маңызын таратып түсіндіреді. Бірінші керегі, 
«казак окушысына ой, сезім азығын беру болса, 
одан кейінгі зор пайдасы. .. кәрі казактың бул хун
те шейін көмескі болып келген акыл, сезім жолын- 
дағы бітімін айкын көрсетеді». Өткен күннің уғы- 
мы мен нанымы, әдеті мен салты аныкталып екшел- 
месе, алдыңғыға, келешекке бет түзелмейді. Ирегі 
мен бүралаңы көбейеді деп санайды. Ескілікті 
тірілтудің үшінші керегі: улт мектебінің өз пішінін 
сактап калыптануы кажет деген пікірді дәлелдейді.

Әдебиет жайынан жазып алатындар>ға арнап 11 тур- 
лі, тарих жайынан жазып алатындарға 5 түрлі 
нускау-ескертпе түзген. Олар ғылыми турғыдан өте 
айкын, мәнді, Айталык, «Бундай өлеңдердің бар- 
лык кездескен турлерін түгел жинау керек. Кім шы- 
ғарды, кай заманда, кімге арналғаны жазылу ке
рек,,. Жинаушыларға койылатын шарт: барлык сөз 
айтушының дәл ез аузынан шыккан калпында ғана 
жазылуы керек» деп ескертеді. Автор осы жазда 
Семей техникумынан 100 шәкіртті арнайы дайын- 
дап шығаратынын айтып, осындай игілікті істі жүзе- 
ге асыруға Қаркаралыдағы казак техникумын да 
шакырған, Оларға бул жұмыста Семей технику- 
мымен айрыкша катынас жасау керектігін өтінген.

К. Сыздыков
«ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ КИНО» ( « Л и т е р а т у р а  и 
к и н о » ) ,  жазушының макаласы. 1944 ж. «Казах
станская правда» газетінің 5 наурыздағы саныңда 
жарияланған. Кейін Әуезовтің шығармалар жи- 
нактарына, баска да басылымдарға енбеген. Ма- 
каланың колжазбасы жазушының өз архивінде 
сактаулы. Ә. казак кино өнерінің туып, калыптасу 
кезеңінің басы-касында жүріп, оған мол үлес кос- 
кан. «Райхан» (1940), «Абай әні» (1945), «Әйел жо
лы» киносценарийлерін жазып, киностудия көр- 
кемдік кеңесінің туракты мушесі болды. 1944 ж. 
бурынғы казак кинохроника студиясы (1936) мен 
көркем фильм студиясы (1941) біріктіріліп, Алма
ты көркем фильм жене хроникалы-документті 
фильм студиясы болып кайта курылтан еді. Осы 
туста жазушы аталмыш макаласын жариялап, эде- 
биет пен кино өнерінің байланысы, ішкі үйлесім, 
уксастыктары мен езіндік ерекшеліктері жене 
казақтың жас кино өнерінің гілдағы міндеттері ту
ралы ой-пікір білдіреді. Ә. жалпы кино енерінің 
туып-калыптасуына әдебиеттің тигізер әсер-ыкпа- 
лын жан-жакты ашып, ете жоғары бағалайды. Қай- 
сы елдің болсын кино өнері өзінің туып, өсіп-даму 
кезеңдерінде халык шығармашылығымен, әде- 
биетімен тығыз байланыста болғандығын, соның 
нәтижесінде айтарлыктай жетістіктерге, мол та- 
быска жетіп отырғанын накты мысалдар аркылы 
дәлелдейді. Ленин, Киров, Чапаев, соңдай-ак та
рихи тұлғалар: Александр Невский, Суворов, Сухэ- 
Батор туралы жасалтан уздік фильмдерді улгі ре- 
тінде атайды. Ал кино өнері де өсіп-даму бары- 
сында, ез кезегінде өнердің баска түрлеріне, әде- 
биетке де игі ыкпалын тигізіп, мол мүмкіндіктер 
жасай алатынын, жасампаз коғамның бүгінгі ты- 
ныс-тіршілігін кеңінен камтып, тарихи дәуірлерді 
де тереңінен тартып суреттеуде жетекшілік кыз- 
мет аткаратынын айтады. Сондыктан жазушыла- 
рымыздың кино өнеріне белсене араласуы кажет 
екеңдігін, казак жазушыларының жас кино өнерінің 
калыптасып, даму жолына тікелей жауапкер бо- 
латынын баса ескертіп, улкен міндеттер жүктейді. 
Қазак халкының бугінгі өміріндегі үлкен өзгеріс- 
тер, жедел каркынды өсіп-дамулардың адам сана- 
сында, ішкі жан дүниесінде сәулеленуі аркылы кино 
тілінде суреттелуі кажет. Соңдай-ак халкымыздың 
басынан өткен бай тарихы мен шығармашылык 
тулғалары: Абай, Шокан, Біржан, Қурманғазы, 
Жамбыл; батырлары: Абылай, Сырым, Исатай, Ке- 
несары, Амангелді; эпостык жыр-аңыздардағы: 
Баян, Қыз Жібек, Қаншайым, Қоркыт. Асан Қай- 
ғы, Алдар Көселер туралы да шынайы көркем 
фильмдер кою аркылы казак кино өнерін өркенде- 
тіп, өсіруіміз керек деген толғакты ой-пікірлерін 
ортаға салады. 2002 ж. бастап жыл сайын. жас



ғалымдардың «Әуезов оқулары» атты халықара- 
лық ғылыми-теориялық конференциясы өткізіледі.
_  К. Сыздықов.
ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ИНСТИТУТЫ, К а з а х 
с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  Ү л т т ы қ  Ғылым 
а к а д е м и я с ы н ы ң  М. Ә у е з о в  а т ы н д а ғ ы  
Ә д е б и е т  ж ә н е  өнер  и н с т и т у т ы ,  ғылыми- 
зерттеу мекемесі, қазақ фольклортану, әдебиет- 
тану және өнертану ғылымдарының орталығы. 
1933 ж. ашылған. 1961 ж. Әдебиет және өнер ин
ституты болып құрылып, сол жылы маусымда Ә. 
есімі берілді. 1963 ж. институт құрамыңда ғылыми 
бөлім ретінде Ә-тің әдеби-мемориаддық мұражайы 
ашылды. 1996 жыддан бастап бул муражай «Әуезов 
уйі» ғылыми-мәдени орталығына айналды, Әр 
жылдары институт директоры болып М. Базарба- 
ев, Ә. Шәріпов, 3. Ахметов, Ш. Елеукенов, Ш. 
Ыбыраев істеді. Институттың қалыптасуына Ә. ул- 
кен үлес қосты. Ол 1943 ж. қаңтар айынан инсти- 
туттың әдебиет секторының аға ғылыми қызмет- 
кері, 1946 жыддан -  қазақ әдебиеті тарихы секто- 
рының, 1957 ж. халықауыз әдебиеті бөлімінің мең- 
герушісі бодцы. 1946 ж. Ғылым академиясы құрыл- 
ған кезде академияның туңғыш толык мүшелігіне 
сайлаңцы. Институтта жұмыс істеген жылдары Ә, 
ауыз әдебиеті, әдебиет тарихы бойынша, Абай 
шығармашыльгы туралы көп еңбек етіп, іргелі зерт- 
теулер жазды. Абайдың 100 жылдық мерекесіне 
орай, Абай мұрасын зерттеу бөлімі ашылып, 
жетекшілік етті, сонда М. Сильченко, Б. Жақып- 
баев, Ғ. Сағди, С. Мұқановт. б. қызмететті. «Қазақ 
әдебиеті тарихының» (1948, 1960) 1-томының әрі 
авторы, әрі бас редакторы болды. 1959 ж. «Әр 
жылдар ойлары», 1962 ж. «Уақыт және әдебиет» 
деген ғылыми жинақтары жарық керді. Абайтану 
ғылымының негізін қалап, 30 жылдан астам уакы- 
тын ұлы ақын өмірін, әдеби мурасын зерттеу, жи- 
нақтау, бастыру ісіне арнады. Абай шығармала- 
рының 1933, 1939, 1940, 1945, 1949 ж. толық жи- 
нактары Ә, редакциясымен жарық көрді. «Абай 
(Ибраһим) Құнанбаев» атты көлемді монография- 
сы 1967 ж. басылып шықты.
Институтта 1991 ж. Абайтану бөлімі кайта ашы
лып, оның құрамындағы шығармашылық топ 
(3. Ахметов, С. Қирабаев, Қ. Муқаметханов, 
М. Мырзахметов, Ж. Ысмағулов) Абайдың шы- 
ғармашылык мұрасын басып шығарғаны және ол 
туралы ғылыми-зерттеу еңбектері ушін республи- 
калык Мемлекеттік сыйлығын алды (1996). Инсти
тут ғалымдары Ә. мұрасын 1967-69 ж. М. Базар- 
баеөтың басшылығымен 12 том, 1979-85 ж. 20 том 
етіп жариялады. 1997 ж. 50 томдық толық жинағын 
шығару қолға алынды. Ә-тің шығармашылығы ту
ралы 3. Ахметов, Р. Бердібай, М. Мырзахметулы, 
Б. Қундакбайулы, Т. Журтбай, Т. Әкімов т. б. ең- 
бектері жарық керіп, кандидаттық және доктор- 
лык диссертациялар корғадцы, Институттың каты- 
суымен Ә-тің 80 жыдцьғына арналған салтанатты 
жинапыстар мен ғылыми-теориялык конференция- 
лардың материалдары «Мұхтар Әуезов -  совет 
әдебиетінің классигі» (1980), 90 жылдығына бай- 
ланысты мерекелік шаралар мен ғылыми конфе- 
ренциялар материалдары «Мухтар Әуезов жене 
казіргі заманғы әдөбиет» (1989) жинактары жарык 
көрді. Үлы суреткердің ЮНЕСКО келемінде ата- 
лып өткен 100 жыдцык мерейтойына арналған ме- 
рекелік сессиясы мен халыкаралык ғылыми конфе
ренция уйымдастырылып, олардың материалда
ры жеке жинак болып шыкты. Институт ғалымда-
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рының «Мухтар мурасы. Наследие Мухтара» атты 
ғылыми зерттеулер мен макалалар жинағы екі тілде 
жарык көрді (1997). 2002 жылдан бастап «Әуезов 
екулары» атты халыкаралык ғылыми-теориялык 
конференция дәстурлі турде жыл сайын өткізіліп 
келеді.

С. Қорабай

ӘДЕБИЕТ ЗЕРТТЕУ ЕҢБЕП. Ә. шығармашылык 
емірінің алғашкы кезеңінен бастап керкем шығар- 
малар жазумен катар, әдеби сын, зерттеу еңбек- 
тер тудырған. Оның ең алғаш баспа бетінде жария- 
ланған еңбектері әдеби-публицистикалык сын 
макалалар еді. Жазушы 1928 ж. «Өз жайымнан 
мағлумат» атты емірбаянында: «Алғашкы жазула- 
рым сырлы әдебиет бетінде болмай, жалпы га
зет, журнал макалаларынан басталды» деп жаз- 
ған еді. Ә. казак әдебиеттану ғылымында алғаш- 
кылардың бірі болып, әдебиет тарихына байла- 
нысты зерттеу макалалар, окулык еңбектер жазып, 
тыңнан жол салды, мол ғылыми мура калдырды. 
1918 ж. «Абайдың өнері һәм кызметі», «Абайдан 
соңғы акындар» атты макалалардан бастап, 20- 
жыдцары «Казак әдебиетінің бүгінгі дәуірі», «Кы
зыл суңкарлар» (1922-23), «Алтынсарыулы Ыбырай» 
(1923), «Халык әдебиеті туралы» (1924), «Ко- 
быланды батыр» (1925), «Жалпы театр енері мен 
казак театры» (1926), т. б. макалалар мен «Эдеби- 
ет тарихыо (1927) атты келемді зерттеу кітабын жа
риялады. Жазушы осы кезеңнен бастап емірінің 
соңына дейін казак ауыз әдебиеті мен жазбаша 
әдебиетінің тарихы, оның басты екілдері мен не- 
ГІЗГІ туындылары туралы зерттеу еңбектер жазған. 
Ә. әуел бастан әдебиет тарихын халыктың жалпы 
азаматтык тарихымен тығыз бірлікте карастыру 
кажет деп бідді. Ол казак фольклористикасында 
ауызша әдебиеттің турлерін: «1) сыршылдык салт 
елеһщері; 2) әңгімелі өлендер (батырлар әңгімесі, 
ел поэмалары, тарихи елеңдер; 3) айтыс-такпак; 
4) ертегі, макал, метел, жумбак» деп топтастыра- 
ды. Ғалым кейінірек осы езекті мәселеге кэйта 
оралып, өз улгісін дамытып, жетілдіре түсті. Олар- 
дың кейбіреулерін кең таратып, алмастырып, бас- 
каша атағанымен, сол алғашкы топтастырудың 
негізі сакталып, іргетас болып каланды. 30-жыл- 
дардың соңында Ә. Л. Соболевпен бірге жазған 
«Казак халкының эпосы мен фольклоры» атты 
зерттеуі кейін езінің тікелей жетекшілігімен, 1948 
және 1960 ж. шыккан «Казак әдебиеті тарихының» 
(1-т., 1-кітап) академиялык басылымыңда мейлін- 
ше толыктырылып, жетілдіріліп жарияланды, «Әде- 
биет тарихы» зерттеу еңбегінің 1-бөлімінде автор 
сыршыддык салт өлеңдерін: «жалпак елдің салты- 
мен байланыскан ел елеңдері, дін салты мен 
уғымынан туатын елеңдер, кыз узату устіндегі салт 
елеңдер» деп уш түрге беліп карастырды. Олар- 
дың әркайсысының туып, таралуын халыктың кун- 
дел! кті турмыстык, әдет-ғурып салтымен тікелей 
сабактастырып айкыңдады. Сапт өлеңдерінің кей- 
бірін баска ел әдебиеттерінде кездесетін үл- 
гілермен де салыстыра отырып казак ауыз әде- 
биетінің езіндік езгешелік-ерекшеліктерін ашып 
көрсетті. Ал естірту, көңіл айту өлеңдерінің де ті- 
келей турмыс таукыметі мен соның кажетінен ту- 
ғандығын, «кайғы үстіндегі суйеу сөз, кеңіл ай- 
тып жубаткан сөз болатынын», яғни егер естіртуде 
кебіне туспал, жумбакпен ауыр хабарға алдын ала
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дайындап алса, көңіл айтуда «ауыр хабар алғаш- 
хы рет естілетін жерде қур ғана қайғының бірін 
айтып, жараның аузын ашып қоймай, к,азақтағы 
бауырмалдық, туысқандық, жанкуйерлік жолмен 
соның емі сияқты жұбату да айтылады» деді. 
Дінмен байланысты өлеңдердің ішінде басқа ха- 
лыхтардың ауыз әдебиетінде көп кездесе хой- 
майтын қазақ арасындағы ескі діннің сарқыты 
саналатын «бақсы сарынының» ерекшеліктері 
жайлы да жазушының ой-пікірі көңіл аударар- 
лықтай.
Ә, батырлар жырын мағыналық, көркемдік ерек- 
шеліктерімен қатар тарихи тұрғыдан да тексеріп 
тану қажет деп санайды. «Батырлар әңгімесінің 
басы ескі турік бірлігінің заманындағы әңгімелер- 
ден шығады... Қазақтағы батырлар әңгімелерін 
басынан аяғына дейін анықтап, тексеріп қараған- 
да, бізге тіпті анық қылып тарих бетін ашып береді 
демесек те, сол ескі тарих көлемінде болған ірі 
мезгілдердің барлығының да улы суретін нобайы- 
мен, туспалмен көрсеткендей болады» деп, олар- 
ды талдау барысында әрбір жырдың тарихи 
негізін, ел тарихымен жанасатын тустарын айы- 
рып айқындап, өзіндік таным-болжамын білдіріп 
отырады («Әдебиет тарихы», 64-бет).
“Қозы Көрпеш -  Баян сулу» мен «Қыз Жібек» көр- 
кем, іңкәр ғашықтық жыры болумен катар көшпелі 
казак елінің өзгеден бөлек турмыс-тіршілігінен, 
саж, кәсібінен көп мағлумат беретін, «калың казак 
жайлаған жібектей шалғыны, көлеңкелі ағашы, 
коңыр желі, малға шүйгін ак көдесі бар Сарыар- 
каның жыры, барлык казак елінің ішкі, сырткы өмі- 
рінің күйі, даласы мен кәсібі, салтының жыры» 
деп жазады. «Қозы Көрпеш -  Баянның» мәнісі» 
атты талдауында жазушы жыр кейіпкерлерінің 
әркайсысы бір-біріне де, баскаларға да мулде 
ұксамайтын өте шебер жасалған өзіндік типтік 
бейнелердің әсем тізбегі сияқты. Жырдағы, бір 
жағынан, өте нәзік, сұлу сезімді махаббат иелері 
мен, екінші жағынан, кара куш пен дүниеқор па- 
сыктардың тартысын «касын түйген кара булт пен 
жүйрік, өткір найзағайды алыстыртандай бола
ды» деп дел сипаттайды. Ғалым «Қыз Жібек» жы
рын да осылайша, өзіндік әсем ерекшеліктерін 
туптен тартып, жан-жакты да терең талдай келе, 
оны «ел әдебиетінің ішінде жазбаның романы си- 
якты көрінеді» деп өте жоғары бағалайды. Бұл екі 
жыр туралы жазушы 1939, 1948, 1960 ж. кайта то- 
лыктырып, жаңадан өңдеп жазған болатын. Автор 
ноқтаға бас иіп, орыска бағынуға қарсы халык на- 
разылығынан туған козғалыс, көтерілістер туралы 
жырлардың «әзірге колда бары» деп, «Кенесары -  
Наурызбай», «Исатай -  Махамбет», «Бекет батыр» 
жырларын талдап карастырады. Олардың жеке- 
жеке өзіндік ерекшелік касиеттерін ашып, анық- 
тай отырып, жалпы осы тарихи жырларға тән, ауыз 
әдебиетінің баска түрлерінен, батырлар жырынан 
айырым өзгешеліктерін де саралап айкындайды. 
Тарихи жырларда өзге өлең-жырлардай туспалмен 
асыра, айдарлай суреттеуге бой ұра коймайды, 
өйткені куні кеше ғана өткен «барлык окиғалар- 
дың бетінде тарих басып өткен жер сорғалаған 
кан, сойқактаған із болып ашык жатыр». Сондык- 
тан оларда акын қиялы қаншалык шарықтаймын 
дегенімен «өмір кісенімен тұсалып», бурынғы 
өлеңдердегі жасырынды сүйетін туманды сарын

сейіліп, әдебиетте жаңа бағыт туғызып, өмірге 
жанасу басымдау бола берген.
Айтыс өлеңдерінің «казак ескілігінде өте жанды, 
өте кызулы, бағалы сөз болғандығын, ...айтыс 
сөздерінің молдығы мен көп жайылғандығына 
карасак, казак елі акындык теңізі сиякты көрінеді» 
деп, оны баска халыктардың әдебиетіңдегі кейбір 
анда-санда кездесетін өлең жарысына уксаған 
шашыранды өлеңдерге карағанда, айтыс «казак 
әдебиетінің өзіне ғана меншікті саналады» деген 
түйінді пікірін білдіреді (М. Әуезов. Әдебиет тари
хы. А., 1991, 172-173-беттер). Кейінгі зерттеулерін- 
де автор айтыс өлеңдерін: әдет-салт айтысы және 
ақындар айтысы деп үлкен екі топка беліп, акын- 
дар айтысын сырткы түр ерекшеліктеріне карай: 
туре айтыс және суре айтыс деп, туре айтысты -  
кайым өлең, кара өлең деп топтап жіктейді. 1946 
ж. «Жамбылдың айтыстағы өнері» атты ғылыми ба- 
яндамасында Ә. айтыс акындарына тэн езгеше 
ерекшеліктерді айкындап, саралай келіп, ол акын- 
дарға халык «суырыпсалма акын» деген атак бере- 
ТІНІН, олардың «кынаптан кылыш суыргандай жалт 
еткіш, ОТТЫ , өткір өнер иесі» болатынын; «шабьоы 
келген акпа акын бабындағы аш кыранға мендес, 
турғыдан томағасын тартқанда алғыр кыран бар 
өңірді сәтте көріп, шолып өтіп, кимыл еткен шөп 
басын, кыбыр еткен тышкан жүрісін, кылт етіп 
буккан түлкі түгін ілезде шалып калғандай. Айтыс 
ағымындағы акпа акын да сондайлык көмескіні 
көргіш, бұлдырды білгіш болмак шарт» деп ай- 
қыңдайды (Әр жылдар ойлары. А., 1959, 360-бет). 
1922 ж. жазған «Қазак. әдебиетінің бүгінһ дәуірЫ 
атты тарихи-әдеби сын еңбегінде әдебиеттің өткен 
дәуірлеріне кысқаша шолу жасап, жазба әдебиет- 
тің басын, басталу кезеңін «көшпелі дәуір әде- 
биеті» деп атаған еді. Кейінгі «Әдебиет тарихы» 
атты кітапта жазушы осы ой-танымын ары карай 
кеңейтіп, дамытып, «көшпелі дәуір» деген жалпы 
атауды нақтылай түсіп, ол кезеңдегі әдебиетті 
«Зар заман ақындары» деп атайды. Бул атауды 
автор Шортанбай ақынның заман халін айткан бір 
өлеңнің аты болса да, «Шортанбайдың өлеңі ілгері 
соңғы ірі акындардың барлык куй, сарынын бір 
араға тутастырғандай жиынды өлең болғандык- 
тан, бүкіл бір дәуірде бір сарынмен өлең айткан 
акындардың барлығына «Зар заман акыңдары» де
ген ат койдык» деп түсіндіреді (Әдебиет тарихы. 
А., 1991, 192-бет).
Жазушы өзінің бала кезінен Абай өлеңдерін жат- 
тап өсіп, одан рухани нэр алып, суйепне сіңіріп, 
ӨСІП жетілгенін үнемі айтып, жазып келген. Семей 
семинариясында окып журген кезінде 1918 ж. 
Ж. Аймауытовпен бірге «Абай» атты журнал шыга- 
рысып, «Абайдың өнері һәм кызметі«, ’^Абайдан 
соңғы ақындар” атты макалалар жарияланған. 
1922-23 ж. «Шолпан» журналында бастырған «Ка
зак әдебиетінің бугінгі дәуірі» атты тарихи-әдеби 
сын макаласында Абай шығармашылығына кеңі- 
нен тоқталып, казак әдебиетінің тарихын Абайға 
дейінгі және Абай дәуірі деп жіктейді. Осы еңбек- 
терден бастап Абай такырыбына арнап узбей көр- 
кем туындылар мен ғылыми-зерттеулер жазды. 
Ә. ерте бастан Абай туындыларын жинап, оның 
толык шығармалар жинағын 1933, 1939-40, 1945, 
1957 ж. курастырып, толыктырып жариялады Оның 
ішінде акын еңбектерінің жартысына жуығын өзі 
іздестіріп-тауып енгізді. Орыс, өзбек, кырғыз, уй- 
ғыр, караксілпак т. б. көптеген тілдерге аудартып, 
бірнеше дүркін басылып шығуына тікелей ат са-



лысып, басшылық жасады. Абайдың ғылыми өмір- 
баянын тынбай зерттеп, 4 рет толықтырып жазып 
шықты. Жеке тақырыптарға жазған мақала, зерт- 
теулерінен, абайтану курсынан оқыған дәрістері 
мен баяндамаларынан басқа 1959 ж. шыққан «Абай 
(Ибраһим) Құнанбаев» атты монографиялық зерт- 
теуінде ақынның өмірі мен шығармашылығын жан- 
жақты талдап, қарастырған. Ә. осы монография- 
лык зерттеуінде Абайдың ақындық айналасының, 
ақыңцық мектебінің төл шәкірттері Ақылбай, Ма- 
ғауия, Көкбайлардың шығармалары жайлы, олар- 
дың тақырыптық, көркемдік жаңалықтарына Абай 
дәстүрінің әсер-ықпалы, шьғармашылық ерекше- 
ліктеріне байланысты алғаш рет тужырым байлау- 
лар жасап, кейінгі зерттеушілерге жөн-жоба, жол 
көрсетіп берді. Ақылбайдың «Дағыстан», «Зұлыс» 
поэм^арына талдау жасап, онда Абайдың антик 
дәуірінен «Ескеңдір», араб ескілігінен «Масғут» по- 
эмаларының үлгісімен «улттык шеңберден кеңірөк 
өріс іздеген дәстүрін» жалғастырғанын атап өтеді. 
Поэмаларда кызык окиғалы тартыс түйіндерін өте 
шебер калыптап, адам образын көрсетуде махаб- 
бат, кек сиякты өте сезімді күйлерді аса зорай- 
тып жырлайды. Өлең тілінде, теңеулерінде «көте- 
ре көріктеу, асыра сипаттау мысалдары көп кез- 
деседі» деп, жалпы «Акылбайдың суретшілігінде 
өзгеше бір өндімелі кеңдік пен үйлескен анык 
дәлдік бар» деген тұжырым айтты. Мағауияның 
романтизм сарынындағы «Медғат Қасым» по- 
эмасына кеңірек токталып, оны «барлык курылыс» 
стилімен, сюжеттік, образдык мәдениет өрнегімен 
және казак поэма жанрына кіргізген жаңаша ше- 
берліктерімен орыс поэмаларынан көп үлгі алға- 
нын айкын танытады.
1994 ж. жарияланған «Абайтану дәрістері» атты кі- 
тапка енген Ә-тің «Абай мектебінің акыңдары» де
ген тезис жазбасында: «Абай шәкірттерініңдәлосы 
жөніңдегі табыс нәтижелерін айтканда, олардың 
бірде-бірі Абай жеткен дәрежеге жеткен жок» де
ген әділ пікірін айткан. Осы кітаптағы «Көкбайдың 
ақындығы» атты макаласыңда оның «Абай айнала- 
сындағы бар акынның ішінде суырыпсалма, им- 
провизацияға ең жүйрік акын» болғандығын атап 
көрсетіп, 1924 жылдан бастап Абайдың өмірбая- 
нын жазушыларға және шығармаларының толык 
жинағын кұрастыруға «Көкбай барынша зор кемек 
көрсеткен еді» деп, мол ризашылыкпен дәріптей- 
ді. Ә. ілгергі «Абайдан соңғы акындар» атты мака- 
ласында Абайдың акыңцык дәстүрін жалғастыру- 
шылар ретінде А. Байтүрсынов, Ш. Қүдайбердиев, 
М. Жүмабаев, М. Дулатов, С. Торайғыров, С, Дө- 
нентаев, А. Мәметов, Б. Өтетілеуов, Ғ. Қарашев- 
тарды атап, оларды елеңдерінің мазмүн-мағынасы- 
на, өрнек үлгісіне карай, теориялык, тарихи ерек- 
шелік түрғысынан үш түрлі негізгі топка бөліп сара- 
лап карастырған. Жазушы жеке макала, зерттеуле- 
рінде кеңес дәуіріндегі казак әдебиетінің басты 
өкілдерінің өмірі мен шығармашыльғы туралы, әде- 
биеттердің өзара байланысы және кейбір үлт әде- 
биеттерінің шығармалары туралы, жас акын-жазу- 
шылардың алғашкы сәтті туындылары жайлы да 
өзіндік ой-пікірлерін біддірген. Әуезовтің жоғарьі- 
да аталған үлкеңді, кішілі зерттеу еңбектеріңде ай- 
тылған ой-түжырымдары, баға-байламдары наукан- 
дык, кезеңдік өткіншілігімен емес, нағыз ғүлама 
зерттеушіге, сурөткер-ғалымға тән өзіндік терең 
теориялык танымымен, кемел көрегендік болжа- 
мымен айкын ерекшеленеді, сонысымен күнды.

К. СЫЗДЫК.0В.
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«ӘДЕБИЕТ МАЙДАНЫ», журнал. Әдеби-бүкара- 
лык, коғамдык-саяси басылым ретінде 1932-39 ж. 
шыкты. Қазак жазушыларының керкем шығарма- 
лары, ауыз әдебиетінің үлгілері, әдеби-сын туын
дылары, публицистика, очерктер жиі жариялан- 
ды. Басылымның калыптасуына С. Сейфуллин, 
Б. Майлин, I. Жансүгіров, С. Мүкановтар көп еңбек 
сіңірді. Ә. узбей макала жазып, журналдың кер- 
кемдік сапасын арттыруға мол ыкпал етті. «Әуезү- 
лының сөзі» (1933, №1), «Абай акындығының ай- 
наласы» (1934, №11), «Абайдың мәдени іздену- 
лері» (1937, N97), «Қалмаканнан не тілер едік» (1937, 
№ 9), «Ардакты Жәке» (1938, N9 5), «Жүмбак тура
лы» (1938, № 10) деген макалаларын жариялады. 
«ӘДЕБИЕТ МАЙДАНЫНДА» («На л и т е р а 
т у р н о й  с т р о й к е » ) ,  жазушының макаласы. 
1934 ж. «Литературный Казахстан» газетінің ма- 
мырдағы санында шыккан. Ә-тің орыс тілінде жа- 
зылған макалаларының ішіндегі тілі өте көркем, 
ширактығымен көзгетүседі. 30-жылдардың алғаш- 
кы жартысындағы коғамдағы казак әдебиетіңце- 
гі саяси-әлеуметтік, идеологиялык ахуалды ай
кын байкайтын, әдебиетті, әлеуметтік жағдайды 
терең түсінетін жазушының заман тынысына карай 
амалсыз мойынсүна отырып жазылған макаланың 
үлгісі. Әйтседе кызыл сөз, үранды үгіт, кесемдерді 
дәріптеу жоктың касы. Макала жазушының жарты- 
лай туземдік калалык мектепте окып жүрген кезін- 
де классикалык орыс әдебиетінен білетін тыныш 
орыс деревнясы мен «күдайға караған» орыс ша- 
руасының калпы шын емірде мүлде ондай емес 
болып шыкканын айтудан басталады. Бугінгі казак 
жастарының сана-сезімі аз жылдардың ішінде 
ғасырлар ғана өзгерте алатын дәрежеде ескенін 
айтып, бүрынғы әдебиетке карсы пролетарлык 
орыс әдебиетінің кейбір үлгілерін мысалға алған. 
Керкем шындык жайында идеологиялык талаптар 
түрғысынан ойлар, жазушылардың өмірдің, коғам- 
ның дамуына ілесе алмай жатканын айткан. Ма- 
калада өзінің колхоз, интернационализм такыры- 
бына арналған екі пьеса жене бір повесть жазып 
жатканын еске салган. Сонымен катар бүрыннан 
жазып журген тарихи такырыпты жалгастыра 
беретінін еске салган. Макаланың соңында Бүкіл- 
одактык Кеңес жазушылары одағының үйымдас- 
тыру комитетінің І-пленумының жазушыларға кой- 
ған шығармашылык талаптарына сәйкес, оларды 
енімді еңбек етуге шакырған.

Р. Әбдігулов.
ӘДЕБИЕТ ПЕН ӨНЕР ОНКҮНДІГІ (Қазак әде- 
биеті мен өнерінің Мәскеудегі онкүндіктері), мәде- 
ни-көркем шара. Қазак әдебиеті мен өнерінің 
1-онкүндігі 1936 ж. 17-27 мамыр аралығында 
Мәскеу каласында өтті. Онкүндік казак әдебиеті 
мен өнерін әлемдік деңгейге кетерген және бар
лык рухани куаты мен болмысын таныткан тарихи 
окиға болды. Мәскеу сахнасында «Қыз Жібек» 
пен «Жалбыр» опералары койылды. ҚазЦИК атын- 
дағы (1944 жылдан бастап Қүрманғазы атыңцағы) 
үлт аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен халык 
әндері мен билері, куйлер орындалды. Қазак жа- 
зушыларының әңгіме, елеңдері, пьесалары орыс 
тіліне аударылды. Ә-тің «Татьянаның кырдағы әні» 
әңгімесі ыкшамдалып, «Я, казахскую песню пою» 
деген атпен «Известия» газетінің 1936 жылғы 23 
мамыр кунгі санында Вс. Ивановтың аударуымен
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Оцырмандармен жүздесу. Әдебиет пен өнер онкүңцігі.
Мәскеу. 1958.

жарияланды. Онкүндікке Ж. Жабаев, К. Әзірбаев, 
Ғ. Қалмағанбетұлы, С, Сейфуллин, I. Жансугіров, 
Б. Майлин, М. Әуезов, С. Мұқанов, Ғ. Мусірепов, 
Ғ. Тоғжанов, Т. Жароков, А. Тоқмағамбетов, 
Ә. Тәжібаев қатысты. Ә. «Қазақтың халық музыка- 
сы мен театры» («Қазақ әдебиеті», 1936, 5 мамыр), 
«Ең дана заңды, ең жас мемлекет» («Социалды 
Қазақстан», 1936, 18 маусым), «Культура возрож
денной страны» («Советское искусство», 1936, 11 
мамыр), «Казахская музыка» («Известия», 1936, 
21 мамыр) атты макалаларында онкундіктің ма- 
ҢЫ ЗЫ  мен ОНЫ Ң ету деңгейіне, ұйымдастырылу 
барысына жоғары баға берді.
Казак әдебиетінің Мәскеудегі 2-онкуңдігі 1949 ж. 
10-19 мамырда етті. Осы мәдени шараға орай С. 
Мұқановтың «Ботагез», Ғ. Мусіреповтің «Қазак 
солдаты», Ғ. Мұстафиннің «Шығанақ» романдары 
орыс тіліне аударылды. Ал Ә-тің «Абай» романы- 
ның 1-2-кітабы Л. Соболевтің аударуымен «Со
ветский писатель» жене «Молодая гвардия» бас- 
паларынан бір жылда катар жарык керді. Үлы жа- 
зушы КСРО Ғылым академиясының коғамдык 
ғылымдар белімінде және Мәскеу мемлекеттік 
университетіңде ұйымдастырылған әдеби кештер- 
де сез сейледі. «Игілікті сапар» («Қазак әдебиеті», 
1949, 10 мамыр), «Онкундіктен кейін» («Театр», 
1949, № 7), «Ең зор бакыг» («Литературная газе
та», 1949, 24 желтоксан) атты макалаларында 
Әуезов өзінің осы әдеби онкуңдіктен алған әсері 
мен туйген пікірлерін жазды. «Культура и жизнь» 
газетінде (1949 ж. 31 мамыр) жарияланған «Тама- 
ша туынды» атты макалада Әуезовтің «Абай» ро- 
манына аса жоғары баға берілді.
Казак әдебиеті мен енерінің Мәскеудегі 3-онкүн- 
д ігі 1958 ж. 12-21 желтоксан кундері етті. Бұл 
онкундік -  казак әдебиеті мен мәдениетінің әлем- 
дік деңгейде көтерілгеңдігін дәледцейді. Оған Ка- 
закстанның жетекші өнер шаңырактары мен мәде- 
ниет, ғылым кайраткерлері катысты. Мәскеу кала- 
сының әр турлі театрларының сахнасында, Абай 
атындағы академиялык опера және балет театры 
М. Төлебаевтың «Біржан-Сара» (либреттосы 
К. Жумалиевтікі), А. Жубанов пен Л. Хамидидің 
«Абай» (либреттосы М. Әуезовтікі), Б. В. Асафьев- 
тің «Бакшасарай фонтаны», казак драма театры 
Ә-тің «Еңлік-Кебек», Ғ. Мусіреповтің «Акан сері -  
Актокты» («Акын трагедиясы» деген атпен), Ә. Тә- 
жібаевтің «Жалғыз ағаш орман емес», орыс дра
ма театры -  Н. Ановтың «Мұрагерлер», Окулевичтің

«Джордано Бруно», А. Николаеваның «Жолдағы 
шайкас» спектакльдерін көрсетті. Ә-тің «Абай 
жолы» роман-эпопеясы Л. Соболевтің жетекшілі- 
гімен Мәскеу мемлекеттік әдебиет баспасынан жа
рык көрді. Бұл басылымға 1959 ж, Лениндік сый- 
лык берілді. Жазушы Мәскеу мемлекеттік универ- 
ситетіңце, М. Горький атыңдағы Әлем әдебиеті ин- 
ститутында, кітапханалар мен зауыт-фабрикалар- 
да өткен кездесулерде сөз сейледі. Онкүндік тура- 
лы «Үзілмес достык өреніміз» («Социалистік Қа- 
закстан», 1958 ж. 12 желтоксан), «Шабыт шалкары» 
(«Литературная газета», 1959 ж. 23 желтоксан), 
«Гулденген бакта» («Правда», 1958 ж. 12 желток- 
сан), «Стан, халык, партия» («Знамя», 1959 ж. N»1), 
«Шығарма шаттығы» («Советский союз», 1959, № 
1) атты макалалар жарияланды. Ә. 1936 жене 1958 
ЖЫЛҒЫ едебиет пен өнердің Мескеуде еткен он- 
кундіктерін салыстыра келіп: «Бул окиға біздің ха- 
лкымыз, 6 ІЗ Д ІҢ  мәдениетіміз өзінің алтын гасырын 
басынан кешіріп отыр деп айтуға толык мумкіндік 
береді» деп жоғары бағалады («Шабьл шалкары», 
«Естен кетпес он кун». А., 1961, 225-бет).

Т. Жүртбай, Ж. Шалғънбаееа. 
ӘДЕБИЕТ ПЕН ӨНЕР СЫНЫ. Эуезов едебиет 
сыны туралы арнайы теориялык еңбек жазбағаны- 
мен, турлі жиын-мәжілістерде сөйлеген сөздерін- 
де, едебиет пен өнердің жай-жапсары жайлы айт- 
кан макала, зерттеулеріңде арагідік әдеби сынның 
міңдеті, ерекшеліктері туралы өз ой-пікірлерін ор- 
таға салып отырған. Жазушы өз шығармалары ту
ралы кейбір жөн-жосыксыз сын айткан авторларға 
кайтарған жауап-макалаларында да едеби сынның 
ерекшелігі, сын медениеті жөнінде ойын жгілғас- 
тырып, тереңдете түседі. С. Мұканов «Халык казы- 
насын дұрыс пайдаланайык» атты макаласында 
(«Социалистік Казакстан», 27.02.1939) Ә-тің «Ай- 
ман -  Шолпан» либреттосына таптык турғыдан сая- 
си айып тағып, сын айткан екен. Араға күн салып 
жариялаған «Жақсы сынға -  жан пида» деген мака
ласында жазушы оған накты, өткір жауап кайта- 
рып: «Сынай керме» деп сенің каламыңа ешкім 
жармаспайды. Кұры белден шалып, жаптым жала, 
жактым куйе болмасын, сын орнына киястык жур- 
месін, делел орнына далбай журмесін» дейді. 
С. Нұрышев «Абай акындығының алғашкы кезеңі» 
(«Лениншіл жас», 14.01.1951) атты макаласында 
Абайға Шығыс акыңдарының тигізген асерін жокка 
шығаруға умтылып, Ә-тің осы саладағы ең- 
бектерінен саяси астар іздеп, өрескел пікірлер ай- 
тады. Оған жауап-макаласыңда жазушы осы кезге 
дейінгі Абай мұрасын зерттеуде ғалымдарымыз- 
дың ер алуан салада еңбек етіп, бул жолда өнімді 
табыстарға да жетіп, арагідік кемшілік, кайшыпык- 
тарға да кезігіп отырғандарын аңғартады. «...Ғы- 
лым атынан сөйлеп отырған жолдас І^рышев карта 
адым жердей, кішкене ғана макаласының бойын- 
да езіне-өзі кайшы келіп, екі турлі сөз сөйлейді. Өз 
сөзіне езі оралып жығылады» деп сыншы пікірінің 
кайшылыкты, каукарсыз екенін кадап айтады. 
Көрнекті тіл маманы М. Балакаев 1954 ж. «Социа- 
листік Казакстан» газетінде «Керкем едебиеттің тілі 
жайыңда» деген макала жариялап, Ә-тін, С. Мука- 
новтын, Ғ. Мустафиннін шығармаларынын тіліне 
катты сын айткан. Онда «Абай жолы» романындағы 
кейбір сөз тіркестері, сейлемдері туралы көп жер- 
лерде сездерді мулде орынсыз, ретсіз тіркестіре 
сапу, сөйлемдерді ауыр етіп куру салдарынан тілінін 
есерлі болуы былай турсын, тіпті кейде автордын 
не айткысы келетінін тусіну киын деген сиякты ар-



тық-ауыс пікірлер айтылған. Ә. «Тағы да көркөм 
әдебиеттің тілі туралы» мақаласында сыншының 
әрбір даулы пікіріне нақпа-нақ, жеріне жеткізе, тіпті 
кейде қатаң да өткір жауагттар қайтарған. Айталық, 
тіл маманының «ажарын сезді» деген тіркесті әбес 
санап, оның орнына «ажарын көрді» деп айту керек 
деген ұсынысына: «Ажар» деген бет пішін ғана емес, 
ол адамның кейде іші де, кейде тысы да боп ауыса 
отырады. Ал адамның ішін атаған кез болса, ол 
ішті көруге болмайды, сезуге ғана болады... «У^а- 
рың ақ түлкінің ажарындай» деген елеңде түлкінің 
серейген қулағын, суйір тумсығын, жыжың қаққан 
көзін айта ма? Сол керініп тұрған сипаттарына те
ней ме? Жоқ, жүйрік, жылпаң тағының қайнар қуат- 
қылығына теңейді» дейді. Сонымен қатар сурет- 
кер-ғалым тіл маманының артық-кем, ушқарылау 
айтқан кекесін сөздеріне шамданып қалып, шамыр- 
қанып, қатуланып кеткендей, кей тұстарда, әдеп- 
тен аттамай-ақ, сыпайылап, сыналап батыра сөз 
айтады. Әсіресе тілшінің жазушыны «Халық тілінен 
қашқақтап барады» деген сынына қайтарма, кдтқ- 
ылдау жауаптар берген. Ә. бул мақаласында, 
негізінен, әдеби тіл туралы өрелі тың ой-пікірлер 
айтумен қатар, көркем әдебиеттің тілін зерттеп, 
танудың да басты жөн-жобасын белгілеп берген- 
дей. Бұл бағытта терең, әділ-әрлі сын айту үшін 
тек жалаң тілші ғалым болу жетіспейді, тілші- 
әдебиетші болу қажет деген кесімді пікірін қадап 
айтып, таратып түсіңдіреді.
Автор кім жайлы, қай шығарма туралы жазса да, 
біздегі әдеби сында әуел бастан қалыптасып-ор- 
нығып, әлі кунге айьғып, арыла алмай келе жат- 
қан, бір жағынан, ұрда-жық, әпербақаңцық, екінші 
жағынан, жалпақ шешей, көңіл жықпастық, кез- 
жұмбайлық, бірбеткейлік сияқты унамсыз ауру- 
әдеттерге мүмкіндігінше бой алдырмай, әділеттің 
ақ жолынан ауытқымай, барын-барша, жоғын- 
жоқтай ашып береді. Мысалы, 1922 ж. С. Сейфул- 
линнің «Қызыл сұңқарлар» пьесасын аяусыз, ащы 
сынға алса, 1936 ж. жазған «Шыншыл, тәкәббәр 
ақын» атты мақаласында өсіп-толысқан ақын по- 
эзиясының лайықты жоғары бағасын айтады. Ал 
1935 ж. «Ақ аю» поэмасы шыққанда арнайы мака
ла жазып, жетістіктерін қуп алып қуаттап, жеке- 
жарым кем-кетікжерлерін деатап көрсетеді. Әйгілі 
Челюскиншілер жорьғы туралы жазылып, кейіннен 
республикалық 2-жулдені жеңіп алған бул поэма- 
ны жарыққа шыққан бойда үн қатып, осы тақыры- 
пқа жазылған көп туындылар ішінде жалпы құры- 
лысы мен қолданған әдісі жағынан еркеші асып 
тұрғандьғына сүйсініс білдіреді.
Ә. әдебиеттің муддесін, келешегін кеңінен ойла- 
ғандықтан, жастар шығармашылығына, олардың 
жаңа туындыларына арнайы көңіл беліп, оң тілектер 
айтыпотырған. 1934ж. «Қалмақаннаннетілередік?» 
атты мақаласында ақындық өнердің мән-жайы- 
нан кысқаша тусінік берө келіп, сол тұрғыдан Қал- 
макан өлендөрінің ерекшелігіне тоқталады. Ақын 
өлеңдерінің «өрнегі біркатар калыгттасып, тур, сыр- 
ларын недәуір баурап алғанын», тілінің кепшілікке 
ұғымды, «көп еңбекшінің көкейіне қонымды» еке- 
нін, бұл оның кол жөткен табысы деп атап көрсетеді. 
Сонымен катар сын, акыл-кеңөс, ұсыныстарын да 
коса айтады. 1936 жылы Мәдвниетшілер съезінің 
карсаңында Е. Өмірзаков туралы жазған макала- 
сында автор жас өнерпаздың оншакты жыл 
ішіндегі уздіксіз іздену, өсу, толып-пісу жолына 
жіті зер салып, оның актерлік ерекшелік сипатын 
терең ашып, таныткан, Ә. 1939 және 1949 ж.
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Ә. Тәжібаевтың шьғармашыльғы туралы, 1952 ж. 
Ғабиден Мұстафиннің 50 жылдык мерейтойына 
арнап макалалар жазған. Бұл еңбектерде улы жа- 
зушы сыпыра мактау сиякты әдеттен өзгеше 
жетістік ерекшеліктерін дәл тауып, терең ашып 
танытумен катар кемшілік, олкылык жайларын да 
атап көрсетеді. Сол аркылы автор акын-жазушы- 
лардың шығармашылык ерекшеліктерін айкын си- 
паттай отырып, есіп-даму ерісінің бағыт-бетін де 
белгілеп береді. Ә. жас акын-жазушыларға аға- 
лык, аталык камкорлык жасап, Қ. Шаңғытбаев, 
Ә. Әлімжановтардың алғашкы кітаптарына алғы 
сез жазып, Т. Ахтанов, Ә. Нұрпейісов, 3. Қабдо- 
лов, Т. Әлімкулов, Т. Молдағалиев, Қ. Мырзалиев- 
тердің т. б. шығармашылык кадамдарына жылы 
лебіз білдіріп, сәт сапар тілеген. «Литературная 
газетаның» 1958 жылғы 23 казандағы санында жа- 
рияланған «Путь добрый» атты макаласында жас 
Ш. Айтматовтың «Жәмила» повесіне токталып, бұл 
шығарманың тек кырғыз әдебиетінде ғана емес, 
баска да туыстас халыктар әдебиетінде елең 
еткізер ерекше кубылыс екеніне баса назар аудар- 
ған. Осындай зерделі зерттеулерімен, терең толғ- 
амды теориялык ой-пікірлерімен, сындарлы сын- 
кағидаларымен М. Әуезов әдебиетіміз бен әде- 
биеттану ғылымымыздың сондай-ак өнердің есіп- 
дамуына мол үлес коскан.

К. Сыздыцов.
ӘДЕБИЕТТАНУ. Ә. казак әдебиеттану ғылымы- 
ның алғашкы туып, калыптасу кезеңінен бастап 
ұзак уакыт өнімді еңбек етті. 20-30-жылдары әде- 
биетсынына, баспасөзгебелсенеараласканҒ, Тоғ- 
жанов: «Бұдан екі-үш жыл бұрын керкем әдебиет 
жайында бірен-саран адамдар жазатын. Әуезұлы 
Мухтар жазатын еді, Аймауытулы Жусіпбек жаза
тын еді. Анда-санда Сәкен мен Нәзір айтысып 
коюшы еді. Қазак окығандарының ішінде Жүсіп- 
бек, Мухтарлар -  «маңдай окьғандарымыз», білімі 
де бар, каламы да жуйрік окығаңдар. Өздері сын- 
шы, ездері акын. Алғаш әдебиетті тексеріп, сын 
жазғандар осылар» депті (Ғ. Тоғжанов. «Әдебиет 
пен сын мәселелері», Қызылорда, 1929, 3-бет). Ә. 
әуел бастан әдебиет пен енердің, ғылымның, мә- 
дениеттің коғам өмірінде алатын орнын, адамның 
сана-сезімі мен мінез-кулкын тәрбиелеп-есіруде 
улкен кызмет аткаратынын терең тусініп, кәміл та- 
ныды, Бул жазушының 1917 жылдан бастап жаз- 
ған: «Қазақтың өзгеше мінездері», «Адамдык, негізі 
-  өйел», «Ғылым», «Мәдениет һәм улт» т. б. ғылы- 
ми-публицистикалык макалаларыңцағы ой-пікірле- 
рінен айкын аңғарылады. Сондай-ак ол әдебиет- 
тің теориялык мәселелерін поэзия, проза, драма
тургия жанрларының, әдебиеттің өсіп, даму заң- 
дылыктарын да жете танып, алғаш калам тарту- 
шылардың бірі болды. 1922 жылдың соңында ол 
кызметті өз еркімен калдырып, шығармашылык 
еңбекке ауысып, ғылымға біржола ден кояды. 
1933 ж. жазған «XIX ғасыр мен XX гасыр басын- 
дағы казак әдебиетінің оку кітабында« сол кезең- 
дегі әдебиеттің басты екілдері -  акын-жыраулар- 
дың ерекшеліктеріне теориялык керкемдік-эстети- 
калык талдаулар жасаған. Айталык, Махамбет 
өлеңдері туралы ол Букар жыраудың толғауларын- 
дай алуаны мол курделі емес, бір-ак туйінге арна- 
лып, бір ғана негізгі такырыпка курылғандай, «бу- 
рынғы елең-жырда әр жерден шаң беріп, басы
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қосылмай, бытырап жүретін суреттер мынада пат
ты жымдасып, екшеліп, бір бас, бір тас боп ала- 
ды... “Ереуіл атқа ер салмай» өлеңін автор ұзак. 
бір-ақ сөйлем есегтті, «...неше алуан қатар жарыс- 
қан, жеке-жеке суреттердің байлауы ең аяққы 
жолда -  «ерлердің ісі бітер ме?» деген бір қайы- 
рыммен аяқтайды. Ауызша айтылған желдірме бо- 
лғандықтан, уйқасы кейде келіп, кейде келмейді. 
Бір жерінде қат-қабаттап кетіп, өзге бір жерінде 
шанжау-шанжау тусіп, тырағайлап отыратын уйқа- 
сты... кыздырма сөзд ің құйылыс-тасқыны 
билейді» деп, ақын өлеңдерінде жиі кездесетін 
ассонанс, аллитерацияларды да өзіндік көркемдік 
ерекшеліктер сипатына жатқызған.
Студенттер алдында 1960 ж. сөйлеген сөзінде 
соңғы 40 жыл ішінде қазақ өнерінің музыка, су- 
рет, поэзия саласында айтарлықтай жетістік та- 
быстарға жеткендігін, келешегінен мол уміт кут- 
тіретін жаңа буын жас куштердің алғашқы сәтті 
кадамдарына суйсініс білдірген. Алғашқы өлеңде- 
рімен, тусау кесер жинақтарымен еңді ғана көріне 
бастаған: I. Мәмбетов, Т. Молдағалиев, С. Жиен- 
баев, Қ. Мырзалиев сияк.ты жас ақындардың кей 
өлеңдерінде «журтшылық аузына тусе қоймаған 
талай оралымдар, шеберліктер сезілетініне», 
әдебиетімізге мәдениетті акындар, оқыған ақын- 
дардың келе бастағанына ризашылық көңілмен 
куанады. Олар тек казак әдебиетіңдегі дәстурлерді 
уйренумен шектеліп калмай, айналасын көріп, 
шарлап, ізденіп, туртініп журеді», «біркыдыру 
өзіндік жаңалык тапкысы келеді, өзін өзі танығы- 
сы келеді, өз өмірінің улкен шындығын» айтуға 
ұмтылады. «Жастардың «мені» біртурлі еліктіретін, 
суйсіндіретін, окушыға бас игізетін соншалык 
шындыкпен бетке ыстык демі сезіліп кеткендей 
көрінетін шыншылдык бар, поэзияға керек нәрсе 
-  осы шыншылдык» (“Лениншіл жас», 1960, 28 жел- 
токсан). Жас акындардың «газет, радио тіліңдей» 
шоркактыктан арылып, нағыз поэтикалык тілді 
меңгере бастағанына, «көпсөзділіктің азайғаны- 
на ризашылык бейіл білдіріп, «өлеңнің елшеуі өзінің 
мелшерімен кадірлі», «ой болмаса, шығарма те- 
рең касиетті болмайды... Образ болмай, ойдың 
да касиеті болмайды» деген тужырымын айтады. 
Ә. проза мен роман жанрына байланысты «Үзін- 
ділер^ (1934), «За большие художественные обоб
щения» (1936), «Литература и кино» (1944), «Кейбір 
улт жазушыларының романдары туралы» (1950), 
«Өнер өрінде» (1952), «Абай» романының жаэылуы 
жайынано (1955), «Өмір мен шығарма» (1956), «За- 
ман шарты» (1960), «Қаэіргі роман жене оның ге- 
ройлары» (1961) т. б. макала, зерттеулерін жаз- 
ды. Алгашкы аталган макалада автор әдебиеттің 
заман талабына, уакыт ерекшелігіне сай өзгеріп, 
ӨСІП отыратынын, біздің «бул кунге шейін жер кор- 
кактау боп, жасаң соғып, . . .бойдағы азды-көпті 
курделі улкенге салмай, соныға беттетпей, мейір 
кандыратын белгі тудыра алмай» келе жатканы- 
мызды айтып, «бізде улкен проза кешеуідцеп тұр. 
Шынында, улкен прозасыз -  улкен әдебиет жок» 
деп атап көрсетті («Социадцы Қазакстан», 1934, 
29 казан).
Ә. улкен проза тудыру ушін соған ылайык такы- 
рып пен өмір материалдарын дұрыс таңдап, тал- 
ғап, тану кажет деп білді. Алдымен әрбір суреткер 
өзі такырып етпек өмір ортасының жеке сәттері

мен кубылыстарын жан-жакты терең зерттеп, тек- 
серумен катар сол ортадағы турлі тағдыр мен тар- 
тысты, куаныш пен куйінішті өз басынан өткерген- 
дей етіп, өзінің ішкі-сырткы болмыс-бітімімен 
тугел шомғанда ғана, «кыскасы, бар тынысы бал- 
кыған жазушылык журектен ғана шын шығарма 
туады... өзің талдап алған материалды сую ғана 
емес, барлык шерін, нәзік жайларына шейін туге- 
лімен хиялдап та іштен кешіру шарт. Таңдап алған 
ортасын және тиісті, байланысты жайларын суйіп 
сезінген көңілге ғана шыншыл терең, сенімді су
реттер сай келеді» деді (М. Әуезов. Уакыт және 
әдебиет. А., 1962, 395-бет). Ә. мундай теориялык 
толғамдарын драматургия жанры жайлы, театр, 
кино өнері, музыка туралы макала еңбектерінде 
жалғастырып, тереңдете туседі. Қазакстан жазу- 
шыларының 1-съезіндегі баяндамасында автор: 
«Жаңа улгідегі социалистік реализм драматургия- 
сының жаңаша, саяси-таптык мағынасы оның: 
1) такырыбынан, 2) драмалык туйінінен, 3) тулға- 
сынан (образынан), 4) сюжетінен (әңгіме өнерінен) 
көрінетін болады» деп, мысал дәлелдер келтіріп, 
теориялык талдаулар жасады («Қазак әдебиеті», 
1934, 7 шілде).
Ә. өзінің кейбір макала-зерттеулеріңце әдебиеттің 
сын-сыкак турі, комедия, сатира жанры, эстети- 
каның әзіл-сыкак категориясы туралы да алғаш 
теориялык ой-пікір калыптастырған екен. 1925 ж. 
Ташкентте «Ак жол» газетіне косымша ретінде 
«Шаншар» атты сыкак журналы шыккаңда ол тура
лы «Таң» журналының 3-санында макала жария- 
лап, сыкак журналының шығуы казак мәдениетінің, 
өнер білімінің өскендігінің бір көрінісі болумен 
катар, ол өз кезегінде халыктың сана-сезімін өсі- 
руге де мол улесін коса алатынын атап көрсетеді. 
Автор әзіл-сыкак жанрының өзіндік ерекшелік 
әдісі -  «ол куле отырып, біле отыр дейді, ойнап 
отырып, ойлап отыр, біреудің мініне кулсең, өзің 
сол міннен бойыңды арши отыр дейді». Осындай 
нұскалы тәлім-тәрбиеге сай болу ушін кулкінің 
табиғаты, болмысы кандай болу керек дегенде, 
автор: «Нағыз кулкі сөзде емес, кулкі кылған хал
де болады. Кулкі сөзд ің шатасынан тумайды. 
Сырт пішіні даракы, оспадарлау келген сөзден шын 
кулкі шыкпайды. .. кулкі іспен аралас келсе, бір 
жағы шынға тіреліп, кысылшаң кезде ауыр мен 
жеңілдің жапсарында келсе, көбінесе окыс киын- 
дыкка ушырап калатын жерден туса, соңда дәмді 
болмак» деп, кутпеген жерде тосыннан, окыстан 
келіп, тез шығып, тез басылатын кылт етпе, иек 
артпаны іздейтінін айтады.
Ә. 1937-38 ж. екі рет басылып шыккан, 6-сыныпка 
арналған «Әдебиет хрестоматиясы» кітабында 
«Алдар Көсе, Жиренше шешен, Қожа Нәсір әңгіме- 
лері туралы» сөз еткенде, халыктың суйіп тыңдай- 
тын, ғасырлар бойы ескірмей, кайта еселене жаң- 
ғырып, жаңара түсетін осы сын-сыкак жанрының 
ерекшелігін, күлкі табиғатының тамыр булкілін тап 
басып тауып бергендей. Олардың күлкісінің ерек- 
ше болып, сырткы пішіні аңкау келуімен өзіне 
іштартып аяушылык тудыржандай, «ал ішін, түбін 
байкай келсең, ол аңкаулықтың астары үнемі ащы 
мазак, шебер кулык болып шығады» дейді. Автор 
Қожанасырдың базардан май сатып алу әңгімесін 
мысалға алып, осыңдай «таза аңкаулыктың өзінің 
де ең бір адам иланғысыз турін алып», сонымен 
шын, риясыз таза кулкі тудыра алғандығына да 
айрыкша акжарма ыкылас-бейіл танытады Жазу- 
шы әзіл-сыкак жанры жайлы ой-толғамдарын



кейінгі еңбектерінде де ары қарай өрбітіп, дамыта 
түсті. Бұл жанрдың қоғамдық-әлеуметтік мәнін, 
тәрбиелік қызметі мен өзіңдік ерекшелік сыр-сипа- 
тын айқыңцаумен қатар, оның алуан турлі мол мум- 
кіндіктерін саралап танытады. 1959 ж. «Лениншіл 
жас» газетінде (12 сәуір) жарияланған сол жылы 
сахнаға шыққан драматург Қ. Мухаметжановтың 
«Бөлтірік бөрік астыңда» атты туңғыш комедиясын- 
дағы әрбір жеке типтік кейіпкерді өздерінің кулкілі 
жәйттерінің өзгешелік ерекшеліктеріне орай, орын- 
орнымен жіктеп, жіліктеп берген.
Ә. әдебиет пен өнердің өсіп даму жолында дәстур 
мен жаңашылдық мәселесінің шешуші қызмет ат- 
қаратынын ерте бастан кәміл тусінген. Сондықтан 
ол өзінің әдебиеттануға байланысты алғашқы ма- 
қалаларынан бастап, кейінгі зерттеу еңбектерінде 
бұл өзекті мәселені унемі назардан тыс қалдыр- 
май, ой-толғам, тұжырымдарын айтып отырған. 
Қазақ ауыз әдебиетінде берік қалыптасқан халық- 
тық игі дәстурлерді Асан Қайғы кеңінен игеріп, 
даралай, нақтыландыра туссе, оны кейінгі жырау- 
ларымыз жалғастыра дамытты. Асан Қайғының 
арттағыларға тастап кеткен жұмбағын шешуге 
жұмылған Бұқар жыраудың алуаны мол, курделі 
толғауларындағы «басы қосылмай, бытырап жу- 
ретін суреттерді» Махамбеттер екшеп, қат-қабат- 
тап келіп бір-ақ туйінге қатты жымдастырған бай- 
лауға тірейді. Данышпан Абайдың өзіне дейінгі 
асыл қазыналы дәстурлерді бойына терең сіңіріп, 
әдебиетіміз бен өнеріміздің мазмун-мағынасын, 
тур-тұлғасын жаңартып, биік белеске, шырқау 
шыңға көтерсе, бертінгі ақын-жазушы, өнерпаз- 
дарымыз одан нәр, нур алып, жекелей, сала-сала- 
сы бойынша жалғастырып жаңғыртуда. Автор 
әдебиетіміздің осы ұзын-ырға тарихи даму жолы- 
на жалғасқан жарастықты желі тартып, улттық дәс- 
турдің өзгеру, өсу заңдылықтарын зерделеп қара- 
стырады. Сол ой-тужырымдарының жиынтық қо- 
рытындысы іспетті 1960 ж. Мәскеуде өткен шығыс- 
танушылардың 25-Халықаралық конгресінде жа- 
саған «Дәстүр мен жаңашылдық» атты баяндама- 
сында ол әдеби дәстур болмысты көркем образ- 
даржа айнаддырудың ғасырлар бойы машықтал- 
ған тәсілдерінен және айналамызды қоршаған қо- 
ғамдық орта мен табиғатты ой таразысына сала 
отырып бейнелеудің ұрпақтарға мирас болып келе 
жатқан қағидаларынан құралады, халықтың эсте- 
тикалық талғамына төтеп беріп, ғасырдан-ғасыр- 
ға әкеп тапсыратын эстафета іспеттес бодды де
ген анықтама береді.
Үлы қаламгер әдебиеттердің өзара байланысының 
айқын көрінісі, ең өнімді жолы -  көркем аударма 
деп санайды. Өзі 1918 ж. Л. Толстойдың «Будда» 
әңгімесін аударса, кейінірек қаламы әбден төсел- 
ген кездің өзінде, У. Шекспирдің, 
Дж. Лондонның, Н. Гогольдің, И. Тургеневтің, 
Н. Погодиннің, К. Треневтіңт. б. орыс, батыс клас- 
сиктерінің уздік туындыларын тәржімалады. Жа- 
зушының аударма ісіне ерекше ықылас қоюы -  жай 
машық іздеуден емес, қайта, оны өзінің төл шы- 
ғармашылық қызметімен тікелей байланыстырды. 
Біріншіден, әдебиет пен мәдениеттің өскелең 
қажетін өтеуге қосылған өрнек, улгі-өнеге деп, 
екіншіден, осы жодца өзінің жазушылық, суреткер- 
лік шеберлігін шындап, ширата тусудің өтімді тәсілі 
деп тусінген. Муны, әсіресе, автордың аударма 
ісінің теориялық-проблемалық, тәжірибелік мәсе- 
лелеріне тікелей арналған «Пушкиңці қазақша ау- 
дару тәжірибелері турапы», «Ревизордың» аударма-
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сы туралы», «К,азак сахнасындағы аударма пьеса- 
лар», «Евгений Онегиннің» қазақшасы туралы», 
«Жөңгір» жыры казак тілінде», «Пушкин и братские 
литературы советского народа», «Дворян уясы» ро- 
манының аудармасы туралы» (1952), «Керкем аудар- 
маның кеШ р теориятык мәселелері» сияқты мака
ла, зерттеулерінен айқын аңғарамыз. Бул еңбек- 
терінде Әуезов казак әдебиеттану ғылымында 
аударма өнерінің теориялык мәселелерін алғаш 
зерттеп, жан-жакты карастырып, сөз еткен. Сон- 
дай-ак ол кезінде букілодактык деңгейдегі келелі 
жиын-мәжілістерде баяндама жасап, ой-тужырым- 
дарын ортаға салып отырған. Көркем аудармаға 
байланысты куні бугінгедейінекіудай көзкарастай- 
таласып, текетіресіп келе жатканы белгілі: бірінші 
кезектегі басты талап -  аударманың тупнускаға 
дәлме-дәл келуі ме, жок, жатык-жарастыкты бо- 
луы ма деген мәселе, Әуезов көркем аударманың 
тупнускаға мейлінше дәл келу жағын бірінші ке- 
зекке кояды, тіпті «сөйлеміне сөйлем орай етіп 
аудару» принципы усынған. Ол 1940 ж. «Жәңгір» 
жырының аудармасы туралы жазған макаласының 
өзінде аударылатын шығармалардың ұлттык фор- 
маларының өз дәрежесінде сакталуы аркылы 
тупнусканың негізгі касиеттері айкын көрінумен 
катар, баска улт әдебиеттерінде калыптаскан 
улттык дәстурлер байып, дамиды деп санайды. 
Әуезовтің макала, зерттеулерінде әдебиеттану- 
дың негізгі мәселелерінің бірі болып саналатын 
әдеби тіл, көркем әдебиеттің тілі туралы келелі, 
кенеулі ой-пікірлер айтылған. Ауыз әдебиетіндегі 
елең-жырлардың тіл көркемдігі, әдебиет тарихы- 
ның басты өкілдерінің, Абай шығармаларының, 
кейінгі акын-жазушылардың тіл ерекшеліктері, 
стиль өзгешеліктері жан-жакты, терең талданып, 
сараланады. Сонымен катар жазушының «Қазак 
әдебиет тілін дамытудың кейбір мәселелері», 
«Көркемәдебиеттің тілі туралы», «Ана тіліәдебиетін 
сүйіңіздер» (1957) т. б. макала, еңбектері осы 
өзекті мәселеге тікелей арналған. «Жазушы өз 
дәуіріндегі әдебиет тілін өсіруге, саралауға, ше- 
берлендіруге міндеткер», өйткені әр жазушы 
өзіндік стилімен, өзгеше тіл орамымен жазады. 
Оның устіне әрбір кейіпкерге әр алуан тілдік мі- 
нездеме бергенде, әр турлі кубылысты, көңіл куй 
сәттерін т. б. суреттегенде, жазушы тілді алуан 
турлі кұбылта, турлендіре, жаңаша жарастыкпен 
коддануы шарт. «Мундайы болмаған жазушылык- 
та жан жок, касиет жок, жылылық, жарастык та 
жок». Сонымен Ә. еңбектерінде әдебиеттанудың 
негізгі өзекті мәселелері мейлінше кең, мол кам- 
тылып, карастырылған. Ол казак әдебиеттану 
ғылымының іргетасын каласып, еңсесін көтеріп, 
шаңырағын биіктетушілердің бірегейі болды. Сон- 
дыктан каламгердің ғылыми-сын еңбектерінің ма- 
ңыз-мәні әркашанда жоғары, мәртебелі.

К. Сыздыков.
«ӘДЕБИЕТ ТАРИХЫ», жазушының зерттеу ең- 
бегі. Алаш ұранды әдебиеттің серкелері Ахметтің, 
Әлиханның, Міржакыптың тікелей шәкірті, жалға- 
сы Ә., негізінен, казак прозасы мен драматургия- 
сын әлемдік биікке көтерген улы суреткер. Соны
мен катар ол әдебиеттану, фольклор, тарих, фи
лософия, эстетика саласында да аса бай мура 
калдырған энциклопедиялык куаты бар тамаша 
ғалым еді. Әлемге танылған «Абай жолы» эпопея-
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сына дейін отыздағы жас Мұхтар қаламынан ту- 
ған, Алаш ұрандары әдебиеттің азаттық идеясын 
тағы да бір аспанға көтерген үш туыңды бар, олар: 
«Әдебиет тарихы» (арғы дәуірлер), «Хан Кене» (XIX 
ғасыр), «Қилы заман» (1916 жыл). 20-жылдардың 
2-жартысында әділет әбден бұзылып, билікті қолға 
мыктап алған Сталин және оның төңірегіндегілер, 
олардың жер-жердегі сойылсоғарлары ұлттық 
мәдениетті қудалап, көрнекті қайраткерлерді абақ- 
тыға жаба бастады. Ахмет, Мағжан, Шәкәрім, 
Жүсіпбек, Міржақып, Мұхтар... бәрі де қамал- 
ды, түрмеге, лагерьге жөнелтілді, кейбіреуі сол 
айдаһар аузынан қайтпай қалды. Осы тұста көпте- 
ген кітаптар да «тутқындалып», ұзақ жылдар бойы 
абақтыға қамалды. Сол еңбектің бірі -  Ә-тің «Ә, 
т.>> (1928). Автор Лениндік сыйлық алып, дүниежү- 
зілік даңққа ие болса да, бұл еңбегі көзі тірісіңде 
қайтадан басылған жоқ. ТігттІ, аталмай да келді. 
Сөз жоқ, «Ә. Т . »  жазылғаннан кейінгі көптеген 
жылдар ішінде, ең алдымен Ә-тің өзінің эстетика- 
лык көзқарастары сан алуан өзгерістерге тусті, 
дамыды, кемедденді, екінші жағынан, жалпы қазақ 
әдебиеттану ғылымы тереңдеді, жаңа концепция- 
лар, бағыттар пайда болды, толып жатқан зертте- 
улер, монографиялар, диссертациялар жазылды. 
Бул саладағы табыстарды, жемістерді мулде 
мансуқ ету барып турған солақайлық, нигилизм 
болар еді. Сөйтсе де, идеологиядағы солақай- 
лық, турпайы догматизм кесірінен әдебиет тари- 
хын теріс тусіндірген, ірі тулғалардың өзін қаралап 
көрсеткен, тіпті мүлде ауызға алмай қойған кез- 
дердің кесірі әлі де жойылып біткен жоқ. Ал «Ә. 
т-да» мезгілінде объективті ғылыми турғыдан ай- 
тылған терең тужырымдар қатарыңда қазақ елінің 
отарлануы, өз тәуелсіздігінен айрылуы, осыдан 
туған кесепаттардың әдебиеттегі көріністері тура- 
лы байлам-пайымдауларды жатқызу керек. 
Әдебиет тарихын дәуірлеу мәселелеріне келген- 
де, автордың исламға дейінгі және исламнан 
кейінгі әдебиет деп узақ тарихты екі орасан үлкен 
кезеңге бөліп карауында ғылыми негіз жатыр. Бул, 
әсіресе, фольклорға ерекше дөп келеді. Мундай 
идеяны ең аддымен Ахмет Байтурсыноө айтқанын 
да естен шығармау қажет. Ал сол улы устазынан 
кейін. Семей семинариясында, Ленинград универ- 
ситетінде оқып алған арнаулы біліммен, орыс, 
Еуропа әдебиеттері тарихы туралы үлкен галым- 
дардың алдынан дәріс тыңдап жинаган тәжірибе, 
өз ізденістері қосылып, биік кемелдікке көтерілген 
зор талант иесі, жас, қажырлы Ә-тің «Ә. т.» деген 
еңбек жазуында шыгармашылық заңдылық бар 
еді. Бурын «Абай», «Таң», «Шолпан», «Сана» жур- 
надцарының беттерінде фольклор нусқаларын, ел 
акындарының шыгармаларын, шешендік сөздерін 
жариялаған, Абай туралы, қазақ әдебиетінің арғы- 
бергі тарихы хакында, даму бағдарлары жөнінде 
мақалалар, зерттеулер тудырған жас ғалым 20- 
жылдардың ортасында жүйелі, тутас монография- 
лык еңбек беретін биік гылыми, ойшылдык дәре- 
жеге көтерілген болатын. (іол тустағы баспасөзде 
жарияланган біркыдыру әдеби-сын макалаларда 
эстетикалык талгам төмен, саяси уран, солакай 
дакпырттан аспайды. Әділін айтканда, Ә. ең- 
бегінде классикалык әдебиеттанудың орныкты, 
ғылыми жүйесі, үлкен мәдениет, ой тереңдігі, 
стиль сулулыгы сайрап жатыр. Өнерді өмірдің об-

раздары, суретті бейнесі, жанды, тірі көрінісі деп 
карау, жалпы адам баласының көркемдік игілік- 
терді бірінші катарға шыгару, улттык сулулык ка- 
тегориялары, терминдер әлемдік әдебиеттің биік- 
биік тугырларымен салыстырыла, шендестіріле 
алынады, Кітапта ерекше ыктиятпен талданган 
проблема -  «Зар заман» дәуірінің әдебиеті, Шор- 
танбай өлеңінен алынган ойларды пайдалана оты- 
рып, Ә. казактың әдебиетіндегі ең улы сарын -  
елдік, тәуелсіздік, азаттык, бостаңдык уранының 
көркемсөздегі көріністерін накты шыгармаларды 
айкын саралап талдау аркылы көрсетіп береді. 
Өкінішке орай, 50-60 жыл бойы әдебиетіміздегі 
отаршылдыкка, баскаға басыбайлы кул болуға 
карсылыкка курылган жігерлі, өр, кайсар ағыс ту
ралы айтуға тыйым салынып келді. Тіпті, тәуелсіз- 
діктен айырылуды мадактаған том-том шығарма- 
лар пайда болып, солар дәріптеліп, колпашталып 
жатты. Ал Ә-тің «Ә. т-нда» Асан Қайгыдан баста- 
лып, Букар аркылы өрлеп, Махамбет, Мураттар 
тусында дамып, Шортанбай кезінде шыгандап шы- 
ркаған азаттык рухы зор поэзияның әлеуметтік, 
саяси, улттык, эстетикалык арна-негіздері, мағы- 
на-мәністері тамаша ашылып берілген. Муның 
устіне тарихи жырлардағы өмірлік материал тура
лы тужырымдарды косыңыз. Исатай-Махамбет, 
Сырым Датов, Кенесары -  Наурызбай козғалыс- 
тарының түп мәнісін, негізгі өзегін Ә. бір казыкка 
байлайды, ол -  отаршылыкка карсылык, табанга 
түсіп, мәңгүрт болмаймын деп шапшу, курылған 
зеңбірек, октаулы мылтыкка карсы туру, бір 
сөэбен, азаттык, тәуелсіздік ураны. Халкымыз- 
дың ежелден арман еткен, күрескен, ғасырлар 
бойы умтылған нысанасы -  егемендік идеясы бу- 
гінгі тәуелсіздік максуттарымен астасып жатка- 
нынакөзіңізжетеді. Кітапта«Қобыланды», «ЕрТар- 
ғын», «Қозы Көрпеш -  Баян сулу» жырлары улттык 
табиғатты, тарихи-өмірлік негіздері туржысынан да, 
көркемдік-эстетикалык, жанрлык-образдык аспек- 
тіден де терең талданады. Осы эпостык шыгар- 
малар туралы кейін жазылган көптеген еңбекте- 
рінде айтылмаған ойлардың өзін Ә. зерттеуінен 
табуға болады. Кезінде зиянды, жаулык идеясы 
бар шыгармалар катарына іліккен туындылар 
кітапханалардан жиналып алынып, жойылган, өр- 
телген, ондай кітаптарды сактаган бірен-саран 
адамдар сотталған, жауапка тартылган, тіпті түрме- 
ге камалып, атылып кеткендер де аз емес. Ә-тің 
«Ә. Т . »  түгелге жуык жойылып жіберілген, тіпті ав- 
тордың өзінде жалғыз данасы калмаған. «Ә. т.» 
зерттеуінің баспа талаптарымен еріксіз кыскар- 
тылып, ыкшамдалған нускасы Ә-тің 20 томдык шы
гармалар жинағының 16-томында басылды, Жеке 
кітап болып, толык куйінде 1991 ж. басылды.

Р. Нурғали.
«ӘДЕБИЕТ ТУРАЛЫ» («О л и т е р а т у р е » ) ,  
жинак. Авторы -  Ә. Қурастырған Н, Акбай. 
1997 ж. «Санат» баспасынан оку куралы ретінде 
жарык көрген. Кітапка жазушының әдебиет мәсе- 
лелері жөнінде казакша жазган «Қазак халкының 
эпосы мен фольклоры», «Қозы Көрпеш -  Баян су
лу», «Қыз Жібек», «Айтыс өлеңдері», «Жумбак ту
ралы» деп аталатын субелі ғылыми-зерттеу еңбек- 
тері енгізілген. Ал екінші бөлімге әр жыддары орыс 
тілінде жазған бір топ шығармалары тогггастырыл- 
ған («Великий поэт казахского народа Абай Ку- 
нанбаев», «Народность и реализм Абая», «Как я 
работал над романами «Абай» и «Путь Абая», «Ма- 
нас» -  героическая поэма киргизского народа»



“Ф. М. Достоевский и Чокан Валиханов», «Путь 
добрый», «Брат наш, друг наш»), Үлы жазушының 
жалпы эдебиет проблемаларына, соның ішінде 
әсіресе қазақ әдебиетіне арналып жазылған аса 
кұнды туындыларын жеке-дара жинақ етіп шығару 
-  студенттер, әдебиет мамандары, тіпті мектеп 
оқушылары үшін аса пайдалы қурал болып табыла- 
ды. Көлемі 16,6 баспа табақ, таралымы 2000 дана. 
«ӘДЕБИЕТ ХРЕСТОМАТИЯСЫ», оқу қуралы. Ав
торы -  Ә. Орта және орталау мектептің 6-сыныбы- 
на арналған, 1937-38 ж. қатарынан 2 рет басылып 
шықты. Онда авторлардың өмірі мен шьғармала- 
ры, фольклорлық мұралар жөнінде оқушылар жан- 
жақты түсінік алатындай деңгейде мағлұматтар 
беріліп, талданған, яғни әрі хрестоматиялық, әрі 
оқулық сипатында жазылған. Қалам қайраткерле- 
рінің белгілі шығармаларынан үзінділер енгізіліп, 
балаларға ұғынықты болу жағы ескерілген. Маз- 
мұны кітаптың қандай бағыт-мақсат ұстанғанды- 
ғын анық андата алады: Гогольдің «Ревизоры» мен 
Толстойдың «Той тарқар» әңгімесін автор өзінің 
аударуында берген. Кітагттың 1937 және 1938 жыл- 
ғы басылымының арасында аздаған айырмашы- 
лықтар бар; Муса Молда, Сәбит Дөнентаев тура- 
лы жазылған материалдар кейінгісінен алынып 
тасталған, ал «Қырық өтіріктің мағынасы», «Қобы- 
ландының Тайбурьты туралы» деп аталатын мате
риал жаңадан қосылған. Осылардан басқа мән- 
мазмұнында, құрылысында, сөз-сөйлемдерінде 
атап айтарлықтай өзгерістер кездеспейді, Жазу- 
шы бул екі басылымға 1933 ж. М. Жолдыбаев, Ә. 
Қоңыратбаевтармен бірігіп жазған «XIX ғасыр мен 
XX ғасыр басьіндағы қазақ әдебиетінің оқу кітабы. 
7-класқа арналған» деп аталатын кітаптағы мате- 
риалдардың кейбіреулерін пайдаланған. Бұдан 
кейін «Ә. X .»  қайта басылмады. Ә-тің 20 томдық 
шығармалар жинағының 9-кітабында «Әдебиет 
хрестоматиясынан» деген атаумен осы оқулықтан 
үзіңділер жариялаңды.

Г. Әкім.

«ӘДЕБИЕТТЕРІМІЗДІҢ ТУЫСҚАНДЫҒЫ», жа-
зушының мақаласы. «Қазақ әдебиеті» газетінде 
1959 ж. 15 мамыр күні «Жазушылардың букілодақ- 
тық съезі адцында» деген айдармен жарияланған. 
Соңыңда «Правда» 8 май 1959 ж.» деп көрсеткеніне 
Караганда, «Братство наших литератур» деген орыс 
тілінде жазылган нускасынан аударылып басыл- 
ган. К ІМ Н ІҢ  аударганы көрсетілмеген. Макала жа- 
зушының орыс тілінде Мэскеуде шыккан 5 том- 
дык шыгармалар жинагының 5-томында (1975, 
338-343-беттер), 20 томдык шьғармалар жинагы- 
НЫҢ 20-томында (А., 1985, 295-300-беттер) кайта 
жарык керген. Макалада Ә. Компартияның 21- 
съезінің алга койган міндеттеріне сэйкес, кеңес 
жазушыларының аткарар істерін сарадап, талдап 
өтуді максат етеді. Автор әдебиеттегі улттык тур 
категориясының басты белгілерін айкындап ашып 
береді. Кейбір әдебиетші, галымдарымыз бул мә- 
селені жеңіл-желпі угынып, оның белгісі ретінде 
сырткы усак өзгешеліктерді усынып немесе тек улт 
тілімен гана шектеліп калады. Ал шын мәнінде улт
тык тур дегенде, көркем шыгармадагы кісі атта- 
ры, жер аттарымен, тек тілдік өзгешеліктерімен 
гана канагаттануга болмайды. Шыгарма бір тілден 
екінші тілге аударылады. Сонда улттык тур өзгеріп, 
өшіп кетуге тиіс пе? Әрине, олай емес. Қай тілге 
аударылса да, ол шыгармадан «біз сол халык өкіл- 
дерінің өз тілінде сөйлеп турган жүрек лупілін сезу- 
ге» тиіспіз. Олай болса, улттык түрдің басты белгісі
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-  «кандай бір тарихи әдебиеттік ортада болма- 
сын, улттык характерді бейнелей отырып, туган 
әдебиетінің топырагында социалистік реализм 
әдісін дамыта тусу» деген пікірді усынады. 
Үлттык характер де улттык түр, дәстүр сиякты ди- 
алектикалык даму процесінде болады: «Жаңа 
улттык форма өмірдің өз әсерінен туады. Бірін- 
шіден, өткенде жасалган туындылардың бәріне 
сын көзкарас, дурыс бага беріледі. Халыктың угы- 
мына, талгамына, психологиясына төтеп бере ала- 
тын туындылар іріктеледі. Озгын прогрессивтік 
нәрселер өзінің булжымас орнын алады... Екінші- 
ден, жаңа дәстүрлер жаңа көркемдік элементтер 
жасап, улттык форма өзгеріп отырады. Үшіншіден, 
мәдени дамудың казіргі жагдайында улттык фор
ма жаңа сипаттармен байи түседі. Отанымыздың 
баска халыктарының әдебиеттерінің кол жеткен 
формаларын кабылдай отырып, жаңа касиеттер- 
ге ие болады» дейді улы жазушы макаланың со- 
ңында. Автор кеңестік Шыгыс әдебиеттерінің өсіп- 
өркендеуіне, проза, драматургия жанрларының 
туып-калыптасуына, реалистік дәстүрлерді игеруі- 
не орыс әдебиетінің игі әсері болгандыгын баса 
атап көрсеткен.

К. Сыздыков.
ӘДІБАЕВ Марат Хасенулы (1952 ж.т.), әдебиет 
зерттеуші, аудармашы. 1973 ж. Абай атындагы Қа- 
зак педагогика институтының орыс филологиясы 
факультетін, М. Ә. атындагы Әдебиет және өнер 
институтының аспирантурасын (1977) бітірген. 
1987 ж. «Жиырмасыншы жыддардагы М. 0. Әуезов 
повестері мен әңгімелерінің поэтикасы» деген та- 
кырып бойынша кандидаттык диссертация корга- 
ды. «М. Әуезов прозасының поэтикасы» («Про
стор», 1977, №7), «Қараш-Қараш сырлары» («Қа- 
закстан мектебі», 1977, №6), «Плеяда» («Новое 
поколение», 1997, №8), «Эпикалык баяндау» 
(«Абай», 1997, N93), «Әуезовтің поэтикасы туралы 
мәселеге» («Мухтар Әуезов әлемі», А., 1997) т. б. 
макалаларында Ә-тің прозалык шыгармашылыгы- 
ның көркемдік ерекшеліктері әр кырынан талдан- 
ган. 1978 ж. «Тулпар тік турып уйыктайды» атты 
кітабы шыкты.

С. Майлыбаева.
ӘДІБАЕВ Хасен (1924 ж. т.), әдебиеттанушы. Фи
лология гылымының докторы (1970), профессор 
(1973). Қазакстан Республикасының еңбек сіңір- 
ген жогары мектеп кызметкері (1978). 1986 ж. шык
кан филология факультеттерінің орыс белімдеріне 
арналган окулыктың «М. Әуезов» тарауын жазды. 
КСРО ҒА шыгарган көптомдык «История мно
гонациональной советской литературы» атты 
еңбектің казак прозасына арналган тарауын жа- 
зып, Эуезов шыгармаларына таддау жасады. Со- 
нымен катар орыс мектептерінің 10-11-сыныптары- 
на арналган окулыктың жене орта арнаулы оку 
орындарына арналган казак әдебиеті окулыктары- 
НЫҢ Э-ке арналган тарауларын жазды. Үлы жазу- 
Ш Ы НЫ Ң 100 жылдык мерейтойына орай жарык 
керген «Мухтар Эуезов әлемі» деген жинактагы 
«Алыптың тулгасы» макаласында «Абай жолы» эпо- 
пеясына жан-жакты көркемдік таддау жасалды. 
ӘДІЛБЕК Сүйіндікулы (т.-е. ж. б.), Сүйіндіктің 
Асылбектен кейінгі улы, Тогжанның агасы, Абай- 
дың: «Сап-сап көңілім, сап көңілім» өлеңінің «Қай 
мезгідде тойгыздың аюдайын агасын, катыны мен
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қалашын. Қарсақжортпас қара адыр, қарамай неге 
шабасың. Сонда тәуір болар ма, ұстап ап біреу 
сабасын» деген жолдарындағы аюдай ағасы да, 
ұстаса сабайтын да осы Ә. Ол Тоғжан мен Абай- 
дың арасындағы жағдайдан бір сыбыс естігендей 
болғанда, аңду салып, бір-біріне жолатпай қояды. 
«Абай жолындағы» «Сүйіндіктің үйінде Абайдың 
үндемей қалғанына ішінен күліп отырған да кісі 
бар. Ол Сүйіндіктің кіші баласы -  Әділбек, Асыл- 
бектей емес, ол ожар, тоң мінезді болатын. Енді 
Абайдың аңырып, дағдарып қалған пішініне қарап, 
өз ішінен: «Ал тілегенің осы болса, қарық бол!» 
деп, жымиып отырған көріністің өзімен-ақ кеп 
нәрсені уғындырып тастайды. Елдің айтуынша 
жазып алған әңгімелердің ішінде оның Асылбек- 
пен туысқандығы және мінезі женінде айтылар 
бірер сез болмаса, одан басқа дерек кездеспейді.

т. Әкім.
«ӘДІЛЕТ ЖЕҢДІ» ( « Ж и з н ь  п о б е д и л а » ) ,  
жазушының мақаласы. «Литературная газетада» 
1945 ж. 5 мамырда жарық көрген. Мақала кеңес 
халқының 2-дүниежүзілік соғыста герман фа- 
шизмін жеңуіне арналған. Ә. мақаланы қазақ хал- 
қында: «Үзаққа созылған қаралы, азалы кундер- 
ден кейін, ақ қанатты бақыт қусы ұшып келеді» 
деген қанатты сөз бар деп бастап, қараңғы түнек, 
қапас өмірден кейін жеңіс туының желбірегенін 
аса көтеріңкі пафоспен жазған. Өйткені ұлы жеңіс 
біздерді шабыттандырып, біздің қаруымыздың 
күш-қуатын әлемге әйгілі етті, әділет жеңіп, Ке- 
ңес Одағының даңқын шьғарды дейді ұлы жазу- 
шы жеңіске деген қуанышын, журекжарды сезімін 
жасыра алмай. Бұл шығармаға Ә-тен басқа А. Пер
венцев, С. Бородин, Вера Инбер сынды қаламгер- 
лер қол қойған

Б. Мамыраев.

ӘДІЛОВ Ике (1881-1938), қоғам қайраткері. То- 
бықты елінің беделді, ықпалды адамы. Дәулетті 
отбасында дүниеге кедці. Мұсылманша, орысша 
сауатты. Патша заманында бірнеше жыл болыс 
болтан. Алаш қозғалысына белсене қатысып. Се
мей уездік, облыстық қазақ съездеріне делегат 
болып қатысқан. Алашорда үкіметіне, Алаш 
әскеріне қаржылай кеп жәрдемдескен. Ә. 1927 ж. 
КСРО Ғылым академиясының Өндіргіш куштерді 
зерттейтін ерекше комиссиясының. Семей облы- 
сындағы қазақтардың төрт түлік малын зерттейтін 
топтың жетекшісі, биология ғылымының докторы 
Ю. А. Филипченко арқылы Ә. бастаған ел адамда- 
рына хат жазып, олардың зерттеуші-ғалымдарға 
көмектесуін етінген. Ә-тің хатына орай, Ә. ға- 
лымдарды керекті азық-түлік, көлік, баспанамен 
қамтамасыз еткен.

Б. Байгалиев.
ӘДІЛШІНОВ Қалкен Шәкенулы (1913-1980), ак
тер. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі (1945). 
Алғашқы ойнаған релі -  М. Ә-тің «Еңлік-Кебегін- 
дегі» Ақан (бурынғы нусқада осындай кейіпкер бо
лтан). Кейінгі жылдары Михайлов, Жиренше 
(«Абайда»), Көкбай («Еңлік-Кебекте») бейнелерін 
жасады. Табитатынан дарынды актер ірі сахна- 
лық бейнелер сомдады.

Б. Қүндак,байүлы.

ӘДҺӘМОВА Сәруар Сабыркызы (1901-1978), та
тар жазушысы, аудармашы. Шытармалары 1926 
жылдан жарық көртен. 1948 ж. «Достар» атты

әңтімелер жинаты, 1953 ж. «Менің сіңлілерім» де
ген елеңдер топтамасы шыққан. А. Пушкиннің 
«Белкиннің хикаялары» повесін, Л. Толстойдың 
«Бадцан кейін», «Кавказ тұтқыны», А. Чеховтың бір- 
қатар әңгімелерін татар тіліне тәржімалатан. Ә-тің 
«Абайжолы» эпопеясын татар тіліне аударды (1957). 
Романды аудару барысында Сәруар улы жазушы- 
мен пікір алысып, хат жазысқан, ақыл-кеңес сұрап,
байланысып тұртан. „  „  ,

Р. Досымбекова.

ӘЖИЕВ Үкі (1924 ж. т.), суретші, акварельші. 
Қазақстанда кәсіпқой акварель өнерінің негізін 
қалаушылардың бірі. ҚазКСР Мемлекеттік сый- 
лытының лауреаты (1980). Қазақстанның еңбек 
сіңірген енер қайраткері (1984). 1969 ж. Ә-тің 
портретін жасады. Автор бұл туындысында Ә-тің 
ез кабинетіңде, креслода ойланып отыртан кел- 
бетін шеберлікпен сомдай білген. Бұл портрет сол 
жылы Қазақстанда өткен Ресей мәдениетінің кун- 
дер! кезінде Қазакстан үкіметі атынан МХАТ теат- 
рының мұражайына сыйта тартылды.

К. Ахметжанов.
ӘЗИЕВ Әмен Мақатұлы (1927-2003), жазушы, та
лым, Ә-тің күйеу баласы. Жазушының қарындасы 
Гүлнарта үйлентен. Филология тылымының канди
даты (1966), профессор (1991), тарих тылымының 
докторы (1986). Шытармаларыңда қазақтыңұлттық 
парасаты, халықтар достыты, өндіріс тақырыпта- 
ры көтерілсе, тылыми еңбектері Орталық Қазақ- 
станның индустрия тарихына арналды. Үлы жазу
шы туралы «Мұхтар ата» деп аталатын естеліктер 
кітабын жазды (Г. Омархановамен бірге, 1997). 
Онда Ә-тің тажап шытармалар тудыртан жемісті 
жылдары, өмір-тіршілігінің көпшілікке беймәлім 
тұстары баяндалтан.
ӘЗІЛ, сатира жанры. Оның екі турлі матынасы 
бар. Бірі -  емірден орын алтан бір нәрсеге -  құбы- 
лыска, оқита, фактіге немесе біреудің утым-түсі- 
нігіне, айтқан пікіріне көзқарас білдірудің, бата- 
лаудың әдіс-тәсілі, жолы, ятни болмысқа эстети- 
калық қатыстың бір түрі. Ә-тің шытармаларында 
әзіл-қалжың кеп ушырасады. Мысалы, эпопеяда 
Абайлар түнделетіп Семейге келіп, Дәмежанның 
үйіне түседі. Ауладаты жайдақ арбаның ішінде са- 
қалдары күйектей боп уйықтап жатқан адамдар- 
ды керіп, акын Дәмежанта мынадай әзіл айтады: 
«Үйлеріңде қонак жоқ, оңаша шытар деп ем. 
Жаңаты арбаның үстіне тиеп қойтан сақалдарың 
немене? Бу қап-қап сақал жиып, базарта сатқалы 
отырсыңдар ма? Сенің қолыңа мундай молшы- 
лық қайдан түсті, Дәмежан? Қайдан келген, кан- 
дай сақалдар булар?» Осында жазушы сақалдар- 
та деген Абайдың өзіндік қатысын, кезқарасын, 
батасын білдірген. Екінші матынасы -  журтты кул- 
діру, көңілдендіру ниетімен немесе сөз таласты- 
рып отыртан кісіні жуйеге жытып, сөзден жеңілдіру 
ниетімен айтылатын өткір де тапқыр, іліп-шалма 
пікір. Мысалы, бірде Сабырбайлар дікендей бер- 
ген Майбасардың шалбарын сыпырып алып, «ет- 
петінен тізерлетіп қойып, қуйрытының арасына 
түйенің қатқан қумалақтарын батырып-батырып 
жіберіп» абыройын кетіреді. Кейін Базаралы қыз 
қойнына барам деп усталый, Тортай елінің жігіт- 
терінен басы жарақаттанады. Сонда әлгі Майба- 
сар: «Тортайлар басыңа мініп, қырти боп кеткен 
бе?» деп кекетеді. Отан Базаралы: «Е, тортайдың 
тортай болмай, қырти шыкканын жаңа біліп пе ең, 
сытыр? Әуелі артыңа шоқайтып дәндеткен өзің 
емес пе ең? Менің басыма, сенің артыңа мінген



соң қырғи болмай, кім болушы өді?» деп салады. 
Майбасар қақ басына бір салғандай отырып қала- 
ды. Үлы жазушы «Шаншар» журналы» атты мақала- 
сьімда әзіл-күлкінің табиғаты жөнінде толымды пі- 
кір, татымды ойлар айтқан. «Нағыз кулкі сөзде 
емес, күлкі қылған халде болады. Күлкі сөздің 
шатасынан тумайды. Сырт пішіні дарақы, оспадар- 
лау келген сөзден шын күлкі шықпайды. Күлкі іспен 
аралас келсе, бір жағы шынға тіреліп, қысылшаң 
кезде ауыр мен жеңілдің жапсарында келсе, кө- 
бінесе оқыс қиындыққа ұшырап қалатын жерден 
туса соңца дәмді болмақ». Сондықтан журтты кул- 
діру үшін сөз айтпай-ақ, күлкі боларлық жайлар- 
ды алу керектігін ескертеді.

Т. Қожакеев.
ӘЗІМБАЙ Тәңірбергенулы (1866-1918), Абайдың 
ағасы Тәңірбергеннің (Тәкежанның) улкен ұлы, 
тобықтының биі. Ә. жастайынан ел ішіңдегі билікке 
араласқан. Ол 1895 ж. Шыңғыс болысының басқа- 
рушысы, 1902-1905 ж. сол болыстың биі болып 
сайланған. Ә-дан -  Бердеш (Фирдауси), Басари, 
Қашым, Ғабдылманап, Зулғарыш, Зұлпыхар, Д і- 
нісләм (Шөпіш), Шайхыслам, Нығман, Аңсары та- 
райды. Ә. қолы қатты, қызба мінезді, ағайын ара- 
сыңцағы істі қысқа қайырып шешетін, тура мінезді 
адам екен. Кей тустарда Абайдың иықтасып жүрген 
адамы Оразбай Аққұлулымен жең ұшынан жалғас- 
қан. Бірақ Құнанбай мен Абайдың дәстүрлі жо- 
лын қадір тұтқан. Балаларының барлығын оқыт- 
қан, білімге тәрбиелеген. Ә-дың балалары Әуез 
ауылымен құда-жекжат, күйеу-келін болып етене 
араласып, өмір сурген. Оның қызы Әлилә жазушы- 
ның ағасы Разаққа түрмысқа шықты, ал Ақылбай- 
дың немересі Бағуфұр Әлімқұлов Разақтың қызы 
Ғафураға үйленді. Шөпіш (Дінісләм) Әзімбайұлы 
Шыңғыс болысының тізгінін ұстады. Қайырымды- 
лығымен, әділдігімен аты шықты. Оның улы Фа
тих Дінісләмов қазақ баспасөзін қалыптасуына 
өзіндік үлес қосты. Шығыс классиктерін аудар- 
ды. Ә. оның шығармашыльғына унемі қамқорлық 
жасап, жоғары баға берген, Қатира Зулғарашқы- 
зы Әзімбаева 40 жыл бойы қазақ радиосында 
диктор болып қызмет істеді. Бердеш Әзімбаев ке- 
ңес өкіметінің қуғын-сүргініне ұшырап, шет елде 
бас паналауға мәжбур болды. Ә-дың зираты -  өзі- 
нің қыстауының қасыңдағы «Домалақ төбе» деген 
жерде. Оның бейнесі «Абай жолы» эпопеясында 
көркемдік шыңдық турғысынан суреттелген («Қас-
тықта» тарауы). ^ ^  .Қ. Мәшһүр Жүап.

ӘЗІМХАН, жазушының кейіпкері. «Абай жолы» 
роман-эпопеясының төртінші кітабында суреттеле- 
тін қазақ оқығандарының жиынтық белгісі. Белгілі 
бір мөлшердө Әзімхан образын 20 ғасырдың ба- 
сыңдағы қазақтың рухани көсемі -  Әлихан Бөкей- 
ханулының өмірлік және қоғамдық күрес жолы 
арқау болған. Жазушы кейіпкерлердің ауызекі 
сөздері аркылы баяндаған: «Айтуларынша ол Пе- 
төрбургтв оқу бітіргөн. Бул жүрген қазақ баласы- 
ның бәрінен білімді. Өзі орыстың Петербург, Мос- 
квадағы өңшең ақсүйек, князь, дворяндарының 
жастарымен бірге араласып өскен. Орыстың анық 
ақ патшаға жуық ортасын біледі. «Сонау сегіз са- 
нат министрлерге тақау жерлерде болтан!», «Мы- 
нау корпуснойларыңыздан үлкен жандармдардың 
інілері, балалары осының қасында өскені», «Оры- 
стың талай миллионшік байларының жас буында- 
рын да ол біледіі», «Орта жүз қазағын бір заманда 
«бүлік еткізбөй» билеген Жабай ханның немересі
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екен...»; «Былай салсаң да төре, олай салсаң да 
хан-төре. Үлықтык осыған тауып қонған. Қазіргі 
қазақтың Ресей заманындағы бастығы осы бо- 
лар»; “Кешкі майдан бұрын ол бұл отырған тобық- 
ты жуандарын, ру басыларын, ата текті жақсы бі- 
леміз дейтін қазақтарды таң қалдырды. Кітагттың 
айтканы ма, өзінің хан баласы болтан тегінен, 
жастайынан естігені ме, әйтеуір казак деген елдің 
аржы-бергісін бул өңірде, бул отыртан казактар 
айтып та, естіп те көрмеген турде баяндайды. 
Сондай бір шатында Әзімхан казак даласының 
Ресей патшалытына каратан жайын сөйлей 
жөнеледі»; «Ресейге каратан казак пәлен миллион- 
нан астам» деп оны бір кайырып тастады. Содан 
әрі ... 1895 жылы Петербургта басылып шыккан 
«Энциклопедический словарьдің» 15-томында, 
казак деген халыктың әр болыстаты санын айтк- 
ан фактілерді үсті-үстіне төпей тусіп, Әзімхан ай
тып жатыр» дегендегі (20 томдык шығармалар 
жинаты, 6-том, 253-254, 260-беттер) деректердің 
барлыты да Әлихан Бөкейхановтың өмірбаяны мен 
іс-әрекетінен накты мағлумат береді («Қастыкта» 
тарауы), Әзімхан жазушының киялынан туған, та- 
рихи шындыктан тыс көркем кейіпкер ретінде 
окиғата араласып, Абайға карсы топты жактап, 
Оразбайдың сөзін сөйлейді. Әуелдегі авторлык 
нысанасы мүлде баска болса да, жазушы Әзімхан 
бейнесіне жатымсыз кейіпкерлерге тән окиғалар- 
ды тели суреттеуге мәжбур бодды. Өйткені 1949- 
1953 жылдарты саяси-идеологиялык кысым мен 
кудалау тусында Ә-ке; «Көркем шытармаларын- 
дағы кейіпкерлердің іс-әрекеті мен сөзі аркылы 
«Алашорданың» ұлтшыл-буржуазияшыл идеясын 
насихаттады» деген үлкен айып татылды. Еріксіз- 
ден-еріксіз «Абай», «Акын аға» романдарына тузету 
енгізуге, үш кітаппен аякталатын шытарманы терт 
кітап етіп көлемін узартуына тура келді. Жаңадан 
«Қарашьғын», «Кек жолында», «Қастыкта» атты та- 
рауларды косты. Сонда да Әзімханды жағымсыз 
кейіпкерлер тобына коса отырып, әдеби әдіс ар
кылы оның ұлттық-кайраткерлік курес жолынан ре- 
тін таба отырып мәліметтер беріп үлгереді. Бұл -  
сол тұстаты зиялы окырмандар іштей түсінетін көр- 
кемдік ишара, өзіндік бір әдеби тәсіл еді. Соның 
нәтижесінде «Абай жолын» оки отырып Алаш ар- 
дагері Әлихан Бөкейханүлының идеясынан матлұ- 
мат алута мүмкіндік туды. Муның өзі де Ә-тің 
ұлылыты мен жазушылык шеберлігін танытады. 
Мұхаң Ә. Бөкейханулын рухани көсем туткан, оны 
Семейде қарсы алып, Шыңтыстаута ертіп барған. 
1920 ж. тамыз айында Кәмила Матауиякызы мен 
Мухтардың үйлену тойына Ә. Бөкейханов, М. Ду- 
латов, X. Ғаббасов, Ә. Қашаубаев, И. Байзаков- 
тар катыскан. Жазушы сол сапардағы көріністерді 
«Абай жолында» көркем суреттеп берген.

Т. Жүртбай.
ӘЗІРБАЕВ Кенен (1884 -1976), акын, әнші, компо
зитор. Қазакстанның еңбек сіңірген өнер кайрат- 
кері (1956), Қазақстанныңхалык акыны (1961), Қазак 
халык әндері мен кәсіби композиторларының шы- 
тармаларын орындап, насихаттаған. 1960 ж, Ә-тің 
ұсынысымен Мәскеуде өткен дүниежузілік шығыс- 
танушы ғалымдардың халыкаралык конгресінде 
«Қобыланды» жырындағы Тайбурылдың шабысын 
суреттеген жерін орындап, зор табыска жетеді. 
І ^ т а р  осы жолы Ә-ка катты камкорлык жасады.
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Жас балаша қолымнан жетектеп журіп үстіме улт- 
тық киім кигізді, домбыра жасатты... Сонда Мух
тар: «Кенеке, мен сізді осыған дейін анық таныма- 
ған екенмін, тек әнші ғана ма деуші едім. Сіз куміс 
көмей әншілігіңіздің устіне, әрі ғулама жырау, 
әбжіл шешен, байтах шежіре екенсіз. Хапқымыз- 
дың аяулы өнерін шет журтқа жеткізе білген та- 
лантыңызға дән ризамын» депті (Т. Кененқызы. 
Кенен. Естелік-эссе. А., 1998, 51-бет). Булжөніңде 
ғалым О. Нұрмағамбетова былай дейді: «Эпос 
кеші бітті. Біз Кенекеңді алып, мейманханаға 
кеттік. Біраздан кейін Мухтар аға телефон соғып: 
«Ертең мен Кенен Әзірбаевтың құрметіне арнап 
улкен қабылдау жасаймын, той дастарқанын жая- 
мын. Соған міндетті турде Кененді алып келіңдер» 
депті {«Мухтар Әуезов туралы естеліктер», А., 1997, 
428-бет).

3. Қоспаков.
ӘЗІРБАЙЖАН ӘДЕБИЕТІ. Әзірбайжан әдебиеті 
мен казак әдебиетінің байланысы туркі тілдес бол- 
ғандығына карамастан, әзірбайжан-орыс әдеби 
байланыстарына карағанда аз зерттелген. Екі ха- 
лык та ертеде турік кағанатының курамында бо- 
лып, ауыз әдебиетінде елеңдік, поэзиялык жанр- 
ларға көп көңіл белген. Бул халыктардың фольк- 
лорлык жанрлары, ауыз әдебиетінен жазба әде- 
биетке ауысу жолдары уксас. 19 ғасырда екі ел де 
Ресейдің курамында болғандыктан, әдеби каты- 
настарда орыстык-еуропалык эсер де ыкпал ет- 
кен. Бул орайда Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, 
А. Қунанбаев, М. Ф. Ахундов, М. Ш. Вазех тулға- 
лары әзірбайжан халкының әдебиетінен улкен 
орын алды. Әзірбайжан-казак әдеби байланыс- 
тарында А. Қунанбаев пен Жамбыл шығармашы- 
лығы кебірек каралған. Аудармаларжасалып, зерт- 
теу макалалар жарияланған.
1954 ж. әзірбайжан окырмандары алғаш Ә-тің ка
зак халкының улы акыны А. Қунанбаев жайыңдағы 
романымен ана тіліңде танысты. Екі кітаптан тура- 
тын романды Алекпер Аббасов аударып, баспа- 
дан шыкканнан кейін, әзірбайжан окырмандары 
мен сыншыларының көңілін аударды. «Коммунист» 
газетіңде (2.7.1956) Дж. Маметов пен Г. Гезалов- 
тың «Абай» аудармасы туралы макаласы шыкты. 
Бул аударма Ә-тің шьгармашылығын әзірбайжан 
әдебиетіңде зерттеуге бастау болды. 1977 ж. кыр- 
куйекте Ә-тің 80 жылдык мерейтойы кезінде 
әзірбайжан жазушысы, академик М. Ибрагимов 
«Адабият ве Инджесенет» газетінде (27.9.1977) 
«Халыктың улы суреткері» макаласын жариялап, 
казак халкының өмірін оның ең озык өкілі -  акын, 
ойшыл Абай Құнанбаев бейнесі аркылы жан-жак- 
ты ашкан монументтік шығармалар «Абай», «Абай 
жолы» романдарына терең талдау жасады. Ол: 
«...өзінің эпопеясымен биік көркемдік табыстар- 
ға жетіп, туған елінің 19 ғасырдың екінші жартысы 
мен 20 ғасырдың басындағы өмірі мен рухани 
куресінің жан-жакты картинасын жасады, айкын 
бояулармен жана прогресшіл ағымдардың ескі 
тамыры ескі ғасырларға кеткен феодалдык-пат- 
риархалдык ағымдармен куресін суреттеді» деп 
жазды. Ә. шығармашылығының тағы бір кыры 
ретінде «... халыктың әдет-ғурыптары мен дәстур- 
лерін, адам тағдырлары аркылы халыктың рухани 
бейнесін, рулар мен әлеуметтік тогттар арасыңдағы 
кайшылыктарды керсетуін» атады. Ибрагимов

романның «М. ф. Ахундов, И. Чавчавадзе т. б. 
әдебиеттер өкілдері шығармаларындағы сиякты» 
жаңа заман ойларымен, алдыңғы катарлы орыс 
әдебиеті екілдерімен ундес екенін атап көрсетті. 
Макалада Ә-тің С, Вургунмен, А, Фадеевпен шы- 
ғармашылык байланыстары жайында да айтыл- 
ған. Бул турасында «...мен езім де Әуезовпен жа- 
кын болдым, оның С. Вургунмен, А. Фадеевпен 
жакын болуына олардың шыншыл, терең мазмун- 
ды әдебиетке деген суйіспеншіліктері... патриот- 
тык сезімдерінің биіктігі эсер еткеніне куә бол
дым» деген. Будан бұрынырак Ибрагимов «Әзір- 
байжан» журналында Ә. туралы «Дос туралы есте- 
лік» атты макала жариялады. Онда әзірбайжан 
әдебиеті мен казак әдебиетінің байланыстарын 
кең аукымда карастырған. Қазак халкының улы 
жазушысы «...кимылы, әрекеттері, әңгімесі өте 
салмакты, байсалды болатын. Бойшаң емес, ай- 
наланың бәрін куйдірген аптап ыстыкка да, шел 
даланың курғак желі де сындыра алмайтын кең 
далада тамырын тереңге жіберген алып, саялы 
ағашка уксайтын». Ә-пен он уш жыл достык карым- 
катынаста болған Ибрагимовтің ол маған біздің 
Алескер ашугіміз сиякты өмірінде кепті көрген 
шығыстың данасы болып көрінетін деген бағасы 
анык акикат еді.
«Әзірбайжан» журналында (1977, №10) Ә-тің 80 
жыддык мерейтойына карсы «Қазак халкының улы 
жазушысы» атты макала шыкты. Макаланы жур- 
налдың редакторы, атакты әзірбайжан жазушы
сы И. Шихла жазған, Оңда кеңес әдебиетінің клас- 
сигі Ә-тІң шығармашылығын жан-жакты талдау- 
мен катар, жазушының суреткерлік жолының бас- 
тауларына шолу жасалған. «Абай өлеңдерін жас- 
тайынан жуйелі турде окуы Ә-тің сауатын ашуы- 
на, шеберлігінің кемелденуіне, ойлау жуйесінің 
калыптасуына эсер етті» деп, жазушы өмірінде 
Абайдың орнын керсеткен. Абай поэзиясының Ә. 
тағдырына эсерін талдай келе Абайдың Әуезов- 
прозаикке әсері Вагиф поэзиясының Самед Вур- 
гун прозасына әсері сиякты болды дейді. Екеуінде 
де классик акындардың шығармаларындағы ха- 
лыктык пен реализмнің сырларын терең тусінгендік 
касиет бар. Автор Ә-тің улкен әдеби-көркемдік 
табысы ретінде Абайды унемі халыкпен бірге алып 
(Абай -  халык, халык -  Абай), эпопеяда айшыкты 
бояулармен суреттеп шыкканын атаған. Ә-тің жас 
кезіндегі шығармалары жайында айтылып, казак 
драматургиясын калыптастырудағы {«Еңлік -  Ке- 
бек») кызметі керсетілген.
Ә-тің 80 жылдык мерейтойына карсы әзірбайжан 
акыны, аудармашысы, ғалым, коғам кайраткері 
X. Рза (Үлытурік) «Көркем сөздің алыбы» макала- 
сында Ә-тің өз халкының ең асыл касиеттерін бой- 
ына жинап, ұлы роман-эпопея «Абай жолынан» 
баска да «Қараш-Қараш окиғасы», «Қилы заман», 
казак халкының Ромео мен Джульеттасы сиякты 
«Еңлік -  Кебек» пьесасы, «Манас», «Игорь полкі 
туралы жыр», «Жолбарыс терісін жамылған батыр» 
сиякты әдеби ескерткіштерді зерттеуге арналған 
ғылыми еңбектер жазғанын айтты. X. Рза ұлы акын 
Абай Қунанбаевтың жауынгер гуманизмімен, ор- 
ныкты демократизмімен, жаркын талантымен 
казак халкының поэзиялык мәдениетін, коғамдык- 
саяси ойлау жуйесін улкен биікке көтергенін, осы 
ерекше тарихи тулга жайындағы улы шығарманың 
Ә. каламынан туғанына суйсініс білдірген. Зерт- 
теуші эпопеяны талдай келіп, шығармада артык- 
ауыс сөз-сейлемдердің жок екенін, казак халкы-



ның жарты ғасырлық өмірін ескі мен жаңаның аяу- 
сыз күресі арқылы суреттеуі «Абай жолы» роман- 
эпопеясының әлеуметтік мәнін кушейткен деген 
тужырым жасаған. Рза да Ә-тің әзірбайжан әде- 
биеті мен мәдениетінің улкен досы болғанын айт- 

Ә-тің өнер мен поэзия жайыңдағы мақалалары- 
ның бәріңде дерлік улы ақыңцар Низами мен Фи- 
зулидің аты аталады дейді. Ә. Самед Вургун жа- 
саған А. С. Пушкиннің «Евгений Онегин» романы- 
ның аудармасын, Ибрагимовтың «Кун туады», 
М. Гусеиннің «Апшерон» романдарын жоғары ба- 
ғалаған. Гусеин «Журегі жомарт адам» деген ма- 
қаласында «Абай» романын оқығанда букіл қазақ 
халқының өмірі мен кеп жылғы тарихын асқан 
шеберлікпен, шыншылдықпен суреттегеніне таң 
қалып, тәнті болумен қатар, жақсы мағынасында- 
ғы қызғаныш сезіміне де тап болдым деген. Ма
хала авторы Ә-пен кеп жыл достық карым-қатынас- 
та болып, оны емір тәжірибесі мол, көркем шы- 
ғармашылык мәселелерін терең тусінетін, көре- 
ген, көп ұлтты, көп тілді әдебиеттің даму жолда- 
рын жіті бақылап, біліп отыратын адам ретінде та- 
ныдым дейді. Гусеин осы еңбегінде «...Вургунге 
ерекше ілтипатпен қарап, оның поэтикалық тілін 
тазалык пен айқындықтың улгісі деп есептеді. Ол 
Вургунды әзірбайжан поэзиясының тілін араб, 
парсы сездерінен тазалаған керемет стилист деп 
бағалады. Ә-тің әзірбайжанның ұлы ақыны Вур
гун шығармашылығы туралы ойлары оның тек қана 
көркем сездің улкен шебері ғана емес, жалпы туркі 
тілдерінің улкен білгірі екенін керсетеді деп, Ә. 
шығармашылығының тағы бір қырын ашқан. 
Гусеиннің қызы Зивер ханумның айтуы бойынша, 
1955 ж. жазушылар съезінде сөйлеген сөзінде Гу
сеин Шьғыс прозаиктері Ә-тің, Муқановтың, Кер- 
бабаевтың, Ибрагимовтың көп ұлтты кеңес әде- 
биетінің дамуында улкен орын алатынын еске са- 
лған. К. Симонов баяндамасыңда Шьғыс прозаик- 
терінің еңбектеріне жоғары баға берілмеген еді. 
Бұдан біз М. Гусеиннің Ә-ті классик, керкем проза- 
ның улкен шебері, ғылыми мурасы кепшілікке бел- 
гілі болуға тиіс ірі ғалым деп бағалағанын кереміз. 
Осы айтылғандардан әзірбайжан халкының, жазу
шылар мен ғалымдардың казак әдебиеті мен мә- 
дениетіне ыкыласпен карағанын байкаймыз. Жам- 
был Жабаев пен Абай Қунанбаевтан басталып Ә. 
шығармашылығы аркылы жалғаскан әдеби, мәде- 
ни, рухани байланыстардың жібі әлі де узілген жок.

М. Ибрагимова.
ӘЗІМБАЕВ Бердеш (шын аты -  Ф и р д а у с и ;  
(1890-1963), Абайдың туған ағасы Тәңірбергеннің 
улы Әзімбайдың баласы. Орысша хат таныған, бе
лые старшыны, ауылнай болтан. Кеңес екіметінің 
коллективтендіру мен конфискациялау науканының 
елді куйзелтетінін ерте тусінген. 1931 ж. кырдағы 
ел жаппай ашаршылыкка ушырай бастағанда Жа- 
бағытай, Шәпет, Зият Шәкәрімұлы ұйыткы бол
тан, жұрт «Ақ сиырдың дурбелеңі» деп атап кеткен 
Шыңтыстау көтерілісінің басшыларының бірі бол
тан. НКВД-ның әскерімен кактьғысып калган. Но
мере атасы, акын Шәкәрім Құдайбердиевтіңакылы- 
мен өкіметке өз еркімен берілуге келе жаткан кез- 
де таң караңтысыңда А. Қарасартов бастатан топ 
Шәкәрімді атып елтіргеннен кейін, Шығыс Тур- 
кістанта коныс аудартан. Солжолы НКВД әскерлері 
Мекайыл Ибрагимов (Абайдың улы), Санияз Ме- 
деуов (Оразбайдың немересі; Акылия Туратулкы- 
зының куйөуі) бастаған отыздан астам адамды 
туткындап, «контрреволюциялык булік шытартаны
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ушін» өзге адамдармен бірге Семей турмесіңце атып 
тастайды. Көтерілістің ішіңде Ә-тің номере атасы 
Қарабала да (лакап аты; шын аты -  Қасымбек) бол- 
ды. Бердеш 1956 ж. Кеңес Одатына кайтып ора- 
лып, әуелі Қыртызстанның Нарын елкесіңде тұрды. 
Содан кейін 50-жылдардың аятында туған жеріне 
кайтып оралды. Қауіпсіздік комитет! оны бірнеше 
рет тергеуге алды. Ш. Қудайбердиевтің атып елті- 
руінің накты дерегін айтып беруші куә да осы Бер
деш. Үрім-бұтактары қазір Семей облысының Абай 
ауданында тұрады. «Абай жолы» роман-эпопеясын- 
да аты аталады.
ӘЙГЕРІМ (1856-1918), Абайдың Ділдәдан кейінгі 
екінші әйелі, 1874 ж. уйленген. Шын аты -  Шукі- 
ман. Оның әншілігі мен керкіне таңданудан тутан 
«Әйкерім» сөзі «Әйгерім» деп атаңдырып жіберген. 
Абай алташ рет Ә-ді Орда тауының Шілікті кезеңі 
деп аталатын жердегі аулында Семейден кайтып 
келе жатканда көрген. Роман ушін жинатан дерек- 
теріцде мыналар жазылтан: «Әйгерімді алу жайы, 
Жиреншежуреді арата, Құлкай -  Байшораның бас- 
ты кісісі. Беріп отыртан жеріне Аюбайдың Мұсасы 
мен Құлкай малды көп кайырып, бұрынты жерінен 
бузады, Абай: «Жиренше, өзің барып көріп, унат- 
саң, Қажының (Қунанбай) да рұхсатын ал» дейді. 
Ол кезде Абай Қоңырга болыс, Қоңыркөкше бо- 
лысыдеп аталады» (№29-папка, 178-бет). Осыларға 
Караганда, алдымен Абай Әйгерімнің айттыртан 
жерін де, ауылының туыстарын да риза еткендігі 
керінеді, содан кейін ғана куда тусіп айттырып 
алады. Екі жактың тілін тауып, арата Жиреншенің 
жургендігі деректердің баска тустарынан да кез- 
деседі. Бул шындыкты жазушы «Абай жолында» 
онша ауыткытпай, керкем де, әсерлі де суретте- 
ген. Әйгерім кайтыс болғаңда, оның суйегі Арал- 
тебедегі Акылбайдың булаты аталтан жердегі бе- 
йітке койылады. Одан 6 жыл өткенде, 1924 ж. ду- 
ниеден еткен Ділдә елерінің алдында: «Кундес еді 
демесін, мені Әйгерімнің касына жерлеңдер» де
ген тілек айтады. Ол тілегі орыңдалып, казір екеуі 
катаржатыр. Ә-ніңбейіті 1993ж. калпынакелтіріліп, 
кайта салынды.

Т. Әкім.
«ӘЙЕЛ ЖОЛЫ», жазушының кино әңгімесі. 
1952 ж. жазылтан. Ә-тің мұрағатында оның ма- 
шинката басылтан бірнеше нускасы сакталған. 
Әуелі «Бакталай», «Зорталай» деп атаса, орысша- 
ларын «Её доля» (киносценарий). Часть 1», «Боль
шая судьба (киносценарий)», «Из дали веков», 
«Путь женщины, или ее доля», «Такой не бывали» 
деген. Қазакша нускасына: «Бундай эйел бурын 
болтан емес, болута мумкін де емес», орысша 
нускасына: «Такой женщины не бывало, и не мог
ло быть в старое время» деген И. Сталиннің 
сездері эпиграф етіп алынтан. Сол ущеуінің автор 
ӨЗ колымен редакциялатан соңғы нускасы Ә-тің 
12 жене 20 томдык щьғармалар жинатына енгізілді. 
Мәтін жатынан салыстыртанда, кино әңгіме Ә-тің 
«Алуа» пьесасымен уксас, сарындас, екеуінде де 
бас кейіпкер біреу -  Алуа. Кептеген жерлері сезбе- 
сез келеді, жолма-жол кайталанады. Бірнеше 
кейіпкерлері ортак (Нина, Бейсен, Дотал, Сексек, 
Арман, Сапар, Мардан, Назарбек т. б.). Такыры- 
бы -  эйел теңдігі мәселесі. Негізгі идеясы -  казак 
халкының социалистік санасының калыптасуын 
бейнелеу. Жетім жалшы кыз Алуаның кеңес зама-
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нында теңеліп, жетіліп, партия қызметкері, ғалым 
болтаны суреттелген. Ә. сценарийді жазғанда, ки
но талаптарын ерекше ескерген, оператор мен ре- 
жиссердің қиялына қозғау салатын детальдарға 
көп мән берген. Көзге елестетер суреттерге, Ірі 
көріністерге, контрасқа ден қойған. Тізбектелген 
эпизодтар, кепшілік сахналары, әр түрлі қосалқы 
кейіпкерлер мол. Жалпы алғанда, «Ә. ж.» кино әң- 
гімесі -  бас-аяғы жұп-жұмыр, тиянақталған, көр-
кемдік деңгейі жоғары шығарма, ,. . ^ -Н. Ақоәи.
ӘЙТИЕВ Әбдірахман (1886-1936), Қазақстанның 
көрнекті мемлекет және саяси қайраткері. Орал 
еңірінде кеңес өкіметін орнатуға, азамат соғысы 
жыддарында осы өкіметті оның жауларынан қорғау 
ісіне белсене қатынасты: 1919-20 ж. Қызыл Армия- 
ның 25 дивизиясының (кезіңде В. И, Чапаев коман
дир болтан) саяси бөлімінің бастыты, Орал облыс- 
тык ревком төратасының орынбасары, 1920 ж. 
Қазақ өлкесін басқаратын Қазревком, Қазақ Ав- 
тономиялы КСР Орталық Атқару Комитетінің және 
оның төралқасының мушесі, 1921-25 ж. ҚазақКСР 
Ішкі істер халық комиссары, кейінгі жылдарда 
Ақтөбе губерниялық ревкомының төратасы бол- 
ды, әр турлі деңгейдегі кеңес және партия орган- 
дарында жауапты қызметтер атқарды. Ә. 1921 ж. 
Қазақ КСР Орталық Атқару Комитетінің жауапты 
(саяси) хатшысы болып сайлантаннан бастап 
Ә-пен 1-2 жыл ресми (кызмет бабыңдаты) қарым- 
катынаста болып, араласып туртан.

К. Нурпеиіс.
«ӘКЕЛ ДОСТЫҚ ҚОЛЫҢДЫ, БАУЫРЛАРЫМ»,
жазушының мақаласы, 1960 ж. 10-12 қазанда Ду- 
шанбеде өткен Азия және Африка халықтарының 
отаршылдыққа қарсы куресіне арналтан конфе- 
ренциясыцда сөйлеген сөзінің негізінде жазылтан. 
Сол жылы 21 қазанда «Қазақ әдебиеті» газетінде 
жарияланды. Кейін Ә-тің 20 томдық шытармалар 
жинатына енді (1985). Сөз басын БҮҮ Бас Ассамб- 
леясының 15-сессиясы өтіп жатқаны туралы оқита- 
мен байланыстырып, «адам атаулының азаттық пен 
тәуелсіздік үшін төккен қаны қай қурлықта болса 
да, бір-біріне уксас, демек олардың жүректерін 
кернеген қасиетті уміт те ортақ» детен биік адам- 
гершілік рухқа толы жолдар арқылы «дүние жүзі 
халықтарының бейбіт өмір суруін, халықаралық 
шиеленісті бәсеңдетіп, толық және жаппай қару- 
сыздануды, сотые өртін өшіріп, мүлдем жоюды, 
отаршылдықты құртып, бұл елдерге азаттық әперу- 
ді халықтардың улы арманы ретінде сараптайды», 
«осы заманты тарих дамуы адам баласының ал- 
дына осыңдай талаптар қойып отыр» дейді. Руха- 
ни мәдениеттің, тылым мен халық атарту ісінің, 
өнер мен әдебиеттің қарыштап дамытандыты ту
ралы Қазақстанды үлгі етіп көрсетеді: жаппай са- 
уатты, тылымы «адам айтқысыз гүлденіп» көркей- 
ген республиканың алдыңты қатарлы зиялы 
кауымын, әсіресе «әйгілі оқымысты. Академия 
президент!, геолот, Лениндік сыйлықтың лауреа
ты Қаныш Сәтбаевты» ерекше мақтанышпен ай- 
тады, оқымысты казак әйелдерінің де бар екенін, 
Душанбедегі конференцията катысып отыртан 
тЕілым Кәмила Өтегенова, котам кайраткері Бал- 
жан Бөлтірікова, өнер сыншысы Ләйлә Ғалымжа- 
нова, мұталима Әлия Дүйсенова есімдерін атау 
аркылы дәлелдейді. «Қазак халкының өнер өр-

кендеуіндегі тамаша табыстары» -  «екі шекті ку 
каратай» домбырадан симфониялык оркестр шы- 
ңына көтерілу жолы, «жалтыз әнші -  жаяу серіден» 
«мың дауысты хор биігіне шыркау жолы» ретінде 
баталанады. Азат халыктардың жаркын өмірін ай- 
кындайтын осындай өнегелі мысалдар аркылы Ор
та Азия жене Қазакстан жетістіктерін ұлы акикат 
деп танып, осы жолда «бейбітшілік пен туыскан- 
дык үшін, отаршылдыктың куруы ушін, әкел дос- 
тык колыңды, Азия мен Африка елдері!» деген үн- 
деумен аяктайды. нжанакова.

ӘКІМ Талатбек (1936 ж. т.), әдебиет зерттеуші. 
Филология тылымының кандидаты (1992). «М. Әу- 
езовтің «Өокен өркен» романының творчестволык 
лабораториясы» атты такырып бойынша кандидат- 
тык диссертация кортады. «Даналык мәйегі» деп 
аталатын зерттеуінде (1997) улы жазушының шы- 
тармашылык жолына терең барлау жасап, Ә-тің 
суреткерлік тултасына косылтан үш сүрлеуді -  ой- 
лылыкка, ойшылдыкка алып бартан оку-іздену- 
лерді, өмір материалдарын көркемдікке айналды- 
руды және шеберлікті меңгеруді жаткызтан. 
Ә. жазушының 12, 20 томдык шытармалар жина- 
тын, 50 томдык толык жинатын шьғарута катысты. 
«М. О. Әуезовтің өмірі мен творчествосы туралы 
библиографиялык көрсеткіш» (1972), «М. О. Әуе- 
зовтің колжазба мурасы» (1977), «М. О. Әуезовтің 
өмірі мен шытармашылыты туралы библиографи
ялык көрсеткіш» (1984), «М. О, Әуезовтің өмірі мен 
шытармашылык шежіресі» (1997) т. б. кітаптарды 
әзірлеуге белсене ат салысты, елу томдык акаде- 
миялык толык жинатының жауапты шытарушысы. 
ӘКІМБАЙ (X а к I м б а й) (1866-1873), Абайдың 
Ділдәдан тутан баласы. Қунанбай аулының мол- 
дасы Ғабиткан Ғабдыназар утылы 1866 ж. 4 акпан- 
да Омбыда кадет корпусында окып жаткан Хали- 
олла Өскенбаевка хат жазтанда: «Тәңірберді ата- 
ңыздың катыны бір ұтыл тапты, аты -  Әзімбай, 
Ибрагим атаңыздың катыны -  бір ұтыл туды, аты -  
Хакімбай» депті. Бұл бала 7 -8  жасында кайтыс 
болтан. Ә. жастай өлгендіктен, баска деректер 
жок. М. Ә-тің «Абай жолында» жоктау жырта бай- 
ланысты Ә. туралы көркем сурет берілген.

М. Бейсенбаев
ӘКІРӘМ Ғалымов (1892-1913), казақ-татар акыны, 
драматург, аудармашы, педагог. Жастайынан ка
зак балаларына дәріс беріп, елең жаза бастады. 
Ә-тің әдеби-сын еңбектерінде Ә-нің шытармашы
лыты жотары баталантан. Үлы жазушы акынның 
«Не екен сулу кыздың түсін алтан» атты елеңінің 
такырып, мазмұн, идея жатынан Абайдың «Бір сұлу 
кыз тұрыпты хан колында» деген өлеңімен ұксасты- 
ты туралы жазып, Ә. шытармашылытының 20 
тасыр басындаты казак әдебиетінің дамуы тарихы- 
на коскан елеулі үлесін атап көрсетті.

Б. Маілраев.
ӘКІРӘМ Разаков (1930-1999), жазушының неме- 
ре ІнІсІ, Разак Самарханулының бәйбішесі Мәкі- 
жаннан тутан. 50-жылдардың ортасынан бастап 
Ә. өзінің камкорлытына алтан. Мухтардың жеке 
машинасын жүргізді. Үй шаруашылыты жұмыста- 
рына бас-көз болды. Мухтар турмыс-тіршілікке ка
тысты жеке тапсырмаларын Ә-та тапсырып отырт
ан. Келіншегі Күлията уйленгенде тойын Ә-тің өзі 
жасап беріп, жасау-жабдытымен отау етіп шытар- 
тан. Жазушының той-томалаты мен конактарын 
карсы алу, куту рәсімін Ә-нің мойнына жуктеген. 
Мухтарды саятка, аң аулаута Ә. алып шытып



тұрған. Кейіннен жазушының машинасын жөндеп 
жүргенде мертігіп, бір аяғы кемтар болып қалған. 
«Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығы қайта жаң- 
ғыртылған тұста мұражай-үйдің ішкі жиһаздары 
мен орналасү реттерін қалпына келтірүге көмек- 
тескен. Ә-нің үлдары: Еріктен -  Әлібек, Әлия; Қа- 
наттан -  Әмір, Асан тарайды.
ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ, Ә-тің дүние жүзі әдебиетіндегі 
орньк Ә. -  ұлттық көркемдік ойымыздың көкжиегін 
кеңейтіп, қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге көтер- 
ген, 20 ғасырдың ең озық классиктерінің қатары- 
нан орын апған жазушы. Әуезов шығармашылығы, 
әсіресе, қаламгердің халқымыздың тарихи жолын 
сомдап бейнелеген «Абай жолы» дәуірнамасы -  
дүние жүзі мәдениетінің алтын қорына үлкен үлес 
болып қосылған баға жетпес қазына. Ә-ті әлемдік 
деңгейдегі алып түлға, әлемдік құбылыс ететін ал- 
дымен оның шығармашылығы жаңа ғана белеске 
көтерілген ұлттық сана-сезімнің жарқын көрінісі 
болғандығы. ¥лы жазушы шығармашылығының 
қайнар көзі, сарқылмас бастау-бұлағы ұлттық сөз 
өнерімізде, ана тілімізде екенін, ол туған халқы- 
ның өмір-тұрмысын, тарихын, арман-мүдделерін, 
психологиясын терең, көркем бейнелеу арқылы 
үлттық ой-санамызға, сөз өнерімізге шексіз мол 
жаңалық әкелді. Ә-тің әдеби мүрасьі түбегейлі 
үлттық мүдделерге сәйкестігі жағынан алсақ та, 
әлемдік адамзаттық қүндылықтар түрғысынан 
қарасақ та, адцымен туған халқының өмірімен ты- 
ғыз байланысты, тарихи тағдырымен тамырлас бо
лу ымен бағалы.
Батыс пен Шығысқа, дүние жүзі елдерінің оқыр- 
мандарына Ә. шығармалары к,азақ халқының өмірі 
мен тұрмысын, бүгінгі егемендік алған еліміздің 
тарихи жолын, асқақ арман, асыл мұраттарын те- 
рең толғап баяндай отырып, бүкіл адамзатты тол- 
ғандыратын аса зәру әлеуметтік, моральдық мәсе- 
лелермен ұштастыра білуімен етене жақын. Жазу- 
шының орыс әдебиетін, Шығыс пен Еуропа әде- 
биетін, әсіресе, классик жазушылардың шығар- 
маларын жетік білгенін, олардан нәр алғанын, со- 
нымен қатар керемет суреткерлігімен, асқан ой- 
шыдцығымен, мәңгілік биік мұраттарды қажымай- 
талмай уағыздауымен өзге елдердің де әдебиеті 
мен мәдениетінің өркендеуіне улкен ықпал жаса- 
ды. Бұл орайда Ә. әлем классиктерінің шығарма- 
ларын қазақ тіліне аударып, бар қасиет-сипаты- 
мен жеткізгені, жазушының өз шығармаларының 
баска тілдерге қалай аударылып, қаншалықты та- 
ралып, оқырман қауымға танылып көлә жатқаны 
және белгілі жазушы-әдөбиетшілер тарапынан 
айтылған пікірлер де айрыкша көңіл қоярлық мәсе- 
лелер. Ә-тің өрісті жолы қазақ қоғамының өмірін- 
дегі өзгерістердөн, өнер-білім, ғылымды игеруге, 
рухани тәуелсіздікке жетуге ұмтылған жаңа сер- 
піннен бастау алады,
Тағдырдың Ә-ке тартқан үлкен сыйы оның айрык
ша дарындылығы болса, тарихи жағдайдың оған 
арткан ауыр жүгі -  күрескерлік, туған халкының 
камкоры болып, елінің келешегі үшін тынымсыз 
еңбек ету еді. Абай дәстүрлерін үлгі еткен орта- 
дан нәр алған ол жас кезінен-ак казак, түркі акын- 
жазушыларының өлең-жыр, дастандарына коса 
әлемге әйгілі шығыс классиктері Фирдауси, Физу- 
ли, Низами, Науаи, Сағди, Омар Һәйям, Қожа Ха
физ шығармаларын кызыға окиды. Кейін де олар- 
дың шығармашылығына айрыкша зейін койып, те- 
реңдеп тануға ыкыласты болғанын «Абай жолы» 
эпопеясынан да, макала-зерттеулерінен де айкын
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аңғарылады. Санкт-Петербургта, Ташкентте окы- 
ған кезінде шығыс әдебиеті, мәдениетімен катар 
орыс классиктерінің, Еуропа жазушыларының 
шығармаларымен, дүние жүзі әдебиетінің озык 
үлгілерімен жете танысып, әдебиеттің даму про
цесс, сөз өнерінің өзгешелігін маманданған әде- 
биетшінің көзімен карап терең түсінетін дәрежеге 
көтеріледі. Ташкентте аспирант болып жүргенде 
Манас эпосын арнайы тереңдеп зерттеп, ғылыми 
еңбек жазып шығады. Мүның өзі 50-жылдарда 
«Манас» жыры төңірегінде айтыс басталып, осы 
үлкен эпостың халыктык сипатына күмән келтіру- 
шілер оны ескі заманды, ескі көзкарасты 
уағыздайтын шығарма деп дәледцеуге тырыскан- 
да Әуезовтің үлкен білгірлікпен, ғылыми дәйекті- 
лікпен пікір таластырып, баға жетпео асыл казы- 
наны жанын сала корғап калуына мүмкіндік берді. 
Ал жасынан орыс тілін еркін меңгерген, кейінірек 
Л. Толстой, Н. Гоголь, И. Тургенев, Н. Погодин 
шығармаларын аударған Ә. жазушы ретінде де, 
ғалым-зерттеуші ретінде де орыс классиктерінің, 
өзімен замандас жазушылардың шығармаларын 
кеп окыған, жаксы білген, Тіпті соның өзінде орыс 
акындарының кептеген өлеңдерін жадында сак- 
тай білгені -  таңкаларлық. Осыған бір ғана дәлел 
келтірейік. Лидия Либединская бір кездесуде 
Ә-тің Александр Фадеевпен жарыса Пушкин елең- 
дерін еркін жатка айтканын сүйсіне есіне алады. 
«Фадеевтің өлеңдерді жатка білетіні сонша, тіпті 
акындардың өзі онымен бәсекеге түсуге жарауы 
сирек болатын» дей келіп, Л. Либединская: «Фа
деев нені бастаса, Мұхтар Әуезов жалғастырып 
алып кетеді. Ол жайбаракат кана айтады, бірақ 
бұл сырттай ғана жайбаракаттык еді. Әдетте, сәл 
бейкамдау, бүлк етпейтіндей керінетін бет әлпеті 
бейне бір ішкі жалынның жарык шүғыласына 
бөленгендей өзгеріп сала берді, кара кездері бұ- 
рынғысынан да жайнай түсті» деп сөзін жалғасты- 
рады.
Ә-тің алғашкы әңгімесі «Қорғансыздың күні», 
онан кейінгі кездерде жарияланған «Окыған аза- 
мат», «Қыр суреттері», «Сөніп-жану», «Кім кінәлі?», 
«Қаралы сұлу» секілді әңгімелерінен-ак орыс, 
дүние жүзі әдебиетінде жинакталған кұнды көр- 
кемдік тәжірибені еркін игергенін, негізінен, реа- 
листік әдісті колдана отырып, символикаға, поле- 
микалык сарынды да жат көрмеген. Бүл шығарма- 
лардың айрыкша күндылығы жас жазушының 
ауыл өмірін, елдің турмыс жайын, әдет-ғүрпын 
жетік білетіндігінде. Осы касиет-сипаттар драма- 
лык шығармаларда толыса, молая келіп, «Абай 
жолы» эпопеясына кең арна болып кұйылды. 
«Абай жолы», сөз жок, әлем әдебиетіңдегі кайта- 
ланбайтын уздік туынды. Десек те, оны адам ру- 
хының, акыл-ойының орасан зор куаттылығын 
керсете алған Гетенің «Фауст» драмасын, алып шы- 
ғармашылык тұлғаның бейнесін сомдап суретте- 
ген Ромен Ролланның «Жан Кристоф» романын са- 
лыстыра караудың да кисыны болуы мүмкін. Неме- 
се Ә. өзі «Отелло», «Асауға тұсау» пьесаларын зор 
шабытпен казакшалаған Шекспир каламынан ту
кан аса күрделі характерлермен «Абай жолы» эпо- 
пеясында кейбір кейіпкерлерді катар алса, кейбір 
ортак, үксас белгілер көзгетүсуі ғажап емес, Бірак 
мәселе онда емес, әрбір үлы жазушының сурет- 
керлік шеберлігі оның көркемдік ойының, эстети-
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калық сезімінің өзгешелігін танытатынын байып- 
тап түсіне білуде Мұхаң А. Моруаның Байрон бей- 
несін, Ю. Тыняновтың Грибоедов бейнесін сурет- 
теуіне сын көзімен қарағанын айтатыны тегін емес. 
Ә-ті Лев Толстоймен, Бальзакпен, Гетемен, Дос- 
тоевскиймен, Тургеневпен, Шолоховпен салыс- 
тыру жиі кездеседі. Әлем әдебиетінің алыптары- 
мен қатар қою жағынан алғанда бул дурыс та. 
Алайда әр классик жазушы -  дара тулға. Ә. -  қазак 
халқының улы перзенті, қазақтың Әуезові, сонан 
кейін барып адамзаттың Әуезові. Классик болу 
ушін қалыптасқан қуатты, тамыры терең улттық 
дәстур керек, әдеби орта керек. Халықтың рухы 
берік, таза, улттың санасы жоғары болса, сонда 
ғана әдебиеті өркендеп, классикалық сипат ала 
алатыны бұлжымас заңдылык.
«Абай жолы» дәуірнамасының алғашқы кітабымен 
танысқанда-ак, өте жағымды пікір айтқан фран
цуз жазушысы Луи Арагон да, орыс жазушылары 
Л. Соболев, В. Иванов жене басқалар да осы тур- 
ғыдан келіп баға береді. Луи Арагон «Абай» рома- 
нында казак халкының көшпелі өмір-тұрмысының 
шынайы көріністері мол екеніне кеңіл аударып, 
туйінді пайымдаулар жасаған. Сонымен бірге ол 
француз окырмандары таңданарлык жәйт ретінде 
Абайдың айтуымен казак сахарасында сол кездің 
өзінде шығыс аңыз-дастандарын да, Пушкиннің 
«Евгений Онегинінен» аударылған елеңдер де, 
«Аксак француз» деп аталған сюжет те, Генрих 
Навардың ерлік істерін, уш мушкетердің жайын 
баяндайтын хикая да, Фенимор Купор мен Маин 
Рид ромаңдарындағы окиғалары да ауызекі әңгіме 
турінде кеңінен таралғанына айрыкша мән береді. 
Атакты француз жазушыларының әр сезінен бай- 
кайтынымыз ол казак халкының сөз өнерін, по- 
эзияны өте жоғары бағалайтынын, баска елдердің 
әдебиетіндегі кундылыктарды да жатсынбай 
кабылдауға бейім екенін және соған өте кабілет- 
тілігін жаксы аңғарған. «Абай жолы» эпопеясы- 
ның 1-кітабын (кейінгі кітагттарын да) аударуға кеп 
еңбек сіңірген жазушы Л. Соболев: «Мухтар Әуе- 
зовтің «Абайы» -  бул нағыз роман, баскаша айт- 
каңда өмірдіңтутас кыртыстарын копарған, турмы- 
стың, адамдар арасындағы күштарлыктың, махаб- 
бат пен өшпенділіктің айкын бояулы картинала- 
рын жасаған және ең бастысы -  есте каларлык 
жаркын образдар аркылы халык тарихының өмірлік 
процестерін жинактаған, кұлашы кең кітап» деп 
жазды. Неміс әдебиетшісі Альфред Курелла Ә-тің 
казак сахарасының өмір-тұрмыс өзгешелігін бар 
болмыс-бітімімен көзге елестететініне, сезбен 
мусінделген әрбір суретке жан бітіргендей беретін 
керемет суреткерлігіне айрыкша назар аударып, 
оған өзі де суктанып, кайран кдлып, өзгені де там- 
саңдыра сипаттайды: «Абай жолы» роман-эпопея- 
сын Луи Арагон «20 ғасырдағы ең улы шығарма- 
лардың бірі» десе, Вс. Иванов: «Бұл аса зор мәде- 
ни кубылыс, мен оны ұлы туынды деуден тартын- 
баймын» деген болатын.
«Абай жолы» дәуірнамасында коғам өмірінің шын- 
дығын кеңінен камтуы, алуан турлі топтардың екіл- 
дерін бейнелеп, мінез-кулкы, психологиясы, іс- 
әрекеттері бір-біріне уксамайтын адамдардың ту- 
тас галереясы жасалуы, өмір кұбылыстарын жан- 
жакты, терең танып білу, тексеріп талдау негізіңде 
бейнелейтін реалистік көркемдік әдісті колдануы

жағынан Ә. Лев Толстой мен Бальзактың 
суреткерлік дәстурлеріне жакын. Жазушы өзі Абай 
бейнесін, сол ортаны, заманды суреттегенде, 
Достоевский мен Тургенев романдарын ескерге- 
нін, сондай-ак I Петр мен Иван Грозныйдың көркем 
әдебиеттегі бейнелерін, неміс, француз әдебие- 
тінің классиктерінің шығармаларындағы ұксас 
жәйттерді есепке алғанын атап айтады. Әрине 
Ә. шығармаларында кейде әлем классиктерімен 
ундестік сезілуі мумкін дегенде, ондай жакындык- 
жалғастыкты кандай да дайын улгіні пайдалану, 
соны кайталау деп тусінбей, жекеленген сырттай 
жай кездейсок уксастыктан іздемей, шығарма- 
ның улкен эстетикалык муратқа бағытталған ру- 
хынан, ірі коғамдык, адамгершілік мәселелерді 
батыл көтеріп, толғап айтудан байкалатын жаңа- 
шылдык деп тусінген жөн.
Орыс әдебиетінің М. Шолохов, Л. Леонов, К. Фе
дин, А. Фадеев, Н. Тихонов, К. Симонов секілді 
көрнекті қайраткерлері, Айбек, Ғ. Ғұләм, М. Тур- 
сын-заде, А. Токамбаев, Т. Сыдыкбеков, Г. Баши
ров, Б. Кербабаев, О. Гончар, М. Ибрагимов, 
Н. Зарьян, Р. Гамзатов, М. Кәрім секілді Кеңес 
Одағына белгілі болған ұлттык әдебиеттердің 
өкілдері Ә-тің шығармашылығын жоғары бағала- 
ды. Санкт-Петербург университет!нде бірге окы- 
ған, Мухаңның адамгершілік касиеттерін де ерте- 
ден білген жазушы Ираклий Андроников Ә-тің «Өр 
таланты -  ғажайып бір кұбылыс, біздің өміріміздің 
ұлы символы» дей келіп, «өз басым Мухтар Омар- 
ханулын жас кезімнен-ак жаксы білетінмін. Аяулы 
ДОС әрі акылшы аға ретінде шексіз кұрмет тутып, 
мактан ететінмін» дейді.
Ә. шығармашылығының дуниежузілік мәнін де, 
кырғыз халкының мәдениеті ушін айрыкша ма- 
ңыздылығын да Шыңғыс Айтматов терең ашып 
керсетті. Оның: «Өз басым езге елге сапарға шы- 
ғып, өзге жұрттың табалдырығын аттай калсам, 
әркашан касиет тұтып, өзіммен бірге кастерлеп 
ала журетін екі турлі ұлттык басылым бар: бірі -  
«Манас», бірі -  Мұхтар Әуезов» деген сөздері кан- 
дас кырғыз, казак халыктарының мерейі бір екенін 
тебірене сезініп айтылған. Ә-тің игілікті ыкпалы- 
мен казак әдебиетінде ғана емес, баска көптеген 
улттык әдебиеттерде де халкына рухани көшбас- 
шы болтан кайраткер бейнесін суреттейтін комак- 
ты тарихи романдар дуниеге келді. Ә. шығармала- 
ры Қытайда, Монғолияда, Туркияда, Вьетнамда, 
Болгарияда, Польшада, Мажарстанда басылды, 
орыс, украин, кырғыз, өзбек, турікмен, татар, баш- 
кұрт, тәжік, белорус, әзірбайжан, армян, уйғыр, 
латыш, литва, эстон, молдаван, саха, сондай-ак 
ағылшын, неміс, француз, чех, словак, румын сияк- 
ты кырык шакты тілге аударылды.
Қазіргі кезде Ә-тің 30-жылдарда кудаланганы, 
одан кейін де шытармаларына сыңаржак сындар 
айтылганы жиі сез болып жур, Алайда улы жазу
шы тек баска елдерде мәшһур болып, ез елінде 
жете баталанбады деген утым тумау керек. Ә-тің 
жазушылык дарыны журтшылыкка ерте танылды, 
кемелденген кезінде ол ылги алдыңғы сапта журді, 
40-50-жыдцарда мандай алды жазушылардың бірі 
бодцы. Ғулама талым ретінде де беделі зор еді. 
50-ші, әсіресе 60-шы жылдардан бастап Ә. шы- 
тармашылыты жайында ондатан кітаптар, моно- 
графиялык зерттеулер, диссертациялар, естелік- 
эсселер, жуздеген ірілі-усакты макалалар жазыл- 
ды. Жазушының көзі тірісінде шытармалары унемі, 
узбей жарияланып жатты. Әрине ектем саясаттың



қысымы да аз болған жоқ. Мысалы, «Қилы за- 
ман» повесі 1928 ж. алғаш жарық көргеннен кейін, 
тыйым салынып, 1972 ж. орысша «Новый мир» 
журналында басылып, онан кейін неміс тілінде 
жарияланған соң ғана, кейін қазақша қайталанып 
басылды. Ал «Хан Кене» пьесасы бірінші қойылы- 
мы қатал сынға үшырап, жылдар бойы жарық көр- 
мей, жазушы қайта өңдеп, тузеген нусқасы оның 
қолжазба архивінен алынып, алғашқы рет 20 том- 
дық шығармалар жинағына 80-жылдарда енгізілді.

«ӘЛЕМНІҢ ҮЛЫ АЗАМАТЫ» ( «Человек  м и 
ра »), жазушының мақаласы. Қазақ және орыс 
тілдврінде жазған. Тұңғыш рет 1959 ж. «Қазақ әде- 
биеті» газетінде жарияланған, одан кейін Ә-тің 
«Әр жылдар ойлары» (1959), «Уақыт және әдеби- 
ет» (1962) кітаптарыңда, соңдай-ақ «Знамя» журна
лында, «Казахстанская правда» газетінде (1960) 
басылған. Осы нусқалар 20 томдық шығармалар 
жинағына енген. Макала коммунистік партияны 
құрушы, кеңес мемлекетін орнатушы В. И. Ленин- 
нің тарихи орны мен мәнін сипаттауға арналған. 
Жазушы кемеңгер мемлекет қайраткері туралы 
адамзат арманының орындалғанын Ленин бейне- 
сінен кереді, ал жаңа қоғамды социалистік Ояну 
(Возрождение) дәуір і деп бағалайды. Кеңес 
еліндегі өзгерістерді адамзаттың тарихында аса 
зор маңыз аткарған Ояну дәуіріне салыстыру 
әсірелеу екені шубәсіз. Мұндай пікірге Ә. сол 
кезде кеңестік баспасөзде орын алған, социализм- 
ді дәріптейтін жаттанды ойлардың ықпалымен 
келгені кумән тудырмайды. Заманының үстем 
идеологиясы, партия кесемдерін асыра мақтау, 
оларға табыну дәстүрі емір қүбылыстарын реалис- 
тікпен бейнелеудің жарқын үлгісін жасаған сурет- 
керді де біржақтылыққа апарғаны айқын. Күллі шы- 
ғармашылық еміріңде үлтшыл деп айыпталып, бел- 
сенді догматиктердің түрпайы сынына душар бол
тан жазушы мүндай әсіре мадақтау сөздерді езіне 
«идеялық қалкан» етіп устағысы келген сияқты.

Р. Бердібай.
ӘЛЖАНОВ Отыншы (1873-1918), Алашорда укіме- 
тінің мушесі, қоғам қайраткері, ағартушы. Зай- 
сандағы орыс-қазақ училищесін (1887), Омбының 
қалалық училицесін (1890), Омбы мүғалімдер се- 
минариясын (1894) уздік бітірген. Дала ген.-губер- 
наторының кеңесінде іс жүргізуші (1894-95), Ақ- 
мола округтік сотының аудармашысы (1895-1907), 
Көкпекті қ-ндағы орыс-казак училищесінің меңге- 
рушісі (1907-09) болып қызмет еткен. 1907 жыл- 
дың казан айында С.-Петербург қ-нда Ресей ха- 
лық ағарту министрлігі тарапынан қүрылған «Бура- 
тана халықтардың оқу ісі мен мектептері туралы 
заң жобаларын қайта қүру комиссиясының» жүмы- 
сына Дала ген.-губернаторына қарасты қазактар- 
дың өкілі ретінде қатысады. Отаншыл азамат, 
білікті педагог «Дала уәлаяты газетінде» («Кир
гизская степная газета») елкедегі оқу-ағарту ісінің 
курделі проблемалары, елдің тыныс-тіршілігі ту
ралы казак жене орыс тілдерінде езекті макала- 
лар жариялайды, Қазак жерінің шүрайлы бөлікте- 
рін иемденіп алған келімсектердің туған халкына 
жасап отырған озбырлыктары мен әділетсіздікте- 
рін әшкерелеп, отаршыддык баскару мекемелері- 
не арыз-шағымдар жазады. Халкының саяси сана- 
сезімін оятып, күддьік жағдайдан шығуына көмек- 
теспекші болтан Ә-төн кауіптенген отаршыл әкім- 
шілік Дала ген.-губернаторының жарльғымен оны 
1909 жылы Жетісу обл-ның Лепсі каласына 5 жыл-
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тажераудартады. Ә. 1917жылтыАкпантөңкерісінен 
кейін Уакытша үкіметтің Жетісу облысы Лепсі уезі 
комиссарының орынбасары болып татайындала- 
ды. 1917 жылты 5-13 желтоксанда Орынбор кала- 
сында өткен Екінші бүкілказак съезінде Алаш коз- 
талысының белсенді кайраткері ретінде Алашор
да үкіметі -  Үлт Кеңесіне мүше болып сайланды. 
Ә. Жетісу облысында жергілікті халык (Алашор
да) милициясын күрып, жасактауда зор еңбек сі- 
ңірді. Еліне кортан болып, Алаш жолыңца кызыл- 
дармен кескілескен кан майданда 1918 ж. 21 та- 
мызда ерлікпен каза тапты.

М  Қул-Мухашіед.
ӘЛЖАНОВ Шарафи Есмүханбетүлы (1901-1938), 
педагог, профессор. Ғылыми жүмыспен шүтылда- 
нып, казак кеңес педагогикасын дамытута кеп үлес 
косты. 30-та жуык еңбек жазды. 1934-37 ж. Қаз- 
ПИ-де кафедра меңгерушісі болды. «Эстетикалык 
тәрбиенің кездері» макаласы (1937), «Ес және есте 
калдыру мәселелері» (1936), «Ауылда әскерлік үгіт- 
насихатжүмысы»(1929) оку күраддарыт. б. шытар- 
малары жарык көрді. «Абайдың педагогика тура
лы кезкарасы» деген макаласында үлы акынның 
атартушылык пікірлеріне талдау жүргізген. Ә-пен 
карым-катынас жасап, достык, шытармашылык 
байланыста болтан.
ӘЛИӘКПАРОВ Макаш Тыныштыкбайүлы (1937 ж. 
т ), дәрігер-рентгенолог, әуеской суретші. Меди
цина тылымының докторы (1984), профессор 
(1984). Үлттык тылым академиясының академигі 
(2003). 1975-77 ж. өзінің туып-өскен жерін аралап, 
Абай мен Мүхтардың аяк баскан елін көрген әсер- 
ден «Абай болтан жерлерде» атты картиналар топ- 
тамасын жазды. «Абай жолы» эпопеясының кейіп- 
керлері туралы импросионистік мәнерде майлы 
бояумен салынтан «Абайдың әжесі Зеремен кош- 
тасуы», «Абайдың үйге оралуы», «Қатыгездік» 
т. б. суреттерінен кылкалам шеберінің өзіңцік мә- 
нері аңтарылады. Ә-тің Берілідегі мүражайын кер- 
геннен кейін (1975) «Дала шүтыласы», «Мүхтар мү- 
ражайы» картиналарын жазды. Үлы жазушының 
80 жылдык мерейтойыңда Абай ауданына бартан 
немересі Диарта бота сыйлатан сәтті бейнелеп, 
1978 ж. каламгердіңАлматыдаты мүражайынатарту 
етті. Абай, Шәкәрім, Мүхтар әлемінен сыр шерт- 
кен 92 түрлі түсті және графика суреттерінен күра- 
лтан «Ізгілік» атты кітабы казак, орыс, атылшын 
тідцеріңдежарыккерді (Калининград, 1997). Сурет- 
терінің көпшілігі Семейдегі Абайдың мемлекеттік 
тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдык корык- 
мүражайында сактаулы.

С. Қорабай.
ӘЛИН Ишмүхамед (1900 -  е. ж. б.), жазушының 
жерлесі, кеңсе кызметкері. Ә-пен 1912 ж. Семей 
каласындаты екі жылдык орыс-казак мектебінде 
жазушының інісі Ахмет Әуезовпен бірге окып 
жүрген шәкірт шатында таныскан. Ол кезде Мүхтар 
калалык үчилищеде дәріс алып жүрген. Ата ретіңде 
камкорлык жасап, сабак үлгерімін жаксартута 
көмектескен. 1920 ж. акпан айында еткен Семей 
губерниялык казак күрылтайына И. Әлин ел уәкілі 
болып катыскан. Ә. күрылтайда сөз сөйлеген сол 
күрылтайда губкомның казак бөлімшесінің мең- 
герушісі болып сайланады. 1920-21 ж. Ә-пен кыз- 
меттес болтан. Оның кол койтан екілдік бүйрыты- 
мен ел ішін аралатан. 1921 ж. Әуезов, Н. Нүрма-
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қов, М. Тұрғанбаев, Ә. Лекеров, И. Әлин Қазақ 
Автономиясын жариялау туралы бірінші Букілқа- 
зақстандық қурылтайға өкіл болып сайланады, Ал 
Ә-тің науқастанып қалуына байланысты Орынбор- 
ға бара алмайды. Соған қарамастан ол Қазақ Ав- 
тономиясы орталық атқару комитетінің саяси хат- 
шылығына бекітіледі. 1922 ж. Ә. Семейге төтенше 
өкіл болып келіп, Торғайдағы аштыққа ұшыраған 
елге қаражат, мал-мүлік жинауға басшылық етеді. 
М. Әуезовтің 1922 ж. 24 маусым күні Ә-ге берген 
N9 73 куәлік қағазы және сол жылы күзде Бақанас 
өзені бойынан мойынсерік ашып, тоған қазуға қа- 
ражат бөлуге көмектесуі туралы хаты сақталған. 
1945 ж. Абайдың туғанына 100 жыл толуы мереке- 
сінің Қарауылдағы тойы кезінде Ә-пен кездесіп, 
жастық шақтарын еске түсірген. Ә. -  «Есте қалған 
деректер» («Қазақ әдебиеті», 1967, 16 маусым), 
«Ел үшін туған ер» («Қазақ әдебиеті», 1967, 8 жел- 
тоқсан), «Қоғаіидық қызметінің басы» («М. Әуе- 
зов: замандастарының естеліктерінде», А., 1972), 
«Ол қоғамшыл еді» («Біздің Мүхтар», А., 1976), 
«Мүхтар туралы естеліктер» («Семей таңы», 1977,
1 наурыз), «Жалындап түрған жас кезде» («Қазақ 
әдебиеті», 1977, 2 қыркүйек), «Қасқабүлақ: үлы- 
лық» («Семей таңы», 1977, 2 қазан) атты естелік- 
мақалалардың авторы.
ӘЛИЛӘ Әзімбайқызы (шамамен 1898 -  1968), жа- 
зушының жеңгесі, немере ағасы Разақ Самархан- 
үлының екінші әйелі. Абайдың ағасы Тәкежанның 
үлы Әзімбайдың қызы. Разақтың бірінші әйелі 
Мәкіжаннан он жас кіші. Ә-дан -  Зайра, Гулнар, 
Болат аттыбалалартуады. Мүхтар 1942ж. жубайы 
Фатиманы Меркедегі ағасы Разақ пен Әлиләнің 
жанына кешіріп апарады. Олардың үлы Мурат сон- 
да туады. Кейін 1946 ж. Разақ он жылға сотталып 
кетеді. Мухтар жеңгесі Ә. мен кішкентай інісі Бо- 
латты Кеген ауданыңдағы Жалаңаш селосындағы 
бауыры Қудыри Арынбековтің қасына апарып 
қоныстандырады. Талғардың түбіндегі Қорамға 
қоныс аударады. Ә. 1968 ж. Қарағаңцы қаласыңда- 
ғы Гүлнар атты қызының қолында қайтыс болды. 
Сүйегі сонда жерленген,
«ӘЛИФБИ», Абайдың елеңі. Ә. улы классиктің 
емірі мен шығармашылығын зерттеуге арналған 
монографиясында (20 томдық шығармалар жина- 
ғы, 6 -том, 245-беттер) елеңнің жазылған уақытын
-  1864 жыл деп, жанрын -  бәйіт деп анықтайды. 
Үлы жазушының айтуы бойынша, елең Шығыс 
ақындарының улгісімен және ауызша емес, жаз- 
баша түрде шығарылған туынды (сонда, 92-96- 
беттер). Жас жігіттің ғашық болған қызына арна- 
ған бул өлеңі әрбір жолдың бастапқы сөзіне араб 
әліппесінің әріптерін рет-ретімен қолдана отырып 
жазылған. Ғашьғының бет әлпетіндегі мүшелерге 
әріп жетпей қапғанда, ақын: «мәт-қасың, тәштит
-  кірпік, сәкін -  көзің» дей, жазуындағы сездерді 
дурыс оқу үшін қойылатын айырым белгілерін де 
қосып жібереді. Ә. елеңді жаңа жаза бастаған жас 
Абайдың ІІІығыс ақындары ішінде кеп шығарма- 
ларын ежелгі түрік тілінде жазған Науаи мен Фи- 
зулиге хебірек еліктеп, жақынырақ турғанын, мына 
өлеңнің де Науаи үлгісінде жазылғанын айтады. 
Жалғыз-ақ айырмасы: Науаи өлең жолдарының 
ақырғы буынын кезекті араб әрпімен уйқастыра- 
ды. Әрбір өлең жолында айтылатын ой сол сездің 
мағынасына орайластырылады немесе қыз ажа-

рының көркі сол әріптен басталарын бір биік 
уғымға теңестіріледі. Өлең алғаш рет ақынның 1933 
ж. жарық керген толық жинағына енгізілген. Со- 
дан бергі барлық басылымдарда қайталанып 
келеді. Алғашқы қолжазбада қате жазылып неме
се теріс оқылып кеткен. Соның салдарынан түсінік 
белімінде мағынасы бурмаланған сөздер кезекті 
толық жинақтарды мүмкіндігінше тузеліп, түсінік 
бөлімдерінде мағынасы дәлденіп отырған. 1995 
ж. мерекелік қос томдықта солардың бірқатары 
тузетіліп, ақын елеңдерінің мәтіннамасында ка- 
нондық нусқаға жақындағандай үміт пайда бол
ды. Мәселен, 1995 жылы екі томдық академиялық 
басылымның (Абай. Бірінші том, Өлеңдер мен ау- 
дармалар. Алматы, 1995) тусінік бөлімінде өлеңнің 
алғашқы екі жолының әр түрлі жинақтарда қандай 
езгеріске тускені баяңдалады. Жалпы «Э.» елеңіне 
текстологиялық зерттеу жеткілікті жургізілмеген. 
1933 жылғы жинақта өлеңнің бастапқы жолы «Әлиф 
деп ай жузіңе ғыйбрат еттім» деп басталса, 1939 
жылғы жинақта: «Әлифдек...» деп басылған. 1943 
жылғы жинақта да «Әлифдек...- деп басылып, 
«Әлифдек» (Әлігттей) деген теңеу шағатайша (412- 
бет) деп түсіні к берілген. 1939 жыдцан бастап, одан 
кейінгі жинақтардың бәрінде «Әлифдек» деп ба
сылып келеді. Өлең жолын тутас оқысақ, мағына- 
сы: «Әлифтей ай жузіңә ғыйбрат еттім» болады. 
Сонда сулу қыздың жүзін (ай жузін) араб әліппе- 
сінің бірінші харіпі (әрпі) «I -  А-ға» (арабша «әлиф» 
деп аталады) теңеу көңілге қонбаса керек, Сон- 
дықтан 1933 жылғы жинақта: «Әлиф, деп ай жузіңе 
ғибрат еттім» деп басылған дурыс болады. Яғни 
суйген қызға арнап жазған хатын «Әлиф деп бас
тап, айдай жузіне ғибрат еткен» (сонда, 251-252- 
беттер). Абайдың 150 жылдық мерейтойына ар
нап шығарылған екі томдық академиялық басы- 
лымда мундай қате басылған сөздер біршама ту- 
зетілді. Өлеңдегі араб, парсы сөздерінің негізгі 
жазылу турі керсетіліп, мағынасына тусінік берілді.

Ж. Ысмағулов.
ӘЛИХАНОВ Фазылағзам Ақатайулы (1891-1938), 
Алаш зиялысы, Ә-пен істес болған. Ар>ғы атасы 
«Абай жолында» айтылатын «Әлхамжан, шақшаң- 
ды тасташы бері» дейтін Әлихан -  Кекпекті окру- 
гінің аға султаны, Тілеуберді Қозыбаевтың бала- 
сы, Саржомарт елін билеген. Оқыған, парасатты, 
ел сыйлаған азамат болған. Фазылағзам Өске- 
мен, Омбыда оқыған. Өскемен уезінде Алаш қоз- 
ғалысына араласқан. 1920-22 ж, Ә-пен бірге Рев- 
комда. Семей губерниялық атқару комитетінде 
бірге қызмет еткен, араласып турған. 20 -жылдары 
Ә., Н. Нурмақов, Ж. Күдериндерді «Алтайзолото- 
ның» басшылығында болған Ж. Тәттібаевпен бірге 
Алтай өңірін аралатқан. Сол кезде оларға қытай 
жақтан Р. Мәрсеков қосылған. Әр түрлі кеңестік, 
шаруашылық қызметтерде жүріп, 1930 ж, Ә-пен 
бірге усталып, тергелген. Босатылған соң, 1937 ж. 
қайтара тутқындалып, атылған. Ә-тың Семейдін 
губаткомында 1921-22 ж. Н. Ежовпен бірге қыз- 
мет істегенін бейнелеген фотосуреті Ә-тің мүра- 
жай-үйінде сақтаулы.

М. Әбдеш.
ӘЛ-МАҒРИ Әбу-л-Ала (973-1057), араб ақыны, 
жазушы, ойшыл. «Міндетті еместің міндеті» атты 
өлеңдер кітабында философ-гуманист ретінде, 
әлеуметтік теңсіздікті сынады. «Кешірім туралы 
жыр» (1033), «Періштелер туралы жыр» деген про- 
залық шығармаларында адам өмірі мен рухы тура
лы баяндады. «Фәйннәл усідә reTOafyha зиһабен,



уағұрбәнен фәмен ғурен уәғүр жөн» «Арыстан жүріп 
өткен ізбен ақсақ, соқыр бәрі де, қарға-құзғын да 
ілесе жүріп азық айырады» деген сөздерін Ә. «Абай 
жолыңда» Сармодцаның аузына салады және ақын- 
ның араб тіліңдегі шығармаларын оқи отырып, көңіл 
ойын аударған тустарын қағазға түсіреді: «1. Има- 
ның болса қас қылма, Иман мен қастық -  арыстан 
мен оқ сияқты бір орыңда тура алмас; 16. Заманға 
ешбір уақыт менен бәлеңді ал демеймін, Не тілесе 
де ісіне сын -  өйткені заманның қаттысы мен ащы- 
сы барабар; 25. Азғындар кімге сәжде қылғанына 
қам жемейді; 26. Нелер шашы ағарған, тасбих тат- 
қан пірлер де зинаға батады» (папка N° 29, 15-16- 
беттер). Ал жоғарыдағы Сармолда айтқан сөздер 
осы жазбаларының ішіңце 23-санда тур.

Т. Әкім.
ӘЛ-ФАРАБИ, Ә б у Н ә с і р  и б н  М у х а м м е д  
и б н  Т а р х а н  ә л - Ф а р а б и (870-950), білімнің 
барлық саласын меңгерген ғулама. Аристотель- 
ден кейін екінші устаз атанған данышпан, ойшыл, 
энциклопедист атанған ғалым. Арабтар Сырдария 
бойындағы Отырарды Фараб деп атаған, сол бой- 
ынша улы устаз езін әл-Фараби деп атаған. Бул 
шаһарды ертеден қьіпшақ, қаңлы, қоңырат тай- 
палары мекендеген. Онда байльғы женінен әлем- 
де ең алдыңғы қатарда тұрған кітапхана болған, 
оны монгол шапқыншыльғы кезінде жойып жібер- 
ген. Ғалымның білім, ғылымға деген қумарлық ой
ын тутандырған осы қаланың медресесі, кітапха- 
насы болған еді. Алғыр, зерек жас дүниежүзілік 
ғылымның ордасы Бағдатқа келіп узак уақыт тұра- 
ды. Муңда ірі ғалымдармен кездеседі, сырлас бо- 
лады. Араб, түркі, парсы тілдерін де жақсы білген. 
Басқа да кегггеген тілде сөйлей алған. Өз бетінше 
көп оқып, көп ізденген, философия, логика, эти
ка, математика, физика, тіл білімі, жаратылыста- 
ну, география, медицина, музыка салалары бой- 
ынша 170-ке жуық трактат кадцырган. Жалпы эл- 
Ф - Д І Ң  ІЗ  қалдырмаған ғылым-білім саласы жоқ. 
Ал «Ислам» атты медениет 8 гасыр бойы (7-15) бар 
ҒЫ ЛЫ МНЫ Ң кайнар көзі болып келді. Бағдатта білім 
мен енердің бәрі дерлік мықтап дамыды. Онда 
ғалымдар үйі, университеттер, емханалар, клуб- 
тар ашылды. Әл-Ф. ашықтан-ашық рационалистік 
бағьдты устап, соның рухани атасы бодцы. «Қай- 
ырлы қала тұрғындарының кезқарасы», «Бақытқа 
жету» сияқты шығармаларында дүниедегі ең ба- 
қытты шарт ғылымды меңгеру, сол арқылы ке- 
мелге жету деп санайды. «Ғылымдар тізбегі» де
ген трактатыңда ғылымды үлкен бес топқа беледі: 
тіл білімі; логика; физика; математика; азаматтық 
ғылым, және дін ғылымы. Ғалым булардың бәрінің 
пәнін анықтап, қысқаша мазмунын баяндайды. 
Математика мен жаратылыстану саласында аса 
қунды, ірі еңбектер жазды. Солардың бірі -  «Му- 
зыканың улы кітабы». Мунда әрі музыка, әрі ма
тематика туралы курделі мәселелерді қамтып, 
музыканың акустикасы бойынша кең қамтылған, 
дыбыстың табиғаты, тегі, таралуы жөнінде тың 
пікірлер айтылған. «Геометриялық денелердің ег- 
жей-тегжейі женінде табиғи сырлары мен рухани 
әдіс-айлалар кітабында» геометриялық салу 
есептері сурыпталып, бір жүйеге келтірілген, 
жүзден аса есептің салу әдістері керсетілген. 
Мөдицинаға байланысты «Темперамент туралы», 
«Медицинаның негіздері», оқыту мен тәрбие 
жөнінде «Ғылымдардың шығуы», адамгершілік пөн 
тәрбие туралы «Философияны уйрену ушін алдын 
ала не білу керек?», ез заманындағы қоғам
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көрінісін, әлеуметтік утопияны, әділетті екімді 
суреттейтін «Мемлекет қайраткерлерінің шешен 
сездері», «Қайырлы қала адамдарының көзқарас- 
тары» т.б. шығармалары бізге жетті. Ғалым этика 
мәселесінде білімді, мейірбандық пен сулулықты 
бірге қарастырды. Өйткені этика жақсылық пен 
жамандықты ажырату ушін керек ғылым деп 
есептеді. Әл-Ф-дің гуманистік идеялары елемге 
кең тарады. Ал философиялык көзқарастарын ғы- 
лыми-теориядан ажыратуға болмайды. Үлы ғалым 
Шам қаласында (Дамаск) қайтыс болғанда елдің 
әміршісі Сайф ад-Даула ез қолымен Сириядағы 
Баб-әс-Сағир зиратына жерлеген. Ә. «Абай (Иб- 
раһим) Қунанбайулы (1845-1904)» атты моногра- 
фиясында ақынның философиялык көзқараста- 
рын зерттей келіп: «исләм ғаламында грек фило- 
софиясынан келген неоплатониктердің көп әсері 
бар, мұсылман философтарында Бағдаттағы әл- 
Фараби сол жодца еңбек жазған» деп улы ғулама 
жайында мағлумат берген.

М. Құл-Мүхаммед.
ӘЛ-ХАМИСИ Әбдірахман (1920-1987), араб жа- 
зушысы, публицист, ақын (Египет). Лениндік сый- 
лықтың лауреаты (1980). Үлт-азаттық қозғалысы- 
нан кейін (1952) әдебиетте демократиялық бағыт- 
ты, жаңа реализмді қалыптастырушылардың бірі. 
Шығармаларында халық буқарасының турмыс- 
тіршілігін, еңбегі мен күресін суреттеген. Ә.-Х. Му- 
хаңның талантына тәнті болып, құрмет тутқан, ха- 
лыкаралық жазушылар конференцияларында кез- 
десіп жүрген. «Күн сенбесе -  сенбейді» деген еле- 
ңінде («Қазақ әдебиеті», 1987, 25 қыркүйек) улы 
жазушы есімінің мәңгі ешпейтінін жырлаған. 
«ӘЛШАРХИАТ» («Восточный сборник»), 
жинақ. Кернекті ғалым, академик А. Н. Веселов- 
скийдің қурметіне 1914 ж. шығарылған (43-шыға- 
рылымы). Редакциясын басқарған -  академик 
В. А. Гордлевский. С. Сабатаев Абайдың «Жаз», 
Н. Рамазанов «Желсіз тунде жарык ай», «Адам- 
НЫҢ кейбір кездері», «Өлсем, оным кара жер 
сыз болмай ма» елеңдерінің мазмунын кара сезбен 
орыс тіліне аударып, осы жинакта жариялаган. «Ең- 
бекші казак» газетінің 1927 жылғы 8 - жене 9 та- 
мыздағы сандарында «Керкем эдебиет» туралы 
«Екеу» деген бүркеншік атпен жарык керген мака
ла авторлары (М. Эуезов пен Ж. Аймауытов) «Са- 
тылған Сабатайыш неше факультет бітірсе де, 
отыз жыл окыса да, тук болмаган» деп, налып жаз- 
ган. Бірак Мәскеудегі ғылыми басылымда Абай 
елеңдерінің басылып, Ресей журтшылыгына та- 
ныстырылуын улкен еңбек деп багалау кажет.

М. Эбдеш,
ӘЛІМБАЙ Музафар (1923 ж. т.), акын, публицист, 
эдебиет зерттеуші, аудармашы. Қазакстанның 
халык жазушысы (1994), Қазакстан Республика- 
сы Мемлекеттік сыйлығының (1984), Жамбыл атын- 
дағы халыкаралык сыйлыктың (1996) лауреаты, 
республиканың еңбек сіңірген медениет кызмет- 
кері (1978), Ы. Алтынсарин медалімен марапаттал- 
ган. Мухаң кезінде Ә-дың акындығына зор үміт 
артып, жоғары бағалаған. «Октябрь өркені» атты 
макаласыңда (1957), 1960 ж. 26 желтоксаңда Қаз- 
МУ студенттерінің алдында сейлеген сөзінде 
(«Жыл келгендей жаңалык сеземіз») Ә. жырларын- 
дағы жаңалык ушкындарын көріп куанса, «Қараш- 
Қараш» кітабының өңірбетіне: «Асыл акын інім.
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досым Мұзафарға ағалық тілектес көңіл пейілмен 
сыйлаймын. Мұхтар. 1960 ж. 30 октябрь» деп, қам- 
қор көңілін білдірген. 1949 ж. «Абай» романы үшін 
Ә-ке 1-дәрежелі Сталиндік сыйлық берілгенде, 
журналист Ә. автордан интервью алып, «Тамаша 
кітап» деген атпен «Пионер» журналында жарияла- 
ған (1949, №5). Ә. улы жазушы туралы: «Кемеңгер- 
д ің көлеңкесі де ыстық» («Жулдыз», 1967, №9; 
«МухтарӘуезовтуралыестеліктер», А., 1997), «Ken- 
T in  көңіл лебізі» («Егемен Казахстан», 1997, 18 
ақпан), «Әмбебаптың алыбы» («Жетісу», 1997, 25 
маусым), «Туатулпар мінген» («Үлан», 1997, 22 шіл- 
де), «Қымбат ғибраттар» («Қазақ елі», 19.09.1997) 
естеліктерінде кемеңгер қаламгердің «ой санаңа 
өшпес сәуле тастап, алға кезеп жіберетін» өнегесіне 
тәнті болғанын жазады. Ә. ұлы жазушымен сапар- 
лас болып, Мәскеуде 3 рет барған (1951, 1954, 
1958). 1956 ж. Мұхаң бұрынғы Талдықорған облы- 
сын аралап қайтуға Ә-ті езі шақырған. Жас ақын 
осы сапар жөнінде «Әсем көріністер мен «әттеге- 
найлар» атты очеркінде баяндаған («Қазақ әде- 
биеті», 1956, 31 шілде; «Кергендерім кеңідде», А., 
1992). Автордың сеніп аманаттауымен «Индия 
очерктерінің» редакциясын қарап, «Қазақ әдебие- 
ті» газетінде жариялаған (1956, шілде-тамыз). Ә. 
рухани устазына бірнеше өлең арнады. («Алыстан 
шалынады асқар биік», «Семей қаласында», «Му- 
хаңдай кең тыныс кемеңгер», «М. Әуезов пен 
Ж. Аймауытов», «Әкеге сенген ул болғам», «Сез- 
беппіз-ау», «Абай еккен, Мухтар еккен арманның», 
«Дариға-ай, туар ма екен?!», «Есімізде мәңгіге», 
«Сұхбат», «Мухтар аға муратымен», «Қосшы бала», 
«Үлы Мухтар Әуезов», «Үлағатты ұлылық» т. б.). 
Ақын бул жырларында улы тұлғаны туған халқы- 
ның ары мен абыройы, иманы, аяулысы ретінде 
асқах бейнелеген. Ә. академик-жазушының шы- 
ғармашылығын зерттеумен де шуғылданды. «Өр- 
некті сөз -  ортак қазына» (1967), «Көңіл куңделігі» 
(1996), «Халых ғажап тәлімгер» (1994), «Зер- 
герліктің зерлері» (1997), «Өз зарым сонау зармен 
араласты» (1997) т. б. еңбектерінде Ә. туындыла- 
рының поэтикасына, адам баласына рухани нәр 
беретін қунарлы қасиетіне назар аударған.

Н. Акбай.
ӘЛІМБЕТОВ Сапаржали (1888-1956), ақын. Ә. Са- 
парғали ақынның өлендері мен айтыстарын, қисса- 
дастаңдарын жас кезінен біліп өсті, Кейін ақынмен 
бірнеше рет кездесіп, одан Абайдың, Сұлтанмахм- 
уттың, Әріптің елеңдерін жазып алады. Абайдың 
ахыңдык мектебін улгі тутқан Ә. Пушкиннің «Евге
ний Онегин» романын қазақша жырлап шьғады (А. 
С. Пушкин. Таңдамалы шьғармалары, 1937, 2-том). 
Сондай-ақ «Мейір батыр», «Молдабай палуан», 
«Қамбадағы айқас», «Қойгелді батыр», «Ақтардың 
әрекеті», «Қос жалшының өлімі» дастаңдарын жаз- 
ды. Ә. 1^3  ж. улы жазушының баласы Ернар дуние- 
ге келгеңде уйіне қутты болсын айта барып, арнау 
елең шығарған («Жуддыз», 1977, №9, 35-бет).

Т. Ж^ртбай.
ӘЛІМЖАНОВ Әнуар Турлыбекулы 0930-1993), жа
зушы, публицист, қоғам қайраткері. Қазақстанның 
халых жазушысы (1992), республика Мемлекеттік 
сыйльнының(1967), ХалықаралықДж. Неру атыңда- 
ғы сыйлыктың (1969), халыкаралық «Лотос» сый- 
лығының (1974), халыкдралык А. Него сыйльғының 
(1985) лауреаты. Шығармаларын орыс тілінде жаз-

ған. Студент кезінде Ә-тің лекциясын тыңдаған, 
университеттің әдеби уйірмесінде жазушының 
қатысуымен «Абай жолы» эпопеясын талқылауды 
уйымдастырған. «Литературная газетаның» меншік- 
ті тілшісі ретіңде 1955 ж. наурыз айынан бастап Ә- 
пен бірге халыкаралық мәжілістер мен форумда- 
рға қатысқан. 1958 ж. Азия және Африка елдері 
жазушыларының Ташкент конференциясында улы 
суреткердің Пәкстан ақыны Ф. А. Фаизбен таны- 
сып, сұхбаттасқанының куәсі болса, 1960 ж. Азия 
және Африка халықтары ынтымақтастьғының 1-ке- 
ңес конференциясына бірге қатысады («Огни Ала
тау», 1972, 28 қыркуйек). Үлы жазушының өмірі мен 
шығармашылығы туралы орыс тілінде «Қазақ 
әдебиетінің мақтанышы» («Алма-Атинская правда», 
1957, 1 казан), «Мухтар аға» («Алма-Атинская прав
да», 1962, 28 қыркуйек; О. Сулейменовпен бірге), 
«Өлмес талант» («Правда», 1977, 23 кыркуйек), «Су- 
реткер, талым, ойшыл» («Прикаспийская комму
на», 1977, 28 кыркуйек), казак тілінде «Үстаз улаға- 
ты» («Казак әдебиеті», 1977, 23 кыркуйек), «Шуты- 
лалы шак» («Казак әдебиеті», 1977, 30 желтоксан), 
«Дарын данальғы» («Жулдыз», 1977, №9) т. б. ма- 
калаларын, Ә-тің «Иңдиядағы кездесу» атты кіта- 
бына (1973, орыс тілінде) «Халыктар достьғының 
дәнекері» деген алты сез жазды. «Талант параса- 
ты» («Б ІЗД ІҢ  Мухтар», А., 1976, 205-206-беттер), 
«Дарын даналыты» («Мухтар Эуезов әлемі», А., 
1997,158-бет) макалаларыңца журекжарды сөздерін 
айткан. Ә. дарыңцы жас каламгерлердің шьғарма- 
ларын кадағалап окып, олардың есуіне көмегін 
аяған емес. Ә-тің «Кунге бет алған керуен» кітабына 
«Игі бастама» атты алғы сез жазып, жас жазушы- 
ның болашак тағдырына игі ыкпал жасады, шьғар- 
машылык кызметіне даңғыл жол ашты.

А. Есдәулетов.
ӘЛІМҚҮЛ Акылбайулы (1879-1914), Абайдың не- 
мересі. Жастайынан Абайдың інісі Оспан бауыры- 
на салып алғандыктан, ол өзінің аты-жөнін «Әлім- 
кул Оспанов» деп жазған. Ә-дан -  Шәбеп, Бағұфур, 
Зәбилә, Кауаш (Кауария) туады. Оның балалары 
Кунанбай мен Абай тутынған мулік-жиһаздарын, 
колжазбаларын Абайдың Семейдегі муражайына 
тапсырды. Мухаң Кәмила Мағауияқызына уйлен- 
ген кезде, Кәмиланың айттырған жері бірнеше рет 
куштеп алып кетпек болғанда, оған Ә-дың уй іші 
мен кызы Кауария араша тусіп, оны тау ішіне жа- 
сырған. Ә-дың отауы Кунанбайдың кара шаңыра- 
ғы есепті болғандыктан, ешкім оған батып кіре ал- 
маған. Абай муражайыңца Ә. тапсырған кужаттарды 
ұлы жазушы өзінің эпопеясында пайдаланған. 
ӘЛІМҚҮЛОВ Т ә к е н (Т ә ң ір б е р ге н ) (1918-1987), 
жазушы, сыншы, әдебиет пен өнер зерттеуші, ау- 
дармашы. Мухаңмен кеп жыл кызметтес, пікірлес, 
достас көңілде болтан, Оңтустік Казакстанды ара- 
латан шытармашылык сапарында бірге журген, 
«Казактың тұңтыш эпопеясы» (1956), «Достар 
лебізі»(1957), «МұхтарӘуезов»(1958), «Әрі зерттеу- 
ші, әрі суреткер» (1961), «Әуезовті еске алу» (1961) 
деп аталатын казак, орыс тілдерінде жазтан 
макалаларында улы каламгердің шытармашылык 
шеберлігі туралы журекжарды ой-пікірлері мен ізгі 
тілектерін білдірген. «Өмірді суйген суреткер» де
ген естелігінде («Акикат», 1997, №4, 68-74-бет- 
тер) Ә-пен алташкы таныстыты, улы жазушының 
басынан еткен тар жол, тайтак кешулері, жас ка- 
ламгерлерге берген ак батасы сиякты окиталар 
әсерлі баяндалтан. Әдеби мураларды баталау 
женінде өткен бір мәжілісте Ә-тің казак ауыз әде-



биетініңаса білгірі, шын бағалаушысы екенінетәнті 
болады. Одан әрі заңғар жазушының бар бол- 
мыс-қалпын, данышпаңцық тулғасын танытқан. Ә. 
қазақтар ушін көркем мәдениеттің бірегей құбы- 
лысы болып қалады деп ой туйгөн.

К. Сыздықов.
ӘЛІППЕ, балаға сауат танытатын оқулық. Бала- 
ның тілін дамытатын, логикалық ойлауға уйрететін 
суретті әліппелер, сонымен қатар жас баланың эс- 
тетикалық танымын қалыптастыру жолындағы алға- 
шқы оқулық. Әліппелер сауат танытудың әр түрлі 
жолдарына орай (дыбыстық, буындық, бүтін сөз 
әдістері)жасалады. Орыстілінеарналғанәліппелер 
аналитикалық-синтетикалық жолмен жасалады. 
Қазақ балаларына арналған алғашқы орысша әліп- 
пені дайыңдаушының бірі -  Ә. Оның Д. Ысқақов- 
пен бірге жазған әліппе оқулығы 1929 ж. Қызылор- 
да қаласында «Казиздат» баспасынан шыққан. Жи- 
ырмасыншы жылдары Қазақстанда әр түрлі са- 
тыдағы жалпы білім беретін, сауат ашатын мектеп- 
тер санының, арнаулы оқу орындарының күрт кө- 
беюіне байланысты үкімет орындары бірнеше 
қаулылар қабылдады. Бул қаулылардың негізгі 
талаптарының бірі түрлі оқулықтар жазу болатын. 
Алдыңғы қатарлы басқа қазақ зиялыларымен қатар 
Ә. бірнеше оқулық жазды. Д. Ысқақов та жазушы- 
лық, аудармашылық жұмыстарымен қатар оқу- 
ағартушылық қызметке де көп еңбек сіңірген. 
Аталған әліппе шыққан 1929 ж. ол «Балдырған» 
атты Өзбекстандағы қазақ балаларына арналған 
жаңа әліпби жазды. Аталған оқулықтардың жазы- 
луына бірнеше себептер эсер еткен. Оның бірі 
жоғарыда айтылған мектептер санының өсуі. 1927 
ж. Қызылорда қаласындағы «Қазақтың жаңа әліп- 
пе комитет!» 103 беттен туратын «Жаңа әліппе жо- 
лында» атты оқу-әдістемелік құрал шығарған (бас- 
қарушылары: Тоқтабайұлы К., Мырзабайұлы М,). 
Бұл еңбекте әліппе жасау жолындағы талаптар, 
теориялық, әдістемелік түсініктер жан-жақты бе- 
рілген. Ә. пен Д. Ысқақовтың орысша әліппесі 
осындай себептердің тоғысуынан барып жазыл- 
ған. Әліппе кейін қайта басылмаған. Энциклопе- 
диялық, педагогикалық еңбектерде бұл әліппе 
жайында деректер жоқ. Педагогикалық еңбектер- 
де, мақалаларда сол кезеңдерде шыққан әліппе- 
лертізіміндеаталмайды. Мұныңсебебі әліппешық- 
қаннан кейін көп ұзамай-ақ Ә-тің де, Д. Ысқақов- 
тың да қамалып, НКВД турмесіне түсуінде, айда- 
лып кетуіңде еді. Әйтпесе қазіргі күнгі педагоги
ка, әдістеме ғылымдарының талаптары тұрғысы- 
нан Караганда, К.Д. Ушинский қалыптастырған 
аналитикалық-синтетикалық әдістер негізінде жа- 
зылған мінсіз дерлік еңбек. Әліппе 67 параграфка 
бөлінген. Келемі 115 бет. Екі белімнен және сез- 
діктен тұрады. Алғашқы бөлімі — әліппе, екінші 
бөлімі -  хрестоматия. Оқулық бастан-аяқ мақсат- 
ты түрде беріліп отырған суреттермен безендіріл- 
ген. Әліппе бөлімінде әр атаудың жанында суреті 
бар. Алдымен айтуға, оқуға жеңіл сөздер беріліп, 
бірте-бірте күрделендірілген. Суреттер мен сөздер 
окушы баланың тусінуіне, еске сақтауына оңай, 
ыңғайлы турде алынған. Баланың ойлау дәреже- 
сіне орай бірте-бірте жеке сөздерден екі-үш сезді 
тіркестерге, кысқа сөйлемдерге ауысады. Оқулық 
материалдарын педагогика, әдістеме принципте- 
ріне сәйкес дамыта қиындатып отырған. Әліппелік 
бөлімнен кейін жеке такырыптық параграфтарға, 
одан әрі қыска мәтіндерге, диалогтарға, сурақ- 
жауап үлгілеріне ауысқан. Берілген мәтіндермен
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жүйелі түрдегі байланыста грамматикалық, син- 
таксистік ережелер нақты мысалдармен түсінді- 
рілген. Әліппе белімінің соңында орыс әліпбиі, 
тыныс белгілері, арифметикалық амалдар белгіле- 
рі бір бетте сызба (схема) түрінде берілген. Бұл 
арада оқытушының түсіндіруіне қажет материал- 
дар да бар.Кітаптың II белімі (хрестоматия) екіге 
белінген. Апғашқы бөліміңде (37-47-параграфтар) 
мәтіндер беріліп, осы мәтіндер бойынша жазу тап- 
сырмалары беріліп отырған. Мәтіндер граммати- 
калык, синтаксистік ережелерді бекітіп отыру мақ- 
сатында алынған. Осы ушін белек мысалдар да 
келтірілген. Хрестоматияның екінші бөліміңде кө- 
лемі үлкендеу, мелтек әңгіме үлгісіндегі мәтін- 
дер орын алған. Осы бөлімде хат жазу үлгілері, 
күн тәртібін жасау мысагщары бар. Түрмысқа қа- 
тысты мысалдар балалар еміріне негізделген. 
Үғымды, түсінікті түрде шаруашылық түрлеріне 
байланысты мәтіндер кездеседі. Жыл, жыл мез- 
гілдері, ай аттары жүйелі түсінік сызба арқылы 
керсетілген. Жұмбақ тақырыптары өмірдегі жаңа 
қүбылыстармен (электр, телеграф) сабақтас. 
Әліппе-оқулық педагогикалық, әдістемелік ереже- 
лерге сай жазылған. Баланың ұғынуына жеңіл, ың- 
ғайлы. Мысалдар, мәтіндер сәтті алынған. Барлы- 
ғы сөздік қорды байыту, грамматикалық, синтак- 
систік ерекшеліктерді бекіту қызметін атқарып түр. 
Сол дәуірдегі қоғамдық идеологияның әсері бай- 
қалмайды. Әліппе-оқулықты қазіргі кезде де бас- 
тауыш мектептің 1-сыныбы үшін ете тиімді қосым- 
ша оқу қүралы ретінде пайдалануға болады,

Р. Әбдігулов.
«ӘЛІШЕР НАУАИ», жазушының макдласы. 1948 ж. 
өзбек ақынының казак тіліңде шыккан тагшамалы 
шығармаларына алғы сез ретінде жарияланған. 
Кейін «Орта Азия мен Қазакстанның ұлы ғалымда- 
ры» атты кітапта (А., 1964, 234-245-беттер), жазу- 
шының 12 томдык (11-том, 1969, 276-285-беттер), 
20 томдык (18-том, 1985, 291-301-беттер) шығар- 
малар жинағында кайта басылған. Қолжазбасы 
сакталмаған. Ә. әлем әдебиетінен батыс, шығыс 
халыктары әдебиетінің тарихын аса жетік білген. 
Кеп жылдар бойы ҚазМУ-да, ММУ-да КСРО халык
тары әдебиетінен дәріс жүргізген. Шығыстың үлы 
данышпаны Ә. Науаи туралы бірнеше макала, 
еңбектер жазған («Акынның өзбек енеріндегі бей- 
несі», «Живой Навои», «Любимый поэт»). Соның 
алғашкысы болып саналатын бұл макаласында ав
тор акын емір сүрген заманның тарихи жағдайына 
шолу жасап, дәуір ерекшелігін кыскаша болса да, 
ете айкын ашып көрсетеді. Әлішерден 40-50 жыл 
бүрын Түркістан, Ауғанстан, Иран, Оңтүстік Кав
каз жерінде патшалык күрған үлы колбасшы Әмір 
Темірді кеңестік идеология тұрғысынан айыптай 
түра, оның кезінде «Ескі грек, Рим мәдениеті, үнді, 
араб, парсы мәдениеттерінің неше алуан салала- 
ры Орта Азиядан кеп орын тебуге айналды» деп, 
мәдениет, енер-білімге айрыкша кеңіл бөліп, кең 
epic жайғанын атап айтады. Сол заманда аксүй- 
ектер отбасында дүниеге келіп, сарайдағы бек 
балаларымен бірге тәрбиеленіп, жан-жакты білім- 
енерді бойына сіңіріп өскен әсершіл, таланты Әлі- 
шердің талантының ерте оянып, жастайынан ілти- 
фатка ілініп, кең таныла бастағанын дәлелді де 
дәйекті баян етеді. Үлы акынның есіп қалыптасу- 
ына себепші болтан араб, парсы, түркі әдебиеті
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мен өнерінің әйгілі өкілдерін, оның өзіне тікелей 
эсер етіп, тәлім-тәрбие берген ұстаздары -  Әбді- 
рахман Жәми, Хожа Юсиф Бурһан, Жалалиддин 
Абулланстардың есімі мен еңбектерін әспеттеп 
атайды. Болашақ ақындық өнеріне өшпестей із 
қалдырған Фадриддин Аттардың «Мантихуттаир» 
(“Қустар сөзі” ) кітабы мен Хожа Хафиз Ширази 
жырларына деген ынтықтығын да еске алады.
Ә Әлішердің өзімен алты жасында бірге оқыған 
Ғираттың патшасы Қусайын Байқараның сарай- 
ында мөршілік қызметте, кейін уәзір, Астрабад 
қаласында әкім болған жылдары төңірегіне атақ- 
ты ақын, ғалым, суретші, сазгер, хуснихатшы (кал
лиграф) сияқты үздік өнерпаздарды уйыстырып, 
олардың кең канат жайып, өрістеуіне кең мумкін- 
діктер туғызып, өзбек мәдениетінің өсіп дамуына 
колма-қол тигізген мол улестерін атап көрсетеді. 
Науаидің атақты «Хамса» («Бес кітап») еңбегінің 
жазылу тарихынан мол мағлұматтар беріп, әр 
кітабының мазмұн-мағынасын, ерекшеліктерін 
талдапсипаттайды. Айтапык, «Хамсаның» 2-кітабы 
«Ләйл( -  Мәжнүн» атты 7200 жол дастанының ауыз- 
ша әңгімесі арабтан шығып, кейін оны Низами 
Гәнжеуи, Хұсрау Дехлеуи, Әбдірахман Жәмилер- 
дің жырлаған нұскаларымен салыстыра сөз етеді. 
Ал 11 404 жол «Фархад -  Шырын» дастанын Әбіл- 
касым Фирдауси жырлаған «Хусрау -  Шырын» т, б. 
нусқаларымен салыстыра карастырып, жаңаша 
мазмұн-мағына бергендігін дәлелдеп көрсетеді. 
Сол сияқты «Сәбғәй сәярә» («Жеті планета»), 
«Сәдди Искәндәри» («Ескендір дуалы») жыр кіта- 
бын өзінен бурынғы жырлаған атақты ақындардан 
асыра тускенін атап айтады. Алғы сөзіңде автор 
Әлішердің бул туындыларын сол өз кезінде-ақ 
Ә. Жәмидің тек өзбек әдебиетінің ғана емес, бар- 
лык шығыс әдебиетінің биік шокысы деп жоғары 
баға бергенін келтірген. Ә. улы акынның баска шы- 
ғармаларын сөз етіп, оның өзбек әдебиетін, әде- 
би тілін өсіріп, дамытып кана коймай, Шығыстағы, 
Орта Азиядағы көп елдердің әдебиетіне игі эсер 
етіп, көп нәрлі жемістер бергенін баса айткан. Ав
тор ойын 19 ғасырдағы казак эдебиетінің көрнекті 
өкілдері Абай, Шәңгерей, Шәді, Шортанбай, Акан- 
дардың шығармаларынан «Әлішер ғазалдарының, 
дастандарының айкын сарындарын сезіп отыра- 
мыз» деген пікірмен туйіндеген.

К. Сыздыксе.
ӘМЕН Мәшһур Жусіпулы (1889-1921), муғалім. 
Мәшһур Жүсіп Көпеевтің ортаншы улы. ҚазАКСР 
Орталык аткару комитетінің «Қазак окығандары- 
на үңцеуіне» (1921) байланысты Ташкент каласын- 
дағы №4 мектепте устаздык етеді. Он үш жасар 
окушы кызды зорлыкпен узатпакшы болып жат- 
кан кезде араша туседі. Қыздың эке-шешесі 
карсылык көрсетеді. Сол арада Әменді көше 
кэззаптары пышактап өлтіреді. «Ак жол» газетінде 
М. Ж. Көпеевке көңіл айткан азанама басылды. 
Бул каңды окиға казак окығандарының үлкен на- 
разылығын тудырады. Ең соңында үкімет мүше- 
лерінің араласуымен бітімге келеді. Осы окиға 
Ә-ті де сілаңдатады. Ол өзінің «Әдебиет тарихы» 
кітабындағы «Жоктаулар» туралы тарауында тэм- 
сіл етеді. «Туман айьяғарда» романының жобасын- 
да осы окиғаны жазу ниеті байкалады. «Тартыс» 
пьесасында сөз арасында еске алынады.

Т. қ^дакетіү/ы.

ӘМІР ТЕМІР, А к с а к  Т е м і р ,  Т е м і р л  а н 
(1336-1405), Монғолдың туркіленген Барлас тай- 
пасынан шыккан Тарағай бектің баласы. Алғашын- 
да 1361 ж. Қашкария уэлаятының әмірі болды. Осы 
кезден бастап ол Моғолстан хандарымен және 
Балх пен Самаркан әміршісімен билік ушін күрес 
жүргізді. 1370 ж. Ә.Т. жеңіп шығып, Мауараннахр- 
дағы билікті өз колына алды. Ә. Т-дің үздіксіз 
жүргізген соғыстарының нэтижесінде алып импе
рия -  Темір мемлекеті курылды. 1388 ж. Токтамыс 
хан билеген АлтынОрданы киратты. Индияға, Иран- 
ға, Кіші Азияға жорыкка аттаңды, 1405 ж. Қытай- 
мен соғысуға шыккан жолда кайтыс болды. Ә. 
«Әлішер Науаи>’ атты макаласында талай журттың 
ескі мәдениетін ойрандап, ел-журтын ығыр қып 
жүрген кезіңде, Аксак Темір бар табысын Самар- 
канға тасыған; халык үстіне ауыр-ауыр салык са- 
лып, Самаркан каласын салтанатты сарайлармен, 
зор ғимараттармен безендірді; жеңген елдердің 
көбінен ғимарат салатын усталар, оюшы суретші- 
лер, дэрігер, білімпаздар сиякты талай жаңдарды 
сол Самарканға жиды; Темірдің өз тілек-талабы 
ірі феодаддар мен улкен саудагер тобының мак- 
сат-мүддесін көздеген болса да, халыктар тарихы- 
ның кеңірек тілегімен кабыскан білім-өнерді, өз 
бетімен молырак өндіре бастады деп, Ә.Т. кезінде 
өнер-білімнің, ғылымның, мәдениеттің өркен жай- 
ғанын баян еткен.

Н. Баутан.

ӘМІРЕ Қашаубаев (1888-1934), энші, актер, ка
зак улттык театр өнерінің негізін салушылардың 
бірі. Өнер жолын 1917 ж. бастады. Ә. бойына біткен 
табиғи дарынның аркасында ел аралап, ән сала- 
ды, Атакты ән жулдыздары Сәтмағанбет, Ғазиз, 
Қали, Майра т. б-мен танысып, бірге өнер көрсе- 
теді. 1923 ж. РСФСР Халык ағарту комиссары 
А. В. Луначарскийдің шакыруымен Париж кала- 
сында казак әндерін улкен шабытпен орындай- 
ды. «Ағаш аяк», «Үш дос», «Қос балапан», «Қызыл 
бидай», «Смет», «Жалғыз арша» эңцерін домбы- 
рамен айтып, француз халкын тәнті етеді. Бас- 
пасөз беттерінде казак эншісінің өнерін жоғары 
бағалайды. Осы жолы Ә. екінші орынға ие болып, 
куміс медальды жеңіп алады. 1924 ж. Семей капа- 
сында өткен өнерпаздардың байкауында бас 
бэйгеге ие болады. 1927 ж. Мэскеу консервато- 
риясының залында Ә. тағы да концерт береді. 
Әншілігімен катар, ол актер ретінде Қазак драма 
театрында Ә-тің «Еңлік -  Кебек», «Айман -  Шол- 
пан», «Қарагөз», «Бэйбіше-токал» пьесаларында 
көптеген түлғаларды сомдады (Жапал, Қойшы, 
Жарас, Акын). Ә-нің әншілік кабілетін Мі^тар жо- 
ғары бағалады: «Әміренің энінде акындык таза- 
лыктың шамшырағы жанғандай Жүрек тербетіп, 
куантатын, аспандаған куаныш белгісі, балалык 
жарастығы бар. Ә. әншіліктің акыны, эрбір ырға- 
ғынан жанын салған шыншылдығы көрінеді. Жү- 
регінің тукпірінде жалтыддап жанар өнер оты се- 
зіледі» дейді «Қазакстан мемлекет театры» мака
ласында. Сондай-ак улы жазушы Ә-ге катал талап 
кояды, «Қазакстанның әрбір облысының эндерін 
орындауың керек» деп сынай карайды.

3. Қоспаков.
ӘМІРЕНОВ Тэңірберген (1907-1985), акын. ауыз 
эдебиетін жинаушы. Жасында ауыл муғалімінен 
окып хат таниды. Бүдан кейін өз бетінше білімін 
толыктырған. Отызыншы жылдан бастап өлеңдері 
баспасөзде туракты жарияланып турады. 1937 ж 
республикалык айтыска катысты. Ол -  Маясар



Жапақов, Жолдыкей Нұрмағамбетов, Шәкір Әбе- 
нов, Қапихан Алтынбаев сынды халық акындары- 
мен айтысты («Айтыс», А., 1966, 3-том), Т. Әміре- 
новтің «Жұмбак.тас» (1967), «Қанды қанжар» (1973), 
“Жол мұраты» (1977), «Өмір өткелдері» (1985) өлең- 
дер мен дастаңдар жинағы жарық көрді. Ол соны- 
мен қатар Құнанбай, Абай, Қиясбай, Ағашаяқ, 
Тәуке, Шәкәрім, Қатпа туралы тарихи деректерді 
жинастырып, Абайдың Семейдегі муражайы мен 
М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инсти- 
тутының қолжазба қорына тапсырды. Ә-пен жақ- 
сы таныс болған. Шыңғыстауға келгенде, хасына 
еріп журіп, Абай туралы ел аузыңдағы деректерді 
айтып берген. Мұхаңа арнап шығарған ұзақ тол- 
ғау өлеңі бар.

Т. Құдакелдіүлы,
ӘМІРЖАН Аянбайұлы (1880-1975), Абайдың 
өлеңдерін жинаушы. Жігітек руынан. Жас кезіңде 
ақын аулының қызметші қолбаласы болған. Әнді 
жақсы айтып, домбыраны шебер тартқан. Абай 
өлеңдерін жазып, жинап жүрген. Кеңес өкіметі қу- 
далағаннан кейін, қолжазбаларын Қарашоқы тауы- 
ның қуысына тыққан. 1974 ж. «Тоғжан» жас шопан- 
дар бригадасы оны тауып алып, Абайдың мемле- 
кеттік қорық-мұражайына тапсырған, Табылған 
мұра Абайдың 1909 ж. Петербургте жарық көрген 
өлеңдер жинағы мен Ә-нің өз қолымен араб қар- 
пімен жазған Абайдың 44 өлеңі еді. Мухтар Ә-ді 
жақсы білген, талай рет онымен кездесіп, сухбат- 
тасқан, улы ақын туралы естеліктерін тыңдаған. 
Ә. жинаған өлеңдер Абай мурасының текстология- 
сын анықтауға көп көмегін тигізген.
ӘМІРҚҮЛОВ Ардак, Жамансарыулы (1955 ж.т.), 
кинорежиссер. Бүкілодақтық мемлекеттік кинема
тография институтын (ВГИК) бітірген (1988). ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1992). Көгтте- 
ген халықаралық кинофестивальдардың жулдеге- 
рі, жеңімпазы. «Отырардың күйреуі» атты екі серия- 
лы фильмді тусірген (1994), «Мутанттар» фильмінің 
сценарийін жазған (1987). Тарихи тақырыптарды 
жаңаша көзқараспен зерделейді. Ә-тің эпопеясы 
бойынша екі сериялы «Абай» атты көркем фильмде 
(сценарийін жазғандар: А. Әмірқулов, Е. Шынар- 
баев, Л. Ақынжанова, А. Баранов) дана Абайдың 
ж ігіт  шағындағы нурлы дидарын бейнеледі.

Н. Оспантегі.
ӘНЕТ БАБА (1626-1723), тарихи тулға, би. 
Тобықтының бір руы да әнет деп аталады. То- 
бықтыдан -  Мұсабай, Мусабайдан -  Сүйірбас, 
Сүйірбастан -  Сары, Сарыдан -  Кішік, Кішіктен -  
Әнет, Әйтек тарайды. Ол Орта жүздің биі, Әз- 
Тәукенің «Жеті жарғысын» жасауға қатысқан. Қаз 
дауысты Қазыбек би Ә. б-ның қасына бір жыл кок
сы конып тәрбие алған. «Ақтабан шубырынды, 
Алқакөл сұламаның» кезінде босқан елге ере ал- 
май, Қаратаудың басында інісі Көкшемен бірге 
қалып қойған. Әнеттің бес үлы бірдей 1723 ж. жоң- 
ғарлармен болтан соғыста қаза тапқан. Тек оның 
Байболат деген баласынан Балуан, Бакай деген 
екі ул аман қалады, Олар кейіннен рулы елге айнал- 
ған. Әнет елі Ырғызбай туқымымен коңсы қонып, 
коралас өмір сүрген. Абайдың өлеңдерін көшіруші 
М урсейіт Бікеулы осы әнет табынан шыққан. 
Мухтар Ә. б-ға қатысты оккғаларды «Ендік -  Ке- 
бек» пьесасы мен «Абай жолы» эпопеясында пай- 
даланған («Бел-белесте» тарауы).
ӘНИЯР Қожамбайулы Молдабаев (1856-1934), 
Абай ауылының адамы. Тобықтының Әнет атасы- 
нан. Үлы ақынның жәрдемімен оқып, білім алған.
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ӘниярМолдабаевтыңүйі. Семей қаласы.

Семей уездік училищесін бітірген (1877). 1919 жыл- 
ға дейін банк қызметкері болып, зейнетке шық- 
қан. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясында Ә-дың өмір 
жолы Данияр Қондыбаев деген атпен берілген: 
«Қаланың орталау тусынан басталып, татар жаққа 
карай созылатын Мир-Қурбан көшесінде кум сәл 
азырак еді. Осы көшенің бастала берген шеніңде, 
сол жактағы пушпақта турған асты ак кірпіш, үсті 
жаңа бөренеден салынған кіші ғана ыкшам үйдін 
иесі Данияр Қондыбаев. Данияр болса алты жыл- 
дай орысша окып, бастауыш бес жылдык школ- 
ды бітірді. Ешкімге аты-жөнін, ой-ниетін айтпас- 
тан, өзімен бірге окыған Түркістан жағының бір 
жас жігітіне еріп, Ташкентке кеткен. Содан екі 
жыддай Ташкентте, уш жыл бойы Марғуланда, пат- 
шалык кеңселерде қызмет етті. Жақсылап турып 
акша-пул тапты. Сол Марғуланның мынау бүгінгі 
Афтаптай келісті бір кызына уйленіп кайткан. Се- 
мейге келісімен банкіге кызметке түсе сала, Түр- 
кістаннан жиып келген ақша-пулын жұмсап, осы- 
нау үйді сатып алған» (12 томдык шыармалар жи- 
нағы, 7-кітап, 55-60-беттер). Ал үйдіңқашан салын- 
ғаны белгісіз. 1898 ж. 19 каңтарда Абай мен оның 
балалары көмектесіп, орыс көпесі Москвиннен 
сатып алып берген. Кезіңде акынның туған-туыс- 
кандары конып кетіп жүрген. 1920 жылдары Ә. те 
осы үйде турган. Абайдың әдеби-мемориалдык 
муражайы 1944-67 ж. осында жумыс істеді. 1988 
жылга дейін калалық балалар кітапханасы орна- 
ласты. 1991 ж. уй кайта жабдыкталып, Абай мура- 
жайына кайтарылды, экспозициялар жаңгыртыл- 
ды. Үлы жазушының 100 жылдык мерейтойына 
байланысты, 1997 ж. муражайда «Алаш арыстары 
және Мухтар Әуезов» атты экспозиция-көрме 
уйымдастырылды. Онда жазушының Семей дәуірі 
толык бейнеленді.

М. Бейсенбаев, К. Құрманова. 
«ӘННІҢ СӨЗІ» («Я,  к а з а х с к а я  п е с н я ,  
пою») ,  жазушының шагын макаласы. 1936 ж, «Ли
тературный Казахстан» журналының 3-санында 
шыккан. Макала атауынан кейін жакша ішінде 
«Стихотворение в прозе» деп жазылған. Эссеге,
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стилі ақ өлеңге келеді. Көтеріңкі екпінмен, шабыт- 
ты интонациямен жазылған. Поэзиялық уйқасқа 
жақын жерлері, екпін, ырғақ үйлестігі айқын көрі- 
неді. Қысқа, ықшам жай сөйлемдерден немесе 
құрамындағы жай сөйлемдерді шағын, өзара үн- 
десіп жатқан қүрмалас сөйлемдерден түрады. Ма- 
қапа Сталинге жағыну науқанының ең қызып түр- 
ған, репрессияның етек ала бастаған, сонымен қа- 
тар үлт республикаларының әдебиеттері мен 
өнерінің күндері Мәскеуде дүркіреп өтіп жатқан 
кезінде жазылған. Автор қазақ даласын таптап 
өткен сансыз жау жорықтарын, хан-сүлтандардың 
халыққа көрсеткен қорлықтарын, орыс отаршыл- 
дығы көріністерін суреттейді. Осы көңілсіз күйден 
кенет өзгеріп, Октябрь революциясынан кейінгі 
куйге ауысады да, қазақ даласындағы тарихи өз- 
герістерді көтеріңкі куймен суреттейді. Мақала- 
ның соңына қарай сол замандағы дәстүрлі са- 
рынмен «халқымыздың көсемі, біздің досымыз» 
Сталинге арнаған мадақ сөздер кездеседі.

Р. Әбдіғулов.
ӘҢГІМЕ, проза жанры. Әдебиет тарихында (әңгі- 
ме, повесть, новелла, ертегі т. б.) әр түрлі аталып 
келеді. Ә-де адам еміріңцегі жеке оқиға баяңцала- 
ды. Келемі шағын, кейіпкерлері аз, уақиғаның бас- 
талуы, шарықтау шегі, шешімі болады. Ә-тің «Қор- 
ғансыздың күні» шығармасы қазақ әңгімесін шыр- 
қау биікке көтерді. Ал «Қайта туған халықтың 
әдебиеті» атты мақаласында біздің «реалистік про- 
замызды жасаған жазушылар -  роман жазушылар 
мен әңгіме жазушылар» деп, Ә. жанрын дамытқан 
көрнекті қаламгерлерді атап керсетеді. «Дәстурмен 
жаңашылдык жайында» деген мақаласында қазақ 
прозасына күрделі сюжеттік шығармалармен қатар 
психологиялық новелланың келгенін айтады. Үлы 
жазушы өзінің «Қаралы сулу» туындысы арқылы 
психологиялық әңгіменің негізін салып, одан әрі 
үдете дамьпты. «Әдебиет тарихы» атты зерттеуінде 
Ә. терминін батырлық эпос пен тарихи жырдың 
атауы ретіңдетүсіңдіреді, бірақ кейінгі еңбектерін- 
де бүл термиңдерді өз орнында қодцанды.

Қ, МәшһурЖүсіп.
ӘПСАНА (парсы тілінде: а ф с а н с -  оқиғалы әңгіме, 
аңыз), қазақ ауыз әдебиетінің жанры. Шығыс 
әдебиетінде, оның ішінде қазақ фольклорында 
«әпсана» деп кене дәуірде өтіп кеткен, бірақ та та- 
рихи-түлғалық негізі бар оқиғаның аңызға айналғ- 
аннүсқасынайтады. ЕскендірЗүлқарнайын, Қызыр, 
Коркид, Әзірет Әлі, Мәді, Нүқ, Жерүйық, Жиделі- 
байсын туралы қарасөзбен айтылған әңгіме-аңыз 
әңгімелер -  Ә. жанрына жатады. Мысалы: Абай 
дастандарының әпсаналық негізі туралы Ә. өзінің 
«Абайтану» дәрісінде: «Абайдың өзінен шыққан үш 
поэмасыналсак: «Масғүт», «Әзім», «Ескендір»... Бүл 
уш поэманың мазмүнына қарағанда, қазақ тарихы- 
нан емес, Шығыстың классик әдебиетінен, әпса- 
налардан, дастаннан алған сияқты. «Масгүт» -  Бағ- 
датта болтан оқиға, шығыстың өсиет әпсанасы (ле
генда) болу керек. «Бақ иесі -  Қызыр» деп айтуы: 
“Қызыр кімге көрінсе, соған бақ әкеледі, мал-дәу- 
лет әкеледі» деген наным шығыс елінің бәріңде бар» 
деп («Абайтану дәрістері», 1994,73-74-беттер) пікір 
білдірді. Ол «Қазак халқының эпосы мен фолькло- 
ры» атты еңбегіңде Ә-ны «аңыз ертегі» деп қолдан- 
ды (соңда, 17-т., Т79-бет).

С. Қаскабасав.

ӘПСӘМЕТҚЫЗЫ Нүржамал (1876-1912), жазушы- 
ның анасы. Ауызекі деректерде Нүржамал -  Әб- 
сәмет Берекеүлының қарындасы деген мәлімет- 
тер де кездеседі. Бірақ бүл емірлік дерекке сәйкес 
келмейді. Өйткені Абай 1894 ж. сүйікті үлы Әб- 
дірахман науқастанып жатқанда жолдаған елеңін- 
дегі: «Әбсәмәт -  жиенің, ол сенің суйеуің. Досты- 
ғын достықпен етемек -  тілеуім» деген шумактың 
мағыналық ретіне жүгінсек, Әбсәмәттің жас мел- 
шері Абаймен қатарлас, «дос» болатындай дең- 
гейде. Жазушы К, Оразалиннің дерегі бойынша, 
«арлы-берлі кіре тасып, көпестік жасаған Береке 
жол шетіндегі отырған Әуезбен танысады. Ол Ал- 
матының түбіндегі Байсерке ауылының азаматы, 
Сол Берекенің немересі Нүржамалды Омарханға 
айттырады» («Семей таңы», 1967, 17 қараша). Ал 
Әуездің жиені М. Диқанбаев Омархан Сәбікеймен 
бірге Алматыға кіре тартып, 20-30 арбамен шідце 
айында аттанады да кузде Семейге алма әкеліп 
сатпақ болады. Сонда Әбсәмәт деген қазак кепе- 
сімен танысып, екі-үш жылдан соң оның Нүржа- 
мал атты қызын айттырып, алма керуенімен бірге 
елге алып қайтады. Нүржамал нүрлы, қара торы, 
келбетті әйел еді деген мағлүмат береді («Мухтар 
Әуезов туралы естеліктер», А., 1997,7-бет). Нүржа- 
малдан Қорлықа (1889), Рахия (1893), Гулсім (1891- 
1918), Зүбәйлә (1895-1919), Мүхтар (1897-1961), 
Үмия (1901-1989) туады. Үлкен қыздарының бір- 
екеуі ерте шетінеп кеткен. Олардың туған-елген 
жылдары туралы нақты дерек тапшы. Нүржамал 
сауатты, енергебейімі бар, тазакиініп, тазажүруді 
үнататын адам болтан. Үл-қыздарын білімге бау- 
лыған. 1912 ж. 56 жасында сузектен қайтыс бола
ды. Ә. Бөрілі қыстатына жерленген. 1997 ж. басы- 
на күмбез орнатылды.

Т. Журтбай.

«ӘР ЖЫЛДАР ОЙЛАРЫ» ( «Мыс л и  р а з н ы х  
лет») ,  жазушының кітабы. 1959 ж. Қазақ мемле- 
кеттік керкем әдебиет баспасынан қазақ және 
орыс тіддеріңде шыққан жинақ. Жалпы редакция- 
сын басқартан -  Ы. Дүйсенбаев. Басылымта қазақ 
тіліңце жазылтан 10, орыс тіліңде жазылтан 8 еңбек 
енгізілген. Шығармаларды автордың езі таңдап, 
іріктеп алтан, Оның тең жартысы Абай Қүнанбаев- 
тың өмірі мен шьғармашылытына арнаптан зерттеу- 
лер мен тылыми мақалалар. Солардың ішіңде «Абай 
(Ибраһим) Қүнанбайүлы (1845-1904)» деген моно- 
графиясы бар. Өзгелері -  қазақ ертегілері, ташық- 
тық жырлары, айтыс өлеңдері, соңцай-ақ «Манас» 
жыры туралы зерттеу еңбектері. Бүл туындылар -  
Ә-тің емір бойы зерттеген тақырыптары, Олардың 
танымдық, татылымдық маңыз-мәні қай кезеңде, 
қай заманда да жаңтырып, жаңара береді. Көлемі 
40,93 баспа табақ, таралымы 5000 дана.

к. Сыздыков.
«ӘРҚАШАН БІЗБЕН БІРГЕ» ( « В с е г д а  с н а 
ми» ), жазушының мақаласы. 1955 ж. «Советская 
культура» газетінің 22 сәуірдегі санында шыққан. 
Газет нөмірі түгелдей В. И. Лениннің туған күніне 
арналған. Макала «Владимир Ильич Лениннің есі- 
міндей даңқ пен суйіспеншілікке бөленген баска 
есім адамзат тарихыңда болтан емес» деген секідді 
көтеріңкі жолдармен басталтан. Шығарманың тілі 
ете көркем, жинакы. Революциядан кейінгі Орта 
Азия халыктарының түрмыста, шаруашылыкта, 
мәдениетте жеткен табыстарын автор унемі Ле
нин атымен байланыстырып отырады. Әсіресе ха- 
лыкты сауаттандырудаты, оку, білім беру жүмы- 
сын алта коюдаты табыстарды ерекше ататан.



Бұрын болмаған өнер түрлері, жаңа мамандықтар 
пайда болды дейді. Әдеби даму жайыңда Октябрь 
революциясынан кейін барлық үлт әдебиеттері өр- 
кендеп, оларда поэзия, проза, драма жанрлары 
қарыштап дамыды, әдебиеттану, журналистика 
ғылымы өсті деп, ақиқат жағдайларды айтқан. Ма
кала қаншалықты коммунистік партияның көсеміне 
арналса да, мәдениөтті, үстамды шыққан.

_  Р. Әбдігулов.
«ӘР ТЫНЫСЫҢ «ОТАН» ДЕЙТІН КҮН БҮГІН!», 
жазушының 1941 ж. жазылған публицистикалык ма- 
каласы. Соғыс басталған кездері Қазақстандағы 
ірі кәсіпорындарда болған Ә. тылдағы еңбек ты- 
нысын сездірерлік публицистикалық шығармалар 
тудырды. Соның бірі -  осы макала. Оңда Балкаш, 
Қоңырат кен орындарындағы еңбек ырғағын 
көрсетеді. Макала тылдағы еңбеккерлерді жігер- 
лендіретіңдей, патетикалык пафоспен, ерекше ша- 
бьдпен окылады. Ел үшін аянбай тер төгіп журген 
шахтер, кеншілердің бірнеше буын өкілдерінің ат- 
тары мактанышпен аталады. Қазак үлтынан шык- 
кан Күзембаев, Байжұманов, Әзімбаев, Кәдіржа- 
нов, Төлегенов, Мұстафин, Актанов, Нүрғалиев, 
Рысбеков, Біргебаев сиякты білікті инженерлер мен 
жұмысшылардың есімдерін жас үрпак жадына 
сіңіреді. Тереңнен кайнап шыккан каламгер шабы- 
тының мөлдір ойлары журекке жол тауып жатады. 
Төгіліп түскен өңкей бір тас бұлактың суындай 
келісім -  арысы Абай, берісі Жусіпбек Аймауытов- 
тан бастау алып жаткаңдай эсер калдырады. Бұл 
шьғарманың түпнұскасы жазушы мұрағатында сак- 
тапған. Бірак «Социалистік Қазакстан» газетінің 
1941 жылғы 19 шіддедегі санында «Отан ұран сал- 
ғанда» деген атпен басылған. Жазушының 12 том- 
дык шығармалар жинағының 2-кітабыңца, 20 том- 
дык шығармалар жинағының 8-кітабыңда мүрағат- 
тағы колжазба нұскасы негізіңде, кейбір сөздерге 
аз-кем редакция жасалып жариялаңды.

Б. Жақып.

ӘРХАМ Кәкітайүлы Ыскаков (1885-1962), акын, 
әдебиет мүрасын жинаушы, Абайдың немере інісі. 
Жастайынан Абайдың колында тәрбиеленген, 
1922-27 ж. Ә-тің тікелей басшылык етуімен Бака- 
нас өзенінің бойынан тоған казып, суармалы егіс- 
тікпен шүғыдданатын серіктестік күрған. Несие ка- 
рыз бен тоғанның жобасын жасайтын арнаулы ма- 
мандарды табуға жазушының езі тікелей аралас- 
кан. 1928 ж. жалпьға ортак тәркілеу саясатының 
жургізілуіне байланысты, бұл серіктестік тараған. 
1940 ж. Ә-тің ұсынысы бойынша, Абайдың Се- 
мейде ашылған муражай-үйінің директоры болып 
тағайындалды. Ә-ның ыктиятты, тиянакты еңбегі- 
нің нәтижесінде Абайдың сүйектен өрілген төсегі, 
ыдыс-аяғы, ер-тұрманы, суреттері, киім-кешектері 
және өзге мемориалдык заттары мұражайға кой- 
ылды, 1935 ж. Ә. баскарған ғылыми экспедицияға 
ерекше көмек көрсетіп, акынның өмірі мен шығар- 
машылығына катысты аса кұнды деректер берді. 
Қаламгер «Абай жолы» эпопеясын жазу барысын- 
да осы Ә-ның мәліметтеріне сүйенді. Ол Құнан- 
бай, Абай, Шәкәрім туралы аса кұнды деректер 
жинап, естеліктер жазды. Ә-ның орындауында 
Абайдың 30-ға жуык әнін Л. Хамиди мен Б. Ерза- 
кович нотаға түсірді. Оның «Зағипа» атты дастаны 
1962 ж. жеке кітап болып шыкты. Ә-ның Абай тура
лы макалалары әр кезде мерзімдік баспасөзде, 
«Жұддыз» журналының 1993 жылғы 6 -санында жа- 
риялаңды, сондай-ак ол «Абайдың емір жолы» ат
ты естелік жазды.

ӘРІП 139

«ӘРХАМ ЫСҚАҚОВТЫҢ «АБАЙ ӨМІРІ» ДЕГЕН 
АТПЕН ЖАЗЫЛҒАН ҚОЛЖАЗБАСЫ ЖӨНІНДЕ»,
жазушының макаласы. Әрхам Кәкітайұлы кезінде 
Ә-ке көп дерек берген. Ол езі білетіңдерінің ба- 
сын біріктіріп, колжазбасын үсынған. Окып таныс- 
канда, оның Абай емірін жаңаша жазбак болған- 
дығы керінеді: атасы Өскенбай, әкесі Қүнанбай- 
дан бастап, шеше жағының тегі мен ерекшелікте- 
ріне егжей-тегжейлі токтайды. Абайдың бала, ер 
жеткен шағы мен өмірінің соңғы кезеңін де баян- 
дап беруге тырыскан. Үлы жазушы оның бұл әре- 
кеттерін акынды көпшілікке таныс емес кырымен 
таныстырмак, таңдандырмак болғандығы деп ба- 
ғапады. Егер осы калпыңца жарияланатын болса, 
онда мектептер мен жоғары оку орындарында ғы- 
лыми, тарихтык тұрғыда окытылып жүрген Абай 
болмай шығады. Әрхам көп нәрсені өзінше топ- 
шылап, өзінше туйіндейді: Қүнанбайдың зорлык- 
шылығы мен киянатын буркемелеп, оны Майба- 
сар істеген етіп көрсетеді; Абай басындағы көп 
кайшылыктар термеленеді, мүнысымен бүгінгі 
окушысын алыстата түседі; акын каланың байы- 
мен де, елдің жуандарымен де көп араласып, 
сыбайлас болып, былайғы ел-жұртпен байланы- 
сы жок сияктанады; жас шағындағы Тоғжанмен 
ұшырасуы казакы, дөрекі турде сипатталады; 
Әйгерім арасындағы әңгімені одан да соракы 
турде береді; Еркежанды алу жайын баскаша ба- 
яндап, оны тіпті Акылбай токалдыкка алмак бол
тан деп жаңалык ашкандай болады.
Қолжазба олкылығы осыларда деп үғынған Ә. бас- 
ты кемшіліктер деп мыналарды көрсетеді: ең әуелі, 
Құнанбай басына келсөк, бірінші -  Құнанбайдың 
Қодарды өлтіргенін жасырады; екінші -  Бөкенші, 
Борсактың жерін тартып алғанын атамайды; үшінші 
-  Қүнанбайдың Бежейді сабағанын, Токпамбетке 
шабуыл жасағанын бүркемелейді; төртінші -  Мұса- 
кұлда Бөжейдің көшіне шауып, төбелес жасағанын 
жеңілдетеді; жігітектердің 18 кісісін айдаткан Құнан- 
бай емес, Тәкежан болады және айдалу себебі 
Жігітектің өз кінәсінен деп баяндалады; бесінші -  
Қүнанбайдың пара алатыны, оны Шеже, Сүйіңдік- 
тер әшкерелегені жасырылады; алтыншы -  Абай- 
мен арасында тук кайшылык болмағандай, тілмен 
жалағандай жамау-жаскау жасайды. Жалпы бүл 
колжазбадан Ә. Абайдың өмірбаянын кере алма- 
ды, іріктеп, саралап алғанның өзінде 2-3 баспа та- 
бактайы ғана пайдалануға жарайды, оның өзіңде 
өмірлік фактілері мен нактылы деректері ғана, Түтас 
алғанда баспаға ұсынуға жарамайды, Абайдың 
жүрт танымындағы болмысына зиянын келтіреді 
деген корытынды жасады. Макала 1960 ж. 4 казан- 
да жасапған. Алғаш рет Ә-тің «Абайтану дәрістерінің 
дерек көздері» деген жинағыңдажарыккөрді. (1997, 
333-337-беттер).

Т. Әкім.
ӘРІП (М үхам едғары п)Тәң ірбергенүлы (1856- 
1924), акын. Абайдың талантты шәкірттерінің бірі. 
Татар, орыс тілдерін жетік білумен катар, араб, 
парсы, түрік, кытай тілдерін жаксы меңгерген. 
Шығыс және орыс классикалык әдебиетін көп 
білген, айтыс өнерінің өрен жүйрігі болтан. Шы- 
тыстың тажайып окиталы ертегілік сюжетіне кұрыл- 
тан бірнеше дастан жазып, Абай сынынан кейін 
әлеуметтік өмір шындытын жырлаута бет бұртан. 
Абайдың сыншыл реалистік дәстүрін ілгері жалтас-
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тырып, қазақ әдебиеті тарихында елеулі із қал- 
дырды. Ә. «Көкбайдың ақындығы» атты мақала- 
сында Абай мектебінің кейіннен қосылатын елеулі, 
ірі талантты, үлкен ақынның бірі -  Әріп деп ерек- 
ше атайды да, Ә. шығармашылығына жете көңіл 
бөлу керектігін айтады (М. Әуезов. Абайтанудан 
жарияланбаған материалдар. А., 1988,101-102-бет- 
тер). Ә, Ә-тің Біржан мен Сара айтысына қатысы 
туралы екі маңызды пікір айтқан. Соның бірі -  
1933 ж. Абай жинағыңдағы өмірбаяңдық зерттеу- 
де Ә-тің Абайдың өзіне айтқан белгілі сынына 
жауап ретінде Абайдан есесін қайырмақ болып, 
«Біржан -  Сараның» айтысын шығарған... Біржан, 
Сара Әріпке әншейін ойдан шығарған геройлар 
есегтті ғана керек деп жазады да, айтысты жазған 
Ә. екенін дәлелдеп береді (Абай. Толық жинақ. 
1933, 383-бет). Арада көп жыл өткеннен кейін бұ- 
рынғы пікірін өзгертіп, Біржан мен Сараның айты- 
сы болған жох, болса сақталмай қалып қойған. 
Бул айтысты шығарушы Әріп ақын деген де 
пікірлер бар, бірақ бұл қате пікір дейді деді, Әріп 
өзі ақын және қазақша, орысша оқыған адам. 
Ақындығы, шешендігі, тапқыр тілділігі бар ірі ақын- 
ның бірі деп оның талантын, айтысқа сіңірген 
еңбегін атап көрсетеді (Қазақ әдебиетінің тари- 
хы. 1-том, А., 1948, 251-252-беттер). Үлы жазушы 
Ә-ті «Абай жолы» роман-эпопеясының «Абай аға» 
тарауында Базаралының Сібір айдауынан қайт- 
қан кезіңде, оны Семейде қарсы алушылар орта-
сында келістіре суреттейді. „

С, Қорабаи.

ӘЙЕЛДЕР БЕЙНЕСІ, Ж а з у ш ы н ы ң  к ө р к е м -  
д і к  э с т е т и к а с ы ,  Болашақ алып суреткердің 
әлеуметтік ой-пікірлері ертерек пісіп, эстетикалық 
көзқарасы ертерек қалыптасқан, Қалам қызметін- 
дегі алғашқы адымдарының өзінен ойшылдық, 
азаматтық ауқым аңғарылады, парасат әлемінің 
ойы мен қырын көп кезіп, басын тауға урып, тасқа 
соғып дегендей, тынымсыз ізденгені, халық, ел, 
хоғам хақыңда толассыз толғанғаны сайрап білініп 
тұр. Тұңғыш жарық көрген тырнақалды туындысы 
«Адамдық негізі -  әйел» (1917) деген публицисти- 
касында автор әйел азаттығы туралы келелі 
мәселені кең қозғайды. Тақырыпты талдау мәне- 
рінен, түрлі жайды топшылау, толғау машығынан 
оның өз ортасынан озғын білімі мен мәдениеті 
саз береді. Ә-тің пайымдауынша, әйелдің бас 
бостаңдығы, азаматтық құқы деген тек бір әйелдің 
жеке кара басы үшін ғана емес, сол әйел негіз 
болып отырған букіл адам кауымының тағдыр- 
тіршілігі үшін қажет. Әуезов алған тақырыбының 
ішкі астарына, түпкі тамыр-тереңіне сүңгіп барып, 
тарихи салыстырулар жасайды, «Отан от басынан 
басталады» дегендей, әйелді қоғамдық ортаның 
ұйытқысы ретінде танытады. Ерлер жағы өздері- 
мен-өздері, салт ат, сабау қамшымен бет-бетінде 
жүргеңде, төңірегін уыздай ұйытып, «балаларын 
баулып, асырап, үйлік уйымының басын кураған -  
әйел». Осы әйелге теңдік бермей күйкі халде күң 
ғып ұстау тек бір адамға ғана емес, барлык қоғамға 
жасалған қиянат екенінтүйіпайтады. Өйткені адам 
қоғамындағы адамгершілік -  ана тәрбиесінің 
нәтижесі. Ал «өмірде әділет, мархабат, махаббат 
деген нәрсенің атын естімеген ананың» адамды 
адамдыкка тәрбиелеудегі өрісі кандай болмак? 
Демек, адам бойындағы жаман қылық, жат

мінездің бәрі бас бостандығы жок, сондықтан екі 
уйдің арасындағы пыш-пыш өсек-ғайбаттан әрі 
асып ешқайда бара алмай калган көрбала, буйығы, 
рухани мүгедек әйелдің сорлылығына байланыс- 
ты екенін дәлелдей келе «әйел басындағы туман 
айыкпай, халыкка адамшылыктың бакытты күні 
күліп карамайды. Ал казак мешел болып калам 
демесең, тағыліміңді, бесігіңді түзе! Оны түзейін 
десең, әйелдің халін түзе!» деп, өзінен бурынғы 
ілгерішіл ағартушы-демократтар турғысынан озат 
идея, ойшыл тужырым усынады.
Әйел, әйелге байланысты әсемдік әлемі әде- 
биеттің мәңгілік такырыбы, Өткен ғаоырдағы орыс 
әдебиетінде әлемге әйгілі «Тургенев әйелдері» 
бардесек, казіргі казак әдебиетінде«Әуезовәйел- 
дері» деп аңыздауға болатын жан тебірентер сыр- 
баз, сұлу образдар галереясы жасалды.
«Еңлік -  Кебек» пьесасының мазмуны көне -  сол 
Әуезов туып-өскен Абай елінде, Шыңғыстау же- 
pi нде 18 ғасырдың 80-жылдарында болтан канды 
окиға; бір-біріне жауыккан екі рудың ер жігіті Ке
бек пен ерке кызы Еңлік бірін-бірі суйіп косылға- 
нын екі жактың да ел билеуші шонжар-феодалда- 
ры кешірмей, өзара кызыл кырғын ерегіске, айтыс- 
ка, айкаска тусіп, бір-бірінен кұн даулап, акыр- 
аяғында жан түршігер маскара мәмілеге келеді 
де, тағы ортаның тағылык заңын аттап өткен екі 
жасты тірілей ат куйрығына байлап, сүйретіп 
өлтіреді. Екеуінен туған сәби нәресте есіз таудың 
еңіс шаткалында жападан-жалғыз зарлап кала 
береді... Бул окиға ел аузында аңызға айналған. 
Осынау көне мазмұнды Ә. казактардың сөз өне- 
рінде бурын-соңды болмаған су жаңа соны пішінге 
көшіріп, «Еңлік -  Кебек» трагедиясын жазып шык- 
кан. Демек драматургия -  казак әдебиетінде тек 
Әуезов кана тудырған жанр деп Сәбит Мұканов 
әділ айткан. Еңлік -  казак әдебиетіндегі әсем 
әлем, «Әуезов әйелдерінің» түла бойы тұңғышы. 
Осыдан былай карай казак даласын мәңгі-баки 
«азиялык орта ғасыр» түнегінде ұстамак болтан 
тоңмойын феодалдык котамның темір тәртібіне 
бой ұсынбай, атам заманнан келе жаткан «шари- 
тат заңын» бұза бұлкынып, азаттык аңсатан бұла 
жандар, адамгершілік, ар, намыс, адал махаббат 
жолында кұрбан болтан казак кыздары Ө-тің пье- 
салары мен әңгімелерінде бүтін бір образдар га- 
лереясын жасайды да, «Абай жолы» эпопеясын- 
даты тамаша типтер мен характерлерге уласады. 
«Еңлік -  Кебектің» алташкы нускасынан кейін Әуе- 
зов арата бір жыл салып (1918) «Бәйбіше-токал» 
драмасын жазды. Бул да революциядан бурынты 
казак өміріне арналтан. Такырыпты көркем игеру- 
дегі жазушының сәтті табысы -  пьесаның затын 
атына сәйкестендірем деп тартысты күндес катын- 
дар арасындаты куйкі әрекеттерге курмай, ескі 
ауылдаты әйел теңсіздігінен, калың мал кырсы- 
тынан туындатан әлеуметтік сипаттаты кайгылы 
халге куртандыты. Сонда бір семьядаты ешкан- 
дай келеге келмес күндестік кесапаты -  бәйбіше 
мен токалдан тутан балалар (Төлеужан, Демеу- 
жан, Қуатжан) арасындагы бакастык, оны пай- 
далантан ауыл атқамінерлерінің (Әбділдә, Бей- 
сембі) аярлыты, алаяктыты, булардың көкайыл 
токалга (Қайша) дем беріп, туыстар арасын ала- 
тайдай булдіріп, акыры бірін-бірі атып өлтірумен 
тынтан жікшілдік, зулымдык зардабы утымды пси- 
хологиялык дәлелдермен нанымды суреттелген, 
Сөйтіп муның өзі куні өтіп бара жаткан көне ауыл
даты бірер адам басына түскен ауыр касірет кана



емес, күйрегелі тұрған күллі кертартпа заман траге- 
диясы болып шыққан.
20 -жылдардағы драматургиясында айрықша орны 
бар тағы бір елеулі туыңцы -  әйгілі «Қарагөз» тра- 
гедиясы (1926), «Қарагөз» -  суреткер қаламын 
мықтап үштаған, тілін айта қалғандай устартқан 
шьғарма: бурынғы шалқыма шешеңдік, яки буыр- 
қана тулаған сөз тасқыны мүнда шымырлаған ағыс- 
қа көшкен. Трагедияның сюжет желісі, компози- 
циялық қурылымы, тартыс арқауы, образдар жуйө- 
сі өте шебер өріліп, есіле, көсіле, еркін дамиды. 
Сайып келгенде, бүл классикалық трагедияның 
бәрінен бағалы жері -  «Әуезов әйелдерінің» шо- 
ғырына бітімі мен болмысы, мүсіні мен мінезі біз 
білетін әсемдік әлеміңде бұрын-сонды көп көріне 
қоймаған Қарагөз сынды тың тұлға әкеліп қосу- 
ында. «Түнгі сарын» -  Ә. драматургиясындағы 
кезеңді туынды: идеялық-көркемдік дәрежесі та- 
лапқа сай, адам образдары ойдағыдай, табиғи 
тартысқа, психологиялық анализге құрылған сюже- 
ті шымыр, композициясы жұп-жүмыр бүл пьесада 
драматург қаламгерлік шеберлік жағынан өзінің 
тағы бір тың сатыға көтерілгенін аңғартып қана 
қойған жоқ, өзі үстанған шығармашылық әдісінің 
жаңа сапаға көшкенін қоса танытты. Орасан ше
бер жасалған образ -  Жузтайлақ: әрі сүлу, әрі 
сиқыр, әрі сылқым, әрі сұңғыла, әрі ақылды, әрі 
айлалы, зымиян, жауыз әйел! Жуып кеткен еркекті 
жыландай арбайды. Кезінде Жантасты жолдан 
тайғызған. Енді Сапаның есін тандырып, Жүністің 
діңкесін құртып жур. Құшағы кең, бәріне жететін, 
бірақ кілті қиын, амалмен ашылады, Өз сөзімен 
айтқанда, «Жүзтайлақ сүйсе де, тістеп сүйіп әдет- 
тенген». Сайқал қатынның ең құймыр қылыы мен 
кексе мінезі осы сезге сыйып тұр. Қаншық қасқыр 
секілді... Бірақ бар пәле бұл арада емес, пәленің 
ең үлкені Жүзтайлақ нәпсіден шығып, әккілікке 
көшкен жерде. Жүзтайлақ -  қырық қыртыс кур- 
дел!, күшті тип. Өйткені бір Жүзтайлақ -  өзіне үқ- 
сас жүз әйелден қүрапған жиынтық образ. «Түнгі 
сарыңдағы» тип пен характер жайы осыңдай. Осы 
себептен де бұл пьеса Ә. драматургиясындағы таза 
реалистік шығарманың улгісі болып қалып отыр. 
Жазушылық жолын драматургиядан бастаған және 
оны енерінің езге салаларымен қатар жарыстыра 
өмірінің аяғына дейін дамыта жетілдіріп, құбылта 
қүлпыртып әкелген Ә. 1921 ж. «Қорғансыздың күні» 
деген әңгіме жазады. Бүл оның көркем прозасы- 
ның басы еді. «Қорғансыздың кунін» оқыған адам- 
ды, ең адцымен, жиырманың аз-ақ үстіндегі жас 
жазушының шеберлігі қайран қалдырады, оның 
сол кездің езінде Батыс-Шығыс әдебиеттерін 
біраз шиырлап тастаған білімі мен мәдениеті таны- 
лады. «Қорғансыздың күніне» дейінгі қазақ проза- 
сында аспан, жер, ай, күн сияқты табиғаттың әр 
алуан суреттері жасалатын, бірақ жалаңдау және 
жалпылау жататын еді. Ал муцда олай емес, мунда 
нақтылық және жинақтау мол. Жазушы аспанды 
аспан, жерді жер қалпында тугел, тұтас алып, әдет- 
тегі машықпен әйтеуір суреттей беруді мақсат 
етпейді. Бүл туста автор батар күннің сәулесін әдейі 
алып, бүкіл дуниені осы нұрға арнайы малып отыр. 
Осынау жасын төгіп-түгесіп болған көздей қып- 
қызыл кун, алау ерт шарпыған қанаттай қысқы 
бүлт, борай ушқан қызыл қиыршық қар -  бәрі жи- 
ылып келіп дүниеге тағы да бір ғажайып терең сыр 
береді: әңгімеде жан-жақты көрінген бейшара 
жетімдердің жіңішкеріп, жүқарып барып үзілер 
соңғы үміт керіністері тәрізді... Бұл -  тамаша сим-
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вол! Нағыз шебер қолдан шыққан пейзаж оқыр- 
ман кез алдына осылай жайылып, оқырман сезі- 
міне осылай эсер етсе керек.
Пейзаждан, басқа жай-жағдайды суреттеуден 
кейін автор жолаушылардың кескін-кейпіне ау- 
ысып, оны мінез-қүлқымен астастыра тағы да әсем 
суреттер жасайды. Портрет беруде де әлгі бір са- 
рабдал талғампаздық, үтымды үсталық. Ақанға 
сыртқы түрімен де, ішкі сырымен де қарама-қар- 
сы образ -  Ғазиза. Уыз жас Ғазиза, оның басында- 
ғы қайғы-қасірет оқырманға ерекше эсер етеді де, 
оқырманның ықылас-назары осынау жас қызға 
ауады, онымен қалтқысыз үғысқан сыралғы дос, 
оны есіркейтін қорғаныш, оған қамқор серік боп 
кетеді. Ғазиза басындағы ауыр уайым не? Жазу
шы оны да жан-жақты ашып, оқырмаңцы Ғазиза- 
ның сыртқы турінен ішкі сырына уңілдіреді. Ғази- 
заның «уайымы осы үйдегі үш эйелге ортақ бол
тан жесірлік, жетімдік». Жан түршіктірер ауыр хал, 
қатал шындық. Адам бұл түста алуан сезімге тү- 
оеді, сан турлі ойға шомады. Тағдыр неткен қатал? 
Қорғансыздар түрмыс-тіршілігі неткен ауыр? Тағ- 
дыр талкысы қандай шытырман!.. Осы аянышты 
халге кеудесінде жүрегі бар адам бір тебіренбей 
өтпес еді. Ал Ақан болыс ше? Ақан болыс бүған 
міз бақпайды. Сексеннен асқан кэрі кемпір соқыр 
келінінің қасыңца отырып, «тақырлау сүйық қабақ- 
тың астынан көрінген кішкене еткір көздерін қажы- 
ған салқын жанармен жалтылдатып» қойып, 
өздерінің адам айтқысыз ауыр тағдырын шешіле 
баяндағанда Ақан түк шімірікпейді, ойы қүла да- 
лада: «Жаны ашымастың қасында басың ауырма- 
сын» дегендей... Жазушы кемпірді бостан-бос 
сейлетпейді. Үш жетім әйелдің жай-жағдайы түп- 
түгел кемпір аузымен айтылады. Ол үзак сейлейді, 
бірақ үзақтығы сезілмейді. Асылы, гэп диалог- 
тын узын-қысқалығында емес, мазмүн-мағына- 
сында жатады. Жетім кемпірдің эңгімесін Ақан 
болыс шынында тыңдап отырған жоқ, өзіне тэн 
анайы сезім, көзсіз қүмарлық жетегіңце ғана отыр 
еді. Кінәсіз кішкене Ғазизаның жүріс-тұрысын 
мысықша баққан Қалтай екеуі ретін тауып, шөп 
қорада жас қызға сумдық зэбір жасайды... 
«Сезімі жоқ жауыз кара куштің қылған күнэсі мен 
зулымдығына қаттытоңжер, суықбалшық, кердей 
қап-қараңғы дүние куә болды...» ...Ғазиза әкесі 
мен бауырының қабіріне барып үсіп еледі, Тегіңде, 
шын мэніндегі нағыз үлкен талант өзінің енер 
ерісінде жаттығу жасап, онша ұзақ күйбеңдемей- 
тін болса керек. Әуезовтің осынау алғашқы 
эңгімесінің өзінде өзгеге үқсамайтын өзіндік мэ- 
нер-машығы бар: кібіртіксіз көсіле жөнелген жор- 
га қаламның ізі сайрап жатыр. Мүңдағы шұрайлы 
тіл, шырайлы стиль, дараланған адам характерлері, 
нэзік лиризм, терең психологизм нэтижесінде, 
нақты элеуметтік ортаның айқын сипатын беретін 
таза, мөлдір шындық С. Мұқановтың дэл айтыл- 
ған түжырымын сезсіз растайды. «Қорғансыздың 
күні» атты алғашқы эңгімесімен Мұхтар шын ма- 
ғынасындағы еуропалық прозаның дэрежесіне ке- 
терілді. Революциядан бүрынғы қазақ аулындағы 
элеуметтік теңсіздік, эділетсіздік, озбырлық ту- 
ралы, адамдар арасындағы қым-қиғаш қайшылық, 
эйел басындағы ауыр хал, айықпас мұң, қайғы 
хақында жазушы сол жиырмасыншы жылдардың 
жемістері «Қорғансыздың күнінен» «Қараш-Қараш
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оқиғасына» дейінгі екі аралықта тағы да бір алуан 
әңгімелер топтамын жазды: «Оқыған азамат», 
«Қыр әңгімелері», «Үйлену», «Ескілік көлеңкесін- 
де», «Барымта», «Кінәмшіл бойжеткен», «Қаралы 
сулу», «Жуаңдық» т. б. Өгейлік, өктемдік құрбаны 
болған қорғансыздар тағдыры бұл әңгімелерде 
де қатал реализм арнасында үлкен суреткерлік 
күшпен бейнеленеді. Тозығы жеткен кертартпа 
әмеңгерлік салтқа лағынет айтып, өзін зорлап қос- 
пақ болған кәрі шалдан қашып жүріп ақ кірпік бо- 
ранға ушыраған Рәбиға («Қыр суреттері»), суйген 
жігіті Ісламға қосыла алмай, Жақып болысқа әйел 
үстіне баруға көнбегені үшін соққыға жығылып, 
дерткеұшырап, құсаданөлгенҒазиза («Кім кінәлі»), 
өзі сүймеген кісіге турмысқа шығуға үлкендердің 
күштеуімен амалсыз көніп, соның күйігінен көзі 
жасқа, көкірегі шерге толған Жәмила («Сөніп-жа- 
ну»), дүниеқоңыз, безбуйрек ағайынсымағы Иса 
мен оның “ұрысқақ долы қатыны Қадишаның» 
өгейлік тепкісіне төзе алмай жанжалдасып шьгып, 
қараңғы түн ішінде ата-анасының зиратын іздеп 
келе жатып урейі ұшып өлген он жасар кішкене 
Қасым («Жетім») ... Осылардың бәрі өзара тағ- 
дырлас: бірінің бейнесін бірі толықтырып, бірінің 
мінезін бірі тереңдетіп тұрғандай.
Тақырыбы ортақ, сюжеті желілес осы әңгімелер- 
дегі ұнамды кейіпкерлерді бір жерге жисақ, бәрі 
қосылып, «ескілік көлеңкесіндегі» «қорғансыз- 
дың» аянышты ауыр халін әр қырынан әсерлі та- 
нытып қана қоймайды, сол ескіліктің еңбек адам- 
дарын еркінен айырып, қараңғы қапас түнекте 
тұншықтырған абақты екенін, одан қутылудың 
жолы біреу-ақ, ол тек қана азаттық ушін айқас 
екенін аңғартады.
«Абай жолы» -  Әуезовтің бас кітабы. Оның сурет- 
кер ретіңцегі бақыты да осыңда еді. Қазақтың сөз 
өнеріндегі «Әуезов әйелдері» деп атауға болатын 
айрықша әсем образдар галереясы ұлы эпопея- 
ның жан тебірентер ғажайып жаңа бейнелерімен 
толықты да молықты. Төрт кітапта улкеңді-кішілі, 
ірілі-усақты жүзге тарта әйел кейіпкерлер бар. Ро
манный буларға арналған беттері оқырманның көзі 
мен көңілін қатар жаулап, жан-жүрегін қоса бау- 
райды. Булар жүрген жерлер кейде шетсіз-шексіз 
мухит бойын түгел жайлаған шарапатты жылы ағыс 
(Гольфстрим) секілді, кейде қиырсыз кең-байтақ 
қурлықтың ойы-қырын тегіс сәулелендіре шулен 
шуғыласына бөлеген кун нуры тәрізді, кейде көк 
жиекті керіп әкеткен кербез теңіздің көз жеткісіз 
көк айдынына сән берген аппақ ақ шағалалар сияқ- 
ты... Әйел-ана ма, жар-жубай ма, була-бойжеткен 
бе... Әйтеуір қияпаты белек қазақ қызының мінез- 
қулқын, іс-әрекетін, сыр-сезімін, қимыл-қылығын 
дәл, терең, нәзік суреттеуге келгенде шіркін ше- 
бер алдына жан салмайды. Соңца әр бейненің тас- 
тан қашалғандай бедер табатыны соңдай, әрқай- 
сысы бір адам ғана емес, бір топ адамның жиын- 
тық бейнесі боп, оқырманның көз алдында турады 
да, есінде қалады. Сонда әр кейіпкер -  тип; әркі- 
мнің қашанғы таныс-бейтанысы боп шьғады. Сон
да бар ожданы тап-таза иманнан қуйылғандай мейі- 
рім-шафхатқа толы Зере -  әжелердің улгісі; салқ- 
ын қанды, сарабдал, сабырлы ақыл иесі Үлжан -  
аналардың үлгісі; «сылдырлаған шолпысы әлде- 
кандай былдырлаған тілмен» бар сыры мен назын 
Абайга ғана қупия баян ететін «ақ еті атқан таңдай

аппақ» ару Тоғжан -  алыстан арайлайтын қол жет- 
пес арман секілді махаббат таңының үлгісі; әні 
сәніне, сәні әніне астасқан асыл, аяулы Әйгерім -  
жас жігіттің нақ сүйер сулу жарының улгісі . .. Қыс- 
қасы, кітаптың пейзахеды беттері -  қағаз емес, нақ 
тірі табиғаттыңөзі. Бул -  біріншіден, ^ е з о в  курғақ, 
сылдыр сөйлем қурмайды, ең әуелі өзі тебірене 
толқып алады да, сол тілсіз сезім тілімен сөйлейді; 
екіншіден, Абай емес-ау, алдымен Әуезовтің өзі 
анық ақын; тутанбай, ушқындамай, лапылдамай, 
өртенбей жаза алмайтын нәзік дірілді сыршыл 
ақын; үшіншіден, Әуезов -  суретші, нағыз худож
ник -  қағазды, кітап парақтарын аспанға, жерге, 
қубылысқа, дүние-тіршілікке айнаддырып жіберетін 
шебер; төртіншіден, Әуезов -  терең психолог, окыр- 
манның жан дүниесін сілкіп-сілкіп жіберетін куш! 
Демек «Абай жолы» секілді ғасырлық туындыны 
тек осыңдай қабілет пен қасиеттің адамы ғана ту- 
ғыза алады. Классикалық эпопеяда жан тебірентер 
көркемдік күшпен жинақталған өмірдің синтездік 
шындығы ғылымның әр саласыңдағы маман адам- 
дар үшін осындай таным-тағлым қайнары болса, 
қалың оқырман үшін Еңліктен бастап Әйгерімге 
дейінгі барлық қыз-келіншектер ақыл мен сананың, 
арман мен ойдың, сулулық пен нәзіктіктің сарқыл- 
мас кені секілденеді. Демек шығармаға ауадай 
керек нәрсе -  парасат (интеллект) десек, «Абай 
жолын» оқьған адам өмірдің өнерге айналған ака- 
демиясын өткеңцей болады. Ал профессор Әуезов- 
т ің  жарты ғумыры қабырғасында өткен Қазақ 
улттық университет!, отыз жыл бойы улы устаздың 
майда қоңыр үніне бөленген, дариядай шалқьған 
ақыл-парасатына кенелген университет аудитория- 
лары буын-буын зиялы урпақты әрқашан тек 
кемелдікке ғана мегзейді. Әуезовтің әйелдер 
бейнесіне әсемдік әлеміне хас мәңгілік кдсиеттер- 
дің біралуаны осы арада жатыр.

3. Қабдолов.
ӘСЕТ НАЙМАНБАЙҮЛЫНЫҢ МҮРАЖАЙЫ, Се-
мейдегі Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени же
не әдеби-мемориалдық қорық-муражайының бір 
бөлімі. 1992 ж. 24 сәуірде бурынғы Семей облы- 
сының Мақаншы ауданындағы Мақаншы ауылын- 
да ашылған. Муражайда Абайдың ақын шәкірті, 
әнші Әсет Найманбайулының өмірі мен акындық, 
әншілік жолына байланысты материапдар жинақ- 
талған. Экспозицияда «Әсеттің өмірі мен ортасы», 
“Абай және Әсет», «Әсеттің шығармашылығы», 
«Әсет -  айтыс ақыны», «Әсет -  әнші-композитор» 
атты тақырыптар бойынша архивтік қужаттар, қун- 
ды материалдар мен фотосуреттер қойылған. 
Ақынның Ырысжанмен айтысының қолжазба тур- 
лер!, дастандары мен қиссаларының қолжазбала- 
ры мен басылымдары, 1916 ж. Әсеттің Алашорда 
үк!мет!н!ң өк!ддер!мен Шәуешекте тускен фотосу- 
реті бар. Ақынның муралары туралы Ә-тің т. б. 
зерттеуші-ғалымдардың еңбектері, ақын шығар- 
маларының қытай елінде шыққан басылымдары, 
туыстары, достары, жақыңдары, соңдай-ақ урпақ- 
тарына қатысты қужаттар мен фотосуреттер жи- 
нақталған. Ақынныңурпақтары мен жерлестер! тап- 
сырған турмыс заттары, сол кездег! үй-мүліктер, 
әшекейл! буйымдар, ки!мдер Әсет өм!р сурген де- 
yip мен ортаның этнографиясымен таныстырады.

М. Мухамедаөа,
ӘСЕТ ПЕН ЫРЫСЖАННЫҢ АЙТЫСЫ Бул ай
тыс 1885 ж. Қояңды жәрмеңкесінде өткен. Ол ал- 
ғаш рет 1931 ж. шықкан «Қазак әдебиет! нускала- 
ры» кітабында басылды. Одан кейін 1942 ж.



с. Мұқановтың редакторлығымен «Айтыс» жина- 
ғында шықты. 3 томдық «Айтыс» жинағының 
1-томына кірді. Айтысты талдап, әділ бағасын айт- 
қан -  Ә. Айтыс алдымен бірнеше кезектен туратын 
қыз бен жігіт айтысымен басталып, әрі карай төрт 
кезектен түратын жұмбақ айтысына үласады. 1964 
ж. жарык көрген 3 томдық «Айтыстың» 1-томын- 
дағы Әуезов жазған алғы сезде осы айтысқа дәл 
сипаттама берген. Оның пікірі бойынша, «бұл ай- 
тыстағы ерекшелік: екеуі де бәйгеге тек өздерінің 
ақындық өнерін қосады. Ел, жер, бай-жуандар, 
рушылдық таластардай тартыс мұнда жеңіс дәлелі 
ретіндеауызға алынбайды... Әсеттің ашыкжарыс- 
та адцырмайтынына кезі жеткен Ырысжан жұмбақ 
сөзбен тор қурады. Әсет жұмбақтарды шеше оты- 
рып, заманыңдағы әкімсымақтарды мейлінше ма- 
сқаралайды. .. Әсет пен Ырысжан айтысы -  жарыс 
айтыста өзгеше бір арна. Бул кездесіп калған қыз 
бен ж ігіттің  жеңіл-желпі шекісуі емес, екі елдің 
сайлап кездестірген... нағыз ақындық тапқыр- 
лыққа жарысқан іргелі айтысы». Ә. бул айтыс ту- 
ралы «Қазақ әдебиеті тарихының» 1-томының 1- 
кітабында да айтқан.

М. Жармухамедов.
ӘСПЕТОВА Гулжан (1946 ж. т.), актриса. Қазақ- 
станның халық артисі (1996). Тұңғыш сахнада ой- 
наған рөлі -  Ә-тің «Қарагөз» трагедиясындағы Ка
рагез. Оны дипломдық койылымнан бастап, кейін 
театрға кабылданғаңда да ойнап келді. Үлы жазу- 
шының баска шығармаларынан осы аттас теле- 
фильмде де осы бейнені жасап шыкты. Ә. аудар- 
ған У. Шекспирдің «Асауға түсауындағыо Катери
на рөлін орыңцаған. Мұнан баска да эр түрлі жанр- 
дағы сан килы сахналык бейнелер жасаған. Соны- 
мен бірге кинофильмдерге тусіп, өзіндік кайталан- 
бас экрандык бейнелер жасаған.

Б. Қуңцақбайулы.
ӘСІРЕЛЕУ, г р о т е с к ,  бейнелі сөз, шынайы 
өмір кубылыстарын немесе белгілі бір нәрсені ша- 
мадан тыс асырып айту тәсілі. Ол әдеби тілдің 
әсемдігін, бейнелілігін, әсерлігін арттыру ушін кол- 
данылады. Оның туп тамырын 15-16 ғасырларда 
үңгірлерде табылған есімдіктер мен жануарлардың 
езара карым-катынасын бейнелейтін ою-өрнектер- 
ден байкауға болады. Бүдан әрі бүл термин кер- 
кемсурет өнеріне, әдебиетке, музыкаға колданыл- 
ды. М. Әуезов 1946 ж. Жамбылдың 100 жылдык 
тойында жасаған «Жамбылдың айтыстағы өнерЫ 
атты баяндамасында: «...Шашубаймен айтысын- 
да Байбүлан туралы төбеден түскен жәйдей жай- 
раткыш бір отын атады. Бүндағы Жамбыл гротеск, 
шарж, мыскылдың неше атасын тапкандай» деп 
акындар айтысындағы Ә-дің бір үлгісін көрсеткен. 
ӘСІРЖАНОВ Қабдеш (1880-1957), жазушының 
жездесі. Ә-тің апасы Зүбәйлаға үйленген. Ол кай- 
тыс болған соң, карындасы Үмияға косылған, 
бүдан кейін Мүхаңның немере ағасы Әзімханның 
кызымен түрмыс күрган. Одан Жиһангер, Роза де
ген балалары туған. Ол үзак жыл Шыңғыстауда 
мал шаруашылығымен айналысты, бай болды. Қу- 
далауға үшырап, ел ауып, Меркеде түрып, тіршілік 
етті. Кезінде жазушы Ә-тың ауылына барып, апа- 
жездесінің уйіне келіп, демалып, сол өңір туралы 
материал жинаған; жігіттердің басын косып, аң 
аулап, серуен күрған. Бүл жөнінде жергілікті га- 
зет-журналдар макалалар жазған. ^  Бейсенбаев.

ӘСІРЖАНҚЫЗЫ Мәкіжан (шамамен 1888-1967), 
жазушының жеңгесі. Ағасы Разактың бірінші әйе-
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лі. Әке-шешесі кайтыс болғаннан кейін Мүхтар осы 
Мәкіжанның колында өскен. Бірінші әйелі Райхан 
Кәкенкызын осы үлкен жеңгесінің шаңырағына 
түсірген. Кейіннен Шокан атты үлы Мәкіжанның 
колында калып, іш сүзегінен дүние салған. Оты- 
зыншы жылдардағы тәркілеу кысымы мен ашар- 
шылык түсында Разак Қырғызстанға барып 
бас паналауға мәжбүр болады. Разактың кызы 
Г. Омарханованың айтуынша, «Әуезге караған ту- 
ған-туыс боп селбесіп, бір калада күн керейік, өмір 
күрайык десе керек, Мүхаң 1934 жылы үлкен жең- 
гесі Мәкіжанды топты балаларымен Алматыға ал- 
дырады. Уакытша жадцап, кала шетінен пәтер тау- 
ып береді... Разакка, Мәкіжанға каражат жағы- 
нан карайласып та түрды» («Мүхтар аға», А., 1997, 
12-бет). Мәкіжан жеті күрсаккетереді. Олар: Сафу- 
ра (1909-1947), Ғафура (1911-1973), Мәнсура 
(1913), Пәрзана (1917), Нәупіл (1923-1943), Толы 
(1927), Бекназар (1927-29), Әкірәм (1930-99).

Т. Журтбай.
ӘУБӘКІР Акылбайүлы (1881-1934), акын, әнші, 
композитор. Абайдың туған немересі әрі шәкірті. 
Кішкентайынан Оспанның әйелі Еркежанның бау- 
ырындаөседі. Бүлтуралы Ә. «Абайдың өмірбаяны» 
атты зерттеу еңбегінде (1944): «Оспан тірісіңде өз 
баласы болмаған соң, Абайдың Акылбай деген 
улкен баласынан туған немересі Әубәкірді асы- 
рап алған еді. Еркежан колыңца казірде сол бала 
болады да, үлкен үйдің иесі боп түратын болады» 
деп, накты деректер келтгреді. Осылайша Абай 
тәрбиесін көріп, жастайынан ән-күй мен жырға кү- 
мартып еседі. Абайдың тапсырмасымен әзіл, мыс- 
кыл, ащы тілді әжуа, сыкак өлең шығару дәстүрін 
берік үстап, 20 ғасырдың бас кезіндегі казак са- 
тирасына өзіндік үлесін коскан. «Мамай батыр», 
«Әнет бабаң», «Актабан шүбырынды» атты тарихи 
дастандарын, «Оралбай мен Керімбала», «Әреке 
мен Береке» деген әлеуметтік такырыптағы дас
тандарын шығарған. 1930 жылғы ашаршылыкты 
суреттеген «Шыңғыстау» поэмасын жазды, «Көкен 
калкам», «Әубәкірдің әні», «Дариға» т. б. әндері 
халык арасына тараған. Жазыксыз кудалауға үшы- 
рап, соның салдарынан сыркаттанып, кайтыс бо
лады. Ә. «Қазактың үлы акыны -  казак жазба әде- 
биетінің негізін салушы Абай Қүнанбаев туралы 
өмірбаяндык тезис жоспарында» Абайдың атакты 
шәкірттері катарында Акылбай, Мағауия, Көкбай, 
Әубәкір есімдерін атайды. «Бүл ретте Мағауия, 
Акылбай, Көкбай, Әріп, Бейсембай, Әубәкір және 
баска шәкірттерінің шығармашылык мүрасы Абай- 
дың өз шығармашылығынан поэзиядағы улкен 
жанрларды, атап айтканда, сюжеттік поэмалар- 
ды... дамытумен ерекшеленді» (Абайтанудан жа- 
рияланбаған материалдар. А., 1988, 89-90-беттер).

С. Қорабай.
ӘУЕЗ Бердікожаұлы (1830-1918), жазушының ата
сы. Қүнанбай өзінің балаларына хат таныту үшін 
Ә-ді жас кезінен бастап касында үстайды. Ә. Абай- 
дан он бес жас улкен екен. Қүнанбай Ә-дің Нүрға- 
ным деген карындасына уйленгеннен кейін, Бөрі- 
лідегі өзінің кыстауынан жер бөліп беріп, күрмет 
көрсетіп, сыйлайды. Әкесі Бердікожа өлгеннен 
кейін «Әуез кожа» атанады. Қүнанбай Абай ауы- 
лының балаларын, бертін келе өзінің немере, 
шөберелерін окытады. Ол аса үстамды, мінезді, 
ел арасында сыйымды, акыл-ойлы, тәртіпке катал
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қарайтын адам болған. Шежіре жазған, ғылым- 
ның әр саласынан хабардар болып, шағын кітап- 
хана ұстаған. Араб, парсы, шағатай тілін білген. 
Қунанбаймен, Абаймен қадірлес, пікірлес, дос- 
жар ретінде араласхан. Олар да Ә-ді қурметтеп, 
ақылдасып отырған. Абайдың: «Үлкен қожа -  ор
там қол» деп мақтайтын адамы -  осы Ә. Ә-дің бәй- 
бішесі -  Дінәсіл Жарқынбайқызы Найман ішіңцегі 
Сыбан руының белді ауылынан шыққан адам. 
Дінәсілден жалғыз ұл Омархан, Омарханның 
бәйбішесі Нұржамалдан -  Мұхтар, екінші әйелі 
Сак,ыштан (Сақыпжамал) -  Арғынбек, Қасымбек, 
Ағзам, Ахметбек туады. Қыздары Қорлыға, Рақия, 
Гулсім, Зубәйла, Үмия. Ә, немересінің атын Мух
тар (қудіретті) деп қойған. Бала Мұхтарды Абай- 
дың алдына ертіп апарып, ақынның батасын ал- 
ған. «Оқуды бес-алты жасқа келген соң өзімнің 
улкен әкемнен оқи бастадым. Сол кісінің алдын- 
да хат таныдым. .. Ел қыстаудан көшкенше кундіз- 
түні өзі уйде болған уақытта Абай өлеңдерін жатта- 
тып, соны ылғи айтк,ызып, тыншап, жақсылап жат- 
тап алмаған жерлерімді қайтадан отырғызып, қай- 
та жаттатушы еді. Абайдың өлеңін жақсы көрдім» 
деп жазды Мұхаң атасы Ә. туралы, Кейіннен Ә. 
Мұхтарды Семейдегі Камалиддиннің медресесіне, 
одан соң бес сыныпты орыс мектебіне оқуға берді.

т. Журтбай.
«ӘУЕЗОВ», жинах. Авторы -  3. Қабдолов. 1997 ж. 
“Санат» баспасы шығарған. Жинақ екі кітаптан 
құралған: біріншісі «Менің Әуезовім» роман- 
эссе. Автор кезінде Ә-тің шәкірті, кейін әріптесі 
болғандықтан, устаз бейнесін сомдауға еркін де 
батыл кірісіп, бас кейіпкердің образын уш қыр- 
лы алмастай айрықша, жарқыратып бейнелеген. 
Роман-эсседе қилы-қилы қызмет атқарып, шы- 
ғармаға шырай устеп тұрған детальдар, эпизод- 
тар аса мол. Ал екінші бөлімде («Әуезовтің 
әсемдік әлемі») улы жазушының көркем шығар- 
машылығын талдап, толғаған ғылыми зерттеулері 
топтастырылған. Нәтижесінде автордың беллет- 
ристикалық және публицистикалық туындылары 
өзара тұтасып, сабақтаса келіп, Мұхаңның дана 
дидарын тұлғаландырады да, кемеңгер сурет- 
кердің әсемдік әлеміне жетелеп әкеледі, Кітаптың 
көлемі 19,84 баспа табақ, таралымы 7 мың дана. 
ӘУЕЗОВ Ағзам (шамамен 1890-1968), жазушы- 
ның немере ағасы, Әуездің екінші әйелі Сақыш- 
тан туған ушінші улы, Ескіше, жаңаша хат таны- 
тан, сауатты. Жасынан сері, Абай ауылының қыз- 
бозбалаларымен араласып, серілік құрып, ит жу- 
гіртіп, K.VC салғанды ұнатқан. Жуйрік тазы, қыран 
қус, харшыға устаған. Семей мен Бөрілінің арасы- 
на журіп, кәсіпкерлікпен айналысқан, Мұхтарды 
саятшылықк,а баулыған. Ә. Марғулан арқылы Ке- 
реку өңірінен Аққасқа тазыны алдырып аңға сал- 
ған. Ә-тің «Көксерек» хикаясындағы Хасеннің 
прототипі. Ол туралы Ахмет Әуезовтің естелігінде 
дерек бар («Жас Мұхтар», А., 1977). Ағзамнан -  
Халел, Халедден -  Мурат тарайды.
ӘУЕЗОВ Арынбек ( А р ы м б е к ,  А р ғ ы н б е к ;  
шамамен 1884-1969), жазушының немере ағасы. 
Әуездің екінші әйелі Сақыштан туған туңғышы. 
Қунанбай көзі тірісінде Әуезге Бөріліден еншіге 
жер бөліп береді. Олар белек көшкенде ескі әдет 
бойынша Сақышты (шын аты -  Сакыпжамал) Әуез- 
ге тоқалдыққа береді. «Сакыштын әке-шешесі

Қунанбайдың улкен уйінің кара шаруасын істеп 
кун көрген адамдар екен. Сол Сакыштан бес ер- 
кек бала, бір қыз туады. Оның ең улкені -  Арын
бек. Одан кейінгілері: Қасымбек, Ағзам, Ахмет, 
Ғазиз. Қыздан -  Райхан» деп жазады Әуездің ту
там жиені М. Диқанбаев «Мен білетін өмірбаян» 
атты естелігіңде {«Мухтар Әувзов туралы естелік- 
төр», А., 1997, 7-бет). Арынбек сауатты, ел ісіне 
араласқан. Омархан атасы өлгеннен кейін атала- 
ры Смайылхан, Разақ ушеуі Әуездің кара шаңы- 
ратының ауыртпалытын бірге көтеріп, уй турмысы 
мен шаруашылықтың кам-қарекетімен көбірек 
айналысқан. М. Диканбаевтың, А. Әуезовтің, М. 
Мухамеджанованың естеліктерінің негізіне суйен- 
сек, Мухтардың бірінші әйелі Райханта куда тусіп, 
жөн-жоралтысын жасап, тойды өткеруге бел шешіп 
ат салыскан адамның бірі осы Арынбек. Арынбек- 
тің накты тутан жылы белгісіз, естеліктерде әр тур- 
лі деректер айтылады. Өзінен кейінгі інісі Қасым- 
бек 1886 ж. тутан. Сотан карап ол шамамен 1884 ж. 
дуниеге келген деп жорамалдаута болады. Арын- 
бектің Қудыри атты улы Үлы Отан сотысынан кай- 
тып оралтан соң Ә. өзінің камкорлытына алды. 
Мал маманы етіп орналастыртан. Қудыш деп ерке- 
летіп, унемі бауырына тартып журген. Жазушының 
аталас туыстарының ішіңце өзіне жакын устатан аз 
бауырларының бірі -  осы Арынбектің урпактары.

Т. Жүртбай.
ӘУЕЗОВ Аскар Ернарулы (1975 ж. т.), жазушы- 
ның немересі. Ернар Мухтарулының улы. Шешесі 
Галина Антоновна Өуезова. Симферополь кала- 
сындаты Халыкаралык менеджмент университе- 
тінде окытан. Атылшын тілінен аудармашы (синх- 
роңды) болып жумыс істеген. Алматы сәулет және 
курылыс академиясын бітірген.
ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ МЕКЕМЕЛЕР МЕН 
ҮЙЫМДАР. Жазушы кайтыс болтаннан кейін Ка
зак КСР Министрлер Кеңесінің 1961 жылты 10 та- 
мыздаты N“ 550 каулысына сәйкес, улы жазушы- 
ның есімін мәңгі есте калдыру жөнінде біраз іс- 
шаралар жузеге асырылды. Еңбек Қызыл Ту 
орденді Қазак мемлекеттік академиялык драма 
театрына, республика Ғылым академиясының 
Әдебиет және өнер институтына, бурынты Семей 
облысының Абай ауданындаты Қызылтас орта 
мектебіне, Сталин атындаты ужымшарта. Семей 
каласындаты бір көшеге (Комиссар көшесіне), Ал- 
матыдаты бір көшеге (5-линията), бір ауданта, 
Оңтустік Қазақстан облысындаты Алтабас ауда- 
нының орталыты Шаян мекеніне, жазушының усы- 
нысымен сонда салынтан мектепке -  Ә. есімі 
берілді. 1977 ж. улы суреткердің 80 жылдык 
мерекесін өткізу комиссиясы КСРО Теңіз флоты 
министрлігінің караматындаты бір кемені Әуезов 
есімімен атау жөнінде усыныс жасады. Осытан 
орай 1978 ж. Окадаты Навашино каласында жаса- 
лтан жук кемесі «М. Әуезов» деп аталды 
Қаламгердің 90 жылдык мерейтойына байланысты 
бурынты Шымкент педагогика институты Әуезов 
атын алды. Бул оку орны 1998 ж. кайта курылып, 
М. Әуезов атындаты О ңтустік Қазакстан 
мемлекеттік университет! деп аталды. Ал еліміздің 
облыстарыңда оңдатан мектеп, кітапхана т. б. клас
сик жазушының есімін иеленген. Үлы суреткердің 
100 жылдык мерейтойы карсаңыңда Алматы кала
сындаты N9128 мектепке, Маңтыстау облысының 
Актау каласындаты N9 20 мектепке, Оңтүстік Казак- 
стан облысының Сайрам ауданындаты N953 мек
тепке Ә. есімі берілді. Сондай-ак талым-уст аздын



өзі лекция оқыған әл-Фараби атындағы ҚазМУ- 
да «Әуезов аудиториясы», «Әуезов атындағы әде- 
би бірлестік» т.б. бар,
a u c o n  Р. Досымбекова.ӘУЕЗОВ АУДАНЫ, Алматы қаласының әкімші- 
лік-аумақтық бөлінісі. 1972 ж. 10 наурызда уйым- 
дастырылып, жазушының есімі берілді, Алғашқы 
кезде Ленин жене Калинин аудандарын Іріленідіру 
есебінен құрылып, 1996 ж. Алатау ауданының 
кейбір аумағының қосылуы негізінде қайта қурыл- 
ды. Оның ауданы 77,2 шаршы шақырымға тең. 
Қаланың батыс жағына орналасқан. Оңтүстік-ба- 
тысында -  Қарасай, оңтүстік-шығысында -  Бос- 
тандық, шығысында -  Алмалы, солтүстігінде 
Жетісу аудандарымен шектескен. Әл-Фараби, 
Абай, Рысқулов даңғылдары, Мате Залка, Жан- 
досов, Тұрғыт Өзал, Розыбакиев, Түркебаев, Теле 
би, Райымбек, Науаи, Сәтбаев, Шаляпин, Саин, 
Жұбанов көшелері сияқты ірі қатынас жолдары 
бар. Аумағыңда шаруашылық, өндіріс кәсіпорын- 
дары, жоғары оқу орындары, ауруханалар, емха- 
налар, кинотеатрлар, дүкендер, «Динамо» бассей- 
ні, Мәдениет сарайы, ашытқы және маргарин за- 
уыттары, «Бахус» акционерлік қоғамы, мектегггер, 
мәдени-ағарту мекемелері, «Сайран» демалыс 
аймағы, «Қарғалы» демалыс үйі т. б. орналасқан. 
Ауданда 300 мындай халық тұрады.
ӘУЕЗОВ ДӘУІРІ, Ж а з у ш ы н ы ң  ө м і р  с ү р -  
г е н  з а м а н ы .  Ә-тің әдебиет әлемінде қалам 
тарткдн кезеңі 1917-1961 жыддар арасы. Осы туста 
қазақ кеңес әдебиеті барлық жанрда өсіп-өркен- 
деді. Мұнда бірнеше буын ақын, жазушылардың 
үлесі бар. Ә. қазіргі дәуір қазақ әдебиетінің көш- 
басшылары А. Байтұрсыновтың, М. Дулатовтың, 
Ж. Аймауьп-овтың, М. Жұмабаевтың ізін баса шық- 
қан, кейде олармен қанаттаса қызмет еткен, мақ- 
сат, мұраты жарасқан қаламгер. Сол үшін ол қазақ 
әдебиетінің осы карифейлері саяси айып тағылып, 
мерт болғаннан кейін де ұзақ жылдар бойында 
нақақ айыптауларға душар болды; ауыр талқыны 
бастан өткерді. Ә-тің 1932 жылға дейінгі шьгарма- 
шылық өмірі кеңес өкіметінің идеологиясын қабыл 
көрмеген, байшыл-буржуазияшыл көзқарасы ба- 
сым болған кезең деп сипатталады. Ал осы 
көрсетілген уақьп- ішіңде жазушы көптеген класси- 
калық әңгімелердің, «Ецлік -  Кебек», «Қарагөз» 
сынды пьесалар авторы ретінде жұртшылыққа 
кеңінен танылған еді. 1930-32 ж. Ә. жалған кінә 
тағылып, түрме азабын шекті. Отызыншы жылдар- 
да кеңес заманының шындьгынан алып, әңгімелер, 
пьесалар жазды. Бірақ социалистік реализм атал- 
ған «теорияның» кдсаң қағидалары мен талаптары 
өзге әріптестері секідці Ә-тің кұлашын жаздырма- 
ды. Социалистік реализм ережелері сөз жүзінде 
жаңалықтарға кең жол ашатын секілденгенмен, іс 
жүзінде шығармашылық еркіндікке мүмкіндік 
бермеді. Осындай жағдайда жазушы келешегі 
үлкен, баяңды бағьггын таба білді; ауыз әдебиетін 
зерттеп, монографиялар жариялады, көркем шы- 
ғармашылықта тарихи, фольклорлық тақырыпқа бет 
бұрды. Ол 30-жылдардың ақырғы кезеңінен бас- 
тап, өзінің бас шьгармасы Абай туралы романдар 
жазуға кірісті, бүл жұмыс оннан артық жылға созы- 
лып, 50-жылдардың 1-жартысында «Абай жолы» 
роман-эпопеясының бітуімен аяқталды,
Ә-тің ғылыми және көркем шығармашыльғы а т ^ -  
ған кезеңнің бәріңде де бір-біріне кереғар пікір, 
бағалар тудырып отырды. Оның 30-жылдарға дей- 
інгі туыңцылары социалистік реализм шарттарына
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жат деп есептелді. Шындығында жазушының бұл 
кездегі жаратындылары қазақтың жазба кәсіби 
әдебиетін еуропалық, әлемдік деңгейге көтерген 
еді. «Қорғансыздың күні», «Ескілік көлеңкесінде», 
«Жуандык,», «Жетім», «Барымта», «Қаралы сүлу» 
әңгімелерінде, «Қараш-Қараш», «Қилы заман» ро
ман, повестерінде, «Еңш -  Кебек», «Карагез» пье- 
саларында ескі қазақ қоғамындағы әлеуметтік 
ақиқаттар, қайшылықтар мен тартыстар биік 
реалистік деңгейде суреттедці, жазба әдебиет мә- 
дениеті орасан өсті. Ә-тің әдебиет тарихы мен 
фольклор зерттеу саласындағы ірі жетістіктерінің 
де негізі жиырмасыншы жыддарда қаланды: оның 
«Әдебиет тарихы» деген кітабында (1927) ауыз 
әдебиетінің байлығы жаңаша жуйеленіп, талдан- 
ды; ұлы ақын Абай Қунанбаев шығармаларының 
толық жинағы әзірлеңді. Осы еңбектерде бекіген 
көзқарастар мен қисыңдар әдебиеттану мен фоль- 
клортанудың болашағын белгіледі,
Қазақтың өткен ғасырдағы ұлт-азаттық күресін 
әдебиетте алғаш рет кесек бейнелеген «Хан Кене» 
трагедиясы тарихи тақырыпты игерудің ұлы желісін 
садды, 1934 ж. театр сахнасыңца бір-ақ рет қойы- 
лып, ауыр сындарға ушыраған бұл шығарма арада 
ондаған жыл өткен соң, қайта жарияланды. 19 
ғасырдағы Кенесары-Наурызбай бастаған көтері- 
ліс шындығына арналған кейінгі шығармалар ал- 
дында асқар шыңдай болып «Хан Кененің» үлгісі 
тұрды. Ә. Абай мұрасын ғана емес, ақынның әде- 
би мектебін де тұңғыш рет сөз етті, ұлы ақын ғибра- 
ты 20 ғасыр басындағы ақындардың көбіне ықпал 
еткенін дәлелдеді. Осындай игі әрекеті ушін де 
солақай сын соққысын тартты, шәкірттері аяусыз 
жазаға ушырады. Ақырында шындық устем бо
лып, Абайдың әдеби ортасы, ақыңдық мектебі де
ген ғылыми тұжырымдама -  концепция мойын- 
далды. Ә-тің «Әдебиет тарихы» монографиясын- 
да, оның басшыльғымен шыққан «Қазақ әдебиеті 
тарихы» (1948) бірбеткей, қиянат сындардың ныса- 
насына айналғаны да, мұның салдары Ә-тің еміріне 
қауіп тендіргені де белгілі. 1953 жылғы эпос тура
лы дискуссияның да мақсаты ғылымда Ә. негізін 
салған методологиялық принциптерді қаралауды 
кездегені анық. Ал осы дискуссияда қазақтың сан 
ғасырларда жасаған ондаған эпикалық мурасының 
тағдыры таразыға түскен еді. Сол байлықты ар- 
дақ тутып, адал зерттеген Ә-ті «ақсату» бүкіл фоль- 
клортану ғылымының дамуын ширек ғасырға те- 
жеді. Бірақ уақыт ете келе ғулама қалыптастырған 
фольклортану ғылымы оның ой-пікірлерінің емір- 
шеңдігі, ізденістерінің азаматтық ұмтылыстан ту- 
ғандығын растайды.
«Абай жолы» роман-эпопеясының әрбір кітабы зор 
кедергіге ұшырап, жарыққа шыққаны да, шығар- 
маға әділетсіз сын садағының жаудырылуы қазақ 
әдебиетінің даңқы мен абыройы болтан жазушы- 
ның адал ісін айыптай, езін жазалау ниетінен туған. 
Шындығында оның бетке ұстар суреткерінің шы- 
ғармашыльғын «мансұқтау» қазақ елінің ұлттық та- 
мыры терең өзіндік келбеті бар рухани мәдениеті- 
не шабуыл жасаумен пара-пар еді. «Абай» романы- 
ның алғашқы екі кітабыңца қазақ ескілігін дәріпте- 
ген деген сынның астары тым қорқынышты бола- 
тын. Бұл -  қазақта Октябрь төңкерісінен бурын іске 
татитын өзіндік мәдениет болмаған деген еуро- 
поцентристік көзкарасты жұртшылық санасына зор-
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лап сіңірумен бірдей әрекет еді. Романда қо- 
ғамдағы таптық қайшылықтар әлсіз көрінген деп, 
шығарманың әлем журтшылығы мойындаған қа- 
сиеттеріне көз жумып қараушылық та жоғарыда 
айтылғандармен сабақтас. 1959 ж. «Абай жолы» 
роман-эпопеясына Лениндік сыйлық берілуі Ә-тің 
қазақ әдебиетіңдегі ең ірі суреткер екенін көрсетті, 
әдебиетке тек қана идеологиялық түрғыдан қарай- 
тын белсенділердің арыны басылды, қазақ жазу- 
шыларының биік көркемдікке бөленген туындысы 
туралы әлем журтшылығы өз бағасын айтты. Де- 
генмен улы суреткердің роман-эпопеясынан мін 
іздеу будан кейін де бой көрсеткені белгілі, Буған 
1971 ж. «Вопросы литературы» журналыңда «Абай 
жолын» муқату мақсатымен жарияланған мақала 
дәлел. Мунда А.Марченко казак жазушысының 
теңдесі жок керкем туыңдысын роман емес, аңыз 
деуге дейін барған. Бул да казак халкының езіңдік 
бай керкемдік дәстурін елемей, тек кана Еуропа 
әдебиетіңце калыптаскан романдык турлерді бір- 
ден-бір улгі етіп усынудың турпайы әрекеті бола- 
тын. Марченконың әдепсіз макаласының залалы 
сол кездегі бүкілодактык әдеби сында әшкере- 
леңці, Ә-тің керкемдік керуені 20 ғасырдағы ең биік 
жетістіктер ретіңде бағаланып, кеңәлемгежолтарта 
берді. Кезіңце каншама турпайы тоскауьщдар мен 
кысымға ушыраса да, суреткердің жігерін жасы- 
тып, адал азаматтык бағытын каралауды кездеу- 
шілік орын алса да, «бейнет түбі зейнет» бодцы. Ә- 
тің фольклор мен әдебиет тарихын тексерудегі, 
казак тарихыңдағы аса ірі окиғалар мен әлеуметтік 
кайшылыктарды көрсетудегі жемістері куллі казак 
әдебиетінің жемістері болып калды. Сондыктан 
казак әдебиетінің жиырмасыншы жылдардан ал- 
пысыншы жылдарға дейінгі дәуірін осы кезеңде 
өзінің шығармалары аркылы жаһандык биікке 
кетерген «Әуезов дәуірі» деп атау лайык. Ә-тің езіне 
бағытталған саяси айыптауларға да төтеп беріп, 
казак халкының сан ғасырлык рухани байлығын 
сактап калудағы, өз елінің дуние жузі еркениетінен 
орын аларлык кундылыктар жасағанын суреттеу, 
ез ултының мәртебесін көтеру муратынан таймаған 
азаматтык тегеуріні оның шын мәніндегі санат 
күрескері болғанын әңгімелейді.

Р. Бердібай.
ӘУЕЗОВ Елдар Мухтарулы (1941-1944), жазушы- 
ның Валентина Николаевнадан туған улы. Туа ме- 
шелдік дертіне шалдыккан. ¥л баланың айыкпас 
дертке ушырауы және будан бурынғы Шокан, Ел- 
дес атты улдарының да сәби кезіңде шетінеуі Мух- 
тардың жүрегіне айыкпас кайғы ізін калдыржан. 
ӘУЕЗОВ Елдес Мухтарулы (1927-1928), жазушы- 
ның Валентина Николаевна Кузьминадан туған 
улы. Тосын наукастан шетінеген. Бул -  Ә-тің Ленин
град университетін бітіріп, Орта Азия мемлекеттік 
университетінің аспирантурасына тускен және 
Ташкент казак педагогика институтында окыту- 
шы болып орналаскан кезі.
ӘУЕЗОВ Ернар Мухтарулы (1943-1995), жазушы- 
ның улы. Орнитолог-ғалым. Зоология ғылымының 
кандидаты (1980). ҚазМУ-дың биология факульте- 
тін б ітірген (1966). 1966-1988 ж. Қазакстан 
Республикасы Үлттык ғылым академиясының Зоо
логия институтында, 1988-1995 ж. Министрлер 
Кеңесі жанындағы Жануарлар дүниесін корғау 
женіндегі бас баскармада жумыс істеді. Жануар-

лардың коныс аудару мәселесімен шуғылданды. 
Көп жылғы зерттеу жумыстарының нәтижесінде 
1969 ж. Алакөлде шағаланың сирек кездесетін ту- 
рін тапты. Бул ғылыми еңбек жазуға негіз калады. 
Ә. ғылымды дамытудағы жетістіктері ушін респуб
лика Жоғарғы Кеңесінің Қурмет грамотасымен ма- 
рапатталды (1982). 80-ге жуык ғылыми еңбек жаз- 
ды. «Қазакстан кустары» атты 5 томдык басылым- 
ды шығаруға катысты.

Д. Қонаев.

ӘУЕЗОВ ЕСКЕРТКІШТЕРІ А л м а т ы  к а л а -  
с ы н д а ғ ы  е с к е р т к і ш т е р і : 1. Абай атындағы 
Қазак мемлекеттік опера және балет театрының 
скверінде 1967 ж. орнатылған сыралғы ескерткіш. 
Мусіншісі Т. С. Досмағамбетов, сәулетші -  
М. Меңдіғулов. Сыралғы шойыннан куйылған, 
туғыры сур граниттен текше үлгіде орнатылған. 
2. Жазушының іргелі ескерткіші 1980 ж. М. Әуезов 
атындағы Қазак академиялык драма театрының 
үйі алдында орнатылды. Мусіншісі Е. А. Сірге- 
баев, сәулетшілері -  О. Баймырзаев, А. Қайнар- 
баев (Қазак КСР Мемлекеттік сыйлығы, 1982), 
М. Жаксылыков. Ескерткіштің биіктігі -  6 ,8  м, 
жалпы биіктігі 10 м. Мүсін коладан куйылған, туғы- 
ры кара сур граниттен текше үлгіде орнатылған. 
Жазушының креслода ойға шомып отырған бітім- 
болмысы, оң колына устаған кітабы, желбегей жа- 
мылған шапаны мүсіннің дәстурлі сипатта жасалғ- 
анын аңғартады. Ескерткіш театр ғимаратымен жа- 
расымды уйлесім тапкан. С е м е й  к а л а с ы н -  
д а ғ ы  е с к е р т к і ш і  1987 ж. 28 кыркуйекте 
ашыдцы. Дулатов кешесі бойыңцағы алаңға, кала- 
лык саябакка каратып койылған. Туғыры сур гра
ниттен орнатылған. Мүсіннің биіктігі -  5 м, кола
дан куйылған. Авторы -  Т. Досмағамбетов, сәу- 
летшілері -  В. Кацев (КСРО Мемлекеттік сыйлығы, 
1975) және А. Қайнарбаев. 1995 ж. ескерткіш кала- 
дағы М. Әуезов алаңына көшірілді. Ш ы м к е н т 
к а л а с ы н д а ғ ы  е с к е р т к і ш і : М .  Әуезов 
атындағы Оңтүстік Қазакстан мемелекеттік уни- 
верситетінің ғимараты адцында 2000  ж. орнатыл
ды, Ескерткіш-бюстің биіктігі туғырымен коса 
есептегеңде -  4 м, мәрмәр тастан кашалып жасал- 
ған, Мусінші Е. Сіргебаев.
Қырғызстанныңастанасы Б і ш к е к  к а л а с ы н -  
д а ғ ы  е с к е р т к і ш і  2001 жылы шідце айында 
ашылды.
«ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ АБАЙ», ғылыми-көпшілік басы- 
лым. Авторы -  М. Мырзахметов. 1997 ж. «Казак- 
стан» баспасынан жарык көрген. Кітап 5  тарауға 
бөлінген. «Ғылымның соктыкпалы сокпактары» деп 
аталатын бірінші тарауда Ә-тің Абайды кай кез- 
ден зерттей бастауы, оның шығармаларын окып 
үйрену жылдары сөз болады. Екінші тарау («Абай- 
танушы ғулама») жазушының Абайтанудағы ізде- 
ністері, батыс-шығыс әдеби, мәдени байланыс- 
тар арналары, тезис туріндегі ой-пікірлерінің төр- 
кіндері талданған. «Мухтартану» тарауы бул ғы- 
лымның езекті мәселелерін, казак әдебиеті тари
хын дәуірге белу жөніндегі Әуезов пікірлерін, ус- 
таздык жолын, мураларының сакталуын карасты- 
руға арналған. Сондай-ак жазушы кодданған авто
цензура тәсілінің табиғатын ашып, оның тағы бір 
кырымен окырманды таныстырған. Келесі тарау- 
ларда каламгердің жарияланбаған еңбектері және 
«Абай жолын» окыған окырмандардың ыстык 
ыкыласы мен сүйіспеншілігін жеткізген хаттары 
берілген. Кітаптың келемі 15 баспа табак, таралы- 
мы 3000 дана.



«ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ҚА31РГІ ЗАМАН» (.< М A у э з
о в  и с о в р е м е н н о с т ь » ) ,  жинақ. М. Әуезов 
атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық уни
верситет! 1998_ж. шығарған. Үлы жазушының 100 
жылдық мерейтойына байланысты осы оқу ор- 
нында 1997 ж. 16-17 қазанда өткен халықаралық 
ғылыми-практикалық конференцияның материал- 
дары топтастырылған. Алғы сөзін жазған -  уни
верситет ректоры, профессор Е. Медеу, редакто
ры -  профессор Ә. Қалыбекова. Жинақ төрт бө- 
лімнен тұрады: «М. Әуезов және Қазақстанның 
филология ғылымы» деп аталатын 1-бөлімде 25 
макала; «М. Әуезовтің шығармаларындағы адам- 
гершілік және тағлымдық проблемалары» атты 
2-бөлімде 10 макала; «М. Әуезов және Қазакстан- 
ның рухани мәдениетінің дамуы» деп аталатын 3- 
бөлімде 15 макала; «М. Әуезов шығармашылы- 
ғындағы халык салт-дәстүрлерінің бейнеленуі» 
атты 4-бөлімде 26 макала бар. Жиын саны -  76 
макала жарияланған. Авторлар курамыңца профес
сор Е. А. Костюхин (Санкт-Петербург), универси
тет профессорлары Б. Байтанаев, Қ. Ералан, 
Ә. Құлымбетов, К. Сыздыков, В. Скитневский сын- 
ды ғалымдар еңбек еткен. Кітаптың көлемі 10 бас- 
па табак, таралымы 300 дана. Студенттерге, әде- 
биет зерттеушілерге арналған.

К. Сыздықов.
«ӘУЕЗОВ М. - ЗАМАНДАСТАРЫНЫҢ ЕСТЕ- 
ЛІКТЕРІНДЕ» («М . А у э з о в  в в о с п о м и н а 
ниях  с о в р е м е н н и к о в » ) ,  естеліктер жинағы. 
Жазушының 70 жылдык мерейтойына орай 1972, 
1997 ж. «Жазушы» баспасынан орыс тілінде жа- 
рык көрген. Құрастырып, кіріспесін жазған -  
кызы Л. Әуезова. Кітапка Әуезовпен замандас, 
көзін көрген, кызметтес, аралас-кұралас болған 
жазушылардың, ғалымдардың, әдебиет сыншы- 
ларының, әріптестерінің, дос-жарандарының -  
барлығы 55 адамның естеліктері енгізілген. Бұл 
жазбаларда Ә-тің өмірі мен шығармашылык, сан 
кырлы әдеби және коғамдык кызметінің негізгі 
кезеңдері камтылған. Соңында жазушының 
«Менің өмірбаяным» атты макаласы, авторлар ту- 
ралы түсініктер берілген. Көлемі 18 баспа табак, 
таралымы 12 мың дана.
ӘУЕЗОВ ЗИРАТЫ. М. Әуезов 1961 ж. 1 шілдеде 
Алматы каласының Орталык зиратында (бас аллея- 
да) жерленген (Райымбек даңғылы бойында). 
Қабір басына 1964 ж. 26 маусымда ак мәрмәрдан 
ескерткіш (мүсінші Е. Вучетич, архитекторы В. Де
мин) койылды. Жазушының портреттік бейнесі 
бюст түріңде жасалған. Ескерткіш туғыры кара, ал 
сыралғысы ак мәрмәрдан кашалған. Тұғырдың 
мәрмәр тактасында Абайдың казакша: «Өлмей- 
тұғын артына сөз каддырған» және орысша : «Веч
но жив тот, кто оставил бессмертное слово» де
ген сөздері кашалып жазылган. 1973 ж. ескерткіш 
жөндөудөн өткізіл іп, ақ мәрмәрдан жасалған 
бюстің орнына сұр граниттен жасалған бюст кой- 
ыдды. Ак мәрмәр бюст М. Әуезов атыңдағы Қазак 
драма театрының фойесіне койылды. 1977 ж. 
бейіттің жанына жазушының әйелі Валентина Ни
колаевна Әуезова (Кузьмина) жерленіп, басына 
мүсінші О. М. Исаев жасаған кұлпытас-стела ор- 
натылды. Сұр граниттен кашалған стелада Вален
тина Николаевнаның кола тактаға бедерленген бет 
бейнесі орнатылған. д.қонаев.

ӘУЕЗОВ КӨШЕСІ, Алматы каласындағы көше. 
1936 ж. кала курылысының бас жобасына сәйкес.
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Әуезов зираты.

Есентай (Весновка) өзенінен бастап оңтүстік-ба- 
тыс бағытына карай салынған. 1945 жылға дейін 
«5 линия» деп аталып, 1961 ж. Ә-тің есімі беріледі. 
Меридиан бағытымен алғанда, оңтүстіктен сол- 
түстікке карай -  Тимирязев көшесінен бастап Го
голь көшесіне дейін созылып жатыр. Үзындығы -  
3,4 шакырым. Ә. к-н Габдуллин, Букар жырау, 
Жандосов, Сәтбаев, Мыңбаев, Қурманғазы, Шев
ченко, Жамбыл, Қабанбай батыр, Қарасай батыр, 
Бөгенбай батыр. Теле би көшелері мен Абай даң- 
ғылы киып өтеді. Шьғыс жағында Әйтиев, батыс 
жағында Жароков кешелері катарласа созылған. 
Көшені бойлай осы заманғы үйлер мен ғимарат- 
тар, соңцай-ак отызға тарта мекеме орналаскан. 
Мысалы, «Атакент» іскерлік орталығы, Қазак ав
томобиль ғылыми-зерттеу институты, Автомобиль 
көлігі министрлігі, калалык трамвай-троллейбус 
баскармасы, № 1 троллейбус паркі, И. А. Крылов 
атындағы кітапхана, «Құрылысшы» мәдениет үйі, 
№ 55 орта мектеп, дүкендер, сән салоны, «Бахус» 
акционерлік коғамы т. б. бар. Көшемен №1, 2, 6 , 
12 троллейбустар жүреді. Ә. к, -  каладағы әсем 
безендіріліп, керіктендірілген, көгалдандырылған 
сәулетті көшелердің бірі.

Н. Оспантегі.
«ӘУЕЗОВ КҮНДЕРІ», жазушының емірі мен 
шығармашылығын зерттеп, насихаттауға арналған 
халыктык, мемлекеттік, ресми ғылыми-мәдени 
шаралар. «Әуезов күні» тұңғыш рет жазушының 
кезі тірі кезінде -  1957 ж. 25 наурыз күні «Абай» 
романы -  казактың тұңғыш эпопеясы» деген такы- 
рып бойынша шығармашылык ғылыми конферен
ция ретінде Алматы каласында өткізілді. Онда 
М. Қаратаев «Қазактың туңғыш эпопеясы»,
А. Нұркатов «Абай жене оның дәуірі эпопеяда», 
Қ. Құттыбаев «Эпопеядағы халык екідцерінің об-
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разы», Т. Нүртазин «Абай», «Абай жолы» роман- 
дарындағы Қунанбай мен Құнанбай типтестер» 
3. Ахметов «Л^тар Әуезовтің «Абай» эпопеясын- 
дағы әйел образдары», 3. Шашкин «Абай» рома- 
нының көркем ерекшеліктері», Ғ. Мұсабаев «Қазақ 
әдеби тілін дамытқан эпопея», 3. Қабдолов «Бір- 
екі пікір» атты баяһщамалар жасады. Ғылыми кон- 
ференцияның материалдары сол жылы «Қазақтың 
түңғыш эпопеясы» деген атпен жеке кітап болып 
басылып шықты, Қазақ әдебиеті мен өнерінің 
Мәскеуде өтетін онкүңдігіне және Ә-тің 60 жасқа 
толуына орай «Абай жолы» роман-эпопеясы Мәс- 
кеу мен Алматыда қазақ және орыс тілдеріңце, 
Алматыда жазушының «Абай Қүнанбаев» моногра- 
фиясы, таңдамалы шығармаларының 4-6-томы, 
«Индия очерктері» кітабы және А. Нұрқатовтың 
«М. Әуезов», М. Сильченко мен Н. Смирнованың 
«М. О. Әуезовтің творчестволық жолы», Е, Лизу- 
нова мен Ы. Дүйсенбаевтың «Мухтар Әуезов» атты 
ғылыми монографиялық очерктері жарияланды. 
Қазақ академиялық драма театры «Еңлік -  Кебек», 
«Айман -  Шолпан», «Түт сарыч» және ол аударжан
B. Шекспирдің«Асауға түсау», Н. Гогольдің «Реви
зор» спектакльдерін, ал Абай атыңдағы опера және 
балет театры «Абай» операсын (музыкасы А. Жуба- 
нов пен Л. Хамидидікі) сахнаға шығарды. Қазақ 
КСР Ғылым академиясының 15 тамыз күні өткен 
мәжілісіңде академик Ә-тің жазушылық қызметіне 
40, ғылыми-педагогикалық қызметіне 45 жыл то- 
луын атап өту туралы шешім қабылданып, арнайы 
мерейтой комиссиясы қуралды. Комиссияның тө- 
рағалығына Ғ. Мүсірепов бекітілді. 20-24 қыр- 
күйек арасында «Ә. к.» жазушының туған өлкесі 
Семей өңірінде ресми түрде аталып өтті. Семей 
қаласындағы Абай атындағы облыстық драма те- 
атрының үйіңде және Абай ауданының барлық елді 
мекендерінде салтанатты кездесулер мен кештер 
үйымдастырылып, оған жазушының қаламдас 
достары катысып, сөз сөйледі, 27 қыркүйек күні 
Ә. Ленин орденімен марапатталды. Сол күні жазу- 
шының 60 жасқа және шьғармашылық қызметіне 
40 жыл толуына орай Алматы қаласы журтшылы- 
ғының салтанатты жиыны болды. 28 қыркүйек күні 
Абай атыңдағы опера және балет театрында Қазақ 
КСР Ғылым академиясының, Қазақстан Жазушы- 
лар одағының және Мәдениет министрлігі мен 
Қазак мемлекеттік университетінің біріккен сал
танатты ресми мәжілісі өткізідці. Кешті Ғ, Мусіре- 
пов ашты. С. Муқанов мерейтой иесі туралы баян- 
дама жасады. Жазушыға Ленин орденін және «Рес- 
публиканың еңбек сіңірген ғылым қайраткері» ата- 
ғының куәлігін тапсырылды. Кеште К. Симонов,
C. Бәйішев, С. Омаров, Я. Козловский, О. Гончар,
А. Звонак, Ғ. Ғуләм, Б. Кербабаев, Ф. Ниязи, 
Қ. Маликов т. б. сөйледі. «Ә. к.» 4 казан күні Мэс- 
кеу каласында еткен эдеби кешпен аяқталды. 
Кешті И. Андроников жүргізді. Мерейтой аса кең 
аукымда халыкаралык дэрежеде аталып өтті. 
Жазушының шығармалары мен ғылыми зерттеу- 
лері және ол туралы макалалар дуние жүзінінің 
30-ға жуык тіліңде жарияланды. «Ә. к.» материал
дары «М. О. Эуезовке: оның 60 жаска толуына 
арналған макалалар жинағы» деген атпен 19Й ж. 
жеке жинак болып басылып шыкты. Будан кейінгі 
«Ә. к.» жазушының туғанына 70, 80, 90, 100 жыл 
толуына орай мемлекеттік деңгейде өтіп отырды.

1967 ж. «Ә. к-не» орай казак тілінде жазушының 12 
томдык шығармалар жинағы жене орыс тілінде 
таңдамалы шығармалар жинағы жарык көрді. 
«Қараш-Қараш» хикаятының желісімен «Асауда 
атылған ок» атты көркем (режиссері Б. Шәмшиев) 
және «Мухтар аға» атты деректі (режиссері Т. Ес- 
кендіров, сценарий! 3. Қабдоловтікі) фильмдер 
тусірілді. М. Қаратаевтың «М. Әуезов» (орыс, казак 
тіддерінде), Р. Нурғалиевтің «Трагедия табиғаты», 
Е. Лизунованың «Мухтар Әуезовтің шеберлігі», Л. 
М. Әуезованың «Абай жолы» эпопеясының тари- 
хи негіздері» атты монографиялары басылып шык
ты. «Қарагөз», «Тунгі сарын», «Еңлік -  Кебек» пье- 
салары сахнаға койылды. Жазушының салтанат
ты мерейтойы желтоксан айының ішінде әуелі 
Семей өңірінде, содан кейін Алматы, Мәскеу кала- 
ларында аталып өтті. Оған шетел мен одактас рес- 
публикалардан 50-ге тарта әдебиет пен мәдениет 
кайраткерлері катысып, сөз сөйледі. Қазак КСР 
Ғылым академиясы мен Қазакстан Жазушылар 
одағы Ә-тің өмірі мен шығармашылығына арнал- 
ған ғылыми конференция мен мерекелік сессия 
мәжілісін уйымдастырды. Мәскеу каласында -  
Әдебиетшілер үйінде, калалык кинотеатрларда, 
Мәскеу университетінде, Одактар үйінде «Ә. к.» 
деген атпен салтанатты кештер мен кездесулер 
еткізілді, жазушының сценарий! бойынша тус!р!л- 
ген «Абай эндер!», «Асудағы атыс» жене «Мухтар 
аға» атты фильмдер керсет!лд!.
Жазушының туғанына 80 жыл толуына орай 1977 ж. 
уйымдастырылған «Ә. к.» Баку, Киев, Ташкент, 
Семей, Алматы, Фрунзе, Мэскеу калаларында 
кең!нен аталды. Осы мерейтойға байланысты 
Мэскеу каласынан жазушы шығармаларының 5 
ТО М Д Ы ҒЫ  орыс т!л!нде шыкты. «М. О. Әуезовт!ң 
колжазба мурасы» атты келемд! аныктама басыл- 
ды. 1977 ж. кыркуйек айының 23 кун! Алматы кала- 
сындағы Республика сарайында «Ә. к.» мемлекет- 
т!к деңгейде салтанатты турде ашылды. Казак- 
стан Республикасы Министрлер Кеңес!нің төраға- 
сы Б. Эш!мов к!р!спе сез сейлеп, жазушы Энуар 
Эл!мжанов баяндама жасады. Кеште одактас рес- 
публикалардан келген жазушы-ғалымдар -  А. Ке- 
шоков, Е. Кирилюк, А. Чепуров, Ш. Айтматов,
B. Захидов, И Касумов, П. Б|эаженас, А. Мания- 
зов, Л. Ахвердян, А. Бусуюк, Ч. Аширов сез сей- 
леді. Салтанатты кездесулер 24-26 кыркуйек ара- 
лығыңда Семей каласы мен Абай ауданында өз!н!ң 
жалғасын тапты. Онда Семей облыстык аткару 
комитет!н!ң төрағасы Е. Қашағанов баяндама жа- 
сап, мейман каламгерлер -  Д. Гранин, Д. Гринко,
А. Адамович, А. Якубов, Г. Мадан, А. Кашкаус- 
кас, Р. Салури ез п!к!рлер!н б!лд!рд!. 28 кыркуйек 
кун! Алматы каласында Ғылым академиясының 
уйымдастыруымен «Мухтар Эуезов жене онын 
муралары» атты ғылыми теориялык конференция 
болды. Онда ғалым-сыншылар -  Б. Телепбаев, 
Г. Ломидзе, Ә. Маргулан, А. Нус!пбеков, М. Кара
таев, 3. Ахметов, 3. Кедрина, Е. Лизунова, А. Са- 
дыков. К- Сейданов, 3. Кабдолов баяндама жа
сады. 29 кыркуйек кун! «Халыктар достығының 
жыршысы» деген такырыпта Киев каласында сал
танатты кеш етт!. «Ә. к.» Мәскеудің улкен теат
рында 24 караша кун! еткен салтанатты мэж!л!спен 
аякталды. Онда кешт! К. Симонов ашты. Казак- 
стан Компартиясы Орталык Комитет!нің хатшьюы
C. Имашев баяндама жасап, С. Михалков, А, Ке- 
шоков, А. Чепуров сез сейлед!. Кеш соңынан улкен 
укімет концерт! бер!лді. Бул материаддар «Мухтар



Әуезов -  совет әдебиетінің классигі» деген атпен 
1980 ж. жеке кітап болып басылып шықты.
1987 ж. өткен «Ә. к.» 25 қыркүйек күні Алматы қала- 
сындағы Республика сарайында өткен салтанатты 
мәжіліспен ашылды. Жазушы О. Сүлейменов баян- 
дама жасады. Ақын-жазушылар А. Михалков, 
К. Яшен, Ш. Айтматов, М. Карим, С. Фролов, 
М. Каноат сөз сөйледі. Салтанатты шеру 26-28 
кыркуйекте жазушының туған өңірі, Семейде жал- 
ғасты. Онда Д. Снегин, А. Хорунжий, Ә. Кекіл- 
баев, Н. Горбачев, Г, Бабаев, А. Валтян, Р. Фай- 
зуллин, А. Калве, У. Рахинашвили, Е, Лецко, 
Г. Балуев сөз сөйледі. 2 қазан куні Мәскеу қала- 
сыңдағы Одақтар үйіңде “Ә. к-нің» қорытыңды ке- 
ші өтті. Онда А. Карпов, 3. Камалиденов, А. Чанов- 
ский, М. Ибрагимов, С. Баруздин, П. Загребель- 
ный, Л. Ошанин, О. Сүлейменов сөз сөйледі- Сон- 
дай-ақ 23 қыркүйекте Казахстан Ғылым академия- 
сы «Мүхтар Әуезов және қазіргі әдебиет» деген 
такырыпта ғылыми, ал 24-25 қыркүйекте «Совет 
жастарына интернационалдық тәрбие берудегі 
М. Әуезов шығармаларының маңызы» атты жас 
ғалымдар мен оқытушылардың теориялық конфе- 
ренциялары болды. Онда 45 баяндама жасалды. 
Әуезов күндерінің материалдары «Мухтар Әуезов 
және қазіргі заман әдебиеті» деген атпен жеке жи- 
нақ болып басылып шықты (1989).
Казахстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 
1994 ж, 19 шілде күні «М. О. Әуезовтің туғанына 
100 жыл толуына дайыңцых және оны өткізу тура- 
лы» хаулысы шыхты. 1995 ж. хараша айында өткен 
ЮНЕСКО-ның 18-сессиясының Бас конференция- 
сында Ә-тің 100 жылдых мерейтойын 1997 ж. ду- 
ниежузілік деңгейде аталып өтуге тиісті мәдени 
шараның бірі ретіңце шешім хабылданды. «Ә. к-н» 
әлемдік дәрежеде атап өту махсатына орай ар- 
найы үкімет комиссиясы хұрылды. Аса үлкен ау- 
хымды ұйымдастыру шаралары жүргізілді. Жазу
шы шығармаларының 50 томдых академиялых 
басылымын шығару ісі холға алынып, алғашхы 
томдары жарых көрді. Ә-тің Алматыдағы муражай- 
үйі, Бөрілідегі мемориалдых-муражай халпына 
келтіріліп, курделі жөндеуден өтті. Семей хала- 
сында «Алаш арыстары» атты жаңа муражай ашыл
ды. Казахстан Республикасының барлых мемле- 
кеттік мекемелерінде «Ә. к.» өткізідді. Жоғары же
не арнайы оху орындары мен мектептерде, бала- 
бахшаларда «Әуезов сабахтары» жүргізідді. Рес- 
публихалых әдеби конкурстар мен спорт жарыс- 
тары ұйымдастырылды. Ә-тің драматургиялых 
шығармалары бойынша театрлых хойылымдар- 
дың республикалых фестивалі, республикалых 
ахындар айтысы өтті. Жазушының өмірі мен шы- 
ғармашылығына арналған ғылыми зерттеулер мен 
махалалар дүние жузі халыхтарының 22 тілінде 
жарых көрді. «Ә. к.» Түркияда (ахпан), Ресейде 
(Мәскеу, Санкт-Петербург халаларында, сәуір), 
Ташкентте (маусым), Бішкекте (тамыз), Белорус- 
сияда (шілде), Украинада (тамыз) ресми түрде 
ашылып, оған Қазахстаннан өнер, әдебиет, ғылым 
хайраткерлері хатысты. Сондай-ах Казахстан Рес- 
публикасының елшіліктері орналасхан бірнеше 
мемлекетте, Ресейдің Астрахан, Орынбор, Омбы 
облыстарында арнайы салтанатты кештер өткізіліп, 
ғылыми пікір алысулар уйымдастырылды. 1997 ж. 
4 маусым куні ЮНЕСКО-ның Париждегі штаб- 
пәтерінде «Мұхар Әуезов улттых болмыстың ұлы 
жыршысы» деген атпен ғылыми конференция 
ашылды. Конференцияға Казахстан өкіддерін Рес-
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публика Премьер-министрінің орынбасары И. Тас- 
мағамбетов бастап барды. Конференцияны ЮНЕС- 
КО-ның бас хатшысы Федерико Майор мырза 
жүргізіп отырды және ол «Дәуір данасы» деген 
тахырыпта кіріспе сөз сөйледі. Конференцияда Ш. 
Айтматов «Абай және Әуезов. Уахыт үндестігі», 
Ә. Нурпейісов «Әуезов архылы улы дала сөйлейді», 
Альбер Фишлер «М. Әуезов -  сайын дала жыршы
сы», Жак Моннье «Мухтар Әуезовтің туған жерін- 
дегі ядролых сынахтар», Катрин Пужоль «Мухтар 
Әуезов -  өз дәуірінің айнасы, келешекті кескін- 
деуші», Клонтель Лемерсье Келкетай «Мухтар Әуе- 
зов -  ұлттых рух бейнесі», Леон Робель «Антуан 
Витез және «Абай» романы», Реми Дор «Казах 
әдебиеті» деген тахырыпта ғылыми баяндама жа
сады. Париждің көрнекті сарайларыңда Казахстан 
өнер шеберлерінің концерті берілді. Конференция 
материалдары 1998 ж. «Мухтар Әуезов -  улттых 
болмыстың улы жыршысы» деген атпен хазах, 
ағылшын, орыс тіддерінде «Казахстан даму ин
ституты» баспасынан жарых көрді. Жазушының 
өмірі мен шығармашылығына арналған «Белгісіз 
Әуезов» (сценарий! Е. Аманшаевтікі, режиссер! 
С. Әзимов) атты дерект! телефильм түс!р!дц!. Кыр- 
күйек айының 22-28 кундер! Алматы халасында 
республика жұртшылығының салтанатты кеш! мен 
Ғылым министрл!г! -  Ғылым академиясының жал- 
пы жиналысы, «М. Әуезов және XX ғасырдағы әлем 
әдебиеті» атты ғылыми-теориялых конференция 
өтт!. «Үлы ғасырдың умытылмас перзент!» деген 
халыхтых серуен уйымдастырылды. 28 хыркуйек 
күн! Казахстан Республикасының Президент! 
Н. Назарбаев «Әуезов үй!» ғылыми-мәдени орта- 
лығын ресми турде ашты. Сол куні Ә-т!ң туғанына 
100 жыл толуына орай Республика сарайыңда сал
танатты кеш бастадды. Кеште Президент «Мухтар 
Әуезовт!ң шығармашылых мурасы -  адамзаттың 
байлығы» деген тахырыпта баяндама жасады. «Ә. 
к-н!ң» салтанатты шеру!не дуние жүз!н!ң әр елде- 
р!нен 90-ға жуых өк!ддер хатысты. Мерейтой сал- 
танатына байланысты материалдар «М. Әуезов -  
XX ғасырдың улы жазушысы және гуманисі» деген 
атпен 1997 ж. «Ғылым» баспасынан жеке к!тап бо
лып басылып шыхты.

т. Журтбай.
ӘУЕЗОВ КІТАПХАНАСЫ, жазушының жеке х!тап- 
ханасы. Каз!р ғылыми-мәдени орталыхха айнал- 
ган муражайында сахтаулы тур. Мунда дуние жуз! 
эдебиет! классиктер!нің жекелеген шығармалары- 
нан бастап, толых жинахтары мен таңдамалыла- 
ры, ежелг! Шығыс, Грекия, Рим, орта ғасыр, Кэй
та ерлеу дэу!р!ндег! улы ойшылдардың эр салада- 
ҒЫ к!таптары, одан берг! еуропа мен орыс эдебиет!, 
тэуелс!з республикалар эдебиет!н!ң узд!к улг!лер! 
дэу!р!не, тег!не карай жуйел! орналасхан. Ал- 
ДЫҢҒЫ серелерде энциклопедиялар мен сэзд!ктер,
В. И. Ленин шығармалары, оған жалғас филосо
фия, тарих, мемуар, керкем эдебиет, енер, эдебиет- 
тану, СОҢҒЫ серелерде хазах эдебиет! мен ғылы- 
мы, жазушының ез шығармалары катар тузейд!. 
К!тапхана -  мазмуны, тур байлығы жағынан сан 
алуан, осылардың !ш!нде сирек кездесет!н к!тап- 
тар да мол; мундағы ойды бэлет!н басты нэрсе -  
жазушының охыған кезде сызған, белг!леген, бос 
жиектер!не жазған ой-п!к!рлер!. 19 ғасырда шых- 
хан к!таптар б!р сала болса, 20 ғасырдың басын-
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дағы «Библиотека великих писателей» сериясын- 
дағы Шекспир, Мольер, Гете, Гейне, Пушкиннің 
толық жинақтары, А. Виль, Ч. Дарвин, Э. Ренан, 
Р. Фуанкаре, Д. Флетчер, Л. Стрейс, Г. Потанин, 
А. Веселовскийлердің кітаптары безендірілуімен 
сапасы жағынан көз тартады.
Ә. Батыс пен орыс классикасынан біраз шығарма- 
лар аударды; қазақ оқушыларына Шекспир мен 
Толстойды, Гоголь мен Погодинді, Джек Лондон 
мен Афиногеновті, Тренев пен Чеховты, Мамин- 
Сибирякты алғаш таныстырды. Драматургия мен 
театрға қатысты еңбектер ерекше орын алған: 
Лессинг, Станиславский, Тальма, Фриче, Мокуль- 
ский, Игнатов СИЯҚТЫ авторлардың кітаптарын осы 
салата жатады. Оның тарихына, теориясына арнал- 
тан кітаптар өз алдына жене бұл қатарға шетел 
авторларының еңбектері де қосылады. Ендігі мол 
дүние -  әдебиет тарихы мен әдебиет теориясы, 
әдебиеттану, фольклор, тіл білімі, осы саладағы 
туыскан халықтардың әдебиеттері. Кітап авторла- 
рының дені өздерінің колтаңбаларын жазып сый- 
лаған. Бұлардың катарында: Л. Леонов, Н. Тихо
нов, К. Паустовский, Ю. Тынянов, Вс. Иванов, 
Айбек, Кербабаев, С. Вургун, М. Турсын-заде, 
Р. Гамзатов, Ш. Айтматов, Малов, Брагинский, 
Бертельс, Зелинский, Жирмунскийлер бар. Казак- 
тык белгілі ҒЫЛЫМ, өнер, әдебиет кайраткерлері 
сыйлаған кітаптар да осылар сияқты, оларды да 
жазушы өзіне тән әдіс-тәсілдермен окып, әдеттегі 
белгілері мен ой-пікірлерін жазып қалдырған. 
20-жылдары 65 томдық, 50-жылдары қайта шық- 
қан «Үлкен совет энциклопедиясы», «Кіші энцикло
педия», философия, әдебиет энциклопедияларын- 
да әдебиет пен өнер, архитектура, тарих, дипло
матия, сотые ісі, биология, медицина, техника, 
жеке адамдар мен мемлекеттерге, термиңдік атау- 
ларта катысты оқытан белгілері бастан-аяқ кез- 
десіп отырады. Оның каламы тиген макалалар; 
«И. Герцен», «Персидская литература», «Египетс
кая литература», «Миология», «Гигрометр», «Буд
дизм», «Яфетическая теория», «Бой», «Артилле
рия», «Америка» сиякты болып жалтаса береді. 
Булардың барлыты Ә. ойын нелердің аударып, 
нелердің кызыктырып, баурап отыратындытын 
көрсетеді. Осы жатынан келгенде, Ә. к. мол зерт- 
теулерді кажет ететін ен дуние, өйткені оның берері 
мен ұктырары аса көп.

Т. Әкім.
«ӘУЕЗОВ ҚОРЫ», жазушы атыңдаты халыкара- 
лык кор. Қазакстан Республикасының Әділет ми- 
нистрлігінде 1992 ж. 30 кыркүйекте тіркелген. Қор 
Ә. муражай-уйінің ужымының усынысымен курыл- 
тан. Қордың кұрылуын республиканың ірі жазушы- 
лары мен талымдары Ә. Нұрпейісов, О. Сулейме- 
нов, М. Матауин, Д. Снегин, 3. Ахметов, С. Қира- 
баев, 3. Қабдолов, Е. Рахмадиев, жазушының 
кызы Ләйла Мұхтаркызы Әуезова, Т. Жұртбай 
т. б. колдады. Қордың котамдык уйым ретіндегі 
кызметінің негізгі максаты -  ұлы жазушының мура- 
жай-уйінің негізіңде Ә-тің шытармашылык мурасын 
сақтау және насихаттау. Қор Ә. шьгармаларын зерт- 
теу, жариялау, жазушы шытармаларын экранта 
шытару, Ә-тің өмірі мен шытармашылыты туралы 
деректі, тылыми-көпшілік фильмдер тусіру, өмірі 
мен шытармашылыты мәселелеріне арналтан тьты- 
ми-практикалык, шытармашылык коніференциялар,

семинарлар, симпозиумдар өткізу, жазушының 
әдеби-мемориалдык муражайының материалдык 
базасын нытайту, халыкаралык мәдени катынас- 
тардың соны турлерін дамьггута катысу, Ә-тің тута- 
нына 100 жыл толуына арналтан мерейтой шарала- 
рына дайыңдалу, осы мерейтойта катысты арнайы 
батдарлама дайындап, оны іске асыру жұмыста- 
рымен айналысута тиіс болды. 1997 ж. кордың каты- 
суымен жазушының емірі мен шытармашылытына 
арналтан мерейтойлык аударма кунтізбе шытарыл- 
ды. 4 тілде концептуалды брошюра дайындалды, 
4 кітап жарык көрді, арнайы жариялантан бәйге 
негізінде мерейтойдың ресми эмблемасы жасалып, 
тіркедді; Ә-тің 100 жылдык мерейтойына арналтан 
халыкаралык футбол жарысы уйымдастырылды: 
куңды макалалар мен телехабарлар жарыкка шык- 
ты; Ә. өміріне арналтан «Сестра моя жизнь» атты 
кең форматты деректі фильм тусірідці т. б. макыз- 
ды жумыстар аткарыдды. Қор казіргі кезде гума- 
нитарлык білім беру жуйесін терендете зерттеу, 
әдебиетті, тарихты зерттеудегі жаңа тужырымда- 
ма батдарламасын жасау жумыстарына катысуда. 
Ә -Т ІҢ  шытармашылык мурасын зерттеуді жаңа са- 
палык декгейге көтеруді, жазушының 50 томдык 
толык жинатын сапалы шытарута көмектесуді, улы 
жазушы шытармаларын әлемдік окырманта жеткі- 
ЗІП, насихаттауды максат етіп отыр. «Ә. к  » Алматы 
каласында, Телебаев көшесінің 185-уйінде орна- 
ласкан.

М. Әдібаев.

ӘУЕЗОВ Матжан Муратулы (1975 ж. т.), жазушы- 
НЫҢ немересі. Алматыдаты N° 15 мектепті алтын 
медальмен, 1996 ж. эл-Фараби атындаты Казак 
мемлекеттік университетінің халыкаралык каты- 
настар факультетін уздік дипломмен бітірген. 
1994-96 ж. АКШ-та Джорджтаун университетінің 
халыкаралык экономика жене дипломатиялык 
кызмет факультеты бітіріп, бакалавр дәрежесін, 
1996-98 ж. Колумбия университетінің хапыкара- 
лык катынастар жене мемлекеттік баскару факуль- 
тетінде окып, халыкаралык финанстык катынас
тар жэне банк Ісі мамандыты бойынша магистр 
ататын алды. КазМУ жанындаты Экономика жене 
кукык институтының окытушысы. «Казкоммерц- 
банктің» аткарушы директоры.

Р. Әбдіғулов.
ӘУЕЗОВ Мурат Мухтарулы (1943 ж. т.), жазушы- 
НЫҢ улы. Мэдениеттанушы талым, публицист жа
зушы, мемлекет жене котам кайраткері. КР еңбек 
сіңірген кайраткері. Филология тылымының кан
дидаты (1969). Мәскеу мемлекеттік университеті- 
нің шытыс тілдері факультетін (1965), М. Горький 
атыңдаты Әдебиет институтының аспирантурасын 
(1969) бітірген. 1970-78 ж. Казакстан Республика- 
сы Үлттык тылым академиясының Философия же
не кукык институтыңда кіші, ата тылыми кызмет- 
кер, 1978-80 ж. республика Жазушылар одатында 
әдеби кеңесші, 1989-90 ж. сонда көркем аударма 
жөніндегі бас редакция алкасының төратасы, 
1980-87 ж. «Қазакфильм» киностудиясында бас 
редактор, 1990-92 ж. ҚР Жотарты Кеңесінің депу
таты, 1992-95 ж. Қазакстан Республикасының Қы- 
тай Халык Республикасыңдаты төтенше және өкі- 
летті елшісі, 1995-98 ж. Қазакстандаты «Мир» 
телекомпаниясының көркемдік жетекшісі, 1998- 
99 ж. ҚР Мәдениет, акпарат және котамдык келісім 
министрлігінің Алматы облыстык акпарат және 
котамдык келісім баскармасының бастыты 1999- 
2003 ж. «Сорос-Қазакстан» корының аткарушы ди-



ректоры, президент! бодды. 2003 жылдан ҚР Үлт- 
тык кітапхананың директоры. Шығармаларында 
замам, қоғам, болашақ туралы ой толғайды. «Вре
мен связующая нить» (1972), «Хождение по колод
цам времен» (1997) «Уйти чтобы вернуться» (...) 
кітаптары жарық көрді. «Ыстықкөл формуласы» ат- 
ты мақаласында Ә-тің әкелік камқорлығын, туыс- 
қан қырғыз халқының ұлы жазушыға деген кадір- 
кұрметін, оның Шолпанатадағы музей-үйін қыз- 
ғыштай қортап, аялап отырғанын үлкен тебіреніс- 
пен баяндаған. Ал «Адам-адам, көсем-көсем бо- 
луға тиіс» («Семей таңы» 1997, 12 тамыз), «Көшпен- 
ділер» және «Әлем діңгегі» («Ана тілі», 1997, 25 
қыркүйек), «Мәңгілік мұралар зергері» («Қазақ елі», 
1997, 26 қыркүйек») мақалалары суреткердің өмірі 
мен шығармаларын сөз еткен.

Д. Қонаев.

ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ, жазушы шығармашылығын 
насихаттау шарасының бір турі. «Әуезов үйі» ғылы- 
ми-мәдени орталығы ашылды. Содан бері онда 
Ә. о.ы жургізіліп келеді. Университет жылына 16 
дәріс өткізеді, соның алғашқысын және кейінгі 
бірқатар сабақтарын Ә-ке арнайды. Онда Ә-тің 
фольклоршы, прозашы, драматург, аудармашы, 
педагог-ғалым, қоғам қайраткері, абайтанушы 
ретіңцегі толып жатқан к.ырлары мен сырлары са- 
раланды. Белгілі ақын-жазушы, ғалымдар, өнер, 
мәдениет қайраткерлері ол туралы естеліктерін 
айтса, Ә-ті зерттеуші мамандар шьгармашылық, 
суреткерлік лабораториясынан сыр толғады. Осы- 
лардан Ә-тің суреткерлік тулғасы биіктеп көрінді. 
Академик Ә. Марғуланның өзі Ә-тІ фольклормен, 
әдебиет тарихымен, көне эпос мұраларымен, «Ма- 
нас» жырымен байланыстырып, бірнеше сабақ 
өткізді. Бұдан басқа «Абай және Мұхтар», «Өмір- 
баянына қатысты жаңа деректер», «Өскен өркен» 
романының шығармашылық тарихы», «Әдеби 
мурасын зерттеудің өзекті мәселелері», «20 том- 
дық шығармаларының басылуы жайынан», «Әуе- 
зов және абайтану проблемалары», «Әуезов энци- 
клопедиясы хақыңда» т. б. тақырыгтгар салаланып, 
тармақтанып, молая береді. 2001 жыддан М. О. Әу- 
езов атындағы Әдебиет және өнер институтыңда 
«Әуезов оқулары» атты жас ғалымдардың ғылыми- 
теориялық конференциясы өтіп тұрады.

Т. Турғанбаев.
«ӘУЕЗОВ -  ОРЫС СОВЕТ КЛАССИКАЛЫҚ 
ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ АУДАРМАШЫСЫ»,
әдеби зерттеу еңбек. Авторы -  С. Мұк.ашева, 
1977 ж. «Мектеп» баспасынан орыс тіліңде жарық 
көрген. Ә-тіңдрамалық шығармаларды қазақтіліне 
аудару жайын қарастыруға арналған. Автор орыс 
жазушылары А. Афиногеновтің «Қорқыныш» Н. По- 
годиннің «Аксуйектер», К. Треневтің «Любовь Яро
вая» пьесаларының аудармасын стильдік және 
теориялық жағынан талдап, Ә-тің көркем аудар- 
маға косқан үлесін жоғары бағалайды. Ә. аудар- 
ма арқылы өзінің жазушылық шеберлігін шыңдай 
туссе, екінші жағынан, ұяттық мәдениетті, қазақ 
әдеби тілін байытты деп қорытындылайды ойын 
автор. Кітаптың көлемі 4,3 баспа табақ, таралы- 
мы 8 мың дана.
«ӘУЕЗОВ СЕМЕЙДЕ»(«М. А у э з о в  в С е 
м и п а л а т и н с к е » ) ,  анықтамалык кітапша. 1997 
ж. Семей облыстық мурағат мекемесі М. Ә-тің 100 
жылдық тойына орай, орыс тілінде шығарған. 
Кітапшаның максаты -  1919-25 ж. М. Ә-тің Семей- 
де аткарған қоғамдық қызметі туралы облыс мұра- 
ғатында сакталған қужаттармен таныстыруды көз-
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деген еді. 37 беттік кітапшада Ә-тің қызметтес жуз- 
деген жолдас-дос жараңдарының есімдері аталып, 
қарым-қатынастарын баяндаған. Зерттеуші, та- 
рихшы ғалымдар ушін көп септігі тиетін басылым.

Бсйса /бдсо
«ӘУЕЗОВ ТВОРЧЕСТВОСЫ БОЙЫНША БИБ- 
ЛИОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШ» ( « Б и б л и о 
г р а ф и ч е с к и й  у к а з а т е л ь  по т в о р ч е с т 
ву М.  О. А у э з о в а »), көрсеткіш. 1972ж. «Ғы- 
лым» баспасы казак жене орыс тілдеріңде шыгар- 
ган. Жауапты редакторы -  Л. Эуезова. Онда улы 
жазушының шығармалары, өмірі мен жазушылык 
кызметі туралы еңбектер топтастырылған, ол 
1917- 1971 ж. аралыгын камтыган. Кітап екі бөлімнен 
турады. 1-бөлімде казак, орыс, КСРО халыктары, 
шетел тілдерінде жарык керген туындыларының 
ТІЗІМ І берілсе, 2-бөлімде жазушының өмірі мен 
шығармашылык кызметі жөніндегі әдебиеттер кел- 
тірілген. Көрсеткіштің соңыңда Ә. шығармалары- 
ның казак және орыс тілдеріңцегі алфавиттік және 
есім көрсеткіштері орын алған. Еңбек филологтар- 
ға, кітапхана кызметкерлеріне, жалпы окырман- 
дарға арнапған. Көлемі 17,5 баспа табак, таралы- 
мы 2500 дана. Ал осы көрсеткіш өңделіп, толык- 
тырылып, Ә-тің шығармашыльғы туралы 1972-1997 
жылдар аралығындағы әдебиеттерді камтыған 
жаңа библиографиялык көрсеткіш жарык көрді. 
Жауапты шығарушылары -  Р, Досымбекова мен
С. Майлыбаева. Көлемі -  36,0 баспа табак, тара- 
лымы 2 мың дана («Жібек жолы» баспасы, 2005). 
«ӘУЕЗОВ ТВОРЧЕСТВОСЫНДА ҚАЗАҚСТАН 
ТАРИХЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ», моногра- 
фиялык зерттеу. Авторы -  Л. Әуезова. 1977 ж. 
«Мектеп», 1997 ж. «Санат» баспасыңда жарык кер
ген. Еңбектің негізгі максаты -  «Абай жолы» эпо- 
пеясының тарихи устанымдарын карастыру. Ро- 
манда жазушы дәуірдің шынайы көріністерін та
рихи дәлдікте көрсету аркылы сол кезеңдегі әлеу- 
меттік карама-кайшылыктарды, ішкі процестерді 
жаркырата ашып көрсетті. Ә-тің көркемдік киялы 
тарих, әдебиеттану, экономика, этнография са- 
ласындағы білім деңгейіне сай болды. Ол тарихи 
шындыкты көркемдік жинактау аркылы эпопеяда 
халык өмірін үлкен шеңберде суреттеді. Жазушы 
бұл турғыда ғылымға негізделген тарихи матери- 
алдарға, сын елегінен өткен деректерге сүйенген. 
Соның нәтижесінде Ә. халыктың тутас бір кезең- 
дегі турмыс-тіршілігін «Абай жолында» бірінші бо- 
лып бейнелеп берді. Зерттеу еңбектің негізгі маз- 
мұны -  осындай. Кітаптың көлемі 18,7 баспа та
бак, таралымы 6 мың дана.
«ӘУЕЗОВ ҮЙІ» ҒЫЛЫМИ-МӘДЕНИ ОРТАЛЫҒЫ, 
жазушының муражайы. 1951-1961 ж. Ә. турған үйге 
орналаскан әдеби-мемориалдык, ғылыми-мәде- 
ни мекеме. Ол ҚазКСР Министрлер Кеңесінің 1961 
жылғы 10 тамыздағы N»550 каулысына сәйкес ку- 
рылған. Жазушының әдеби муралары хатталып, 
көзі тірісінде тутынған жеке заттары, уй жиһазда- 
ры, колжазбалары жүйеге келтіріліп, такырыптык 
көрмелер жасалып, 1963 ж. 28 карашада әдеби- 
мұражай ретіңде ресми түрде ашылды. Сонымен 
катар Әдебиет және өнер институтының Ә-тің 
шығармашылык мұраларын зерттеу бөлімі есебінде 
ғылыми жумыспен шұғылданады. Муражай-үйдің 
негізін калап, оған 30 жыл бойы жетекшілік еткен 
жазушының кызы Л. Әуезова улкен еңбек сіңірді.
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Жазушының зайыбы В. Әуезова уйді және он- 
дағы жиһаздар мен мемориалдық заттарды сыйға 
тартты. ҚР Үкіметінің »М. О. Әуезовтің туғанына 
100 жыл толуы мерейтойына дайындық және оны 
өткізу туралы» 1994 жылғы 19 шілдедегі №810 
қаулысына сәйкес, муражай-үй «Әуезов уйі» ғылы- 
ми-мәдени орталығы болып, дербес мекеме 
ретіңде қайта құрылды. 1993-1997 ж. жазушы тур- 
ған уй күрделі жөндеуден өтіп, Мүхаңның көзі 
тірісіңдегідей етіп, мемориадцық қалпына келтіріл- 
ді, Жаңа көрме ғимараты салынды.
Орталық үш бағытта жүмыс жүргізеді. Бірінші ба- 
ғыты: жазушының өмірі мен шығармашылық қыз- 
метіне байланысты барлық деректерді, шығарма- 
шылық мүраларын жинақтау, оны ғылыми жүйеге 
түсіріп, саралау, жариялау және Ә-тің шеберлігі 
мен ғылыми, қоғамдық қызметтері туралы зерт- 
теу, ол жөніндегі дүние жүзінде жарияланған 
деректерді бір орталык,қа шоғырлаңдыру. Бүл ретте 
мүражай-үйдің ғылыми қызметкерлері аса маңыз- 
ды іс атқарды. Жазушының 12 томдық (1967-69), 
20 томдық (1979-85), 5 томдық (1973-75, М., орыс 
тілінде) басылымдарын жарыққа шығарды. Шы- 
ғармалар жинағының 50 томдык, толық басылы- 
мын баспаға үсыңды (1997), қазір бүл академия- 
лық жинақтың жартысынан астамы жарық көрді. 
«М. О. Әуезов творчествосы бойынша библиогра- 
фиялык көрсеткіш» (2-кітап, 1972), «Біздің Мухтар» 
(1975), «М. Ауэзов в воспоминаниях современни
ков» (1972), «Мухтар Ауэзов -  классик советской 
литературы» (1980), «Мухтар Омарханович Ауэзов» 
(1985), «Мухтар Әуезовтің муражай-үйі» 0977, 
казак, орыс, ағылшын, француз тілдерінде), 
«М. О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылых, 
шежіресі» (1997), «Мухтар Әуезов туралы естелік- 
тер» (1997), «Мухтар Эуезов өлемі» (1997), «М. Ауэ
зов в воспоминаниях современников» (1997), 
«Мухтар Омарханович Ауэзов» (1997, Анкара), 
«Сүлу СӨЗДІ сүйемін» (1997), «Эуезов үйі» ғылыми- 
мәдени орталығы» (1998), «М. О. Әуезов шығарма- 
ларындағы этномәдени дәстүрлер» (2004), 
«М. 0. Әуезовтің 20-30-жылдардағы көркемдік- 
эстетикалык ізденістері» т. б. ғылыми монография- 
лар мен зерттеу жинактарын жарыкка шығарды. 
Орталыктың екінші жумыс бағыты -  мүражай-үйдің 
колжазба, экспонат, кино, фото, дыбыс корла- 
рыңдағы мүраларды ғылыми жүйеге тусіру, көрме 
үйымдастыру, жазушы шығармаларын насихаттау, 
сирек кездесетін колжазбаларды ретке келтіру. 
Қолжазба корында 74 мыңнан астам мүрағаттар, 
сирек кездесетін кітаптар, жазушының кунделік- 
тері мен жолжазбалары, архивтерден жинаған 
күнды деректері, жеке баскужаттары, шығарма- 
шылык лабораториясын ашатын деректер бар. 
Соңдай-ак С. Сәдуакасовтың, Ж. Аймауытовтың, 
Б. Күлеевтің колжазбалары сакталған. Абай және 
оның заманы туралы деректер де мол. Сирек 
кездесетін фотосуреттер мен үнтаспалар, бейне- 
жазулар, кинотаспалар да бар. Экспонат корында 
8 мыңға жуык мемориаддык заттар мен жазушы- 
НЫҢ түтынған жеке буйымдары, киім-кешектері 
сактаулы. Алаш козғалысы туралы сирек күжат- 
тар, Қунанбай, Абай, А. Байтурсынов, М. Тыныш- 
баев, М. Дулатов, Қ. Сэтбаев, Ә. Марғулан пай- 
даланған сирек заттар да назар аударады. Булар- 
ДЫҢ біразы кермеге койылган. Ортсілыктың үшінші

жумыс бағдары -  Ә-тің азаматтык, шығармашы- 
лык кукык корғау, оның идеясын бурмалаушы- 
лыкка жол бермеу жене шығармаларын кеңінен 
насихаттау аркылы казак ултынын мэдени-эдеби 
руханият мураларымен элем журтшылығын таныс- 
тыру. Муражай-уйдегі мемориалдык кермеден 
жазушының өмірі мен жеке турмыстык жағдайы, 
шығармашылык лабораториясы, кітапхана коры, 
уй ІШІ туралы толык мағлумат алуға болады. Ал 
жаңа көрме ғимараты Ә-тің туған, өскен ортасы, 
жазушылык жолы, коғамдык кызметі, Алаш коз- 
ғалысы, кеңестік жазалау саясаты тусыңдағы көр- 
сетілген кысымдары мен 1930-32 ж, түрмедегі 
өмірі, шетел сапарлары жөнінде жан-жакты мағлу- 
мат береді. Салтанат ғимаратында жазушының өзі 
туралы деректі фильмдермен коса, оның шығарма- 
лары бойынша түсірілген «Абай әндері», «Райхан», 
«Асудағы атыс», «Көксерек» көркемсуретті фильм- 
дер!, замандастарының жазушы туралы айткан 
естеліктерінің бейнетаспалары көрсетіледі. 
М, Әуезов атындағы Алматы калалык халык уни- 
верситетінің дәстурлі сабағы өткізіліп турады. 
Сонымен катар такырыгттык көшпелі көрме жумыс 
істейді. Реставрация шеберханасы мен компью
тер орталығы бар. Өткен 55 жыл ішінде муражай- 
ды 500 мыңнан аса адам келіп көрді.

Д. Қонаев.
ӘУЕЗОВ Шокан Мухтарулы (1919-1922), жазушы- 
ның бірінші әйелі Райханнан туған улы. 1920 ж. 
Райханнан ажырасканнан кейін Разак Самархан- 
үлының колында тәрбиеленді. Өңі Мухтардың 
езіне тарткан, буйра шашты, кең маңдайлы, уялы 
кара көзді Шокан тілі шығып, сөйлеп журген 
кезінде екі жасында езімен тете Разактыңулы екеуі 
бір мезгілде іш сүзегінен кайтыс болады. Муға- 
мила Мухтаркызы Әуезова мен бір жастан аса бер- 
генде Мухтар Омарханулының екінші баласы Шо
кан туды, оның атын да әкем өзі койыпты; әкем 
Райхан апаммен узак турмады, бул отаса алма- 
ғандыктан емес; екеуі айырылысканда, Шокан 
бауырым әлі емшектен шыкпапты; үш-төрт жыл 
бірге турған екеуінің мәселесін хапык соты карап- 
ты. Сол кездегі уйғарым бойынша ул -  әкеге, кыз 
-  шешеге буйырады екен; біздің әке-шешемізге 
де солай үкім шығарыпты... улкендердің айтуын- 
ша, Шокан әкемізге катты уксайды екен; ол бір 
жарым жаска аяк басканда, жазға салым уакьпта 
іш ауруынан кайтыс болады деп жазды («Түңғы- 
шы едім әкемнің», А., 1997, 11-бет).
ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАЛАРЫН МЕКТЕПТЕ ОҚЫ- 
ТУ. Мектептің әдеби білім мазмунына жазушы 
шығармаларын ендіруде алдымен улы ғуламаның 
1930 ж. Қызылорда каласында шыккан «Қазак 
шаруа жастары мектебіне арналған программа 
және тусінік хат» деген бағдарламаның казак 
әдебиеті пәнін окытуға арналған «Суретті әдеби- 
ет туралы» бөлімінде колданған кағидасы назар 
аударарлык. Ә-тің «Әдебиетті түсіну бір дәуірдің 
курғак шаруасын ғана түсінуде емес, сол шаруа 
жағдайынан туған шығармалардың барлығының 
суретін коса білуде» дегені келелі ойға жетелейді. 
Сол кездің өзіңде-ак кемеңгер ойшыл әдебиеттің 
дәуірмен байланысын ашуды айта отырып, оның 
сан сипатты болатынын аңғартуға туспал жасай- 
ды. Мәселен, жазушының өзі айткандай, сол ша
руа жағдайынан туған шығармалардың іріктеліп, 
окушыларға усыньшуында әрбір шығарманың «ша
руа жағдайынан туған» детальдарын оның шын 
суреткерлік болмыс сапасынан ажырата отырып са-



раптаудағы Ә-тің ойын методологиялық ұстаным 
(принцип) деуге болады. Тағы бір қундылық -  әр 
жазушыны жеке-дара қарастырмай, оларды оқыту 
шеберлігі «барлығының суретін қоса білуде» еке- 
нін тап басып көрсеткені. Бұл пікірде әдебиет пәнін 
белгілі бір дәуірдің сипатын, оңдағы жалпы әдеби 
ағымдардьі көрсете алатын синтездік түтастық қура 
алатыңцай турғыдан іріктеу дурыс болды деп, көр- 
көм әдебиөттің түрлі ғылыми, саяси әдөбиөттбн 
басқаша болатынын байқату керектігін усынады. 
Сайып келгенде, Ә. шығармашылығын орта мек- 
тепте оқыту мәселесі дидактикалық устанымдар- 
ға негізделген, методологиялық қурылымы ай- 
қындалған уздіксіз урдіс болып табылады. Ә-тің 
1925 ж. «Қазақ тілі» газетінің 40-саныңдағы мақа- 
ласыңца: «Ескілікті тірілтудің зор керегі -  мектеп 
үшін. Әрбір мектеп нағыз улт мектебі болу үшін 
екі діңгекке тіреледі. Біреуі -  сол елдің тілі, екін- 
шісі -  тарихы. Осы екі тараудағы білімнен әрбір 
мектептің бір ултқа тиісті пішіні қуралады» деп, 
көрегендікпен айтқан ғибрат сөзінің қуны бүгінде 
артпаса, кеміген жоқ. Ә-тің педагогика теориясы 
мен тарихы салаларыңда арнайы зерттеу еңбек- 
терін жазбаса да, оқу мен оқыту әдістемесіне ерек- 
ше мән бергенін тілге тиек ете отырып, оның көр- 
кем туындыларын жалпы білім беретін орта мек
теп жүйесіне кіргізу үлесін алдымен ауызға ала- 
мыз. Қазақ әдебиетінің пән ретінде қалыптасуы- 
на Ә-тің де тікелей қатысы бар. Жазушының ауыз 
әдебиеті улгілерін таддауға арналған туңғыш оқу- 
лығы «Әдебиет тарихы» 1927 ж. Қызылорда қала- 
сында жарияланды. Мектептегі әдебиет пәніне ар- 
налған «XIX ғасыр мен XX ғасыр басындағы қазақ 
әдебиетінің оқу кітабы» (1933) авторларының бірі 
Ә. еді. Сонымен катар орталау, орта мектептің 6- 
сыныбына арналған «Әдебиет хрестоматиясы» тағы 
бар (1937). Қазақ әдебиеті пәнін әдістемелік турғы- 
да оқыту бул кезде әлі жаксы жолға қойылмаған 
еді, сол себепті ғалымның бул еңбектері қазақ 
әдебиетін оқытудың әдіс-амалдары мен теория- 
сын да коса берген алғашкы әдістемелік курал 
болды. Бул бағдарлама негізінде Ә-тің шығарма- 
ларын мектегтте окыту жүйесі бурынғы кезеңдер- 
деті әдістемені толыктырып, молайта түсті, Ә. -  әр 
урпақтың әр заманыңдағы назарынан тыс қалмай 
айтылатын зор тулға. Ал ол өзінің өшпес мурасын 
жасаған кезде жазушы атаулының «негізгі кура- 
лы» -  социалистік реализм еді. Оның негізгі ере- 
жесі бойынша, өмірдің әдебиеттегі көрінісі екіге 
бөлініп, кейіпкердің бірі жағымды, екіншісі жа- 
ғымсыз болуы керек. Осы әдеби нормадан алшак- 
таған каламгер сынға алынып, әшкереленді. Мун- 
дай кырсыкты кыспактың тезіне түскен Ә-ке де 
Қунанбайдан бастап, көп кейіпкерлерін жағымсыз 
калыпка салуға тура келді. Әдеби сыншылар сем- 
сері жазушылардың каламына осы турғыдан када- 
лып, оған илікпегендерді кағажуға салды. Өмірдегі 
нағыз Қунанбайды біле тура, Мухаң оны жағым- 
сыз етіп көрсетті. Мектеп оқулыктарында да сол 
жағымсыз бейне калпында окытылды. Қазір Қу- 
нанбайға деген көзкарас өзгерді, оның елін, жур- 
тын сүйген, әділ билік айтар адам болғанын айтар 
кун туды. Қалай болғанда да дәуір шеңберімен 
шектеуге көне бермейтін бір акикат бар, ол -  Ә-тің 
шьғармаларының барлык кезеңдерде, барлык сы- 
ныптарда окытылып келгендігі; Ә. аркылы 20 ға- 
сырдың 1-жартысындағы казак әдебиетінің биік 
дөңгөйін, сыр-сипатын тануға болатыны. Осы 
орайда 1997 жылғы казак әдебиеті бағдарламасы-
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Мухтар мен Валентина, уддары Ернар.

Н Ы Ң  жаңа жобасына Ә. шығармалары енгізілді. 
Сайып келгенде, М. Эуезов шығармашылығы орта 
мектеп жүйесінің эдеби білім мазмунында дәуір 
талабына сай, тылыми жене әдістемелік турғыда 
окытылып келеді.

Б. Әрінова.
ЭУЕЗОВ ШЫҢЫ, 1ле Алатауы жоталарының то- 
ғыскан жеріңцеті шың. Биіктігі 4200 м, жал тәрізді. 
Ә. ш-ның солтустік-батыс жағында жаткан Трезу
бец тау сілемі Оң Аксай мен Мыңжылкы өзенде- 
рінің аңғарын бөлген. Шыңға 1949 ж. В. Н. Коло- 
дяж бастаған альпинистер тобы шыккан. 
ӘУЕЗОВА ( К у з ь м и н а )  Валентина Николаевна 
(1904-1977), жазушының әйелі. Ленинград мем- 
лекеттік университетін бітірген (1926). Ә-пен осын- 
да окып жургенде таныскан. 1926 ж. екеуі косы- 
лып, Збжылбіргеөмірсурді. Елдес, Елдар, Ләйла, 
Ернар есімді балаларды өмірге әкелді, Үлы жазу- 
шының айнымас, адал жары болды. Валентина 
Николаевна Мухаңмен екеуінің жубайлык өмірінің 
алғашкы жылдарын есіне алып, «Алғашқы жыл- 
дар» атты естелігінде былай деп жазыпты: «Ле
нинград. 1926 жыл. 25 февраль -  менің туған күнім. 
Мухтар алғаш рет өзінің фотосуретіне мынадай 
жазу жазып, маған сыйлады: «Сүйгенім Валечкаға. 
Күн шуақты кызык шағымыздың ескерткіші үшін 
умытпассың, умытылмассың деген үмітті сеніммен 
сыйлаймын. Мухтарың» («Біздің Мухтар», 1976, 
380-бет). Ал Ә-тің соңғы хаты мурагерлікке жаз- 
ған өсиет хат еді. «Валечка, жаным! Не сен немесе 
мен бір-бірімізден айырылып, кайғы шегер мезгіл 
әйтеуір бір келеді ғой. Мен сенің артыңда калғым 
келмейді, балалар үшін де, бір семьяның акыры 
дурыс боп бітуі ушін де сенің калғаның жөн, 
кайратты, адамгершілігі таза калпыңда, менің 
суйікті балаларымның алтын анасы болып кал. 
Міне, сондай жағдай бола калса деп, мына «өсиет 
хат» жазылды. Тағдырдың күтпеген талкысы келе 
калса, осы хат әрдайым сенде болсын. Сағыныш- 
пен сүйдім өзіңді, әмәндә менің сүйіктім. Сенің 
М.» (бул да сонда, 381-бет). Иә, бул екі хаттың 
арасында 35 жыл өмір жатыр.

Д. Қонаев.
ӘУЕЗОВА Зере Мухтаркызы, жазушының екінші 
әйелі -  Кәмила Мағауиякызынан туған туңғышы. 
1921 ж. Семей каласында туған. Дүниеге келгеніне 
бес ай толғанда шетінеп кеткен. М. Мухамеджано-
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ваның айтуынша, «Мұхтарға тұрмысқа шыққан соң, 
Кәмеш екі бала көтереді, бірақ екеуі де жастайы- 
нан шетінеп дертке шалдығып, қыршын кеткен 
(Жұртбай Т. «Бесігіңді түзе!,.>-, А., 1997, 380-бет). 
Ал Мұғамила Мұхтарқызы Әуезова өзінің ол кезде 
4 -5  жаста екенін (1918 ж. т.), Кәмиләнің екі рет 
бала көтергенін, бір баласының атын Зере қойға- 
нын, бірақ олардың өмірі ұзақ болмағанын, нәрес- 
те кезінде шетінегенін, өйткені Кәмиләнің өкпесі 
аурушаң болып, соның кесірі сәбидің денсаулы- 
ғына да іште жатқанда эсер еткенін жазған («Жас 
журек жайып саусағын», А., 1997).
ӘУЕЗОВА Зифа-Алуа И^ратқызы (1966 ж. т.), жа- 
зушының немересі. Алматыдағы №120 мектепті 
алтын медальмен бітірген. 1987 ж, Ленинград 
мемлекеттік университетінің шығыстану факульте- 
тін бітірді. Содан кейін ҚазМУ-да сабақ беріп, 
ғылыми-зерттеу жұмыстар жасады. 1993 ж. орта 
ғасырлардағы араб әдебиетінің тарихынан дис
сертация қорғап, филология ғылымының канди
даты дәрежесін алды.
ӘУЕЗОВА Ләйла Мұхтарқызы (1929-1993), жазу- 
шының Валентина Николаевна Кузьминадан туған 
қызы, тарихшы, көрнекті қоғам және ғылым қай- 
раткері. «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығы- 
ның негізін қалаушы, тарих ғылымының докторы 
(1975), Ш. Уәлиханов атыңдағы сыйлықтың лауре
аты (1980). Ломоносов атындағы Мәскеу мемле- 
кеттік университетінің тарих факультетін (1952) 
және аспирантурасын (1955) бітірген. «XIX ғасыр- 
дың екінші жартысындағы Қазақстанда егін ша- 
руашылығының дамуы» деген тақырыпта канди- 
даттық диссертация қорғады. Бұл еңбекте эконо- 
микалық мәселелермен катар, 19 ғасырда емір 
сүрген казак зиялыларының, оның ішінде Абай- 
дың көшпелі және отырыкшылык емір туралы 
кезкарастарыарнайыталданды. Ә-і\ң«Абай жолы» 
эпопеясында бұл мәселенің калай кетерілгені та- 
рихи деректермен салыстырылып керсетілді. 1963- 
93 ж. Ә. тұрған үйде ашылған әдеби-мемориал- 
дык муражайдың меңгерушісі, М. Әуезов атын- 
дағы Әдебиет және енер институтының Ә-тің шы- 
ғармашылык мұраларын зерттеу белімінің меңгеру- 
шісі кызметін аткарды. Жазушының әдеби және 
эпистолярлык мұраларын, колжазбаларын, мұра- 
жай корын ғылыми жүйеге түсіруге ерекше үлес 
косты. Ә-тің шығармашылык мұраларын жинак- 
тап, жазушының 12 (1967-1969), 20 (1979-1985) том- 
дык басылымдарын дайындау жумысына жетек- 
шілік етті. «Исторические основы эпопеи «Путь 
Абая» (1969), «М. О. Эуезов творчествосындагы 
Қазакстан тарихының проблемалары» (1977), 
«История Казахстана в творчестве М. Ауэзова» 
(1997) атты монографиялар жазды. Бул енбектер- 
де Ә-ТІҢ «Абай жолы», «Қилы заман», «Қараш-Қа- 
раш», «Абай» (пьеса) т. б. туындыларының тарихи 
негізін, көркемдік пен тарихи шындык арасындағы 
байланыстары мен айырмашылыктарын, өмірлік 
деректерді керкем бейнелеудегі жазушы шеберлі- 
гін жан-жакты талдады. Үлы жазушының «Абай 
Қунанбаев» (1967), «Собрание сочинении в пяти 
томах» (М., 1973-1975), «Абайтанудан жарияланба- 
ған материалдар» (1988), «Абай дәрістері» (1994) 
атты кітаптарын курастырды. Ә-ның жетекшілігімен 
«М. О. Эуезов творчествосы бойынша библиогра- 
фиялык керсеткіш» (1972), «М. О. Әуезовтің кол-

Л. М. Эуезова.

жазба мурасы» (1977), «Мух
тар Омарханович Ауэзов»
(1984), «Б ІЗДІҢ  Мухтар»
(1976), «М. Ауэзов в воспо
минаниях современников»
(1972), «Мухтар Ауэзов -  
классик советской литерату
ры» (1980), «М. О. Әуезовтің 
емірі мен шығармашылык 
шежіресі» (1997), «Мухтар 
Эуезов әлемі» (1997), «Мух
тар Эуезов туралы 
естеліктер» (1997), «Мухтар 
Ауэзов и современная лите
ратура» (1987), «Голоса друзей» (1987) атты жи- 
нактар жарык керді. Бул басылымдар мухтартану- 
дағы іргелі ғылыми еңбектер болып табылады. 
Сөйтіп Э. бүкіл саналы емірін әкесінің өмірі мен 
шығармашыльғын зерттеуге арнады. «Эуезов үйі» 
ғылыми-мәдени орталығының бір бөлмесінде Э- 
ға арналған мемориалдык керме бар.

Т. Жүртбай.

ӘУЕЗОВА Лола Ернаркызы (1964 ж. т.), жазушы- 
ның немересі. 1986 ж. Қазак мемлекеттік универ- 
ситетінің филология факультетін бітірді. 1987-1989 
ж. осы университетте стажер-зерттеуші, 1993 ж. 
осы оку орнының аспирантурасын аяктады. 1993- 
95 ж. «Аэротурсервис» авиакомпаниясының, 1995 
жылдан «Гиацинт-Рахат» авиакомпаниясының 
белім бастығы.
ӘУЕЗОВА Мағрипа Мухтаркызы ( 1926 ж.т.), жа- 
зушының екінші әйелі Кәмиладан туған екінші кы- 
зы. Сәбидің айы-күні толып, дені сау, ширак бо
лып туады. Оның атын Абайдың суйікті улы Эб- 
дірахманның келіншегі Мағрипаның (Мағыштың) 
курметіне орай койған. Алайда нәрестенің ғумы- 
ры узакка созылмайды. Абай мен Эуезге ортак 
немере боп келетін Мағрипаның кіндік шешесі бо- 
луға умтылған Кәмиланің жеңгелерінің біреуі та- 
ласып-тартысып журіп кіндікті тубіне жакын кесіп 
жібереді. Мағрипа кыркынан шыкканнан кейін ба- 
рып шетінейді. Бул окиғаны кейін барып естіген 
Мухтар катты екініп, езінің Кәмиламен ажырасуы- 
на, баланың токтамауы себеп болды деп жазған 
1926 жылғы хатына катты екініп, 1927 ж. кешірім 
етініп, екінші рет хат жолдайды. Кәмиладан туған 
Зере мен Мағрипаның нәресте кезінде шетінеуі 
Мухтардың кеңіліне үлкен муң уялаткан тағдыр тал- 
кысы болып саналады.
ӘУЕЗОВА Муғамила Мухтаркызы (1918-2009), 
жазушының кызы. Бірінші әйелі Райханнан туған. 
Ол 1937 жылға дейін әкесінің колында турып тәр- 
биеленген. 1930-32 ж. Ә. Алматы турмесінде жат- 
канда, әкесіне колкабыс жасап, абактыға узбей 
катынап, киім-кешегін жуып, азык-тулікпен кам- 
тамасыз еткен. Оған жазушының гимназия шәкірті 
кезінен бастап дос болтан Ахмет Шикібаев көмек- 
тескен. Бактияр, Гулжаһан есімді екі баласы бар. 
Алматы каласыңда турады. Экесі туралы «Жас жу
рек жайып саусағын» (1996), «Туңғышы едім 
әкемнің» (1997) деген естелік кітапшалардың ав
торы. Шешесі Райхан мен әкесіне катысты дерек- 
терді олардың кезі тірісінде пайдаланған. тутын- 
ған заттарын жинап, «Эуезов уйі» ғылыми-мәдени 
орталығының арнайы корына тапсырған. 
ӘУЕЗОВА Ольга Николаевна (1955 ж.т.), жазушы- 
ның келіні, улы Ернардың зайыбы, биолог. 1959 
жыддан Қазакстанда турады. Эл-Фараби атындағы 
ҚазҮУ-дың биология факультетін бітірген (1978).



Мұғамила Әуезованың отбасы. Содцан оңға қарай (түрегеп 
түрғаңдар): үлы -  Бақтияр, немерелері -  Зере мен Бәйкен, 

күйеу баласы -  Тәуке; отырғаңцар Мүғаш әже, 
жиені -  Ацда, қызы -  Гүлжаһан.

Осы кезден бастап Қазақстан ҒА-ның зоология, 
микробиология және вирусология, топырақтану 
институттарыңца жұмыс істеп келеді. Табиғи орта- 
дағы микроорганизмдерді зерттеумен шұғыдцана- 
ды. 20-дан астам ғылыми еңбектің авторы. 
ӘУЕЗОВА Халима Турағулқызы (1903-1983), 
Абайдың Әйгерімнен туған ұлы Турағулдың 
бәйбішесі Миса Бәкейқызынан туған. Кейіннен 
Мұхтардың тетелесі (арасы он кун) Ахмет Әуез- 
ұлына тұрмысқа шыққан. Муғамила Мухтарқызы 
Әуезованың айтуы бойынша, әкесі Мұхтардың 
ағалары Ахметпен, Ағзаммен араласып турған, 
кейін олар Шымкентке көшіп барады. Екеуі де 
Абайдың немерелеріне үйленген. Жасы үлкен 
Ағзам Ақылбайдың қызы Ғазизамен, Ахмет Ту- 
рағұлдың қызы Халимамен турмыс құрады. Ағзам 
қайтыс болғаннан кейін оның баласы Халелді 
Халима қолына алып, тәрбиелеп өсіреді, жеке үй 
етіп шығарады. Қазір ол Сарыағаш қаласында 
тұрады. Ал Ахметтің Халимадан туған Фаузия 
және Раузия деген қыздарының бірі -  Қараған- 
дыда, екіншісі Жезқазғанда турады {«Түңғышы
едім әкемнің», 1997, 108-бет). ^  -

Т. Жүртбаи.

«ӘУЕЗОВКЕ ҚАЙТА ОРАЛУ», зерттеу еңбек. Ав
торы -  Ж. Жұмат. 1997 ж. «Әл-Фараби» баспасы 
шығар>ған. Кітапта бурын-соңды толыққанды сөз 
етілмеген сатира мен юморды Ә-тің ез шығарма- 
ларында қалай пайдаланғаны қарастырылған. 
«Мұхтар -  сатира жанашыры», «Көркем шығарма- 
ның шырайы», «Сатираны зерделеген ғалым», 
«Көркем шығарманың кілті» атты бөлімдерге жік- 
теліп, айтар ой-тұжырым соларға сәйкес өрбіген. 
«Мұхтар Әуезов арнайы сатиралық дүниелер жаз- 
баған, алайда оны әрбір дуниесіңде әдіс ретінде 
пайдаланып, бұл салаға езіңцік улес қосқаны ай- 
қын аңғарылады. Оның көркем әңгімелерінің 
бірқатарында әзіл-қалжың, кекесінді кулкі қатар 
өрбіп отырады, сөйтіп ең соңында астарлы мыс- 
қылға ұласады. Жазушы өмірдегі кез келген құбы- 
лысты, оқиғаны сөз ете отырып, соның өзінен кулкі 
көреді, әжуа табады. Сол арқылы бәрімізді де бір 
кулуге, бірге әжуалауға шақырады» деп ой түйеді. 
Еңбектің көлемі 10 баспа табақ, таралымы 500 да
на; жоғары оқу орыңдарының студенттеріне, әде- 
биет суйер кауымға арналған.
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«ӘУЕЗОВКЕ ІҢКӘРЛІК НЕМЕСЕ УЛЫЛЫҚТАН 
ҮЗ ІК  СЫР», естелік-новеллалар. Авторы 
Ә. Ыдырысов. 1997 ж. «Атамұра» баспасы шьғар- 
ған. Кітап Ә-тің 100 жылдық мерейтойына арнал- 
ған. Автор оңда ез құлағымен естіп, куәгер болған, 
Мухаңмен сыр шертіскен жайларды жазған. Шы- 
ғарма «Әуезов әулие жайындағы толғау», «Қаза- 
ғың -  дана халық», «Олар әлі-ақ ортамызға орала- 
ды», «Азаттыққа аттанысты жастар бастайды», «Ол 
әлі-ақ адамзаттық болады!», «Қазактың кім екенін 
әлі-ақ білесіңдер!», «Естиміз, есті әнді естігенде», 
«Болатын бала ... басынан!», «Жалған-ай, Әуезов- 
тің де бұл дүниеден еткені ме?» деген тарауларға 
бөлініп, әрқайсысында ұлы жазушылык керегендік 
ой-пікірлері, әулиелік сездері кеңінен баяңцалған, 
олар атақты қаламгерлердің өлең-жырларымен, 
айтқандарымен өрнектеліп, ұштала тускен. Еңбек 
Мұхтартанушы жұртшылыққа арналған. Таралымы 
5 мың дана, келемі 8 баспа табақ.

Н, Акбай.
«ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАНЫНЫҢ 
ЖИІЛІК СӨЗДІГІ», жазушының эпопеясындағы 
сөздердің қолданылу жиілігіне арналған сездік. 
1979 ж. «Ғылым» баспасынан шыққан. Сөздікті жа- 
сағаңдар -  Қ. Бектаев, А. Жубанов, С. Мырзабе- 
ков, А. Белботаев. Сездік үш белімнен құрылған: 
олар алфавитті-жиілік, жиілік және кері алфавитті- 
жиілік сездіктер. Мұның бәрі жеке автордың сөз 
қодцану машьгыңдағы ерекшеліктердің сыр-сипа- 
тын ашып көрсетеді. Сөйтіп Ә. эпопеясының тілін 
жан-жақты зерттеуде, жазушының сез байльгына, 
сөздерді қолдану тәсіліне, стильдік ерекшелік- 
теріне сандық сипаттама берілген. «Абай жолын- 
да» 450-дей адам аты кездессе, антропоним, эт
ноним, топонимдердің жалпы саны 1019 сөз екен. 
Ал жалқы есімдер мен фонетикалық варианттарды 
коса есептегеңде, эпопеяның 4 кітабында 16 мың 
лексикалық единица қамтылыпты. Салыстырар 
болсақ, А. С. Пушкин 21197, У. Шекспир 15000, Абай 
6017 сөз қодданыпты. Сонымен муңдай сөздік қазақ 
лексикографиясының тарихында түңғыш рет жасал- 
ған екен. Демек ол түркі тідцеріне ғана емес, басқа 
тілдерге де бастама әрі түрткі болуға жарайды. 
Кітап тілтанушыларға, аспиранттарға, филологтар- 
ға, студенттер мен ұстаздарға, оқушыларға арнал- 
ған, Көлемі 18,0 баспа табақ, таралымы 1700 дана.

Ш. Сарыбаев.
«ӘУЕЗОВТІҢ АЛПЫС ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛ- 
ҒАН МАҚАЛАЛАР ЖИНАҒЫ», жазушының 60 
жыддық мерейтойына орай 1959 ж. Қазақ КСР ҒА- 
ның баспасынан казак жене орыс тілдерінде жа- 
рык керген макалалар жинағы. Редакция алкасы: 
академик I. Кеңесбаев, Ы. Дүйсенбаев (жауапты 
редакторы), Е. Лизунова, А. Нұркатов. Кітап Ә-тің 
Ленин орденімен наградталуы, жазушыға «Қазак 
КСР-нің еңбек сіңірген ғылым кайраткері» курметті 
атағын беру туралы жарлыктармен, Қазакстан 
Үкіметінің, «Правда» газетінің, Қазак КСР ҒА-ның, 
КСРО бір топ жазушыларының, Қазакстан Жазу- 
шылар одағының күттыктауларымен басталып, 
одан әрі 18 адамның -  коғам және мемлекет кай- 
раткерлерінің, акын-жазушылардың, ғалымдар- 
дың, әдебиет сыншыларының макалалары топтас- 
тырылған. Бұларда каламгердің жазушылык, 
ғылыми-педагогтык кызметі, оның дүние жузі әде- 
биетіне, әсіресе казак әдебиетіне коскан зор
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үлесі -  проза және драматургия жанрын дамыту- 
дағы жемісті еңбегі атап көрсетілген. Жинақтың 
көлемі -  19 баспа табақ, таралымы -  1090 дана, 
«ӘУЕЗОВТІҢ БАЛЬЗАК ЕЛІНЕ САПАР ШЕГУІ» 
( «Путь А у э з о в а  в с т р а н у  Ба л ь з а к а » ) ,  
монография. Авторы -  М. Маданова. 1997 ж. «Ниса» 
баспасы орыс тілінде шығарған. Кітап Ә-тің «Абай» 
және «Абай жолы» роман-эпопеясының Франция- 
да жарық көру тарихына арналған. Автор ұлы жа- 
зушының әдебиет әлемінде жулдызы оңынан ту- 
ған эпопеясының француз еліндегі тағдыры өте 
сәтті басталғанын, өйткені Ә. шығармаларын на- 
сихаттауда Л. Арагон сынды абзал азаматтың, 
А. Витез сияқты аса шебер аудармашының кездес- 
кенін тілге тиек еткен. Абай туралы ромаңды фран
цуз окырмандары аса жылы қабылдаған. Себебі 
Ә-тің жазу шеберлігі О. де Бальзактың стиліне 
ұқсас еді дейді зерттеуші. Бұған Н. Ановқа айтқан 
сөзін дәлелге алған. Келесі тарауларда француз 
баспасөзінің, көрнекті әдебиет, мәдениет қайрат- 
керлерінің Ә. шығармашылығына берген зор ба- 
ғасы мен ыстық ілтипатынан үзінділер келтірілген. 
Қорыта айтқанда, қазақ жазушысының роман- 
эпопеясы екі халықтың әдебиет пен мәдениет са- 
ласындағы достық рәмізі болып қала бермек. Мо
нография филологтарға, мәдениеттанушылар мен 
қалың оқырман қауымға арналған. Көлемі 7,5 бас
па табақ, таралымы 1000 дана.
«ӘУЕЗОВТІҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ШЕЖІРЕСІ» ( « Л е т о п и с ь  ж и з н и  и т в о р ч е 
с т в а  М.  О.  А у э з о в а » ) ,  архивтік деректер 
жинагы. Кітапта Ә-тің өмірі мен шығармашылық 
мұраларынан, ғалымдық, ұстаздық, қоғамдық 
қызметтерінен аса мол әрі қызықты мағлұматтар 
келтірілген; орыс және шетел жазушыларымен, 
ғалымдарымен, басқа да үлт екілдерімен жазыс- 
қан хаттарынан, әдеби байланыстарынан хабар- 
дар ететін узінділер берілген. Бүл ретте жазушы- 
ның туған кунінен бастап қайтыс болғанға дейінгі 
кезең аралығындағы шежірені жинау, салыстыру, 
зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ғылыми жүйеге 
түсірілген. Оның шығармашылық тағдыры бүл құ- 
жаттарда нақты тарихи керініс тауып, суреткердің 
емірімен тікелей байланыста өткен әдеби, ғылы- 
ми орта, театр айналасы терең зерделенген. Құ- 
жатқа негізделген куәліктер Ә-тің жекелеген жа- 
зушылармен, ғалым-әдебиетшілермен, актерлер- 
мен, режиссерлермен, композиторлармен арадағы 
қарым-қатынастары, көркемдік ізденістері, сурет- 
кердің пьесалары мен либреттоларын сахналаған 
өнер ордаларының даму жоддары жөнінде толық, 
нақты хабардар еткен. Сондай-ақ Ә-тің өмірінде 
ерекше із қалдырған, шығармашылық еңбегі мен 
қызмет бабындағы қайраткерлігіне, қоғамдық 
қызметіне аса зор өзгерістер әкелген оқиғалар да 
назардан тыс калмаған. Қаламгердің шығармашы- 
лык өмірінің әр қырынан мәлімет беретін баспасөз 
беттеріндегі ақпараттар мен әдеби-ғылыми басы- 
лымдардағы мағлүматтар да топтастырылған. Бүл 
деректердің бәрі жылы, айы мен күні көрсетіліп, 
хронологиялық тәртіппен орналастырылған, олар 
кай тілде жазылса, нүсқасы сол тілде берілген. 
Сонымен бүл шежіре -  халықаралық, ултаралық 
әдеби-мәдени, ғылыми, қоғамдық байланыстар- 
ды, казак әдебиеті мен енерінің даму жолын кү- 
жаттар, деректер аркылы керсеткен, түңғыш рет

ғылыми айналымға тускен, жеке адамның өмірі 
мен шығармашылығына арналған казак әдебиет- 
тану ғылымындағы туңғыш еңбек. Ол келешекте 
зерттеушілердің ізденіс аясын кеңейтіп, тарихи- 
мәдени маңызы зор міндеттерді шешуге бағыт- 
бағдар бере алады. Кітаптың ғылыми жетекші- 
лері -  Л. Әуезова, Т. Жүртбай, әзірлеген -  «Әуезов 
үйі» ғылыми-мәдени орталығының ұжымы. «Ғы- 
лым» баспасы 1997 ж. шьғарған. Көлемі 63,7 бас
па табак, таралымы 3 мың дана.

Ш. Сарыбаев.

«ӘУЕЗОВТІҢ РУХАНИ МУРАСЫНДАҒЫ ЭТНО- 
МӘДЕНИ ДӘСТҮРЛЕРІ» ( « Э т н о к у л ь т у р 
ные  т р а д и ц и и  в д у х о в н о м  н а с л е д и и  
М. О. Ауэзова») ,  зерттеу еңбек. Авторлары -  
Ә. Нысанбаев пен А. Тайжанов. 1997 ж. «Қазак 
энциклопедиясы» баспасы шығарған. Кітап үлы 
жазушының дүниеге көзкарасы, ағартушылык- 
педагогтік, мәдени-әдеби, оку-тәрбие аспектіле- 
рі, соңцай-ак жаңашылдық пен дәстүрлердің, гума
низм мен патриоттык тәрбиенің езара карым-каты- 
настары туралы мәселелер этномәдени проблема- 
ларына байланысты карастырылған. Қаламгер бұл 
мәселелер жөнінде арнайы еңбектер жазбаса да, 
халык ауыз әдебиеті, оку-ағарту, мәдениет тура
лы туындыларыңца, соңдай-ак окулыктарыңца, оку 
күралдары мен бағдарламаларында айткан кезка- 
растары, ой-пікірлері әлі детереңірек зерттей тусуді 
кажет етеді. Авторлар Ә-тің рухани мұраларыңдағы 
үлттык мәдениет көріністерін зерттеу барысыңда 
мынадай мәселелерге жан-жакты токталған;
а) Ә. -  казак ағартушыларының идеяларын жал- 
ғастырушы; ә) ғалым-үстаз, әдебиеттанушы;
б) Ә-тің педагогикалык мұраларындағы оку- 
тәрбие проблемалары; в) хапык педагогикасының 
маңызы туралы кезкарастары; г) жазушы шьғар- 
маларындағы үлттык психология мен танымның 
бірлігі туралы; ғ) этномәдени дәстурлері мен жа- 
ңашылдык диалектикасы; д) гуманизм мен отан- 
шылдыкка тәрбиелеу мәселелері; е) коғамның 
ауысуы -  білім беру улгілерін таңдау. «Біздің пікі- 
рімізше, М. О. Әуезовтің шығармашыльғын одан 
әрі зерттеу оның философиялык прозаға, ұлттык 
сананың өсуіне, халыктар достьғының өркеңдеуіне 
жасаған ыкпалының жаңа кырларын тани түсуге 
сезсіз мүмкіндік берер еді» деп аяктаған моно- 
графияны зерттеуші-ғалымдар. Кітап әдебиетта- 
нушыларға, аспиранттарға, студенттерге, муғалім- 
дерге арналған. Келемі 7,7 баспа табак, таралы
мы 1000 дана.

«ӘУЕЗҮЛЫ МҮХТАРДЫҢ ХАТЫ», жаз^шь^^  
1932 ж. 10 маусым күні «Социалды Қазакстан» мен 
«Казахстанская правда» газеттерінде казак, орыс 
тілдерінде катар жарияланған ашық хаты. Газеттің 
жоғары жағына: «Алашорда» көсемдері өзінің ке- 
ңес өкіметіне карсы істеген кылмыстарын кеңес 
еңбекшілерінің алдында ашык мойындайды» де
ген мазмүндағы сездер үлкен кара әріптермен 
терілген. Бүл бетке Ә. Ермековтің де ашык хаты 
коса басылды. Ә, 1930 ж. 17 кыркүйек күні Таш
кент каласында түткындалды. Оған: «Қазак үлт- 
шылдарының астыртын үйымына катысып, Қазак- 
стандағы кеңестік наукандар мен шаралардың 
мазмұнын бүрмалау максатын көздегені, өкімет 
мекемелері мен ВКП(б)-ны, жерге коныстандыру 
мекемелерін, мәдени-ағарту және оқу орындарын, 
баспасөзді өздерінің ыкпалына каратып, жаулап 
алуға үмтылғаны; Орта Азиядағы басмашылардың



қозғалысына жетекшілік жасап, сондай қозғалыс- 
ты Қазақстанща да ұйымдастыруға әрекеттенгені, 
кеңес өкіметін құлатуды алдына мақсат етіп қой- 
ғаны толық әшкереленгендіктен де... УПИ-дің 
128-тармағына сәйкес азамат Әуезов Мұхтарға 
№2370 тергеу ісі бойынша ...қылмыстық істер 
кодексінің 58-71 және 58-11-багттары бойынша ай- 
ыптағылды». Тергеу ісі 1932 ж. 20 көкек куні аяқта- 
лып, Ә. пен Ә. Ермаков қылмыс кодексінің 58/7, 
10, 11-баптары бойынша айыпталып, үш жыл 
концлагерьде тұтқында ұстау туралы сот үкімі шық- 
ты. Сот үкімінің соңына: «Ермаков пан Әуазовтің 
үкімі шартты түрде асегтталсін» деген аскартпе бе- 
рілді. Сот үкімінің жеңілдеуіна Ә-тің сол күні Бі- 
ріккен мамлакаттік саяси баскармасының (ОГПУ) 
Қазақ АКСР-індагі өкілатті өкіліна өзінің айыпты 
екенін мойындап жазған: «Шындап калганда ман 
Қазақстанның төңкарісшіл жазушыларының ката- 
рында болғамын жоқ, керісінше, ултшыл пиғыл- 
дағы жазушылардың сабында болдым. Ал бұл жол 
заңды түрда контрреволюциялык жолға алып ка- 
летін еді... Мен өзімнің бұрынғы әдеби казқарас- 
тарымды жазушы ретінда ғана теріска шығармай- 
мын, карісінша, қазақәдабиетініңтарихынзерттау- 
ші ретіндагі ғылыми аңбактарімді да айыптаймын» 
деген мәлімдемесі сабапкар болды. Ә. пан Ә. Ер- 
маковтің мұндай мәлімдаме жасауына Алашорда 
ісі бойынша жауапқа тартылып, түрмеда жатқан 
А. Байтұрсынов пан М. Дулатов ықпал етті. Олар 
бұл акауінің жастығын ескерді және алаш идея- 
сын кейінгі ұрпаққа жеткізе алатындай білімі мен 
шығармашылық қуатына сенді. Сондай-ақ олар- 
дың Алашорда укіметінің мушесі болмағандығын 
назарға ұстады. Басында екеуі де қарсы болып, 
артынан ашық хат жазып, кешірім сұрап, мәлімде- 
ме жазуға келісті. Тергеу ісінің төрт жылдан астам 
уақытқа созылып кетуіне, бастапқыда тағылған 
айыптардың толық дәлелденбеуіне және РАПП- 
ты тарату туралы БОАК-тың каулысы шығуына 
байланысты дағдарып қалған тергеу мекемелері 
бұл мәлімдемені «Ашық хат» ретінде баспасөзде 
жариялануына мүдделі болды, «Алашорданың» 
көсемдері кеңес өкіметіне қарсы жүргізген қас- 
тандық әрекеттерін мойыңдап, кеңес еңбекшіле- 
рінен кешірім сұрайды» деген кара әріппен көрнекті 
етіп терілген такырыптың өзі-ак олардың шын 
кінәлі екендігіне еріксіз сеңціретін. Ә. пен Ә. Ерме- 
ков мамыр айында түрмеден босатылды. Ал мау- 
сым айының 10 күні түрмедегі мәлімдеменің өң- 
делген, Қазак өлкелік партия комитетінің макұл- 
дауынан өткен нұскасы жариялаңцы. Ашык хатта 
Ә.: «Менің әдебиет пен саясат жолында бурын 
кандай адам болғандьғым туралы Қазакстан пар- 
тиялык кеңестік журтшылығы өзінің коғамдык сы- 
нын айткан болатын. Ол сын ашык, нык айтылған 
дурыс сын еді. Ондағы берілген баға бойынша 
мен: «байшыл, алашордашы одағындағылардың 
салт-санасын әдебиет жүзінде іске асырушы кісі» 
болғам. Осы жай барлык жұртшылыкка да, менің 
өзіме дө мәлім... Мен казір осы сөзді жазып отыр- 
ғанда, сол сотта өзімнің ендігі көзкарасым кан
дай -  СОНЫ жұртка салмакпын. Қазір мен езімнің 
сол бұрын басып өткен ізімнен кайтып, соны кат- 
ты айыптайтынымды бідцірмекпін» деп, 1922-1930 
ж. арасындағы коғамдык және әдеби кызметте- 
рінің барльғы да кеңес өкіметінің саясатына кар- 
сы бағытталғанын өзінің еркінен тыс мойыңдауға 
мәжбур болды. Ашык хаттағы негізгі айтылған 
пікірлер мынадай: бірінші -  жазушы әдебиетті.
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жалпы көркеменерді таптык тартыстан тыс калды- 
ру керек, көркем шығармада улттык мудде мен 
адам тағдыры ғана суреттелуі тиіс, Қазакстан жағ- 
дайында коллективтендіру науканын жүргізуге 
болмайды, ол ашаршылыкка әкеп соғады, әде- 
биет пен мәдениет тарихын зерттегенде, оны бай 
мен кедейдің әдебиеті деп жіктеп карауға бол
майды, казак ұлты бұрын отар ұлттың тағдырын 
басынан кешкендіктен, келімсектер иемденіп 
отырған жерді жергілікті жұртқа кайтару керек, 
казак тілі -  мемлекеттік тіл болуы кажет, Қазак- 
станның шикізаты сыртка шығарылмай, өзінде өң- 
делуі тиіс деп келген пікірлері дұрыс емес екен. 
Оның бұл көзкарасы Алашорда үкіметі саясаты- 
ның ұлтшылдык ыкпалында журген кезінде калып- 
тасыпты. Бұған кеңес өкіметі мен оның аз ұлттар 
туралы саясатын маркстік-лениндік тұрғыдан 
түсінбегендігі және оны кабылдамағаны себепкер- 
лік еткен. Екінші: Қазакстан пролетар жазушыла- 
рының ассоциациясының мүшелерінің әдебиет, 
мәдениет, тарих туралы пікірлеріне саналы түрде 
карсы шыккан. Үлттык және таза әдеби мүддені 
кездейтін «Алқа» үйірмесін уйымдастыруға катыс- 
кан. Төңкерісшіл, марксшіл сыншылар мен жазу- 
шылардың оынына, баспасөздегі макалалардағы 
«жолдастык пікірлерге» кулак аспаған. Тек ке- 
дейлердің ғана мүддесін көздейтін насихаттык, 
наукандык бағыттағы шығармаларды әдеби ту- 
ынды деп мойындамаған, сөйтіп пролетарлык 
мәдениеттің калыгтгасуына күдікпен караған, Оған 
себеп: «Маркс-Лениннің даусыз акикат есебінде 
айырып айтқан дурыс жолы бойынша, әдебиет 
барлық мемлекет курылысы мен соның саясатына 
ежелден бағынатын нәрсе екенін ескермеген, 
кабылдамаған». Үшінші: кеңес өкіметінің саяса
тын кодцайтын әдеби және зерттеу еңбектерін жа- 
зудан бас тартып келген, оның есесіне, улттык 
рухани муддені уағыздайтын, казактың өткен та- 
рихы мен бостандык сезімін насихаттайтын, сол 
аркылы еңбекші жастардың улттык «сезімін оята- 
тын» «Еңлік -  Кебек», «Қарагөз», «Қилы заман», 
«Хан Кене» сиякты шьғармаларды жазған. Әдеби- 
ет тарихын «хандык, бектік дәуірдегі әдебиет» деп 
бөліп, шәкірттерді кеңес өкіметіне карсы пиғылда 
тәрбиелеуге тырыскан. Абайды да улы акын деп 
кате бағалаған, оның устем тап өкілі екендігін каса- 
кана жасырып калган. Оған себеп: «...әдебиетті 
өзге коғамдык шаруашылык жағдайлардың бар- 
лығынан жырып алып, жекелеп карап, оның арнал- 
ған муратын, рөлін, бітімін жеке-дара қып устау 
кажет деп» тусінгенінде және «бүгінгі төңкеріс 
дәуірінен алыстағы казак салтын көрсетумен ка
тар, өздерінің екшеліп алынған тақырыптары бой
ынша төңкеріс тематикасынан әдейі аулакка жай- 
ылып кеткендігі және ултшыл жазушылардың то- 
бына кеткендігі». Осындай «кателіктерін мойын- 
дай» келе, жазушы «Ашык хаттың» соңыңда: «Енді 
«Қазакстан правдасы» мен «Социалды Қазакстан» 
аркылы барлық Қазакстан журтшыльғының алдын- 
да өзімнің бурынғы әдеби-саяси істерімді осылай- 
ша айкын күйінде айыптайтынымды ашык жария- 
ламақ боламын. Сонымен бірге енді бурынғы 
каталарымды теңкеріс ісіне барынша бой салып, 
удайы, адал кызметпен тузетуге бекінгенімді біл- 
дірмекпін. Енді мәдениет, салт-сана майданын- 
дағы ең жауапты, ең кызу тартысының кезеңде-
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рінде іс істеуге өзімді-өзім міндеттеймін деп са- 
наймын» деген уәде берді. Әрине, жазушы ушін 
мұндай шешімге бару оңайға тускен жоқ. Бірақ 
«Ашык. хатты» жазбаса жеке басының амандығы- 
на тікелей қауіп төніп турғандығын білді. Хат оның 
өмір суруінің кепілі іспетті еді. Бұл сол кездегі 
жазалау саясатының тырнағынан қутылудың бір- 
ден-бір тура және сенімді жолы болатын. Соның 
нәтижесінде жазушы 1937-1938, 1949-1953 жыл- 
дардағы қысым науқанынан аман қалды. «Абай 
жолы» сияқты ұлы туыңдыны дүниеге әкелуге зор 
мүмкіндік адды. «Еңлік -  Кебек», «Қарагөз» пьеса- 
ларын көркемдік турғыдан өңдеп, сахнаға шығар- 
ды. «Қилы заман», «Хан Кене» жазушы қайтыс бол- 
ғаннан кейін сол қалпында жарық көрді. Ал тарих- 
тыңөзі Ә. устанған бағыттың, олайтқанпікірлердің 
қате емес, дурыс екеңцігін дәлелдеп берді. «Ашық 
хаттың» қундылығы да осында.

7. Журтбай.
«ӘУЕЗУЛЫНЫҢ СӨЗІ», жазушының макаласы. 
30-жылдардан бастап газет-журналдарда «М. Әуе- 
зовтің сөзі», «Мұхтар жолдастың сөзі» деген ат- 
пен бірнеше мақала, мазмундау берілген.
1.« Ә у е 3 V л ы н ы ң с ө з і ». 1933 ж. «Әдебиет 
майданы» журналының 1-санында жарияланған. 
Кейінгі басылымдарға енбеген қолжазбасы сақ- 
талмаған. 1932 ж. 26-31 желтоқсанда Казахстан 
Кеңес Жазушылар одағы өлкелік ұйымдастыру 
комитетінің 1-пленумыңда I. Жансугірұлы «Көркем 
әдебиет туралы партия қаулысын орындау және 
қазақтың кеңес әдебиетінің міндеттері» туралы 
баяндама жасады («Социалды Казахстан», 1932, 
26 желтохсан; «Әдебиет майданы», 1933, N91). Он- 
да Алашорда әдебиетшілерін хатты сынға алып, 
Әуезұлы Мухтар өзінің көп жылдан бері ултшыл- 
дых піхірде болып, енді ол піхірден, ол жолынан 
хайтып, хеңес ухіметі жағына, хазах еңбехшілері- 
нің тілегіне хелгендігін жариялап жазған арызын- 
да КазАПП-тың әдебиеттегі устанған әдісі терістеу 
еді. Сондыхтан біздің жаңа журтшылых жағына 
шығуымызға КазАПП-тың хылығы да хахпай бол- 
ды дегендей емеуріні негізінен дурыстыхха жат- 
пайды деген піхір айтхан. Үштіхтің: «Калган уахыт- 
та бостаңдыхта жургеңде бахылауда болуға уйға- 
рылсын» деген укімімен жахында түрмеден шых- 
хан Ә. ушін мундай сын піхір оңай тимесі тусініхті. 
Сондыхтан ол Пленумда сөйлеген сөзінде мен 
Жансүгірулының баяндамасының ішінде Алаш 
Орда әдебиеті туралы айтхан жеріне тохталмах- 
пын деп, «сол әдебиеттің нағыз ортасында бол
тан» өзінің өткен хезеңде жазған шығармалары- 
ның «хоғамдых тарихи тамырлары мен таптых са- 
яси талаптарын» ғылыми турғыдан талдап, ашып 
салмах болады. «Еңліх Кебех», «Карагез» пье- 
саларын сол жылдардың идеологиясы турғысы- 
нан: «...алыстағы тарихтың есхі-хусхы шаң тоза- 
ңын хайта хопарып, мол ахтарып жургенде тауып 
алған есхілікпен журттың көңлін алаң хылмах, 
бугінгі тартыс, хурылыс мәселелерінен жырахха 
әкетпех» әдістерін, «ең бері хеп, ...жахынырах 
уахиғаға жазған «Килы заманда» 16-жылдың 
жетекші хүші есебінде «атха мінер, жуан атаны 
көрсеткен» хателіхтерін хатал сынға алып, ендігі 
жерде «бурынғы топтан серпіліп үзіліп шығып, ... 
теңхерісшіл пролетариаттың туына жазылған улы 
уранға» тусініп, мойынсунып отырғанын айтхан.

2. « Ә д е б и е т  х а б и н е т і н д е »  деген махала 
«Казах әдебиеті» газетінің 1935 жылғы 23 наурыз 
хүнгі санында жарияланды. Онда: «Марттың 16- 
хүні әдебиет хабинетінде хазахтың атахты жазу- 
шысы-драматургі Әуезулы Мухтар жолдас өзінің 
шығармалых тәжірибелері туралы баяндама жа
сады» деп, жазушының өз сөзін береді. Махала- 
ның авторы хөрсетілмеген, редахция атынан жа- 
зылса херех. Ол кезде газеттің уахытша жауапты 
редахторы Кенжебайулы Бейсенбай болтан ехен. 
Ә,: «Еңлік -  Кебех» -  менің жазушылых ісіне арала- 
са бастатандаты тырнахалды еңбегім» деп, оның 
жазылу жатдайына, себептеріне тохталады. «Түнгі 
сарын» -  соңты жазтан пьесам» деп, 16-жылдың 
уахитасын Ленинград архивтерінен, хазах еңбех- 
шілерін отарлау саясатындаты мәліметтерді, хө- 
теріліс жайлы жазылтан еңбехтерді, ел аузындаты 
фахтілерді мол жинастырып, хеп зерттегенін айта- 
ды. Пьесаны жазарда менің алдымда 16-жылдың 
барлых суреті турды деп, автор драматургияның 
заңдарын, Шехспир сияхты әлемдік дарындардың 
үздіх тәжірибесін терең танып білуге умтылтанын 
баян етеді. Шехспирдің жазтан пьесасындаты 
шеберлік-охиталарының тутас бір дәуірді алып 
жатхан кесек келетіндігін, хейіпхерлерінің хушті 
мемлехеттіх биіх сатыдаты хейіпхер ехендігін, ал 
біздің «тәжірибесі аз драматургтердің тахырыпты 
таңдап ала алмай, алтан хүнде охитасын шиеленіс- 
тіріп, кейіпхерлерінің мінез-хулхын, психология- 
лых сырларын толых жетхізе алмай, устірт хеле- 
тіңдігін» ескертеді. Бул жөнде өзімізде де кемшілік 
бар деген піхірді хелтіреді.
3, « М у х т а р  ж о л д а с т ы ң  с ө з і » .  «Казах 
әдебиеті» газетінің 1936 жылты 25 сәуірдегі са
нында «Әдебиеттегі формализм мен натурализм 
туралы айтыс» деген айдармен берілген. Кайта 
жарияланбатан. Колжазбасы сахталматан. 1936 ж. 
11-13 сәуірде Алматыда осы тахырыпха жиналыс 
ӨТІП, онда Лехерулы Әзімбай баяндама жасатан, 
С. Сейфоллаулы, С. Муханулы, М. Эуезулы, 
Ә. Тәжібайулы т. б. кептеген ахын-жазушылар сез 
сейлеген. Баяндамашы искусстводаты натурализм 
мен формализм туралы «Правдада» шыххан маха- 
лаларта байланысты Мэсхеуде жене Ленинградта 
болтан айтыс совет әдебиетінің хейбір белігі эпо- 
ханың тілехтеріне сайма-сай емес ехендігін, со
циалды реализмнің хархынына ілесе алмай хеле 
жатхандытын, социалды реализмнің шарттарына 
төтеп бере алмай отыргандыын хөрсетті деп бас
тап, біздің ірі жазушыларымыздың, оның ішінде 
Ә-тің соңты драмасы -  «Тас түлехте» де схема- 
тизмнің элементтері бар ехенін есхертеді. Одан 
әрі улхен шебер, жахсы драматург, хазах драма- 
тургиясының өрхеңдеу дәрежесінен хөрнекті орын 
алтан «Тунгі сарын» сияхты үлхен шыгарманың иесі 
Әуезов жолдас «Тас түлех» пьесасында теріс жол- 
та -  схематизм жолына тусіп хетхен, соның сал- 
дарынан пьеса нашар болып шыххан деген піхірщі 
сез сөйлеген басха жолдастар да хуаттатан. Ә. 
сын айтхан жоддастардың сездеріне «бірталай ду- 
рыстых бар деймін. Мен де өзара сын ретінде осы 
жөніңде айтпахпын» деп тылыми туртыдан өз кем- 
шіліхтерін тереңдеп талдайды. Жазушы бул сө- 
зінде өз хемшіліктерін тізіп, мойыңдап хана хой- 
май, көрхемдік, шеберліх мәселесіне хатысты те- 
ориялых тың пікірлер хелтіреді. «Тас тулехте» тари
хи улкен көлемді охигалардың бәрі де аттама- 
көхтемеге тусіп кеткен хөрінеді. . Үлхен дәуірдің 
өсулерін хысхалай харматан сияхтымын, устірт,



жеңілдеу кеткен сияқтымын» дейді. Екінші кемші- 
лігіне байланысты кеңес драматургиясыңда хроно- 
логиялық әдісті қолданудың кейбір үлгілеріне 
еліктегенін еске салады. «Петр I» пьесасында 
Петрдің жас күнінен өмірінің соңғы сәттеріне де- 
йінгі аралықты қамтиды, бірақ шебер етіп істел- 
гендіктен, бұл кемшілік байқалмайды деп, өз пье
сасында 8-10 жыл оқиғасын тиісті дәрежесінде 
көрсете алмағанын, схематизмге урынудан деп 
біледі. Ал 32-жылғы Ілияс, Қанабек, Орынбектер- 
мен ақылдаса отырып, жазып шыққан «Октябрь 
үшін» атты кеңес бағытындағы алғашқы пьесасын 
Д. Фурмановтың «Мятежіне» сәйкестендіремін деп 
отырып, тікелей соның ізімен кетіп қалғандығын 
мәлімдейді. Өйткені «оқиғаны ғылыми тексермей 
жазуға болмайды, сезінумен, қалыппен тереңдеп 
боітлау керек деп түсінеді. Одан әрі автор жастар 
жайында жазып келе жатқан бір пьесам бар, 
Мәскеуде жартысын жазып келдім. Жастардың 
арасында көбірек болып, солардың арасынан, же- 
ке-жеке топтардың арасынан бірталай мәлімет- 
тер жиып алып жазғалы отырмын деп, әлі күнге 
жете игере алмай келген «сол тақырыптың өзін 
осы жастар жайындағы жаңа пьесамен жендеймін 
деп ойлаймын» деген сенім білдіреді. Ә. сөзінің 
соңында С. Сейфуллиннің жұртшылыққа кеңінен 
танылған, әдебиетшілер арасында түрлі пікірлер 
тудырған, осы айтыста да тілге тиек болған 
«...Қызыл ат» -  бірталай мәселенің басын түйген 
жазушының басындағы толқынын қалдырмай, 
көпшіліктің ойына салған шығарма... Бірталай 
жерлерде күшті келіп, кейбір жерлерде темендеп 
кетіп отырады деп, тіл жағынан жетер өрісіне жете 
бермейтінін атап керсетеді.
4. « М ұ х т а р  ж о л д а с т ы ң  с е з і » .  «Қазақ 
әдебиеті» газетінің 1937 жылғы 20 сәуірдегі са- 
нында; Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағының 
17-томында (1985, 76-77-беттер) жарияланған. 
Қолжазба сақталмаған. Қазақстан кеңес Жазу- 
шылар одағы басқармасының кеңейтілген 1-пле
нумы (26-30 сәуір) қарсаңында Алматыда әде- 
биетшілер жиналысы (17 сәуір) өтті. Онда басқа 
жазушылармен қатар Ә. те сез сөйлеген. Ол: «Мен 
драматургия женінде сөйлемекпін» деп бастап, 
бізде Мәскеу, Ленинград драма секцияларыңдағы 
сияқты ұйымдасқан жұмыстың дұрыс жолға қой- 
ылмай келе жатқанын, «әсіресе жас жазушылар- 
ды драматургия жолына үйрету жөнінде» дұрыс 
көмек берілмей отырғанын атап айтады. Театр 
Бейімбет, Ғабит, Мұхтар сияқты кісілердің моно- 
полиясы сияқты болып отыр деп, басқа ірі ақын- 
жазушыларымыздың да бұл салаға тиісті дәреже- 
де көңіл беліп атсалыса алмай отырғанын, облыс- 
тық театрлардың. Семей, Ақтөбе, ІІІымкент театр- 
ларының осы күнгі шыққан пьесаларды меңгеріп 
алып, жаңа шығармалар күтіп отырғанын, ал дра- 
матургтеріміздің осы өскелең қарқынға ілесе ал
май жүргенін сынға алады. Театрдың бугінгі та- 
лаптарына сәйкес, драма жанрына жаңа есімдер- 
ді, жас қаламгерлерді ұйымдастырып, үйретіп, мо- 
лынан тартудың басты міндеттерін, нақты жолда- 
рын усынады.
5. «М. Ә у е 3 о в ж о л д а с т ы ң с ө з і н е н ». 
«Қазақ әдебиеті» газетінің 1937 жылғы 14 шілдедегі 
санында жарияланған. Қолжазбасы жоқ, жи- 
нақтарда қайта жарияланбаған. 1937 жылдың 
2-жартысында жазушылардың науқандық жина- 
лыстары жиі өтіп, талқыға салыну үрдіске айнал- 
ған. Сондай жиналыстың бірінде «Саяси поэзия
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және Әбділданың шығармалары туралы» деген та- 
қырыпқа М. Қаратаев баяндама жасап, біраз кі- 
сілер, соның ішінде Ә. те сөз сөйледі. Ол кезде 
ондай жиналыстарға қатыспау, сез сөйлемей қалу- 
дың езі де қатер еді. Жиналыстың есебі «Қазақ 
әдебиеті, «Лениншіл жас» т. б. газеттерде «Тәжі- 
баев Әбділда және оның достары» деген айдар- 
мен берілген. Сейлеушілердің сын пікірлерін ғана 
келтірген сияқты. Ә. ез сезінде Әбділда бүгінгі 
күннің саяси өткір мазмунды тақырыптарына ат 
салмай, ескі ақындар үлгісіне жалтарғанда, бірінші 
-  өзін өрлетіп өсіретін соны жаңалықтан қалып 
қойып отыр; екінші -  ескіге барғанда да, керексіз 
іздерді қайта басып, өзіне залал келтіретін шиыр- 
ларды аралап кетті. Осы ретте дарашылдық, 
«меншілдік» сияқты сары журттарға қонақтап ба- 
рады деп, ғылыми теориялық турғыдан сын ай- 
тып, соңында сол кезеңнің әдет-үрдісінше саяси 
айып тағып, укім айтпай, бүгінгі айтылып отырған 
сынның барлығын достық сын, түзеуші, жәрдемші 
сын деп қарсы алуың керек деген салихалы жана- 
шырлық сөзбен аяқтайды.
6.« Ә у е з  о в т і ң  с ъ е з д і  а ш а р д а ғ ы  сөз і » .  
«Казахстан жазушыларының III съезі» атты кітапта 
(1956, 3-5-беттер); 20 томдық шығармалар жина- 
ғында (19-том, 1985, 296-299-беттер) жариялан- 
ған. Қолжазбасы жазушының өз архивінде сақта- 
улы (№240-п., 59-65-беттер). 1954 ж. 3-8 қыр- 
күйекте Казахстан кеңес жазушыларының 3-съезі 
болып, оны кіріспе сөзбен Ә. ашхан. Жазушы бул 
съездің республиканың мәдениет тарихындағы 
улхен бір бел, асу екендігін, оған барлых кеңес 
халхы зор көңіл бөлетінін, себебі, әдебиет ісі -  
бүкіл халыхтых іс екендігін айтып бастайды. 
Съезд хазах хеңес әдебиетінің 1939 жылдан бергі 
15 жыл ішінде журіп өткен жолына шолу жасап, 
баға берген. Өткенге хорыту, байлау жасап, 
келешектегі өсіп-өрлеудің бағдарын, барысын 
болжап беретіндігін айта келіп, әдебиет жайын- 
дағы сынау, ойлау, талдау сөздер проблемалы 
болса ғана, әдебиеттік хурылысха, процеске 
әсерлі, пайдалы болады деп, нахты міндеттер 
хойып, усыныстар айтады. Баяндамалар мен ай- 
тылатын сөздерге партиялых негізді объективті 
әділ сындар молырах айтылып, негізгі шығарма- 
шылых мәселелер кебірек көтерілсін, проблема
лы, жауапты ойға толы сын сөзі -  өсуге арналған 
сез, ол сын өшіру үшін емес, өсіру үшін айтыла- 
ды дейдІ.Үлы жазушы сол өз заманының булжы- 
мас дағдысына сай, коммунистік партияның ке- 
ңес халхының атынан хойған талабын ойдағы- 
дай жүзеге асыру жазушылардың да ең хадірлі 
махсаты болсын деген сезбен съезд! ашхан.

к. Сыздыков.
ӘШІМБАЕВ Сағат (1947-1991), жазушы, әдеби- 
еттанушы. Казахстан Ленин хомсомолы сыйлы- 
ғының лауреаты (1976). «Таланттың шайхай түсі» 
деген махаласында («Лениншіл жас», 1971, 26 ма- 
усым) Ә-тІң устаздых улағаты жайында ой тол- 
ғаған. Ал «Үлы дарын» махаласында улы суреткер- 
ді әр урпахтың ез биігінен тануы, туйсінуі, түсінуі 
жөнінде сез етіп, «улттых сана-сезім оянуының 
басы Абай болса, оның кәмелетке жетіп, толых- 
сып, тола бастауының жархын мысалы Ә. 
творчествосы» дейді («Лениншіл жас», 1972, 27 
хыркуйек).
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«Абай»спектаклі. A. Әшімов 
Айдар рөлінде. 1962.

ӘШІМОВ Асанәлі (1937 ж. т.), актер. КСРО (1980) 
және Қазақстанның (1976) халық артисі, КСРО Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1974). Шынайы 
актерлік таланты кино өнерінде танылды. Тұрар 

(«Тулпардың ізі», 1963), 
Бекежан («Қыз Жібек», 
1971), Шадияр («Ата- 
манның ақыры», 1971), 
Шыңғыс («Шоқан Уә- 
лиханов», 1984), Қа- 
сымханов («Транссібір 
экспресі», 1977), Қара- 
жал («Жаушы асыға- 
ды», 1980) т. б. ке- 
йіпкерлердің бейнеле- 
рін шынайы сомдады. 
Ә-тің (Л. Соболевпен 
бірге жазған) «Абай» 
трагедиясында Абай- 
дың, «Еңлік -  Кебегін- 
де» Кебектің, «Қара- 
кыпшақ Қобыланды- 
да» Шуақтың бейне- 
лерін театр сахнасына 
шығарып, актерлік да- 

рынын танытты.. Режиссер ретінде «Аждаһа 
жылы» (1981), «Шокан Уәлиханов» (1984), «Қозы 
Көрпеш -  Баян сулу» (1991) фильмдерін түсірді. 
«Драма өнерінің тарланы» атты мақаласында Ә. 
пьесаларының сахнада қойылуы, олардың тәр- 
биелік мән-маңызы жайында келелі ой, тұшым- 
ды пікір айтқан («Социалистік Қазақстан», 1987, 
25 қыркуйек).
ӘШІМОВ Әкім Үртайулы ( Ә к і м  Т а р а з и ;  
1933 Ж .Т .) ,  жазушы, драматург, сценарист. Қазақ- 
стан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының ла
уреаты (2002). «Қараш-Қараш» (1969), «Тұлпар- 
дың ізі» (1964), «Арман-атаман» (1965) т. б. кино- 
фильмдердің сценарийін жазды. Ә-тің «Қараш-Қа- 
раш оқиғасы» повесі негізінде (Б. Шәмшиевпен 
бір ігіп) жазған сценарий! бойынша тусірілген 
фильм Минскіде өткен халықаралық кинофести- 
вальде (1978) бірінші орын алды. Ә. жайлы «Үла- 
ғат» («Парасат», 1996, №2), «Знать и помнить» 
(«Наука Казахстана», 1987, №15) т. б. естелік-әңгі- 
мелері жарық көрген.
ӘШІМОВ Бәйкен (1917-2009), зоолог-фитопа
толог, мемлекет, партия, кеңес қайраткері. 
Социалистік Еңбек Ері (1977). Ә-тің 80 жасқа толу 
мерекесін тойлауға арналған 1977 жылғы 23 қыр- 
күйекте Алматыда өткен салтанатты жиында 
кіріспе сөз сөйлеп, аса көрнекті жазушының шы- 
ғармалары казақ совет әдебиетінің тарихына 
алтын әріптермен жазылды деді. Одан әрі 
суреткердің өмірі мен шығармалары туралы өз 
ойларын ортаға салды. «Қазақ әдебиетінің бар- 
лык жанрының калыптасуы мен дамуында 
Мұхтар Омарханұлының рөлі аса зор. Жас 
әдебиетшілер маркаюы ушін ол көп еңбек 
сіңірді, жаңа дарындарға камкорлық жасады. 
Қазақстанның көптеген жас жазушыларының, 
акындары мен драматургтерінің шығармашылық 
тағдыры Мухаңның есімімен байланысты» деп 
аяқтаған сөзін («Мухтар Әуезов -  совет әдебие- 
тінің классигі», А., 1980, 8-14-беттер).

Н. Оспантеһ.

БАБА ТҮКТІ ШАШТЫ ӘЗІЗ, ауыз әдебиетінің 
кейіпкері. Қазақ ауыз әдебиетінде есімі жиі кез- 
десіп, медет беруші әулие, пір, демеуші сипатын- 
да көрінеді. Мекені, қазіргі жатқан жері -  Оңтүстік 
Қазақстан облысының Қумкент қаласының (Со- 
зақ ауданы) маңындағы Қызылкөлдің жағасын- 
да. Ол туралы аңыздардың бірінде шын есімі Баба 
Туклас деп көрсетілген. Әкесі -  Керемет Әзіз. Баба 
Тукластың өзі Меккеде патша болтан. Мусылман- 
дар арасында әулие сааналған. Меккеге қажылық 
сапармен барушылар ең алдымен Мухаммедтің, 
онан кейін Әлем Музтазы Сейіттің, содан соң осы 
Баба Тукластың қабіріне барып тәу еткен. Келесі 
бір аңыздарда ол -  Қожа Ахмет Иасауидің арғы 
бабалары, ислам діні Орталық Азияға карай бас- 
таған кезде өмір сүрген кісі. Қоркыттың замаңда- 
сы. Баб Ата кумбезі сол кісінің кабірінің басына 
салынған. Ә. Марғулан осы аңыздың тарихи негізі 
бар деп санайды. Үшінші аңыз бойынша. Баба 
Тукластың баласы Еділ -  Жайыкка дейін келген, 
оның Қутлубек атты улынан Едіге батыр туған. Ал 
«Едіге батыр» жырында Б, Т. Ш, Ә. сол батырдың 
тікелей әкесі болып суреттеледі. Ол су жағасын- 
да намаз окып отырып, үш пері кызын көреді. На- 
мазын бітірген соң, әлгі үш кыздың біреуінің колы- 
нан устайды. Қыз суға суңгиді, әулие де сүңгиді. 
Акырыңца соған уйленеді. Қыз үш түрлі шарт коя- 
ды: аяк киімімді шешкенде аяғыма карама, киі- 
мімді шешкенде колтығыма карама. шашымды 
жуғаңда, төбеме карама дейді. Алайда, Б. Т. Ш. Ә. 
әлгі үш шартты бузады. Оны сезген пері; «Ішімде 
алты айлык балаң бар! Соны мен Көк Дария жаға- 
сыңцағы Қумкент деген жерге тастап кетем, іздеп 
тауып ал!» дейді де, аспанға ушып кетіп, уәделі 
жерден кундактаулы нәрестені тауып алады. Ай- 
далада туғандыктан есімін «Едіге» кояды. Қазак 
шежірелерінің кейбір нускаларында ол Маңғыт 
руынан деп айтылады. Оған Едігенің осы рудан 
шыккандығы негіз болтан секілді, Муның бәрі 
аңыз. Аңыз негізінде белгілі мөлшерде тарихи 
дерек немесе окита жатады. Б, Т. Ш. Ә. накты 
болтан адам деген бултартпайтын дерек жок- Сон- 
дыктан тылымда ол мифтік бейне ретінде кабыл- 
дантан. Қазак фольклорында ол әулие кейпінде 
суреттеледі. Батырлык жырларда бас кейіпкерлер 
киналтан кезде демеуші, аян беруші аруак тулта- 
сыңда бейнеленеді. Мыс., «Алпамыс батырда» әу- 
лиеден әулие коймай, тентіреп жүрген Байбөрінің 
түсіне Б. Т. Ш. Ә. кіріп, әйелінің бір ул, бір кыз 
табатыны туралы аян береді. Будан былайғы жер- 
де ол Алпамыстың демеушісі болады. Басына ки- 
ындык тускенде Б. Т. Ш. Ә-ге сиынып, жалбарыну 
дәстурі халык арасында күні бүгінге дейін сактал- 
тан. Ә, «Өскен еркен» романына дерек жинау үшін, 
1959 ж. Оңтүстік Қазакстанта жасатан сапары 
кезінде Бабатада, Шашты Әзіздің кабірінің ба-



Елбасы Н. Назарбаевтьщ жазушының 100 жылдык мерейтойы салтанатьш ашу сәті. 1997.

Жазушының ескерткішіне гүлшоғын кою . 1997.
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Н. Назарбаев, ЮНЕСКО-ньщ бас директоры Ф. Майор, Ш. Айтматов, Д. Кугультинов, 
Ө. Кекілбаев, Т. Жұртбай ұлы жазушьшың мұражай-үйінде. 1997.

М. Өуезовтің мұражай-үйінде 100 жылдык мерейтойының ашылу салтанаты. 1997.



Шыңғыстау алкабы. 

Бақсайыс кесенесі.
Байкенже ауылы. Қызылорда облысы.



Жазушының карындасы 
Зүбөйла.

Қызы Мүғамиланың 
бойжеткен кезі.

М. Өуезов өз отбасы мен достары ортасында. Оң жактан: М. Өуезов, Көмила, кызы Мұғамила, 
Ахметбек Шикібаев, Қапажан Шикібайкеліні, Иса Байзақов, Жөбірөйіл Турағұлұлы; 
түрегеп тұрғандар: Ағзам Шикібаев, Ғафура Разыккызы, Төңірберген.



М. Әуезов (оң жақта) пен ағасы Қасымбек 
(Қаске) Әуезұлының (сол жақта) Семейдегі бес 

сыныптык калалык училищеде окьш 
жүрген кезі. 1908.

М. Әуезов карындасы Гүлнөр жөне күйеу баласы 
Ө. Әзиевпен бірге. Алматы. 1952.
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Жазушының анасы Нұржамалдың Байсерке ауылындағы үйі. 1963.

«Абай өні». Бала Мұхтар мен атасы Өуез. Қ. Телжановтың картинасы. 1962.
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Валентина Николаевна Кузьмина (Өуезова) 
гимназия окушысы.

Мухтар окыган семинария 
гимараты. Семей.

Мухтар -  семинария шөкірті. 
Семей. 1912.



Отыздағы орда бұзар шақ. Семей. 
1921.

#

Студенттік кез. Ленинград. 
1926.

Солдан оңға карай: Қалиман Турағұлкызы мен оның ағасы Ахмет Өуезов, Құдыри Арым- 
беков, Сақыпжамал (Сакыш -  Өуездің токалы), Райхан Абайкызы.
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Елудегі ел ағасы. 40-жылдар. Лөйла Мұхтаркызы 
Өуезованьщ студент кезі. 
40-жылдар.

Мұрат Мұхтарұлы Өуезов. Жиені Диар Аскарұлы Қонаев.
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Жиені Аскарұлы Елдармен.

Мұхтар зайыбы Валентинамен. 1959.



Үлы Ернар мен келіні 
Ольга.

Немересі Лола мен 
күйеу баласы Нұрлан.
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М. Өуезовтің Ыстыккөлдегі 
мұражайы.

Жазушыньщ ең алғашкы 
жұмыс үстелі.

Жазушыньщ мұражай-үйі.



Жазушының жұмыс бөлмесі.

Жазушының ас үйі.



М. Әуезов еккен жаңғақ ағашы.



сында болды. Жолжазбаларында мынадай жол- 
дар кездеседі: «28 күні (қыркүйек) біз Қүмкенттен 
шығып, 45 шақырым жүріп, Мырзабай даласын 
басып, Қызылкөлді жағалап отырып, атақты Ба- 
батаға келдік, оңда -  мешіт, мазарлар. Жері жақ- 
сы -  өзен, жартастар. Қызылтас, үйтас -  Бабата 
жоны... Түн ортасында Баба түкті іііашты Әзіз мо- 
ласының қасымен жүріп, тағы да адаса-адаса кеп, 
ақыры Құмкент совхозын таптық. Қондық... Еді- 
генің әкесі Баба түкті емес, осының батасынан 
туған дейді (папка № 543, 34-бет).

С. Қаск,абасов, Т. Әкім. 
БАБАЕВСКИЙ Семен Петрович (1909 -  ө. ж. б.), 
орыс жазушысы. «Алтын жүлдызды жігіт» (1-2-кі- 
табы, 1947-1948), оның жалғасы «Жер бетіндегі 
жарық» (1-2-кітабы, 1949-1950) романдары үшін 
1949, 1950, 1951 ж. КСРО Мемлекеттік сыйлықта- 
рының лауреаты бодцы. Б-дің есімі мен оның «Ал
тын жұлдызды жігіт», «Жер бетіндегі жарық» 
романдары Ә-тің «Кейбір улт жазушыларының ро
мандары туралы» мақаласында аталады. Жазушы 
сол кезде жарық көрген бірнеше шығармаларды 
атап, Б-дің екі романының социалистік деревня- 
ның Отан соғысынан кейінгі хал-жайларын сурет- 
теуге арналғанын, шеберлік жағынан алғаңца шұба- 
лаңқылау екенін айтқан. Сонымен қатар бул шы- 
ғармалар еңбек процесін көрсету жөнінде, кол
хоз деревнясы жайында жазылған жақсы роман- 
дардың бірі Бабаевский романынан біз қажымай- 
талмай, белгілі мақсатпен үдетілген еңбекті көре- 
міз. Осы қарқыңды еңбек романның бір кітабынан 
екінші кітабына уштасып, басты кейіпкерлердің 
қажырлы күресіне айналады. Бабаевский совет 
прозасында бірінші болып, бүкіл елімізде мал 
шаруашыльғымен шуғылданатын, оған қолма-қол 
басшылық ететін адамдардың алдына үлкен про- 
блемалы мәселе қойды деп, Ә. жазушының сурет- 
керлігіне әділ баға берген.

Р, Батырбекова.

БАБАҚОВ Қосымжан (1891-1956), әнші (тенор), 
композитор. Өз жанынан «Темірші», «Завод», «Ма
шина», «Отан ушін», «Жүр жолдастар майданға» 
т. б. әңцер шығарды. Ә. Б-тың өзіңцік дауысы мен 
орындау мәнерін ерекше унатып, жылы пікірлер 
білдірген. Біржан саддың әндерін Б-қа айтқызып, 
содан алған әсері бойынша «Абай жолы» рома- 
ныңда әншіні суреттеген. Әншінің нотаға түсірткен 
әндері «Абай» операсында кеңінен пайдаланылды. 
БАБИЧ Шайықзада Мухаметзакирулы (1895-1919), 
башқұрт және татар ақыны. Жырларында улт тағ- 
дырын, революцияны жырлады. «Біз қызылдарға 
неге қосылдық» деген атпен поэзиялық кітабы 
шықты (1919). Жас кезінде қазақ арасында болып, 
ауыз әдебиетімен, Абай жырларымен жақсы та- 
нысқан, мақал-мәтедцерді жинаған. Абай өлеңде- 
рінің көркемдік қасиетін жоғары бағалап, оны 
Ғ. Тоқай поэзиясымен теңестірген (X. Усманов. 
Егіз жырлар. «Қазақ әдебиеті», 1962, 26 казан). Ә. 
Б-тің жырларын оқып, танысқан, Абай туралы ай- 
тқан пікірлерін жоғары бағалап, үлгі тутқан. 
БАБЫР Заһирид-дин Мухаммед (1483-1530), қол- 
басшы, жазушы. Үлы Моғоддар империясын қуру- 
шы. Империяның астанасы Аградағы сарай маңы- 
на әдебиет, өнер қайраткерлерін топтастырып, өзі 
поэзиямен шуғылданған, түркі және парсы тілде- 
рінде өлеңдер жазған. «Бабырнама» атты тарихи 
шығармасында өз жорықтарының тарихын баянда- 
ған. Ондаәртурлі мемлекет, қоғам, әдебиет, мәде- 
ниет қайраткерлері туралы көп мәліметтер келтіріл-
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ген. Қазақ еліне де катысты деректер бар. Бул 
еңбек казак тілінде 1995 ж. жарык көрді. Ә. Ба- 
бырдың тарихын жаксы білген. Ол өзінің «Индия 
очерктері» деген шығармасында Бабыр жөнінде 
біршама мағлуматтар келтірген. 330 жыл бойында 
Индияның көп жерлерін билеп тұрған бір патшалар 
нәсілін дүние тарихында «Үлы моғолдар нәсілі» 
деп атайды. Бул патшалардың ең біріншісі, Инди- 
яны ең алғаш басып алушы Әмір Темірдің немересі 
Захириддан Бабур болатын. Ол Орта Азияда Фер- 
ғананы билеп турған жерінен Аксак Темір 
нәсілдерінің кым-куыт тартыстары кезіңде өз тәж- 
тағынан айрылып, Иңцияға карай кашып шыккан. 
Сонда өзіне ерген әскерімен барып, корғану мур- 
шасы, әзірлігі болмаған Иңдияның терістік жағын, 
мол өлкесін басып алған. «Заманында Европа та- 
рихшылары Бабырды муңғыл текті деп теріс тү- 
сінгендіктен, мұңғылды «монгол» деп жансак атап, 
жалпы тарихта жанағы топ патшалардан басталғ- 
ан Индия әкімдерінін нәсілін «Үлы моғолдар нәсілі» 
деп атандырғанын анғартып өтеді. Бабырдан тара- 
ғандар -  Хамаюн, Акбар, Жиһангер, Шаһжихан, 
Ауранзеп, Баһадұршах -  1858 жылға дейін билік 
жүргізген.

М. Мырзахметулы.

«БАҒАЛЫ ЕҢБЕК», жазушынын макаласы. Алға- 
шында «Социалистік Қазакстан» газетінін 1949 ж. 
14 тамыздағы санында жарык көрді. Кейін Ә-тін 
«Уакыт және әдебиет» (1962, 305-312-беттер), 12 
томдык (11-том, 413-420-беттер), 20 томдык (18- 
том, 336-344-беттер) шығармалар жинағында жа- 
рияланды. Макалада Ә. Әбішевтің «Бір семья» 
пьесасы мен онын алғашкы сахналык койылымы- 
на жан-жакты талдау жасалған. «Реалистік сипаты 
келісті шыккан пьеса. Қазак академиялык драма 
театрынын сахнасында көптен күтілген, талап 
етілген, бірак колдан келмей жүрген анык маныз- 
ды, реалистік спектакль туғызуға себепші бодды» 
деп ерекше атап көрсетеді де, драматургтін бұл 
пьесасы апғашкы нускасынан-ак Жазушылар ода- 
ғы пленумында, казак әдебиетінін онкундігінде 
жасалған баяндамаларда тәуір бағалағандығын 
айтады. «Бірак сахна -  сыншы, театр -  таразы» 
екендігіне назар аударады. Идея мен образдар 
бұл пьесада жалған тартыспен, устірт бояумен 
суреттелмегенін, ізденгіш ойлар жанаша өрістеп, 
ерлейтінін айта келіп, пьесаны талдауға көшеді. 
Пьесада екі арна: улы арна мен косалкы арна, яғни 
өндіріске арналған енбек аркауы және адамдык 
тартыс аркауы екендігін басты кейіпкерлер Айдос, 
Жанар, Кремлев образдарына сипаттама беру ар- 
кылы накты көрсетеді, «пьесаның үш адам арасы- 
на арналған керіністерінін кебі психологиялык 
шебер түйіндерге соғады. Көнілге конымды, бол- 
мыска дәл үйлесетін тартыстар тудырып отыра- 
ды» деп туйіндейді. Пьеса авторынын драматург- 
тік талантына тәнті болып, ол бул пьесасымен 
казак совет әдебиетінін сонғы жылдардағы өсуі- 
не, жаналык табыстарына елеулі үлес косты, жана 
такырыпты жаксы менгерді. Шьғарманы анык ба- 
ғалы табыстын бірі деп санаймыз» деп, жоғары 
баға береді, Сонымен бірге «Пьеса -  ойлы, сана- 
лы пьеса» дей келіп, кейбір даулы жайларын, кем- 
шіліктерін де жасырмайды. Бул ретте сюжет кай- 
талау, екінші катардағы кейіпкерлердін толык же- 
тіліп болмағандығы сиякты олкылыктарды атай-
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ды. Пьесаны сахнаға шығарудағы театр ұжымы- 
ның қомак.ты табысына да қысқаша тоқталып, 
суретші жасаған декорацияда уқыпты, жинақты 
көріктілік бар, спектакльдің композициясы да пье- 
саның өзекті ой-сезімдерімен үнемі ундес, үйлес 
шыққан дейді. Жаңа маусымда да театр ұжымы- 
ның жемісті еңбек етуіне «татитын спектакль екенін 
умытпау керек», «соңғы жылдардың репертуары- 
на кіріп жүрген қазақша пьесалардың көбінің қата- 
рынан «Бір семья» сияқты спектакльді жоғары ба- 
ғалау шарт», «оны көп еңбек сіңіріп, жаңғыртып 
өсіре тусу -  автордың да, театр коллективінің де
міндеті» екеніне көңіл аударған, ......

Н. Жанацова.

БАҒЛАНОВА Роза Тәжібайқызы (1922 ж.т,), әнші 
(сопрано), Қазақстан Республикасының Халық 
каһарманы (1996). Репертуарында қазақ халқының, 
сондай-ак дуние жүзі халықтарының 1000 шама- 
лы әні бар. Үлы Отан соғысы жылдарында концерт- 
тік бригаданың құрамында жүріп, майдандағы 
жауынгерлерге мәдени қызмет көрсетті. Гастроль- 
дік сапармен дуние жузінің көптеген елдерін арала- 
ды. Мұхтар Б-ның әншілік өнерін жоғары бағала- 
ған. Әсіресе Б. Жамақаевтың «Махаббат вальсін» 
оның орыңдауыңда сүйсіне тыңцаған. 1958 ж. ка
зан айында казак әдебиеті мен өнерінің Мәскеу- 
де өткен онкуңдігінің корытынды концертіне атак- 
ты өнер, мәдениет кайраткерлерін арнайы шакы- 
рып, Мухаң Б-ға бірнеше ән айткызады, Розаның 
орындаушылык талантына аса ризашылык біл- 
діріп, казакта мундай күміс көмей әншілер бар- 
шылык деп, конактарға масаттана әңгімелеген, 
Үлы жазушы сол жылы Лениндік сыйлык алғанда 
Б. жеделхат жолдап, Мұхаңды мактан тұтанаты- 
нын айткан («М. О. Әуезовтің өмірі мен шығарма- 
шылык шежіресі», 1997, 660-бет).

Н. Ақбай.

БАҒЫСОВА Жібек Есекейкызы (1940 ж. т.), ак
тер. Қазакстанның халык артисі (1980). Ойнаған 
рөлдерінің ішінде Ә. пьесалары негізіндегі койы- 
лымдарда «Қарагөзде» Қарагөз, «Қаракыпшак 
Қобыландыда» Қарльға, «Түнгі сарында» Жүзтай- 
лак бейнелерін сомдады. Б. кейіпкерлердің ішкі 
көңіл күй мен сезім иірімдеріне баса назар ауда- 
ратын актриса.
БАДЫРОВ Қапан Оралұлы (1904-2000), актер. 
Қазакстанның халык артисі (1942), КСРО Мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты (1952). Қазактың 
кәсіби театр өнерінің негізін калаушылардың бірі. 
1926-31 ж. Алматы жұмысшы жастар театрына 
жіберіліп, онда Ә-тің «Қарагөз», «Еңлік -  Кебек», 
Ө. Оспановтың «Зарлык» пьесаларын сахнаға 
шығарды, өзі де рөлдерде ойнады. 1931-66 ж. 
М. Әуезов атындағы Қазак мемлекеттік драма те- 
атрында кызмет етті, Жалпы саны 170-тен аса рөл 
ойнады, соның ішінде Ә-тің драмалык шығарма- 
лары бойынша койылған спектакльдерде 29 кейіп- 
кердің бейнесін жасады. «Хан Кенедегі» Кәрібоз 
батыр, «Шекарадағы» Майор, «Намыс гвардиясын- 
дағы» Стсшин мен Намысүлы, «Сын сағаттағы» Ста
лин, «Қынаптан кылыштағы» полковник, «Ак кай- 
ыңдағы» Бөрібасар, «Қарагөздегі» Жарылкап, 
“Еңлік -  Кебектегі» Кембай, Көбей, Қараменде, 
Еспембет, Абыз, «Абайда» Керім, Абай, «Түнгі са
рында» Сапа, Майкан болыс, «Бәйбіше-токалда» 
Демеужан, «Айман -  Шолпанда» Шаман, «Қа-

■■Отелло»спектаклі. Қ. Бадыров 
Отелло рөліңде; Дездемона -  

А. Абдуллина. 1939.

ракыпшак Қобы- 
ландыда» Қобы- 
ланды, «Тас түлек- 
те» Қамбар, «Отан 
үшінде» лейтенант, 
ұлы драматург ау- 
дарған К. Тренев- 
тің «Любовь Ярова- 
ясындағы» Яро
вой, Н. Гогольдің 
«Ревизорындағы»
Дуанбасы рөлдері 
актердің зор талан- 
тын, шынайы ше- 
берлігі мен мол 
мүмкіндігін таныт- 
ты. Б. казак халкы- 
ның көрнекті калам 
кайраткерлері тура- 
лы 120-дан аса ма
кала жазды. Өнер 
санлактары жайын- 
да «Өткендер мен 
өткедцер» (1974), «Естен кетпес есімдер» (1981) атты 
кітаптары шықты. Бұл еңбектерінің бәрінде Ә-тің 
ұстаздык тағылымы туралы ой толғап, жазушы 
айткан пікірлерге жүгін іс жасаған. Сондай-ак 
«Актерлердің акылшысы еді» («Жетісу», 1967, 9 
желтоксан), «Жастык куаты» («Жұлдыз», 1964, 
№5), «Үмытылмас бейне» («Қазак әдебиеті», 1980, 
17 казан) т. б. макалаларында Ә-тің актерлер мен 
режиссерлер арасыңдағы достык, шьғармашылык 
карым-катынастарын, ағалык камкорльғын баян- 
даған. «Сәулесі мол жан еді» естелігінде ұлы сурет- 
керді ерекше ілтипатпен еске алады («Мұхтар Әуе- 
зов туралы естеліктер», А., 1997, 276-282-беттер). 
Ә. Б-тың театрдағы өнеріне сүйсініп, үнемі назар 
аударып, акыл-кеңес беріп отырған. «Қазак сах- 
насындағы аударма пьесалар» атты макаласында 
мұндай «пьесалардың ірі образдарын жаксы кып 
ойнап шығу аркылы бізд ің  бүгінгі бірнеше ірі 
актеріміз үлкен сыннан өткендей боп, тәжірибе 
көріп, ірі табыс тапканы бар» деп, солардың ката- 
рында Б-ты атаған. «Абай» романының 1-томы 
шыкканда: «Үлкен, үлкен сындарда өнімі мен өнері 
көп. Бергені бекем болса да, әлі талай берері көп, 
сенімді күш иесі, ойлы, жаксы Қапанға шын көңіл- 
мен» деп жазса, 2-томы шыкканда: «Қадірлі Қапа- 
нға! Көп жылдык көп еңбекті б ірге кешкендік 
белгісіне» деген колтаңба тусіріп, сыйға тарткан. 
1952 ж. Б-ты КСРО Мемлекеттік сыйльғына ұсын- 
ғанда, Мәскеуден Ю. Завадский бастап келген 
комиссияға берген мінездемесінде Б. сынды шын 
дарынды жоғары бағалаған.

Б. К у ч д а кб а й у л ы

БАЖАН Микола (Николай Платонович; 1904- 
1983), украин акыны, котам кайраткері, Украин 
Ғ А -Н Ы Ң  академигі (1951). Өлеңдері мен поэмала- 
рында жинатында халыктар достытын, олардың 
ерлігін, бейбіт өмірді, адамгершілікті жырлады. 
Өлеңдері «Ағылшын ұскыны» деген атпен 1952 ж. 
казак тілінде жарық көрді. Ә. «СССР халыктары 
әдебиеттерінің өркендеуі» атты макаласында 
Б-ның шьғармаларын салыстыру аркылы зерттеуді 
усынады. Ал Б. Мухаңның 60 жылдык мерейтойы- 
на жолдаған жеделхатында жазушының дарынын, 
терең білімін, үлкен адамгершілігін кадір тутаты- 
нын айта келіп, зор денсаулык, шығармашылык 
табыс тілейді.



БАЗАНОВА Нэйла Оразғулқызы (1911-1993), фи
зиолог, қоғам қайраткері. Биология ғылымының 
докторы (1945), профессор (1946), ҚазКСР ҒА-ның 
академигі^ (1951), Қазақстанның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері (1960). Негізгі еңбектері мал 
физиологиясына арналған. М. Ә. «Өшпөйтін жа- 
рық сәуле» деген мақаласында республика ҒА-ның 
жумысына зор баға беріп, бізде аса кернекті био- 
логтар бар екенін, мысалы, ғылым докторы, 
өзіміздің белгілі қоғам қайраткеріміз, бейбітшілік 
жолындағы қажымас күрескер Нәйла Базанова 
солардың қатарына жататынын айтқан. (М. Әуе- 
зов. 20 томдық шығармалар жинағы, 1985, 19-том, 
221-бет).
БАЗАРАЛЫ Қауменұлы (1833-1887), «Абай жо- 
лыңдағы» типтендірілген кейіпкерлердің бірі. Жал- 
пы ырғасы сақталғанмен, емірдегі Б. мен кейіпкер 
ретіндегі Базаралының арасында айырмашылық 
бар. Өмірде ол Абаймен жауласып өткен, ал ро- 
манда ақынның ең жақын сыйлас, сырлас, мұрат- 
тас досы ретіңде суреттеледі. Ел аузынан жинаған 
деректерде оның ерлігі, өжеттігі, батырға лайық 
іс-қимылдары айтылады. Кергендер оның пішінін: 
«Дәл Кенесары сықылды, бойшаң, өте сулу, 
тентек, қалжыңқой» деп сипаттайды. Мухаң 1935, 
1943 ж. Абай аулына барып, деректер жинағанда, 
Б. туралы айтылған көптеген әңгімелер жазып ала- 
ды. Солардың көбі романның ең көркем, ең әсерлі 
беттерін тудыруына себеп бодцы. Кеп әңгімелерде 
оның сезге аса шешен, тапқырлығы жөнінде ай
тылады. Айдаудан қайтып оралғанда Абай: «Орыс- 
ша білдің бе?» деп сұрапты, сонда ол: «Е, қара- 
ғым, өзімнің көкмильғым болмаса, тәуір-ақ орыс- 
ша білетін жерге жібердің ғой» депті (№ 29-папка, 
185-бет). Абайдың: «Үрғашыша аузына жауабы тез 
тусетін Базаралыдай шапшаңды кергем жоқ» де
ген сөзі әлгідей ерекшеліктерін дәл көрсетеді. 
Эпопеяда Б-ның ерлігі -  інісі Оралбайдың Керім- 
баланы алып қашқаннан кейінгі Бөбең (Қайдос- 
тан тарайтындар) мен Кішекең (Жігітек) арасыңда 
туындаған жанжал, қақтығыста, сонан соң Тәке- 
жанның жылқысын айдап кету тұсында және Ораз- 
бай ауылын шабуға ашынған жұртты қайрап, ай
дап салу кезінде керінеді. Ол Тәкежанның жыл- 
қысын шауып, қырғыздырып тастайды. Оның дауы 
Семейдегі Шербешнайда билер аддына жүгініске 
барғызады. Деректерде Жігітектің билер сотынан 
кейін мал басына екіден, уштен айып төлеп, тақыр 
кедей болып қалғандығы айтылады. Осы жылы 
Кішекеңнің Әбді, Сарбас сияқты көп кісілері еліпті, 
Базаралы да өледі, буны ел жылқының қырылуы- 
нан деп ырым етеді екен. Ал романда Базаралы 
Абай қайтыс болардың адцына дейін өмір сүрген 
болып көрінеді. Жалпы ол сөзімен, мінезімен, алу- 
ан-апуан іс-қимылымен болсын эпопеяда аса ке-
сек бітімді тұлға ретіңце суреттеледі. ,/. июм.
БАЗАРБАЕВ Мусілім (1927-1995), әдебиеттану- 
шы, мемлекет және қоғам қайраткері. Филология 
ғылымының докторы (1971), профессор (1993). Ә. 
алғыр, талантты жас ғалымның улкен ұйымдас- 
тырушылық қабілетін байқап, Б-ты ҒА-ның Тіл 
және әдебиет институтын басқаруға ұсынады, 
оның ғылыми, басшылық қызметтеріне әркез қол- 
дау көрсетіп, зерттеушілік жұмысына өз пікірін 
бідцірді. 1959 ж. әдеби мураға арналған қорытын- 
ды сөзінде қазіргі қазақ әдебиетін зерттеу ісіне 
үлес қосып келе жатқан ғалымдар шоғырына Б. 
есімін косады. Б-тың «Уақыт және әдебиет» (1962),
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«Абай Құнанбаев» (1967) атты мақалалар мен зерт
теу жинақтары шықты. Үлы суреткердің 12 том- 
дық шығармалар жинағына алғы сөз жазып, бас 
редакторы бодды (1967-69). Ә-тің тікелей басшы- 
лығымен қолға алынып, 1-томына ғана жетекшілік 
етіп үлгерген 6 кітаптан тұратын «Қазақ әдебиетінің 
тарихына» Б. одан әрі басшылық жасап, автор ре- 
тінде қатысты (1960-67). Өзінің қазақ әдебиетіне 
байланысты кептеген зерттеулерінде Ә. шығарма- 
шылығына жоғары баға берді. «Қазақ поэзиясын- 
дағы еңбек адамының бейнесі» атты орыс тіліңдегі 
монографиясында (1961) Ә-тің драматургиясына 
тоқталып, «Абай жолы» роман-эпопеясын «респуб- 
ликаныңғана емес, барлық Одақтың әдеби емірін- 
дегі аса көрнекті оқиға болып табылады» деді. 
«Көрікті ойдан -  көркем сез» зерттеулер жинағын- 
дағы (1994) «Алып тулға» деген мақаласында Ә-тің 
шығармаларын талдап, көркемдік ерекшеліктерін 
саралады. «Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы» мо
нографиясында (1973), «Біздің әдебиетіміздің 
эстетикалық байлығы» (1976, орыс тілінде), «За- 
мана тудырған әдебиет» (1997) атты зерттеулерінде 
«Абай жолы» роман-эпопеясын «қазақ әдебиетінің 
идеялык-керкемдік сапасы аса жоғары туынды- 
сы» деп қарастырды, ромаңдағы Дәрмен образы- 
ның прототипі ретінде жазушының Шәкәрімді ал- 
ғанын дәледцеп көрсетті.

С. Қорабай.
БАЗАРБАЕВ Теміржан (1935-2008), композитор. 
Қазақстанның еңбек сіңірген өнер кайраткері 
(1982). Жанрлық диапазоны өте кең: симфония, 
опера, кантата, хор, ән, романс т, б. шьғармалар 
авторы. Басты тақырыбы -  Отан, туған елке сулу- 
ЛЫҒЫ, ел тарихы, достық, сүйіспеншілік. Ә-тің 100 
жылдық мерейтойына байланысты Т. Журтбаев- 
тың «Құнанбай мырза» деген пьесасына музыка 
жазып, А. Манабаевтың елеңіне «Мұхтар аға», М. 
Сұлтанбековтің өлеңіне «Мұхтар туралы ән», ұлы 
жазушы туралы оратория т. б. туындыларын шы- 
ғарды.
БАЙБАЛА Жайсаңбайқызы (18 ғасырдың соңы -  
19 ғасырдың бас кезі), ақын, «Ақындар елі» атан- 
ған Сыбан ішінде тәрбиеленіп, жастайынан акын- 
дар айтысына тускен. Ел аузына кеңінен тарап, ха- 
лық сүйіспеншілігіне беленген Сарыбай ақынмен 
айтысы. Ә. бұл айтысқа үлкен мән беріп, Біржан 
мен Сара айтысы деңгейіңде бағалаған. Өзінің «Ай- 
тыс өлеңдері» атты зерттеу еңбегіңце Сабырбай 
ақын Байбала қызбен жігіт кезінде тынымсыз ай- 
тысады. Бірінің-бірі қапысын аңдып, көш жөнекей 
де, мезгілсізертелі-кеште, түндедеайтысыпжүреді 
дей келіп, ұзақ жыдцар жеңісе алмай, аяғыцца Са
бырбай езінің айтқан бір турпайы қалжыңы үшін, 
буны мурттай ушырған, мірдің оғыңдай ащы мыс- 
қыл жауапты Байбаладан алады да, жеңіледі деп, 
Б-ның ақындық талантына тәнті болады. Мунымен 
коса солайша жеңілгендігін кейінгі буындарға, ез 
тусындағы тыңдаушыларға Сабырбай езі айтып 
беріп кеткен деп, акындык этиканың улкен мәнге 
ие болғандығын атап өтеді зерттеуші.

С. Қорабай.
БАЙҒАЛИЕВ Бейсенбай Қайырбайулы (1944- 
1998), әдебиет зерттеушісі, архивтанушы. Ә-тің 
өмірі мен шығармашылығына байланысты архив 
материалдарын казіргі казак тіліне жоспарлы 
түрде дәлме-дәл кешіру мәселесін туңғыш рет
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ұсынып, бұл игі істің жүзеге асуына үлкен үлес 
К.ОСТЫ. Абай мен Мүхтардың өмірі мен шығарма- 
шылығына байланысты архив деректері негізінде 
жазылған көптеген мақалалары республикалық 
баспасөзде жарияланды. Ә. дайындап, бастыр- 
ған Абайдың толық жинағының 1933, 1940, 1945, 
1954, 1957 ж. және одан бүрынғы басылыіидарды 
салыстыра отырып, үлы ақын шығармаларының 2 
томдық академиялық толық жинағын дайындауға 
(1995), араб, латын таңбаларында шыққан мәтін- 
дерді, к,олжазбаларды тексеруге, ғылыми түсінік- 
терді жазуға қатысты. «Даңғыл жолдың алғашқы 
соқпақтары» деген шағын мақаласында улы жазу- 
шының өмірбаяны мен шығармашылық қызметінде 
осы күнге дейін «ақтандақ» болып келген тұста- 
рын толықтыра қайта зерттеу, жаңаша пайымдау 
өте қажет екенін ескертеді («Мухтар мұрасы. На
следие Мухтара», А., 1997, 38-43-беттер). Ә-тің 
туғанына 100 жыл толуына арнап 1997 ж. 23-26 
шілдеде Семей қаласында өткізілген «Мухтар Әуе- 
зов муражайтануда» атты халықаралық ғылыми- 
практикалық конференцияға қатысып, «М. Әуезов 
өмірбаянына байланысты сирек кездесетін архив 
деректері» деген тақырыпта баяндама жасады.

Н. Жанакова.
БАЙҒАНИН Нурпейіс (1860-1945), ақын, жырау. 
Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері 
(1939). «Құбығул», «Қобыланды», «Төрехан» және 
т. б., мунымен қатар «Ер Тарғын», «Алпамыс», «Қыз 
Жібек», «Айман -  Шолпан» т. б. эпостарды жыр- 
лаған. Өлеңдерінің, толғауларының көркемдігі жо- 
ғары. Батырлық туралы жырларында ауыз әдебие- 
тінің улгілерін шебер пайдаланып, оны жазба әде- 
биетінің көркемдік биігіне көтере білді. Өлеңдері- 
нің көпшілігі толғау, терме, нақыл сөз түрінде ке- 
леді. Үлы Отан соғысы кезінде Б. халықтың рухын 
көтеретін көптеген дастан, поэмалар, толғаулар 
шығарған. Олар: «Ер туралы жыр», «Жиырма бес», 
«Капитан Гастелло». Кезінде айтысқа тусіп, өз ізін 
қалдырған. Ә. Жамбыл шығармашылығымен қатар 
Б-нің өлеңдеріне, дастандарына қатты қызығушы- 
лық білдірген. Жамбылдың ақындығын қалай ба- 
ғаласа, Нұрпейістің эпикалық ақындық қуатын, 
жыраулық, жыршылығын солай жоғары бағала- 
ған. «Қобыланды батыр» жырын зерттеу кезінде 
Нурпейіс жырлаған нусқаға да ерекше көңіл аудар- 
ған. Ә. ақынға хатшы тағайындауға, оның жырла- 
рын қағаз бетіне тусіріп алуға Әдебиет және өнер 
институтының фольклор бөлімінің меңгерушісі ре- 
тінде көп еңбек еткен. 1947 ж. Қазақ ССР ҒА-ның 
хабарларында шыққан «Қазақ әдебиетінің тари- 
хын жасау мәселелері» атты мақаласында халық 
ақындары Нұрпейіс, Нұрлыбек, Жақсыбай поэма- 
лары сияқты тың шығармаларға бөлімінің жеткілік- 
ті дәрежеде мән бермей отырғанын айтады.

А. Бутыбаев.
БАЙҒУЛАҚ (т.-ө. ж. б ), Тобықтының Жуантаяқ 
руынан, оның әкесі Базыл Құнанбаймен көп алыс- 
кан. Абайдың сабалуына себеп болған Қадиша қыз 
-  Базылдың қызы, Байғулақтың қарыңдасы. Жас- 
тығына қарамай, Қунанбай Б-ты руаралық дау-жан- 
жалды бітістіру ісіне жұмсап отырған. Омбыға ай- 
далғаңда артындағы ағайынды қайта арыздандыр- 
мас ушін, екі жағының сөзін ұстап жүруге ол Қара- 
тай мен Байғулақты таңдаған. Осы жай романда: 
«Сол жағын ескерген Қунанбай араға журетін

кісілерді атап берді. Бұның бірі -  Тоғалақ ішіндегі 
мықты, жас Байғулақ» («Абай жош», 1997, 177-бет) 
деп жазылған. Өз басы тікелей жаулық істемеген- 
мен, Б. Абайдың қарсыластары тобынан табылып 
отырған. Бірақ Абай оның алымы мен кең қарым- 
дылығын, шешендігін қатты бағалаған. Мағауия 
дүниеден өткенде Байғулақ; «Ақсуңқар қолдан 
ұшты, бәрінен қудайдың қүдіреті күшті» деп көңіл 
айтыпты. Эпопеяда Б. «Салиқа қыз дауыңда», Абай 
қарсыластарының оған қарсы баталасуы тусында 
және Оспан мүлкін бөліске салу кезінде кеңірек 
көрінген. Шешендігін романда мына бір суырып 
сөйлеуінің өзімен-ақ аңғартқан; «Бул тугел Тобық- 
ты жиыны сияқты. Болыстардан Молдабай, Дүтбай 
және Құнанбай балалары да тегіс. Ата улдарының 
атқамінерлерін айтсақ Сақ-Тоғалақтан осы жиын- 
ның үлкені Байғулақ сөйлеп отыр екен. -  Ағайын! 
Күн сынайды, күдері бел шыдайды, Күйсіз белге 
кезігіп отырған күнім жоқ. Күйлі, келелі Тобықты- 
ның тобы боп отырмын. Іргеңе кеп төрт арыстың 
жиыны қонды. Төбедегі айға ұмтылсаң, арманды, 
шерменді кезім деп отырған жоқсың. Осы отырған 
ортаңа үлкен бір сыбаға тасталып отыр...» (соңда, 
272-бет). Ә. Б-тың баласы Ермағамбетті (Ерімпу- 
шық) жақсы білген. Одан Абай айналасы және Б.
туралы көп әңгімелер естіген. .

Т. ӘкІм.

БАЙҒҮТОВ Мархабат (1945 ж. т.), жазушы. Қаз- 
МУ-ды бітірген (1973). Ә-тің шығармалары туралы 
«Көксеректі» көргенде» («Оңтустік Казахстан», 
1974, 25 сәуір), «Білекке-білек» ізімен» («Қазак 
әдебиеті», 1981, 15 мамыр), «Қарагөз» («Оңтустік 
Казахстан», 1987, 20 мамыр), «Әуезов. Тіл. Оң- 
түстік» (Кітапта: «Сөз және оның мәдени-улттық 
мазмуны», А., 1997, 105-108-беттер), «Үлыданула- 
ғат алған» («Оңтүстік Казахстан», 15 казан), 
«Сырсандық кітап сырлары» («Егемен Казахстан», 
1997, 4 желтохсан), «Атамекен» (сонда, 2001, 12 
желтохсан) махалаларын жазып, ұлы суреткердің 
жазу стилі, шеберлігі, шығармаларындағы улттых 
бояу сырлары туралы келелі пікір, келтелі ойлар 
айтхан.

Н. Ерсарыу/ы.

БАЙДАЛЫ (т.-ө. ж. б.), Жігітек руының Бөжей- 
мен үзеңгілес, хатар жүрген белді адамы. Ел 
аузынан жинаған деректерде «Байдалы Байсал- 
дан бурын, Бөжейден кейін өлген дегендер айты- 
лады. Өз хатарластарының Ішінде хазахтың буры- 
нғы жол-жоралғы, дәстур-салтына одан жуйрігі 
болмапты. Эпопеяда Бөжейдің хазасы, асы Бай- 
далының ұғындырып айтуындағы тәртіппен өтеді; 
атты тулдау, тең бұзу, харалы туды жығу, септі 
тархату сияхты толып жатхан ырым-салттар Б- 
ның нұсхауымен жүзеге асады. Романда Абай 
әкесін ің сәлемін алдымен Күлыншахха, одан 
кейін Суйіндікке, соңында Б-ға алып барады. Б- 
ның сөзге  шешендігін, өзгеш е б іт імд і адам 
екендігін сонда көреді. Күнанбайдың сәлемін 
естіген ол: «Ендеше, жаттан айтсам, сырттан айт
хан болады. Саған айтсам, әкеңнің өз көзіне айт- 
ханым! «Татуластых, табыстых» деп ек кеше та- 
мам Арғынның тобында. Сол татуласхан сихым 
осы ма? Тәтті күнде артыма тағы халжуыр бай- 
лайтын болса, анадағы араздыхтан муның несі 
озды? Үлкендердің әр алуан кең мінезі, терең 
сыры болатыны бар ғой, бірах тап мынадай ашуы 
мен сабырын оңай жумсап, оңай тежеп, оп-оңай 
бурып салып отыратын шын ұстамды адамды Абай 
осы Байдалыдан ен алғаш рет көріп отыр» («Абай



жолы», 1997, 138-бет) деген әрі ыза, әрі ойға құ- 
рылған сөздерін айтқыздырады.

Т. Әкм,
БАЙДІЛДИН Әбдірахман (1898-1930), әдебиетші, 
журналист, партия, кеңес, қоғам қайраткері. Қы- 
зылжарда кеңес екіметін орнатуға белсене қатыс- 
ты. 1921-30 ж. партия, комсомол, кәсіподақ орган- 
дарыңца басты қызметтер атқарды. «Еңбекшіл ка
зак» (Орынбор, 1921-32), «Өртең» (Орынбор, 1922) 
газеттерінің редакторы болды. Қазакстанның сол 
кездегі астанасы -  Орынбор каласында жумыс 
істеп жүргенде, Ә-пен танысып, араласып тұрған. 
Екеуі де «Беднота» газетінің (1918-31) редакция 
алкасына муше болған. 1927 ж. 19 мамырда БК(б)П 
Қазак өлкелік комитет! баспасөз бөлімінің алка- 
сы М. Әуезовтің «Қазак әдебиетінің тарихы» ту- 
ралы кітабын талкылап, Б-ге бұл жөнінде ез пікірін 
білдіруді әрі алғы сөз жазып беруді тапсырады. 
Алайда Ә-тің шығармалары маркстік кезкараска 
мулде жат, жазушының езі саясатта да, әдебиет- 
те де буржуазияшыл-ултшыл пиғылдан арылмаған 
деп каралған макалаға жеті адамның бірі болып 
кол койған («М, Әуезовтің емірі мен шығармашы- 
лык шежіресі», А., 1997, 101, 109-беттер).

Н. Ақбай.
БАЙЖАНБАЕВ Әнуарбек Ныметжанұлы (1923 -  
1989), мәнерлі оку шебері, диктор. Қазакстанның 
халык артисі (1973). 1944-1989 ж. Қазак радио- 
сында (1958-1961 ж. Қазак телевизиясында да) 
диктор болды. Эфир аркылы кептеген акын-жазу- 
шылардың туындыларын бояу-накышымен, мэне- 
ріне келтіріп окыды. Оның көркем сөз оку ше- 
берлігін кезінде Ә. жоғары бағалаған. Үлы жазу- 
шының «Абай жолы» эпопеясы бойынша жасалған 
радиокомпозицияны, баска да шығармаларының 
узінділерін майын тамызып окыған.
БАЙЖАНОВ Қали (1877-1966), әнші (бас). Қазак- 
станның халык артисі (1945). Атакты әнші әрі ком
позитор Жарылғапбердінің шәкірті. Өзінің «ІІІама», 
«Топай көк», «Ардак» деген әндерін, Біржанның, 
Акан мен Жаяу Муса т. б. композиторлардың, ха
лык әндерін шебер орындаушы ретіңце танылған. 
«Кекжеңцет», «Хаулау», «Қулбай» әндерін өзгеше, 
ерекше накышпен, өрнекпен орыңдаған. Әуезов ол 
орындаған әндерге ерекше мән берген. Әншінің 
өзіндік орындау ерекшеліктерін бағалаған, Абай 
әңцерін де өзінше бір ун, леп сарынмен айтатын. 
«Қараңғы тунде тау калғып», «Сегіз аяк», «Айттым 
сәлем каламкастар» ешкімді кайталамай, Қалидың 
орындау шеберлігін таныткан. Б. 75 жыл бойы ән 
салып, казак әншілік өнерінде өшпес із кдпдырды. 
БАЙЖАНОВ Сапар (1930-1999), жазушы. Фило
логия ғылымының кандидаты (1974). «Қазак 
әдебиеті» газетінде (1998, мамыр) жарияланған 
«Дарын әлемі -  кенен сыр» макаласында Зейнол- 
ла Қабдоловтың «Менің Әуезовім» роман-эссе- 
сінде және Т. Журтбаевтың «Талкы» кітабында 
Әуезов шығармашылығы мен емірінің әр турлі ке- 
зендерін суреттеу ерекшеліктерін ашкан. «Өскен- 
нен -  мурағат, өркенге -  улағат» кітабына енген 
(А., 1998) «М. Әуезовжайлы студенттік естеліктер- 
ден» атты макаласында Ә-тің устаздык тулғасы 
жайында кызыкты деректер келтіріп, улы жазушы 
өмірінің бір киын сәтін суреттеген. ^  оспантеп.

БАЙЗАҚОВ Иса (1900-1946), акын, әнші, компози
тор. 1920 ж. Семейде курылған «Ес-аймак» драма- 
лык труппасыңда Әуезовпен танысады. Бул кезде- 
су оның шығармашылык есуіне улкен әсерін
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тигізеді. Ә-пен бірге жүріп, казактың туңғыш улт 
театрының негізін салып, 1926 ж. Қызылордада осы 
театрдың алғашкы койылымдарында -  «Еңлік -  
Кебек», «Бәйбіше-токал» пьесаларында басты 
рөлдерде ойнайды, кейін «Қарагез» пьесасында 
Нарша бейнесін сомдап, журтшылыкты таланты- 
мен тәнгті етеді. 1922 ж. Ә. пенЖ. Шаниннің усыныс- 
тарымен Орынбордағы Қазак халык ағарту инсти- 
тутына окуға жіберіледі. 1934 ж. Абай атындағы 
Қазак мемлекеттік опера және балет театрының 
шымылдығы «Айман -  Шолпан» музыкалык дра- 
масымен ашылғанда, әнші-акын Жаркын бейнесін 
ойнайды. Ә. Б-тың айтыстағы суырыпсалма өнеріне 
жоғары баға берген. Бул орайда езінің «Айтыс 
елеңдері» зерттеуіңде Б-тың 1922 ж. Нурлыбек Бай- 
мүратовпен болтан айтысын ерекше атап өтеді. 1928 
ж. жазылған «Қазакстан мемлекет театры» атты 
еңбегінде: ол ойнаған казак театрының дәуірін 
ерекше тума талант дәуірі ретінде бағалайды. 1938 
ж. Мария, Расковалардың Мәскеуден Қиыр Шы- 
ғыска конбай ушкан ерлігі туралы табан астында 
өлеңмен жырлаған шеберлігіне Ә. сол кеште таң- 
калыс бідціріп, мундай кабілет ешкандай акында 
жоктыын айткан, «Шапшаң поэзия ағыны» деп баға 
берген. 1946 ж. Б. кайтыс болғанда Ә. акынды 
жерлеуді уйымдастыру комиссиясын баскарды. 
1956 ж. Б-ты еске алу кешінде сез сейлеп, 1940 ж. 
болтан казак пен қыртыз акындарының айтысын 
Исаның өз талантынан да асып тускендігін, өзінің 
де Иса сиякты осындай улды берген халыктан ту- 
тандытын мактан еткен. Осы кеште Ә. Абай туралы 
кітабын аяқтатаннан кейін, Исаның өмірі мен шы- 
тармашылыты туралы роман жазбак ойы бар 
екендігін мәлім еткен. Ә. пен Б-тың достык, шы- 
тармашылык байланыстары туралы акынның кызы 
М. Байзакованың естелік кітабында толык айтыл- 
тан («Порыв вдохновенный». А., 1987, 65, 68, 93- 
94, 113-114, 129-130-беттер).

С. Қорабай.

БАЙКЕНОВ Райысхан (1906-1978), актер. Қазак- 
станның еңбек сіңірген артисі (1944). 1935 жыл- 
дан бастап, өмірінің соңына дейін Шымкент об- 
лыстык казак драма театрында кызмет істеді. 
Б-тің актерлік өнерінде елеулі із калдыртан релдері 
Ә-тің пьесалары негізіңде койылтан спектакльдер- 
мен тытыз байланысты. Ол әккі карт Қыдыштың 
{«Түнгісарында»), орыс азаматы Сергейдің (Ә. пен 
Ә. Тәжібаевтің «Ак, кайыңында»), Көбей бидің 
(«Еңлік -  Кебекте»), кызу канды Қобыланды ба- 
тырдың {«Қаракыпшақ К,обыландыда») сахналык 
тулталарын езіне тән суреткерлік шеберлігімен 
нанымды, матыналы етіп сомдады.

К. Нүрпейісов.
БАЙКӨКШЕ Балтынбайулы (1813-1892), Абай за- 
манындаты белгілі акын. Абай оның шешендігін, 
турашыл, айтқыштытын жотары баталатан, кадір 
тутканының белгісі сол: ылти «Байкөке» деп отыр- 
тан. Б-нің де Абайды кадірлейтіндігі Қунанбай- 
дың бата окырындаты мына бір сөздерінен 
көрінеді: «Қунан кетті -  алдынан жарылкасын, ар- 
тында алтын қалды ат басындай». Қарамола сия- 
зында Б-ні ерткен Абай үш елдің жаксыларын 
бірігіп конак етіп отырган Дүтбай мен Айтказыны- 
кіне туседі. Осы жерде Б. узак өлеңін толтайды. 
Ә. акынның бул елеңде айткан тусін романында 
мундай жиынның алдында емес, осы сиязта келе
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жатқанжолда; «Жә, бәріңдеатшапдыр! Тустегіс!» 
(«Абай жолы», 1997, 3-кітап, 267-бет) дегізіп алып 
айтқыздырады. Басқы екі жолды Абай бастап, 
соңғы екі жол: «Кей жігітті пысық деп болыс қой- 
саң, қашан түсіп қалғанша жеп бітеді» (сонда, 
2-кітап, 263-бет) деген белгілі өлеңді Балқыбек 
сиязындағы болыстардың алдында аузына сала- 
ды. Ә. Б-ні осындай жиын кездеріңде ғана көрсе- 
теді де, аңда-санда аты аталғаны болмаса, шьғар- 
масының басқа тұсында оған оншалықты тоқта- 
лып жатпайды.

Т. Әюм.

БАЙҚАДАМОВА Данабике (1913 -1993), стено
графист-машинистка. Алматы қалалық екі жылдық 
стенографистер курсын бітірген. Республикалық 
газеттер мен баспасөз орындарында қызмет істе- 
ген. Құдайберген және Ахмет Жұбанов, Б. Май- 
лин, Ж. Жабаев т.б. ақын жазушылардың шығар- 
маларын, Жазушылар одағының съездері пленум- 
дарының материалдарын стенографиялаған. 
«Қазақ стенографиясы» оқулығын, бірнеше том 
естеліктер жазып қалдырды. 1948 жылдан Ә-тің 
«Абай жолы» романын жазушының ауызша айтуы 
арқылы стенографияға тусірген. «Мен білетін Әуе- 
зов» естелігінде (1961) улы жазушының сырт кезге 
белгісіз мінез-кулықтарынан, отбасылық тірші- 
лігінен, сондай-ақ еңбекқорлығынан, аса биік 
адамгершілігінен, зор парасаттылығынан, кіші- 
пейілділігінен т.б. көптеген жайлардан хабардар 
етеді. Мұхаң қаза болғанда, жоқтау шығарған 
(«Ана тілі», 21-22 маусым, 2004 ж ).

Н. Баутан.

БАЙМАҒАМБЕТ Мырзаханулы (1865-1925), Абай- 
дың досы, ертегіші. Ескене ішіңдегі Жуангтаяк ру- 
ынан. Атасы Тұғанбай -  Өскенбай бидің шабар- 
маны -  жауына жумсайтын, қорықпайтын, еркө- 
кірек жігіт болған. Туған әкесі Мырзахан ер ке- 
ңілді, пысықтьғы арқасында Құнанбайдың қасын- 
да журген. Б. Абайдың емір бойы сенімді серігі 
боп, оның аузынан естіп-білгенінің барлығын 
халыққа таратып, насихаттауда улкен еңбек 
сіңірген. Абай «Баймағамбетке» деп, әйелінің аты- 
нан әзіл өлең шьгарған, Жастайынан сөзге жуйрік, 
сырға берік, зерделі, жертанығыш Б. «Абай ертек- 
шісі» деген атаққа лайық болды. Ә, Б-ті өз көзімен 
көріп, ертегі-әңгімелерін тыңдаған. Абай, Құнан- 
бай әулеті жөнінде құнды деректер естіген. «Біздің

Мүхаңжумысүстіңае МашинкадаД. Байқадамова. 1943.

бағымызға, менің бағыма ертекші Баймағамбет 
узақ өмір сурді. Жасымда оны көп кердім, тыңда- 
дым. Бір ғажабы -  Абай аузынан естігендерін умыт- 
паған еді. Соның бәрі маған ауадай сіңіп, кеңіліме 
ұйыды» деп жазды улы суреткер. «Абай жолы» эпо- 
пеясында Б. бейнесі аса шебер, жылы юмормен 
суреттелген.

Л. Баймағамбетова. 
«БАЙМҮҚАМБЕТҮЛЫ ЖОЛДАС», жазушының 
очеркі. 1935 жылы жазылған. Шығарма Алтайдағы 
Ақжал алтын қазу кен орнындағы саяси басшы 
Жанай Баймуқаметұлының ұйымдастыру, тәрбие- 
лік қызметін керсетуге арналған. Очерк жанрлық 
жағынан -  портреттік очерк. Оның композиция- 
лык құрылысынан, сюжеттік желісінен аңғаратын 
жәйт -  онда әрбір эпизод, әрбір деталь, штрих- 
тар басты кейіпкердің образын ашуға қызмет 
етеді. Автор суреттеуінде Баймуқаметұлы тек сал- 
мақты пікірлер білдіретін білікті маман, жұмыс- 
шыларды бір мақсатқа жумылдыратын іскер бас
шы ғана емес, сонымен катар ол казак әні мен 
куйін суйетін, әдеби кітаптарды ден койып 
окитын, соған ой айта білетін мәдениетті азамат 
та. Муның бәрі очерк кейіпкерінің бейнесін жан- 
жакты ашуға септігін тигізеді. Акжалдың кулазы- 
ған кешегісі мен керкейген бугінгісі кең байтак 
Қазакстанда енді-енді жұмыс істей бастаған 
бірнеше өндіріс орындарының өткен тарихы мен 
алғашкы адымдарын танытса, койшы-колаңнан 
шыккан карапайым Жанай бейнесі -  сол кездегі 
кен орындарындағы басшылардың жинакталған, 
тұтаскан тұлғасы. Автор сөз арасында 1932-1933 
ж. ашаршылыкка соктырған асыра сілтеу саяса- 
тының зардаптары туралы да жанамалай сыр 
аңғартып етеді. Очерктің келесі бір тусыңда Ә. жаңа 
калыптасып келе жаткан алғашкы казак жұмыс- 
шыларының өкілдерімен таныстырады. ТәжірибелІ 
кеншілер Бокин, Қарауылулы, Ырғызбайулы си- 
якты азаматтардың әңгімелері аркылы бас 
кейіпкер Жанайдың алғашкы улттык жумысшы 
кадрларын даярлауда, калыптастыруда сіңірген 
еңбегі ашыла туседі. 30-жылдары жургізілген ин- 
дустрияландыру саясаты кезіндегі, алғашқы бес- 
жьщдыктар тұсындағы еңбек адамдарының ерлік 
істерін көрсету максатыңда жазушы алыс аудан- 
дардағы енеркәсіп орындарын да аралаған. Шы- 
ғыс Қазакстандағы казак жумысшылары 
тіршілігінен сыр шертетін очерктерінің бірі -  осы 
шығарма. Ә-тің өндіріс орнының саяси басшысы 
туралы жазған бул очеркінде каламгердің тілдік, 
стильдік өзгешелігін көрсететін тустар баршылык. 
Қазак публицистикасының сездік қорын орыс 
тілінен енген саяси-әлеуметтік, мәдени термиңдер- 
мен, өндіріске катысты кәсіби сөздермен байыта 
тускен. ІІІығарманың колжазбасы сакталмаған. 
Алғаш рет 1935 ж. 26 казаңдағы «Социалды Казак- 
стан» газетінде жарияланған. Жазушының 20 том- 
дык шығармалар жинағының 8-ші кітабына сол 
газеттегі нускасы езгеріссіз енгізілген.

Н. Акбай.
БАЙМҮҚАНБЕТОВ Жанай (1903-1937), жазушы- 
ның кейіпкері. Азамат соғысы жылдарыңда бөлім- 
ше комиссары болған. 1933 ж. Мәскеуде Қызыл 
профессура институтын бітіріп, 1933-35 ж. «Алтай- 
алтын» тресіне карасты Акжал кен баскармасыңда 
партиялык жумысты уйымдастырушы болып істе- 
ген. 1935-37ж. Б. Шығыс Қазакстаноблысы партия 
комитетінде енеркәсіп белімінің меңгерушісі, об- 
лыстык партия комитетінің 2- хатшысы кызметін



атқарған. Ә. 1935 ж. Ақжалда болған кезінде 
Б-тың ұйымдастыру-тәрбиелік іс-әрекетін көзімен 
көріп, «Баймұханбетұлы жолдас» деген мақала 
жазып, сол жылғы 26 қазанда «Социалистік Казах
стан» газетінде жариялаған. Одан бұрын 1935 ж. 
23 қазанда «Правда» газетінде «Товарищ Жанай» 
деген атпен басылып шықты.

Қ. Керейбаев.
БАЙМҮРАТОВ Болат (1936 ж. т ), режиссер. 
Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызмек- 
тер] (1976), Ә-тің «Қарагөз», «Еңлік-Кебек», Б. 
Майлиннің «Жалбыр», А. Шамкеновтің «Адасқан 
қаз» пьесаларын сахнада қойды. Спектакльдері 
Мәскеу, Алматы театрларында көрсетілді. Ә-тің 
туғанына 70, 80, 90, 100 жыл толуына орай, Қа- 
рауылда өткен халық ойыңцары мен сахналанды- 
рылған көріністерді ұйымдастырды.

С. Журтбай.
БАЙМҮРАТОВ Нұрлыбек (1887-1969), ақын. Ай- 
тыс өнерінің ірі өкілі. Қазақстанның еңбек сіңірген 
өнер қайраткері (1939). Б-тың ақыңдық талантына 
Ә. жоғары баға беріп, қолдау көрсетті. 1922 ж. Се- 
мейде өткен Б. пен Исаның айтысына куә болған 
жазушы «Айтыс өлеңдері» атты зерттеу еңбегінде 
(1948) айтыстың тыңнан салған ерекшелігіне тоқ- 
талады да, айтыстың олқы түсын да, жетістік жа
тым да атап өтеді. Ә-тің кеңесімен Нұрлыбек «Қала 
сулуы» атты поэма жазады. Бұл туралы өзі: «Менің 
«Қала сұлуы» атты поэмамды жазуға Мухаң үлкен 
эсер етті. Осы поэманы оған оқығанда, өте бір 
ықыласпен ұнатты» деп еске алады. Қаланың кейбір 
оғаш мінезді, жеңілтек, бояма «сұлуларының» жат 
қылықтарын шебер суреттеген бұл поэманы Ә. өте 
унатып, 1925 ж. «Таң»журналыңдажариялатқан. Бұл 
Б-тың баспа бетін көрген тұңғыш шьғармасы еді. 
1939 ж. қарашаның 10-12 күңдері халық ақыңдары- 
ның республикалық бірінші слеті өтіп, Б. Сыр сүлейі 
Нартай Бекежановпен айтысты. Ә.: «Ең алғашқы 
күрделі, көркем, терең мазмұнды айтыс 1939 жылы 
Алматы қаласында Нартай, Нұрлыбек сияқты екі 
атақты ақынның айтысы турінде өтті. Айтысушы 
екі ақын жалынды, көркем жырларды суырыпсал- 
ма өлеңмен, қалың жұртшылық алдыңда тудырып 
жарысты. Еңбек жемісін айту ретінде Нартай мен 
Нұрлыбек өздерінің... облыстарын салыстырып та 
сөйледі. Бірі шалқар өзен Ертістен, екіншісі Сыр- 
дан шыққан ақындар, социалистік дәуірде жаңғы- 
рып көркейген табиғат көріністерін де, ел тірлігін 
де айтыстың кең жарқын тақырыбы етіп алды» деп, 
екі ақын шеберлігін ауызға алады. ^  қорабай

БАЙМЫРЗАЕВ Орысбай Жұбайұлы (1939 ж. т.), 
сәулетші. Профессор (1992), Қазақстанның еңбек 
сіңірген сәулетшісі (1981). ҚазКСР Мемлекеттік 
сыйльғының лауреаты (1983). Республика көркем- 
сурет мектеп-интернаты (1986), жер серіктерімен 
байланысу лабораториясы (1986), бұрынғы 
«Крамдс Банк» (1992) ғимараттарының авторы. 
М. Әуезов атындағы Қазак драма театрының жаңа 
ғимаратының жаңа жобасын (1980), М. Әуезов 
монументін (авторлармен бірге, 1980) жасады. 
БАИРОН Джордж Ноэл Гордон (1788-1824), ағыл- 
шын акыны, революцияшыл ромащизмнің көрнек- 
ті өкілі, Шьғармаларында булікшіл жеке каһарман- 
ның бейнесін жасады, ұлт-азаттық козғалысын 
жырлады, устем тап өкілдерін өлтіре сынады, жұ- 
мысшыларды жақтады. Туындыларында акындык 
кызулык, терең лиризм, батыл идея, айкын су- 
реттілік басым бодды. Ә. «Абай (Ибраһим) Құнан-
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байұлы (1845-1904)» атты монографиясында улы 
акынның М, Ю. Лермонтовтың тәржімасы аркылы 
Б-ның жырларын жаксы білгенін және оның «Көңі- 
лім менің караңғы, бол, бол, акын!», «Альбомға» 
(«Сал демеймін сөзіме ыкыласыңды») казак тіліне 
аса шебер аударғанын жазған.
БАЙСАЛ (1816-1875), жазушы кейіпкерінің прото
тип!. Руы -  Көтібак. Дерек айтушылар 59 жасында 
елген еді дейді. Ел аузындағы естеліктерде: 
«Орынкожа сыкылды, имектеу, узын, кызыл, кой- 
кез» десе, тағы бір жерде «Байсал арам кісі емес 
еді. Қараторы, жіңішке, сулу кісі» (папка N»29, 145- 
бет) деген пішіндемелер кездеседі. Орынкожа -  
Байсалдың ұлы, жазушы оны білетін болған соң, 
кергендер әдейі онымен салыстырып отыр. Абай 
жас кезінде суға түсіп жүргенде, өтіп бара жатқан 
Бежей, Байсадцарды көреді де, алдарынан киініп 
шығып, сәлем береді. Сонда Байсал: «Сәлемін 
алып неғыласың антұрғанның баласының» дейді. 
Бірак оған карамай, Бежей батасын береді. Ал 
осы бір мезетті жазушы «Абай жолы» романында 
ауылда емес, Құнанбай, Бежейлердің Қаркара- 
льға дауласа барған кезіндегі жағдайлармен бай- 
ланыстырып керсетеді. Осыңдай аздаған езгеріс- 
тер болмаса, тұтас алғанда Байсалға катысты 
әңгімелердегі мінез, пішін, іс-әрекеттері эпопея- 
да сол калпында суреттелген.

Т. Әкім.

«БАЙСАЛДЫ ЗЕРТТЕУ ҚАЖЕТ», жазушынын 
макаласы. Орта Азия мен Казахстан халыктары 
әдебиетінің очерктерін жасау жөніңде 1955 ж. Ал- 
матыда өткен республикааралык мәслихатта сейле- 
ген сезі. Осының негізіңде жазылған макала «Казак 
әдебиеті» газетінің сол жылғы 24 маусымдағы са- 
нында жарияланды. Кейін Ә-тің 20 томдык шьғар- 
малар жинағында жарык көрді (19-том, 336-340- 
беттер). Жазушы бул мәслихатта жарыссезге каты- 
сушы ретінде сейлеп, Орта Азия мен Казахстан ха- 
лыктарының казіргі әдебиетін зерттеу мәселелері 
жөніңде ой-ұсыныстарын айткан. Бұл ретте дәстүр 
мен жаңашыдцык проблемасын халыктык дәстүр- 
лерді өркендетуге байланысты көтеріп, шеберлікті 
үйрену мәселесін де умьп'пауды айтады. Реализм 
әдісін игеру мәселесін сез етіп, шығармалардың 
ңцеялык мазмұн, заман шындьғын суреттеу жағы- 
нан реалистік туынды дәрежесіне кетерілуіне 
септігін тигізетін жайларды әңгімелейді. Біріккен 
мәслихат жұмысындағы кейбір кемшіліктерге де 
токталып, проблемалык мәселелерді талкылауда 
жалпы шолу жасау, шьғармалардың аттарын тізу- 
мен шектелу, казіргі әдебиет мәселелерін айтудан 
ауыткып, еткен ғасырлар әдебиеті туралы сөз 
козғау жайларын сынға алады. Жоғары дәрежелі 
керкем шығарма жазатын «әдебиетшілер үшін, 
әсіресе жас әдебиетшілер үшін оқу, оку және оку 
керек дер едім» деген аталы пікірімен коса, 
«шеберлікті кажымай-талмай үйренбейінше бол- 
майды» деп кеңес береді.

Н. Жанақова.

БАЙСЕЙІТОВ Канабек (1905-1979), әнші-актер, ре
жиссер, драматург, улттык музыкалы театрдың 
негізін калаушылардың бірі. Казакстанның халык 
артисі (1936). 1930-33 ж. Қазак драма театрының 
труппасына кабылданып, оның студиясында білі- 
мін жетілдіреді. Мунда ол Ә. жазған «Еңлік -  Ке- 
бектегі» Кебек (1933), жаңадан уйымдаскан музы-
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калы театрда «Айман -  Шолпандағы» Арыстан (1934) 
рөлдерін, мунан кейін Төлеген («Қыз Жібек»), Тар- 
ғын (»Ер Тарғын»), Сүгір («Жалбыр»), Абай («Абай») 
т. б. басты партияларды орындады. Опера теат- 
рыңдағы алғашқы режиссерлердің бірі болды. Оның 
режиссурасымен «Абай» (1967, республикалық 
Мемлекеттік сыйлығы), «Қыз Жібек», «Амангелді», 
«Қамар сулу», «Алтыншаш», «Дударай», «Даиси», 
«Евгений Онегин» опералары қойылды. Көптеген 
кинофильмдерге тусті. «Қазақ драма театрының 
тамаша табысы» (1935), «Ревизор» ойыны туралы» 
(1936), «Алма бағында» туралы» (1937, К. Байсейі- 
товамен бірге), «Суйсінерлік іс» («Тунгі сарын» ту
ралы, 1937) т. б. мақалаларыңда Ә-тің 30-жылдар- 
дағы драмалық шығармалары туралы өз ойларын 
білдірген. Ал «Есімде қалған ескерту», «Соңғы «охо
та» атты естеліктерінде ұлы жазушының жайдары 
әрі аңқау мінезін, теңіздей терең білімін, ұлттық 
театрды дамытып, қалыптастыруға қосқан ұшан- 
теңіз еңбегін сөз ете келіп, «алып мунараның шы- 
нар басын жанында турып көру мумкін емес; ол 
ушін араға улан-ғайыр кеңістік салып, ұзаңқырап 
барып, көз салу қажет; соңца алыстаған сайын мұна- 
раның биіктігіне тәнті боларың хақ; Мухтар Әуезов 
туралы ойға батқан шағымда осыңдай алып муна- 
ра көз адцыма елестейді де турады» деп, даныш- 
пан қаламгердің аруағына бас иеді.

Б. Қундатбайүлы.
БАЙСЕЙІТОВА КҮЛӘШ (Гулбаһрам) Жасынқызы 
(1912-1957, Алматыда жерленген), әнші (лирика- 
колоратуралық сопрано), актер, казак опера өне- 
рінің негізін калаушылардың бірі. КСРО халык 
артисі (1936). 1930 ж. өзінің өмір жолын Қазак дра
ма театрында актерлік кызметтен бастаған дарын 
иесі көптеген драмалык пьесаларда әр турлі сах- 
налык бейнелерді жасады. Қазактың музыкалык 
комедиясындағы Айман рөлінен бастап, опера 
және балет театрыңда Е. Г. Брусиловскийдің «Қыз 
Жібек», «Жалбыр», «Ер Тарғын», М. Төлебаевтің 
«Біржан мен Сара», А, Жубанов пен Л. Хамидидің 
(либреттосы Әуезовтікі) «Абай» т. б. операларда 
турлі партияларды орындап, әншілік-актерлік та- 
лантын таньпты. Ә. «Алғаіщы эсер» макаласында 
«Ер Тарғын» операсы туралы толғана жазды: 
«Куләшка-Акжуніске келгенде, бұрын казак 
әдебиеті, казак сахнасы көрмеген жолбарыс 
тулғалы, кұбылмалы, сайкал, сегіз кырлы мусінді 
көрдік. Куләш бул рөдде өзіне де, өзгеге де сон- 
шалык жат, жаңа рөлде так кырланған алмастай 
төңкеріле кубылады. Барлык мінез кылығының өрі 
мен ылдиы, кунгейі мен теріскейі көруш іге 
мастерлік әнін де, әсіресе, жарк-журк еткен ойы- 
нынан да өте әдемі көрініп отырады» («Социалды 
Қазакстан», 1937, 17 каңтар). Б. улы жазушы ауда- 
рған «Ревизор» пьесасының койылымы туралы 
өзінің журекжарды ак тілегін арнаса, Қанабек екеуі 
1937 ж. Қазак драма театрында койылған Ә-тің 
«Алма бағында» пьесасы туралы жаксы лебіздер 
бідцірді («Социалды Қазакстан», 1937, 24 маусым). 
Ал Ә-тің орыс тіліңце койылған «Тунгі сарын» пье- 
сасын журтшылык суйсіне көретін дәрежеге 
жеткізе орындады. («Қазак әдебиеті», 1937, 15 
наурыз).

3. Коспаков.
БАЙСЕРКЕНОВ Маман (1937 ж.т ), актер, режис
сер, устаз. Қурманғазы атындағы Алматы мемле-

кеттік консерваториясының актерлік бөлімін бітір- 
ген (1961). Қазакстанның еңбек сіңірген өнер кай- 
раткері (1970). Қазакстан Ленин комсомолы сый- 
льғының лауреаты. Атырау, Қызылорда, Жамбыл, 
Алматы театрларында еңбек етті. Ә-тің «Қобылан- 
ды» пьесасын Қызылорда театрында койып, кө- 
рермендердің ыстык ыкыласына бөленді. Б. шы- 
ғармашылык кызметпен де шұғылданады. Ал 
«Абылайдың уш аманаты» деген пьесасын М. Әуе- 
зов атындағы театрда өзі койды.
БАЙСЕРКЕ Қылышулы (1841-1906), куйші, ком
позитор. Жетісудағы куйшілік өнердің көрнекті 
өкілдерінің бірі. Ол Шу алабында өскен, ел аралап 
куй тартуды кәсіп еткен, тарткан куйлерінің тари- 
хын, шығу тегін сөзбен әңгімелеп отырған. «Ат 
ойын», «Жекпе-жек», «Жетпіс бутак», «Сылкыл- 
дак», «Қоңыр», «Қалипа-Қалыш», «Тул катын», «Ке- 
ліншек», «Төрт карта», «Үран куй» сиякты куйлері 
заманында кеңінен мәлім бодды. Оны кейін көпте- 
ген куйшілер орындап, елге белгілі етті. А. Жуба
нов өзінің зерттеулерінде сөз етсе, Ә. те ауыз әде- 
биетке катысты жазбаларында әншілік, куйшілік, 
жыршылыкка халыктык асыл мура ретінде карап, 
толып жаткан куйшілердің катарыңда Б-ге де көңіл 
аударған.
БАЙТАНАЕВ Әбіш (1910-1993), әдебиет зерттеу- 
ші, аудармашы, педагог. Филология ғылымының 
докторы (1976), профессор (1977). Қазак КСР жо- 
ғары мектебінің еңбек сіңірген кызметкері (1971). 
«Абай жолы» роман-эпопеясының көркемдік по- 
этикасы, ерекшеліктері туралы «Шын шеберлік» мо- 
нографиясы (1969) және «Абай жолы» айшыктары» 
атты кітабы (1995) жарык көрді. Б. улы жазушының 
шығармашылығы женінде оңцаған макала, еңбек- 
тер жазды. 1959-1961 ж. Ә. Оңтустік Қазакстанға 
келген сапарыңда облысты бірге аралаған.

К. Сыздыков,
БАЙТАНАЕВ Болат Әбішұлы (1944-1998), әде- 
биет зерттеуші. Филология ғылымының докторы 
(1994) профессор. Шығармаларын орыс тілінде 
жазды. Ғылыми еңбектері әдебиеттану мәселе- 
леріне арналған. «Жанрдың төркіні» кітабында 
(1987) Ә-тің «Қорғансыздың куні», «Көксерек» әң- 
гімелерінің жанрлык ерекшеліктерін теориялык тур- 
ғыдан талдады. «Қазак романының көркемдік 
кұрылымындағы поэтикалык дәстурлер» атты мо- 
нографиясында (1994) «Абай жопы» эпопеясын- 
дағы ауыз әдебиеті дәстурлері мен ауызекі 
әңгімелеу урдістері кеңінен баяндалған.

К. Сыздьков.
БАЙТАСОВ Абдолла (1901 -  ө. ж. б.), журналист, 
котам кайраткері. Омбы муталімдер семинария- 
сын бітірген (1917), Орта Азия мемлекеттік универ- 
ситетінің Шытыстану факультетінде окытан (1924- 
27). Алаш козталысын коддап, Қазак комитеттерін 
курута катыскан. Петропавддаты «Бостандык туы» 
газетінде (1921-23), Ташкенттегі жумысшы фа- 
культетінде, Қазакхалыкатарту институтында кыз- 
мет еткен (1923). «Ак жол» газетінің редакциясын- 
да тылым мен техника бөлімін баскартан (1928), 
«Алка» әдеби уйымын курута катыскан. 1929 ж, 
кутын-сургін кезіңде туткындалып, 1930 ж. 4 сәуір- 
де Ресейдегі Архангельск каласына жер аударыл- 
тан, сонда каза тапқан. «Жас алаш», «Жас кай- 
рат», «Еңбекші казак» газеттерінде сол замандағы 
көкейкесті мәселелер туралы көптеген макалала- 
ры жариялантан. Ташкентте жургенде Ә-пен таны- 
сып, тытыз карым-катынаста болтан, өмірге. ко- 
тамта көзкарастары уштасып, бір пікірді устантан
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М. Әуезов пен Н. Байтеміров Ыстықкөдде. 1960.

Болашақ жазушымен Қызылордада бірге түскен 
суреті сақталған (1926).
БАЙТЕМІРОВ Насирдин (1916 ж. т,), қырғыз жа- 
зушысы. Балаларға арналған «Ертегілер» кітабы 
1948 ж. жарық көрді. Бұдан кейін «Азамат» повесі 
(1948), «Салтанат» (1949), «Соңғы патрон» (1955), 
«Жұлдызым» (1958), «Тарих ескерткіші» (1966), 
«Санта» (1970), «Өмір елегі» (1972) романдары т. б. 
жарияланды. Ә-ті 30-жылдардың соңынан бастап 
білген. Әр түрлі жиыңцарда, конференциялар мен 
съездерде, Бішкек пен Алматыда ұлы жазушымен 
кездесіп, ой-пікір алмасып жүрген. Бұл туралы 
қолжазба естелігінде жазған (N»642-nanKa, 1-4- 
беттер) және Мұхаңа «Көлде жүрөт» деген ұзақ 
өлеңарнаған. Б-тіңкөптегенкітаптары Ә-тіңкітап- 
ханасында сақталған, солардың біразына автор 
қожаңба жазып сыйлаған.
БАЙТОҒАЕВА Гүлбараш (1928 ж.т.), педагог, та
лым. ҚазМУ-дың филология факультетін (1949), 
ҮҒА-ның аспирантурасын (1957) бітірген. Филоло
гия ғылымының кандидаты (1959), доцент (1963). 
«Қазақ тіліндегі күрделі анықтауыш сөйлемдер» 
(1962), «Қазақ және орыс тілдеріндегі күрделі сөй- 
лемдерде салаластырудың сабақтастарға ауысуы» 
(1968) т.б. ғылыми еңбектері жарық көрді. «Есте 
журген естелік» («Егемен Казахстан», 29 маусым, 
1996), «Үмытылмас ұшырасулар» (соңца, 24 қырк- 
үйек, 1996), «Жадымда жүрген жаңғырық» (сон- 
да, 25 қыркүйек, 1996), «Үлы устаз шапағаты» (сон- 
да, 19 қараша, 1996), «Үлы ұстазбен ақырғы ұшы- 
расу» (сонда, 10 қыркүйек, 1997), «Мұхаңның мұ- 
ражайы осылай ашылған» («Жас алаш», 15 нау- 
рыз, 1997) т.б. мақалаларында Ә-тің өмір кезең- 
дерінен елес беріп, оның төңірегіндегі адамдар- 
мен қарым-қатынасы, адамгершілігі, білімпазды- 
ғы, журегін ің кірш іксіз тазалығы сияқты асыл 
қасиөттері туралы өз пайымдауларын баяндаған. 
Б-ның осындай естеліктері «Біз және біздің за- 
мандастар» атты кітабында қайта жарияланды (А., 
2001, 16-59-беттер). н.ОспангеП.

БАЙТҮРСЫНОВ Ахмет (1873-1938), ақын, туркіта- 
нушы, әдебиет зерттеуші, публицист, педагог, ау- 
дармашы, қоғам қайраткері. Табиғатынан аса да- 
рынды туған талапты бала Ахмет 1882-84 ж. әуелі 
көзі қарақты адамдардан өз үйінде хат танып, 
артынан жақын жердегі ауыл мектебінен сауат 
ашады да, 1886-1891 ж. Торғай қаласындағы екі

класть! орысша-қазақша училищеде, 1891-95 ж. 
Орынбордағы муғалімдік мектепте оқып, білім 
алады. 1895 жыдцың 1 мамырынан бастап мұғалім 
болады: Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы атырабын- 
да бала оқытады, өмір, тіршілік күйбеңіне арала- 
сады, әділет үшін күреседі, жуандарға, байларға 
қарсылық біддіреді, патшаның отаршылдық сая- 
сатын айыптайды. Бостандық аңсаған, күреске 
шақырған елеңдер жазады. Ақыры Қазақстанда 
тұру хұқынан айрылғандықтан, 1910 ж. 21 ақпаңда 
турмеден шығып, наурыз айында Орынбор қала- 
сына келеді. Будан кейін Б-тыңөміріндееңкүрделі, 
қызықты, қажырлы кезеңдер басталады. 1913-18 
ж. арасында «Қазақ» газетінде редактор болып, 
орасан зор әлеуметтік-тарихи қызмет атқарады, 
халық өмірінің сан алуан көкейтесті мәселелерін 
көтереді, елді прогреске, өнер-білімге үндейді. 
Алаш қозғалысы тұсында (1917-19 жылдың басы) 
Б. жаңа өткел, соны epic іздейді. Азапты толға- 
ныс, өзгерту эволюциясынан өтіп барып, 1919 жыл- 
дың наурыз айында бұрынғы ұлт интеллигенция- 
сының кептеген өкілдерін өзімен бірге алып, ке- 
ңес өкіметі жағына өтеді -  Қазақ өлкесін басқару 
жөніндегі Әскери-революциялық комитеттің 
мүшесі ретінде оның жумысына белсене араласа- 
ды. Республика оқу халық комиссары, Бүкілодақ- 
тық Орталық Атқару Комитетінің мүшесі (1920-26 
ж.), Казахстан Академиялых орталығының жетек- 
шісі, Ташкент, Алматы жоғары оху орындарында 
профессор болады, сейтіп жаңа заман үшін күрес- 
ке түседі. Адамгершілік нормалар бузылып, ста
линизм хылышынан хан тамған кезеңде Б. әуелі 
1929 ж. бір усталып, абахтыға хамалады, лагерь 
тепкісінде узах азап керіп, 1936 ж. хайтып келеді, 
бірах 1937 ж. тағы да репрессияға ушырап, 1938 ж. 
атылады. Үлы жүректің ауыр тағдыры осындай.
Өз уахытының хилы хубылыстарын бағалауға, бо- 
лашах алыс ерістерді керуге келгеңце жас Ә-тің 
даналығына таң халмасха болмайды. Алмағайып 
ағыстарға малтығып, халың туманда адаспай, 
Б-тың тарихындағы орнына хатысты дел бүгінгі 
күнмен үңдес, хайта хұру рухына орайлас пікір-тужы- 
рымды халай тауып айтхан десеңші. Ол: «Ахаң 
ашхан хазах мехтебі, Ахаң түрлеген ана тілі, Ахаң 
салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, «Кырых мысал», 
«Маса» еңбегі, «Казах» газетінің 1916 жылдағы хан 
жылаған хазах баласына істеген еңбегі, енер-білім, 
саясат жолындағы хажымаған хайраты біз ұмытх- 
анда да тарих ұмытпайтын істер болатын. Оны 
журттың бәрі де біледі. Бұның шындығына ешхім 
дауласпайды» деп жазған («Акжол», 1923, 4 ахпан). 
Б-тың хазахша әліппе жасауы, араб жазуына кір- 
гізген реформасы, хазах тіл білімінің негізгі тер- 
миндерін халхымыздың бейнелі ойлау мүмкін- 
дігімен сабахтастырып, ез топырағымыздан та- 
буы, оларға тұңғыш аныхтама беруі, дыбыс жүйе- 
сін (фонетика), сөз жүйесін (морфология), сөйлем 
жуйесін (грамматика) халыптастырып шығаруы -  
улан ғайыр еңбек. Кезінде Ә. ауызға алған, хазір 
кейбір зерттеушілер айтып жүрген «Мәдениет тари- 
хы» деген еңбегі болған. Б. жинап, реттеп, сұрып- 
тап бастырған екінші фольклорлых мура -  1926 ж, 
Мәскеуде жарияланған «23 жохтау». Казах тарихы- 
ның 400 жылдых мерзімін хамтитын 23 жохтау, 
хайғы-хасірет жырлары берілген. Бұлардың ішіңце 
Бапай батыр, Каз дауысты Казыбех би, бірнеше
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тарихи тұлғалар бар, түсініктемелердегі деректері 
дәлелді. Б-тың ғалым-теоретик, эстетик-сыншы 
түлғасын айқыңдап беретін курделі, толымды, жа- 
ңашыл туындысы Ташкентте 1926 ж. «Әдебиет та- 
нытқыш» («Теория словестности») деген атпен ба- 
сылған. Араға екі-үш жыл салып, авторы үсталып 
кеткен соң бүл еңбек көпшілік арасына мол тарап 
үлгермеді. Бірақ қазақтың үлттық әдебиеттануы- 
ның ғылыми негізі, методологиялық арналары, 
басты-басты терминдері мен категориялары түп- 
түгел осы кітапта қалыптастырылған.
Б. өз шығармаларымен, әлеуметтік қызметімен, 
курес өнегесімен Ә-ке, оның буынына ерекше ық- 
пал жасаған киелі түлға болды. Ә. «Ахаңның елу 
жылдық тойы» деп аталатын мақаласында: «Ахаң- 
ның майдаиға алғаш жыры шығып, әдебиет, сая- 
сат жолыңда жол бастаған күндері бәріміздің де 
есімізде. Ахаңның қазақ оқушысының ойы мен 
пікірін тәрбиелеген заманнан бір ой ұзағамыз жоқ, 
Қаламынан туған өсиет-үлгісі әлі есімізден кеткен 
жоқ. Патша заманындағы үкіметтік әр зорлыққа 
харсы салған үраны, ойымызға сіңірген пікірі әлі 
күнге дейін үйреніп қалған бесігіміздей көзімізге 
жылы үшырайды, қүлағымызға жайлы тиеді» деп, 
Б-тың шығармашылық және қайраткерлік қызметі- 
не аса зор әрі әділ баға берген.

Р. Нурғали.

БАЙҮЗАҚ (т.-ө. ж. б.), Абайдың замандасы. То- 
бықтының Бөкең деген руынан тарайды. Абай 
онымен жақсы сыйлас болған. «Қыздарға» деген 
өлеңінде мынадай жолдар бар: «Қойдан қоңыр, 
жылқыдан торы Бәкең» деп, олардың алып-жүлып 
кетер істерімен шаруасы жоқ, адал, момындығын 
меңзейді, Б. -  сол хыздардың ағасы. Кейін Абай- 
мен қүдандалы болып кеткендігі МІнәш Әрхамқы- 
зының: «Атам Оразымбет пен енем Үмітей әжемді 
(Кәкітайдың екінші әйелі Бибі) қүшақ жая қарсы 
алды. Анық білетінім, біздің үй мен осы Байүзақ 
би баба шаңырағымен бүрын да қүдандалы, сый
лас адамдар екен. Әжем ескілік салтты ете қатаң 
сақтайтын иманжүзді адам еді» деп еске алуынан 
көрінеді («Мухтар Әуеэов туралыестеліктер», 1997, 
201-202-беттер).
БАЙЫРМАНОВ Хасен (1905-1986), актер, әнші. 
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі (1944). 1930 ж. 
Қазақ драма театрына қабылданып, Ә-тің «Еңлік -  
Кебегінде» Жапалдың, Ж. Шаниннің «Шахтасы» мен 
«Торсықбайында» Жалшының редцерін ойнап, ак- 
терлік өнерге бейімділігін танытты. 1934 ж. ашыл- 
ған Семей театрыңда өмірінің соңына дейін еңбек 
етіп, кегттеген сахналық бейнелер жасады. Мүнда 
Ә-тің пьесалары бойынша қойылған спектакльдер- 
дің барлығына қатысып, мырзасын жанын салып 
мақтайтын Жантық («Айман -  Шолпан»), майтал- 
ман би Қараменде («Еңлік -  Кебек»), Төлеген 
(«Қыз Жібек»), Қонқай («Ақан сері -  Ақтоқты»), 
Қарабай («Қозы Көрпеш -  Баян сулу») рөлдерін 
т. б. ойнады. Халық әндерін орыңдауда езіне тән 
ерекшелігімен танылды. Иса Байзақовтың «Жел- 
дірмесін» келістіріп орындаған.

Б. Қундак6айу/ы.
БАКУ, Әзірбайжан Республикасының астанасы, ірі 
өнеркәсібі бар, ғылыми және мәдени орталық. 
Каспий теңізінің батыс жағалауында, Апшерон тү- 
бегінің оңтустігіңде орналасқан. Мухаң Б-де бір- 
неше рет болды. 1947 ж. Низамидің 800 жылды-

А. Байтурсынов.

ғын Әзірбайжан Ғылым акаде- 
миясы, Жазушылар одагы әзір- 
байжан халқының, әдебиеті 
мен мәдениетінің тойы ретіцде 
өткізді. Тойға Қазақстаннан Ә. 
қатысты. Жазушының сейлеген 
сезі «Азербайжан муәллими»
(26.9.1947) газетінде «Совет 
халгларының ифтихары» деген 
атпен басыдды. Мерекеге бай- 
ланысты түсірілген «Халық жыр- 
шысы» атты кинотаспаның ке- 
шірмесі Ә. мұражайының қо- 
рыңда сақтаулы. 1954 ж. 15 сә- 
уірде Әзірбайжан Жазушылар одағының съезіне 
шақырылған делегаттардың ішінде К. Симонов, 
П, Антокольский, М. Танк, Ә. болды. Жазушының 
кітапханасында әзірбайжан жазушыларының 
еңбектері. Низами шьғармалары бар.

Р. Досьмбекова.
БАҚАНАС, Шыңғыс тауының «Сырт» деп аталатын 
батыс оңтүстік беткейінен бастау алатын өзен. Қар 
қалың тускен жылдары Байқошқар өзенімен қосы- 
лып Балқаш көліне құяды. Көбінесе Емілтаудың 
қурдымына сіңіп, қаққа айналады. Жағасы -  жар- 
тасты, тадды, шілікті, қияқты, сарғалдақты болып 
келеді. Тобықты елінің жайлауы. Ә. езінің «Абай 
жолы» роман-эпопеясыңда Б. өзенінің жылдың төрт 
мезгіліңдегі көріністерін барынша әсерлі бейнелеп 
жазған. Ә. 1922-24 ж. Б. езеніне бөгет жасатып, 
тоған арқылы оның суын жазыққа шығартып, егін 
салдырған. Оған Әрхам Ысқақов пен Бердеш 
Әзімбаев жетекшілік еткен. Бул оқиға жазушының 
«Үш кун» атты әңгімесіне арқау болды.
БАҚАНАС КАНАЛЫ (Мухтар каналы), суланды- 
ру арығы. Шыңғыс тауының теріскейіндегі Бақа- 
нас өзенінің бойынан 1922-24 ж. қазылған. Үзын- 
дьғы -  12 км. 1922 ж. сәуір айының 2-жартысында 
сол кезде Қазақ АКСР Орталық атқару комитетінің 
саяси хатшысы қызметінде істеп журген Ә. Семей 
облысына төтенше өкілетті әкім болып келді. 
Қазақ қызметкерлерін кеңес мекемелеріне тарту, 
несие-қарыз кооперативтерін құрып, жергілікті 
халықты кәсіпшілікке үйрету, егін салуға бойсын- 
дыру мәселелері бойынша ел арасына үгіт-наси- 
хат жүргізді. Сол жолы туған еліне барып, егін 
шаруашылығының қандай тиімді екендігіне көз- 
дерін жеткізді. Сөйтіп Семей губерниялық жер бө- 
лімінің бастьғы И. Әлинге поселка сгілуға жәрдем- 
дес, үкіметтің заңы бойынша берілетін кемек-жәр- 
деміңді бер деп хат жазды. Ә-тің өзі қаладан су 
технигін шақырып, каналдың орнын анықтатты. 70 
адамнан құрылған кооператив мүшелері 12 шақы- 
рымдық каналды үш айда қазып бітірді, Несие 
каражатпен қамтамасыз етті. Соның нәтижесінде 
Шыңғыс өңірі астыққа деген муқтаждықтан қутыл- 
ды. Канал 1927 жылғы жаппай тәркілеу науқанына 
дейін үзбей жумыс істеді, Арықтың узын арнасы 
мен тоспа қойған бөгетінің аңғары қазірге дейін 
шаруашылықтың кәдесіне жарап келеді. Жергілікті 
халық оны «Мухтар каналы» деп атайды,

Т Журтбай
БАҚБЕРГЕНОВ Сәуірбек (1920-1997), жазушы. 
аудармашы. Қазақстанның халық жазушысы 
(1996). «Талғат» (1950), «Менің досым» (1953), «Ал
тын күрек» (1958), «Алтынкемелден асканда» (1961), 
«Акбоз атты ару» (1986) повестеріңде, «Қайран ше- 
шем» (1963), «Қарға тамған қан» (1967), «Қан то- 
заң» (1984), «Бөрте Шыңғыс ханның жубайы»



(1986) т. б. ромаидарында соғыс пен бейбітшілікті, 
тарихи адамдардың өмірін, жасампаз еңбекті, 
дәуір тынысын суреттеді. «Ақын туралы постанов
ка» атты мақаласында Ә-тің «Абай» трагедиясы- 
ның сахнада сәтті қойылуы, шығарманың шымыр- 
лығы туралы сыр бөліскен («Социалистік Қазақ- 
стан», 1950, 11 қаңтар).
БАҚСАЙЫС, Бақшайыш (8 ғ-дың соңыңда), сопы- 
лық ағымының ірі өкілі, Ә-тің арғы аталарының бірі, 
Б-тың шыққан тегі араб халифатының төртінші ха
лифы Әзірет Әлінің баласы М^аметханафияға ба- 
рып тіреледі. Қожа Ахмет Йасауи атыңд. халықар. 
қазақ-турік ун-ті жанындағы тарих және этнофило- 
логия ғылыми-зерттеу орталығының қолжазба 
қорында Созақ ауд-нан табылып сақталып келе 
жатқан «Темірнама» деп аталатын қолжазбада Фе
ргана мен Құжанггағы шейх Камаладдиннің бала- 
сы Насреддин еді деген дерек-мағлумат беріледі. 
Осы Насреддиннің Сайд ата қойған лақап аты «Бақ- 
сайыс» еді деп беріледі. Сайд ата Б-ты жеті жасын- 
да Дешті Қыпшаққа халифа әрі пір етіп тағайын- 
дайды. Осы себепті Дешті Қыпшақтың ханы Б-ты 
Қысырау деген кісінің қызына үйлеңдіреді. Б. Сайд 
атаның шәкірті. Сайд атаның өзі Айқожа ишанның 
(лақап аты Зәңгі ата) шәкірті, Зәңгі ата С. Бақырғ- 
анидың (Хакім ата) шәкірті. С. Бақырғанидың езі 
Қожа Ахмет Йасауи хазіреттің шәкірті болатын. Ә. 
Диваевтың «Өзбектер тегінің шығуы женінде аңыз» 
деп аталатын зерттеу еңбегінде: «Бақшайыш ата 
қыпшақ руынан» еді деп мағлұмат беретіні бар. Бұл 
дерек Сайд атаның Б-ты Дешті Қыпшаққа пір сай- 
лады деген пікірімен сабақтасып жататын жақтары 
да бар. Ал 8 г-да араб тіліңдегі нұсқадан түрік тіліне 
аударган Йасауидің агасы Садыр шайхтың немересі 
Сафи ад-Дин Орын Қойлақыдан қалган қолжазба 
«Насабнама» деп аталады, Осы қолжазба 1992 ж. 
жеке кітап болып, Түркістан қ-ңцагы «Мұра» баспа- 
сынан басылым көрді. Осы аталмыш кітагтта да Бақ- 
сайыс (Бақшайыш) Садыр шаһтың шөбересі еді 
деп көрсетіледі.

М. Мьрзахметулы.

БАҚСЫ САРЫНЫ, наным-сенімге байланысты 
өлең. Ерте кезде бақсылар («бақсы» -  монголша 
«ұстаз» деген сөз) ауырган адамды, мадцы емде- 
генде немесе жауын шақырганда кобызга не аса- 
таяққа даусын қосып, сарын айтқан. Ә. «Әдебиет 
тарихы» деген зерттеуінде: «Бақсының сарынын- 
да сөз қуаты ерекше күй алгандай болады. 
Сөздерінің бірімен біріңде байланыс аз болса да, 
әрбіреуі кезек-кезек болып, түйдектеліп түсіп оты- 
рады. Сипат сөзінің барлыгындагы салыстырыл- 
ган суретті қайдагы қиыннан, жат жерден, ойда 
жоқ белгісізден алады» деп, Б. с-на гамаша си- 
паттама берген. Жамансарт, Берікбай бақсылар- 
дың сарынынан узінділер келтіріп, бертін келе Б. 
с-ның жоғала бастаганын, бақсылықтың ескі 
діннің сарқыншагы екенін айтқан. Бірақ автордың: 
«Бұрынгы кездегі бақсы кемескіні болжайтын 
сәуегейлігіне қарап, өз дінінің пайгамбар әулиесі 
сияқты кұдайлармен жасырын елшілер арқылы жа- 
лгасады, тіл алады деген сеніс болтан. Бері кел- 
генде, ел сол емшінің бәрін бекер дей алмаган» 
деуіне Караганда, бақсылық Б. с. дұрыстық, шын- 
дық жолына кайшы келмейтінін аңгартады.

Н. Оспантегі.
«БАҚТАЖАР», қисса. Тәжік-парсы әдебиеті ар- 
қылытараган, оны Ә. зерттеген, «Абай жолы» ро- 
манында пайдаланган, Эпопеяның жиілік сөздігін- 
де «Бақтажар» деген атау бес рет көрсетілген. Ро-
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манның «Биікте» деген тарауында («Татьянаның 
қырдагы әні») көп оқыган, ізденгіш, удайы араб, 
парсы хикаяларын «жадына жиган» жас Ырсайдың 
Ысқагы туралы мынадай жолдар бар: «Ол білмеген 
«Жәмшит», «Қаһарман Қатран», «Рустем дастан», 
«Бақтажар», «Мың бір түн», «Көр углы султан» әң- 
гімелері жоқ деуге болады».

Б. Мекішөв.

БАҚТЫГЕРЕЕВ Мухтар (1933-1999), актер. ҚР ха- 
лықартисі (1993), Алматы театр училищесін бітірген 
(1954). Ол жасаган сахналық бейнелердің ішінде 
-  Асанбай (Ш. Хусайыновтың «Біздің Ғайни»), 
Нури (Назым Хикметтің «Әпендесінде»), Ғафур 
(X. Н. Хамзаның «Бай мен кедейінде»), Осман 
(Р. Ғамзатовтың «Тау қызында»), Дәруіш (М. Кә- 
рімнің «Ай тутылган тунінде»). Король (У. Шекспир- 
дің «Гамлетінде»), Науаи (Ғ. Мусіреповтің «Ақан 
сері -  Ақтотысында») актердің шыгармалық 
ізденістерінің табысы. Б. сомдаган Қунанбай 
(Ә-тің романы бойынша Ш. Айманов жазган «Жас 
Абай»), Догал (Ә-тің «Алуасында», Казахстан 
Республикасының Мемлекеттік сыйлыгы, 1984) 
бейнелері актерлік өнердегі биік жетістіктер бо
лып табылады.

Б. Қундакбаев.
БАҚЫРҒАНИ Сулеймен, X а к і м а т а (1125- 
1186), ақын, галым. А. Йасауидің терт шәкіртінің 
бірі. Үш жасынан бастап әкесі Шашылган атадан 
білім алады. 7 жасында әкесі Сүлейменді Қожа 
Ахмет Йасауидің тәрбиесіне береді. 20 жылдан 
кейін Үргенішке барып, ілім-білім уйренеді. Сон- 
да Богра ханның Әнуар ана деген қызына уйленеді. 
Б-дың қыпшақ тілінде жазылган «Бақыргани» өлең- 
дер жинагы 1846 жылдан бастап отыз шақты рет 
жарық керді. «Хакім ата», «Ақырзаман», «Бибі Мэ
рия кітабы» дін мен сопылықты, салт-сана мен 
әдет-гурыпты баяндайды. Ә. «Абай (Ибраһим) Қу- 
нанбайулы (1845-1904)» монографиясында Абай- 
дың Б. жырлаган сопылык поэзиясына еліктемей, 
реалистік багытты таңдаганын жазады.

3. Жандарбеков.
БАЛАҒАЗ Қауменулы (т.-е. ж. б.), «Абай жолын- 
да» суреттелген Базаралының агасы. Буның да 
батырга лайық іс-қимылдарымен аты шыққан. 
Тоқпамбет, Мусақул қақтыгыстары кезінде ерек
ше ерлігімен оның аты шыгады. Буларды жазушы 
романында жеткізе суреттесе, ел аузынан жина- 
ган деректерде былай айтылады: «Жігітек пен Ай- 
дос жанжалы. «Балагазга кім шыгады» дейді Қа- 
жы. Сонда Турсынбай «мен шыгам» дейді. Әуелі 
Айдостар аттарын қуып алысады. Турсынбай, Б. 
жаяу балта устасып жугіріседі, Бул оқига Бежей 
қыстауының устінде, Тоқпамбет жанында бола
ды» (N9 29-папка, 271-бет). Романда Қараша бала- 
сы Абылгазы мен Б-дың бай ауылдардың жылқы- 
сын урлаганы, содан Қунанбайдың аңду салуы- 
мен усталғаны, жер аударылганы көрсетіледі. 
Сөйтіп урлыққа қатысқандар тобы жер аударылып, 
Абылгазы, артынан Әділхан қашып кутылады да, 
Б. сол кеткеннен қайтып оралмайды.
БАЛАҚАЕВ Мәулен (1907-1996), тіл білімі мама- 
ны. Филология гылымының докторы (1951), про
фессор (1952), Казахстан ҒА-ның корреспондент 
мүшесі (1958), КазКСР еңбек сіңірген гылым хай- 
раткері (1968). Қазах тілі тарихы мен стилистика- 
сы, тіл мәдениеті туралы ойлары хазах тіл білімі
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ғылымында ерекше орын алады, Б-тың кейбір ой, 
танымдары туралы Ә. арнайы мақалалар жазды. 
Олар: «Қазақтың әдеби тілі туралы» («Әдебиет 
және искусство», 1951, № 4), «Қазак әдеби тілінің 
кейбір мәселелері жайында» («Коммунист». 1951, 
N93), «Көркем әдебиеттің тілі туралы» («Социалис- 
тік Қазақстан», 1954, 27 ақпан).

Н. Ақбаи.

«БАЛАЛАРҒА АРНАП ЖАЗА БЕРЕМІЗ» ( « Б у 
д е м  п и с а т ь  для д ет ей » ) ,  жазушының ма
калась!. «Ленинская смена» газетінде 1940 ж. 20 
қаңтарда «Қазақстанда балалар әдебиетінің тууы» 
айдарымен жарияланды. Макалада Ә. окырман- 
дар мен жасеспірімдерден балаларға арнап кітап 
жазуды өтінген хаттардың көп келетінін айта келіп, 
бұл салада шығармалар тудыру оңай іс емес еке- 
ніне айрыкша назар аударады. Ол өзінің негізінен 
екі жанрда -  драматургия және проза саласыңда 
еңбек ететінін атап керсетеді. Балаларға кітап жазу 
үшін жазушыға баланың ой-өрісіне сәйкес ойлай 
білу, тартымдытіл, бала қабілетінесай, оны қызық- 
тырар тақырып таба білу талаптары қойылатынын 
ескертеді. Балалар әдебиетінің стилі мен тақыры- 
бы ғана емес, оның мазмұны жеңіл әрі қызықты 
шығып, окырманның бойына адамгершілік, ізгі 
қасиеттерді еге білетін тәлімгер ұстаз, сенімді дос 
болуы да аса кажет. Егер бала киялыңцағы жеке 
тұлғаны сомдауға кызмет ете алса ғана, балалар- 
га арналган кітап өзінің негізгі максатына жете 
алады дейді автор. Ол балаларга арналган пьеса 
жайында ой толгап, Қазакстаңда жастар мен ба
лаларга арналган театрдың жоктыгына кынжылыс, 
ӨКІНІШ  білдіреді. Макала соңыңда автор болашакта 
Қазакстанда балалар мен жасөспірімдер үшін әде- 
биет пен мэдениет саласында кептеген игі істер 
аткарылатынына зор сенім бідціреді.

Б. Мамыраев.

БАЛАСАҒҮНИ Жүсіп (1019-1070), түркі халыкта- 
рына ортак акын, галым. Хас Хажыб (нагыз дана, 
гулама) деген косымша атка ие болтан. Ол Кара- 
хан мемлекетінің астанасы Баласагунда дуниеге 
кепді. Жас кезіңде хан сарайыңца өлең айтып, куй 
тартып, кызмет керсеткен. Сөйтіп журіп білімге 
куныгады, жаратылыстану, когамдык гылымдар- 
дан мол маглумат алады. Осының барлыгы оның 
кітабы «Қутадгу біліктен» молынан сезіледі. «Қут 
әкелетін білім» деген магынаны беретін бул кітап 
сол замандардагы туркі тілдес халыктардың 
когамдык ой-санасының каңцай екендігінен толык 
хабардар етеді. Адамгершілік касиеттерді, өз за- 
манына лайык таным-тургыны керкем баяндайды. 
Мемлекет баскару мен әскери істерді, баска да 
елдік жай-күйлерді өлеңмен толгап жеткізген фи- 
лософиялык толганыс түріндегі бул шыгармада 
кейіпкерлердің бакьгг, акыл, сана, әділет женіңцегі 
ойлары диалог түрінде беріледі. Бул кітаппен Абай 
жаксы таныс болтан, оның кеп ойлары мунымен 
тамырласып жатады. «Ғылым таппай мактанба», 
«Әсемпаз болма әрнеге» деген өлендерінен осыны 
байкау киын емес. Толык адам, мулахаза, хаким, 
пенделіктің кәмалаттыгы сиякты угымдар да ун- 
дестікті, байланысып жаткан төркіңцестікті таньпа- 
ды. Ал Ә. Шыгыстың мураларына зер салганда, 
көз алдында үнемі Абайдың оларга кандай жол- 
мен барганы, каншалыкты игергендігі жөне кандай 
деңгейге көтергендігі турады. Осылардың біріне

Баласагунидың осы кут дарытар кітабын жаткыз- 
ды. Бул шыгарманың аты Орта Азия халыктарының 
әдебиеті багдарламасын жасагандагы және баска 
да окып-ізденгеңдегі жазбаларынан кездеседі. «Үш 
арыс» деген макаласында улы жазушы Ә. Науаи, 
Ж. Баласагуни, Токылыктың өмірі мен заманы, 
бугінгі рухани ахуал туралы ой толгаган («Білім және 
еңбек», 1987, №5, 36-43-беттер).
БАЛҚЬІБЕК СИЯЗЫ, төтенше съезд. «Абай жо- 
лында» («Тарауда» бөлімі) бул акынның билік 
курган съезі ретінде көрінеді және оның Дәркем- 
бай, Дәндібай бастаган кедей жатактарга өз агай- 
ын-тугандарынан есе әперіп, айып төлеткендігі, 
жолсыз ісі үшін жазалангалы турган жерінен Көк- 
байды куткарып алгандыгы, «Салика кыз дауы» 
атанган окига туйінін шешкендігі суреттеледі. Бә- 
ріне келіскен Керей, Сыбан Салика кыз дауына 
Асылбектің билік айтуын каламады. Агайынның 
жаласына калам деп, будан Асылбектің өзі де бас 
тартады. Акыры келіп, екі жагы да Абайдың билік 
айтуына токтайды. Абай кыздың өзімен сөйлесіп, 
ойын білмек болганда, ол Балкыбек пен Баканас- 
тың кара суларының туңгиьғына батып өлуге бар, 
ал әмеңгерлік жолмен алмак болып отырган Са- 
батар шалга баруга жок екенін көрген акын кызга 
теңдік әпереді. Осы ушін дос боп журген Жирен- 
ше, Оразбайлар одан айрылысып кетеді.

Т. Әкы.

«БАЛНИЯЗ», поляк композиторы М. Огинскийдің 
«Полонез» атты музыкалык шыгармасы. 1831-33 
ж. улт-азаттык көтерілісіне катыскан поляк курес- 
керлерінің біразы Семей каласына жер аударыл- 
ды. Абай саяси бас еркінен айырылган поляктар- 
дың бас косуларына жиі барып турды. Соның ішін- 
де П. Михаэлиспен дос болды. Түрлі кештерде 
Еуропа композиторларының музыкалары орында- 
лады. Абай өзінің балалары Магауияны, Акылбай- 
ды, кызы Куләндамды, скрипкашысы Муканы өнер 
уйрену ушін Семейге жібереді. Қырга кайтканда, 
Огинскийдің «Полонезін» -  «Балнияз», В. Моцарт- 
тың «Рондосын» -  «Реңді», «Турік маршын» -  «Ту- 
рік шеруі» деп домбыра, мандолин, скрипкага 
косып тартатын болтан. Ол туралы Ә. «Абай жолы» 
роман-эпопеясының 2-3-кітаптарында суреттеп 
жазган, сондай-ак «Абайтану мәселелері» (20 том- 
дык шыгармалар жинагы, 15-т., 126-226-беттер) 
атты зерттеулер топтамасындагы Ә. Ыскаковтың 
естелігінде айтылады.

С. Жүртбай.
БАЛЛАДА, өлең жанры; шагын сюжетті лирика. 
Онда акын өзінің көңіл куйін, толганысын, оларды 
тугызган себептерді суреттейді. Мазмуны көбіне 
тарихи шындык, өткір фантастика, ерлік әрекет 
түрінде келеді. Мысгілы, Англияда Робин Гуд тура
лы балладалар кеңінен тараган. Қазак кеңес 
әдебиетінде Қ. Жармағамбетов балладаның кейбір 
нускаларын дамытып, калыптастырды. Абай Қунан- 
баевтың «Бір сулу кыз турыпты хан колында» өлеңі 
«етімді шал сипаган курт жесін деп», жартастан кулап 
өлген кыздың ерлігінен басталады да, одан әрі 
әлеуметтік теңсіздік -  кыз бен шалдың тең еместігі 
жырланады, корлык-зорлық, әділетсіздік сынала- 
ды. Ә. өзінің «Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845- 
1904)» атты монографиясыңда «шалга тигісі келме- 
ген жас сулудың трагедиясын кыска баллада тәрізді 
баян етеді» деп, бул өлеңді Б. түріне жаткызган.

Р. Бердібай.
БАЛТА Букарбекулы (т.-ө. ж. б.), акын. 19 гасырда 
Семей облысының Абыралы өңірінде өмір сурген.



Әдебиетте Қаракесек Шаншар дегеннің асында 
Шөжемен кездескеңцегі айтысы арқылы белгілі. 
Тобықтының аға султаны Қунанбайды, Арғын бнлері 
Алшынбайды, Жолшораларды мақтап өлең айтқан. 
Дәстүрлі әдебиеттану еңбектеріңце Б-ға үстем тап 
өкілдеріне жағынып өлең айтты деген кінә қойыла- 
ды. Б-ның негізгі айтысы -  Шөжемен айтысқаны. 
Алғаш С. Сейфуллин қурастырған «Қазақ әдебиеті- 
нің ескі нүсқалары» кітабына (1933, Қызылорда), 
кейін «Ақын жырлары» (1958), «Айтыс» (1964, 1-том) 
жинақтарына еңді. Ә. 3 томдық «Айтыс» жинағына 
жазған алғы сөз-мақаласында Шөже мен Б. айты- 
сына арнайы ток.талған, Бір жиында Шөжеге Кемпір- 
бай, Тезекбай, Қалдыбай, Жамшыбайлар жабы- 
лып, Шөженің соқырлығын айтса да, жеңіліп қала- 
ды. Алшынбай мен Қүнанбайдың таз, соқырлығын 
айтып салғаңца, олар айтысқа Б-ны қосқан. Ә. «Та- 
яқпен Шөжеден теңдік ала алмайтынын сезген 
Қүнанбай мен Алшынбай: «Муны сөзбен түқыр- 
тайық» деген оймен Балта ақынды шақырып алып 
айтыстырады. Ашынып отырған Шөже Балтаға да 
есе бермейді» дейді. Ә. айтыс ақыны ретінде Б-ны 
онша жоғары бағаламайды. Осы пікірді көп том- 
дық «Қазақ әдебиеті тарихының» 1-томының 
1-кітабыңцағы «Айтыс» тарауының «Ақындар айты
сы» бөлімінде де қайталайды.
БАЛТАБАЕВ Мурат Хамитулы (1940 ж. т.), ғалым, 
педагог, композитор, ақын. Мәскеу мәдениет ин- 
ститутын бітірген (1966). Педагогика ғылымының 
докторы (1994), профессор (1992). Қазақстанның 
еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Халықаралық 
акмеология ғылымдары академиясының толық 
мүшесі (1995). Негізгі ғылыми еңбектері қазақтың 
дәстүрлік көркем мәдениеті мәселелеріне арнал- 
ған. «Әсем саз әліппесі» (1992), «Білім беру жуйесін- 
дегі қазақтың дәстүрлік мәдениеті» (1994), «Қазақ- 
станның қазіргі көркем мәдениеті» (1998), «Педаго- 
гикалык мәдениеттану» (2003) атты монографияла- 
рында халық мәдени мурасы, сонымен бірге ауыз- 
ша мәдениетіміз жайыңда Ә. айтқан ой-пікірлерге 
жугініс жасап, мысалдар келтірген, өз тужырым-
дарын баяндаған. ,, . ^ .

Н Акбаи.

БАЛТАҚАЙ Толғамбаев (1901-1973), жазушының 
досы. Ә-пен жас кезінен таныс, ауылдары көрші 
болтан. 1919 ж. жаз айыңца ақгвардияшылар мен 
КЫЗЫЛ әскерлер казак ауыддарын кезек-кезек кыр- 
ғынға ушыратып, куйзелткен туста Ә. едці орынсыз 
кырғыннан күткару үшін, кызылдың екі ба- 
рлаушысына жол бастатып, Семейге Б-ды жумсап 
жібереді. Ауылға кайтпай, жумыска орналасып 
калуды тапсырады. Содан 1922 жылдың күзіне 
дейін Семей каласыңда мектептің кузетшісі болып 
орналасады, косымша дәріс алады. 1924 ж. жаз 
айында Б. Шыңғыстың сыртындағы жайлауға Ә-ті 
ертіп барады. Мухтар кооперативтік серіктестікті 
ашады. 107 шаңырак Баканастың бойына көшіп 
барып, тоған казып егін салады. Сөйтіп ел аштык- 
тың курығынан күтылады. Кооператив 1928 ж. 
тәркіге  ушырап, соңы аштыкка уласады. Үзак 
узілістен соң Ә. 1939 ж. Шыңғыстауға сапарлап 
келеді. «Абай» романына керекті деректерді жиыс- 
тырады. Сол сапарда Б-дың уйінде жатып, Абай- 
дың өмірбаянын жаксы білетін Әрхам, Исрайыл, 
Қатпа, Бокаш, Тілеке, Қабыш, Әлімбет, Ермуса, 
Мухтар Бәшеев, Жумакулбай, Жакып, Оразалы 
іспетті шежіре адамдардың естеліктерін жазып ала
ды. Будан кейін 1943, 1945, 1957 ж. Шыңғыстауға 
келген сапарларында да Б-дың уйінде жаткан.
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Оның Манатай атты баласын 1945-46 ж. Алматьга 
алдырып, өз үйінде турғызып, окытады. Ә. өзіне 
арнайы жасаткан домбырасын Б. кейін әнші Ж. 
Кәрменовке сыйға берген. Мухтар мен Б-дың ара- 
сындағы достык карым-катынаска өздері ғумыр- 
дан озғанша ешкандай кіреуке түспеген. 1955 ж. 
Мухаң Б-ға хат жазып, Бөрілідегі әке-шешесінің, 
аға-карындасының зиратына белгі койып, кейін тас 
бейіт орнатуды тапсырады. Бул өтінішін Б. орын- 
дайды. Ал күмбез турғызуға шамасы жетпейді, 
бірак корымнан белгі турғызады. Б. туралы Ә. өзінің 
«Акын елінде», «Көрген, сезген жайлардан» атты 
макалаларында ерекше айткан. Б-дың суреті жа- 
зушының муражай-үйінің көрмесіне койылған.

Т. Жүртбай.
БАЛУАН ШОЛАҚ (шын аты: Н у р м а ғ а м б е т )  
Баймырзаулы (1864-1919), палуан, әнші-өнер- 
паз, өнерпаз. Серілік, әншілік, палуандык атағы 
шыккан кезде «Балуан Шолак» атанады. Жалғыз- 
жарым жүрмей, әнші-күйші, өнерлі жастарды ай- 
наласына жиып, серілік курады, топ болып өнер 
көрсету оның дәстүрлі салтына айналады. «Балу
ан Шолак», «Желдірме», «Дікілдек», «Көкшетау», 
«Қос алқа», «Қос перне», «Кенже қоңыр» сиякты 
әндері ел арасына кең тарайды. Әсіресе «Ғалия» 
көпшіліктің унемі айтып журетін әндердің бірі бо- 
лады. Ә. Балуан Шолак есімін Сәбит Муқанов 
шығармашылығын сөз еткенде, халыктың ауыз 
әдебиетін зерттеген жазбаларында атайды. 
«Жолы кең жазушы» деген макаласында «Балуан 
Шолак» сиякты узак әңгіме бурын казак әдебиеті 
тарихында болмаған көркем кара сөздің туғанын 
және кең өріспен дамығанын дәледдейді, Бір «Ба
луан Шолак» болмаса, бул шығармалардың бәрінің 
такырыбы -  бүгінгі совет дәуірінің такырыбы деп 
пікір айткан (20 томдык шығармалар жинағы, 
18-том, 385-286-беттер),

Н. Баутан.
БАЛЬЗАК Оноре де (1799-1850), француз жазу- 
шысы. 150 томдык «Адам комедиясы» атты жулгелі 
романдар жуйесін жасамак болтан. Аскан еңбек- 
корлытының нәтижесінде, бул максатының денін 
жүзете асырды. 85 шытарма жазды, таты да 50 ту- 
ыңцысы аякталмай кадцы. Жазушының езі айткан- 
дай: «котамның әдеби хатшысы» бодды. Ә. Б-тың 
жазу мәнерін, көркемдік тәсілін, кейіпкерлер жүйе- 
сін іріктеудегі тәжірибесін улгі тутты. «Бальзактың 
өзі -  бір мемлекет. Оның мемлекетінің жері де кең, 
адамдары да көп. Кейіпкерлері әр түрлі адамдар. 
Бальзак өзі куртан мемлекеттен барлытына -  карак- 
шыларжа да, каңтыбастарта да, шаруаларта да, 
сараңдарта да, такуаларта да, мансапкорларта да, 
алыпсатарларта да, өсімкорларта да, күншілдерге 
де, кызтаншактарта да орын тауып берді. Бальзак- 
тың баяндау тәсілі күрделі, оның ойы үнемі арна- 
сына сыймай, асып-төтіліп жатады. .. Матан Баль
зак унайды. Сөйлемнің етек-жеңі кең, косарлы 
орамдары мол болуы керек. Бул жазушыны стиль- 
дік көркемдікке жетуіне және кеңіл күйді әсерлі 
баяндауына мүмкіндік береді, ал мен үнемі сотан 
жетуге умтыламын» деп жотары пікір біддіртен.

М. Маданова.
БАЛЬХОЗИН Игорь Борисович (1913-1988), театр 
суретшісі. Қазакстанның еңбек сіңірген өнер кай- 
раткері (1966). 1934 жыдцан Қазакстанда турды. 
1934-1987 ж. Алматыдаты орыс драма театрында
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суретші, бас суретші болды. 1949 ж. Қазақ драма 
театрында қойылған Ә. Әбішевтің «Бір семья» 
спектаклінің Б. жасаған декорациялық жасаула- 
ры туралы Ә.: «Суретші жасаған декорацияда ұқып- 
ты, жинақы, көріктілік бардай, спектакльдің бар- 
лык элементтерінде осындай біркелкі, тутас, көр- 
кем бітім бар. Бытыранды, құрама, аламыштық 
жоқ. Спектакльдің композициясы да пьесаның 
өзекті ой-сезімдерімен унемі ундес, үйлес шық- 
қан» деп жоғары бағалаған. Б. 1960 ж. Әуезовтің 
«Түнгі сарын» (Орыс драма театры) жене 1979 ж. 
«Қараі^ыпшақ Қобыланды» (Корей музыкалы ко
медия театры) спектакльдерінің декорациясын 
жасауда ұлттык бояуды мол колданды. 1967 ж. 
Орыс драма театрында койылған Ә. пен Л. Собо- 
левтің «Абай» спектаклі декорациясының нобайын 
жасады (1966, гуашь; Қазакстан Суретшілер одағы 
корының меншігі). Ол өзінің суретшілік шығарма- 
шылығы аркылы республика театр-декорация 
енерінің еркендеуіне елеулі улес косты.

К. Нурпейісов.
БАНЗАРОВ Доржи (1822-1855), бурят ғалымы, 
шьғыстанушы. Филология ғылымы бойынша зерт- 
теулер жазып, 1846 ж. «Кесапат сенім немесе мон- 
ғолдардың шаман дініне сенуі» атты ғылыми еңбе- 
гін жариялады, 1955 ж. Мәскеуде шығармалар 
жинағы жарык көрді. Әуезов «Социалистік ұлттар 
әдебиеттерінің даму ерекшеліктері» деген мака- 
ласында туыскан халыктардың ғылым-білімін 
ілгері апарған аяулы перзенттерін атай келіп, 
бурят халкының тұңғыш ғалымы әрі ағартушысы 
Б-ты, «Банзардың үлы Доржи» атты роман жазған 
Ч. Цыдендамбаевты ерекше дәріптеген (20 том- 
дыкшығармаларжинағы, А., 1985, 19-том, 226-бет). 
БАРАҚ (т. ж. б. -  1428), Ак Орда ханы (1422-28), 
Орыс ханның немересі, Барактың хандығы «Ал
тын Орда» мен «Ак Орданың» ыдырауы тұсына тура 
келді. Барактың бар ниеті «Ак Орданы» әскери- 
саяси және аймактык тұрғыдан калпына келтіру 
және «туркі жұртының улы бірлігін сактау» бодды. 
«Сондыктанда ол замандағы елдің суйеніші -  кол 
бастаған батыры, ел бастаған ханы мен биі бол
тан. Ел киялында жүретін елдің шын кадірлі бас- 
шысы осы уш мінездің ушеуіне кім бірдей жетік 
болса, сол деп саналған. Сондыктан толык жаксы 
-  әрі батыр, әрі би, әрі ел билеген хан болуы ке- 
рек... Елдің елдігін сактаған шын азаматы: «ык 
жағына -  кала, жел жағына -  пана» болған, ірге 
бермес еркесі болтан... Турік журтының ескілігін- 
де осы айтылтандай батырлар жорьгын көп әңгіме 
кылтан, көп көтеріп кызыктатан кез «Ажын Орда- 
ның» кезі. .. Сол кездегі усак руларды курастырып 
бір тілеу, бір ниетке жамастыртан улкен уйым улы 
шеңбер, сол «Алтын Орданың бірлігі болута лайык» 
деп жазады Ә. («Әдебиет тарихы», 1991, 78-79- 
беттер). Ә-тің пайымдауынша, тарихи жырлар 
осындай «улы окиталар» тусында дүниеге келген. 
Барак хан өлген соң Дешті Қыпшакты Әбілкайыр 
хан (1428-68) билеп, «Ак Орда» мүлдем ыдырап, 
ел іргесі казак пен өзбек хандыты болып екіге 
белінді. Барак ханмен бірге «Ак Орда» да тарих- 
тың тылсымына батты. Ә. бул дәуірді «улы батыр
лар мен хандар, билер кезі» деп баталады.

Т. Журібай.
БАРАҚ (т.-ө. ж. б.), төре. Қазакта 4 Барактың 
есімі белгілі: біріншісі -  Ак Орданың ханы Барак

(1428 ж. елген), екіншісі -  Ташкент, Сырдария ай- 
мактарын билеген Барак хан (Наурыз Ахмет) 1556 
ж. елген, үшіншісі -  Кіші жүздің ханы Әбілмансүр, 
оның баласы Әбілпәйіздің әйелі Кете ханымнан 
тутан тертінші Барак -  Қүнанбайдың замандасы, 
Оның есімі Балта т. б. біраз акындардың жырла- 
рында кездеседі, Ә. деректерінде де жиі аталып 
отырады. ЕрмусаныңӘ-кебергендерегінен: «База- 
ралы Баракты іздеп барып, күресіп жеңді» деген 
жолдар кездеседі. Сотан Караганда, оның да ба
тыр пішінді мінезі болтандыты көрінеді. Оның әкесі 
Бопы -  Найманның тересі. Ал Б. та кайындап бар- 
тан кездегі калыңдытына жолытар түні жеңгетай- 
лык жасатаңцардың додасына тускенде: «Қамал- 
дан корыкпатан жүрегім катындардан корыкты» 
дегеңді айтыпты (N9 28-папка). Қунанбаймен жак
сы сыйлас болтан, сондыктан езін тергегеңце, оны 
айыптайтын сөздер айтпапты.

Т. Әюм.

БАРЛАС, жазушының кейіпкері. «Абай жолының» 
1942, 1948-49 жылдардаты басылымдарында Ду- 
лат атанып, 1952 жылдан бастап Барлас есіміне 
ауыстырылды. Оның себебін жазушы былай түсін- 
діреді: «Қазір екі түрлі орынды себеп, дәлел бой
ынша, мен Дулат атын романнан мүлде ешіремін 
де, оның орнына жаннан шытарылтан жиын бейне 
ретінде суреттелетін Барлас деген акын атын кол- 
данамын. Буның бірінші себебі: 1951 ж. казак тари
хы мен казак әдебиеті тарихын зерттеудегі жібе- 
рілген идеялык-саясаттык ерескел кателіктер 
жөніндепартиялыкәділсын, каулы-карартуды. Осы 
ретте менің өзімнен де кеткен зор кателіктер бол
таный партия сыны Ә Д ІЛ , айкын ашты. Соның бір 
түрі осы Дулат, Шортанбай сиякты феодалдык- 
хандык салт-сананың жокшыларын зиянды турде 
дәріптей зерттеу болатын». Осындай жолмен 
кейіпкерге айналган Барлас эпопеяда бір-ак жер- 
де, Қодар елімін көрген Абайдың узак наукаста- 
нып жаткан кезіңце осында конак болуымен бай- 
ланысты көрінеді. Барлас пен Байкөкшені Зере мен 
Үлжаннан бастап, бәрі де куана карсы алады. Абай- 
дың тілегі бойынша, оларды бірнеше кун жібермей 
конак етеді. «Татлым, үлгі -  кітапта: білім, өнер -  
медреседе тана деп түсінетін. Отан дастан шебері 
-  Низами, Науаи, Физулиде; муң нәзігі -  Шайх 
Сатди, Қожа Хафиз, батыр жыры -  Фирдоусиде 
көрінетін»(«Абайжолы», 1997,54-бет). Абайтабүлар- 
дың жыр-толгау, өсиет сөздері де үлкен эсер кал- 
дырды. Абайта батасын береді. Домбырасын үсы- 
нып: «Шыңдасаң шыңта жетерсің» дейді.

Т. Әкім.
«БАРСА КЕЛМЕС» ЕНДІ ЖОҚ» ( «Нет  б о л ь ш е  
« Б а р с а - К е л ь м е с » ) ,  жазушының шатын 
макаласы. 1934 ж. «Литературный Казахстан» 
газетінің 1 мамырдаты саныңда шыккан «КСР Ода- 
тының даңкты каһармандарына бірінші мамыр 
сәлемі!» атты айдарыңца Музды мухитта муз курса- 
уында калып, батып кеткен «Челюскин» кемесінің 
экипажы мен поляршы-талымдарына арналтан 
бірнеше макала берілген. Макалада Ә. езінің бала 
кезінен еститін «Барса келместің» өзіміздің Арал 
теңізіміздегі шатын арал екенін 1922 ж. Ташкентке 
баржан сапарыңда естігенін айтып, бір кездегі киял- 
тажайып дуниенің карапайым шыңдыкка айналта- 
нына таңкалтанынан бастайды. Осы жайыңда атал- 
тан макалада карапайым казактың өгей табитат 
сырын түсінбей, урей мен коркынышка бой алдыр- 
танын айтады. Осы себептен карапайым казак 
челюскиншілердің ерлігіне ерекше таңталып



құрметпен қарайтынын айтқан. Оларды құтқарған 
ұшқыил^ардыңерлігінежоғары бағаберіп, енді «Бар
са келмес» үғьімы мүлде жойылады деген.

Р. Әбдігулов.
БАРУЗДИН Сергей Алексеевич (1926-1991), орыс 
жазушысы. Негізінен балаларға арнап жазады. 
Ә-пен 1954 ж. танысқан. Содан бастап қарым-қаты- 
нас жасап, араласып түрған. Үлы жазушы қайтыс 
болғанща, жерлеуге қатысқан. «Шын суреткердің 
адалдыы» атты мақаласыңда Ә-тің зор таланты 
мен терең білімі, интернационалдық көзқараста- 
ры жағынан әлем әдебиетіндегі ерекше қүбылыс 
екенін тебірене жазды («Мүхтар Әуезов және 
қазіргі әдебиет», А,, 1989, 75-76-беттер). 
БАРХУДАРОВ Степан Григорьевич (1894-1983), 
тіл білімі маманы. Филология ғылымының докто
ру, профессор (1932), КСРО Ғылым академиясы- 
ның корреспондент мушесі (1946), Лениндік сый- 
льіқтың лауреаты (1970). «Қазіргі орыс әдеби 
тілінің сөздігі» (1948-65) деп аталатын 17 томдық 
сөздікті жасауға қатысты. Ә-тің 60 жасқа толуына 
байланысты бірнеше ғалымдармен бірге жедел- 
хат жолдап, зор денсаулық, шығармашылық та- 
быс тілеген. («М. О. Ауэзову. Сборник статей к 
его 60-летию», А., 1959, 24-бет). Мүхаң Б-ты Ленин
град университетіңде оқып жүрген кезінен бастап 
біледі. Тіл туралы жазбаларында оның еңбектері- 
не көңіл аударған.
БАРШЫНТАУ, Әуездің куздеуі. Атамекені Берілі- 
дегі қыстаудан 7 шақырымдай шығыста, Қанай- 
дың қалың карағанының шеті. Сол Баршынтауы- 
ның (негізінде тебе) алқымындағы Аяққараған 
деген ыктасыңца Мүхтар туған. Зерттеушілердің 
Ә-ті бірде -  Баршынтауда, бірде Аяққарағанда, 
кейде Бөріліде туды деп жазуы сондықтан. 
«БАРЫМТА», жазушының әңгімесі. Түңғыш рет 
«Таң» журналының 1925 жылғы 1-санында «Қанды 
тун» деген атпен жарияланды. Соңына «Мүхтар» 
деп қол қойған. Бүдан кейін жазушының 1936, 1960 
ж. жарық көрген «Қараш-Қараш» атты жинақтарын- 
да басылды. Үш басылымның арасында біршама 
айырмашылық бар. Оқиға желісі сол күйінде сақ- 
талып қалғанмен, 1936 жылғы басылымда әңгіме 
көптеген түзетулерге үшыраған. Кейбір сездер мен 
сөйлемдер стильдік түрғыдан жөнделіп, жаңаша 
күрылған. Басы артық деген теңеулер мен баян- 
даулар алынып тасталған. Кей түстарға жаңадан 
сөздер қосылған. Салыстырып қарағаңда, жазу
шы әңгіменің алғашқы нүсқасыңдағы үлттық бояу- 
лар мен байлардың психологиясын, барымтаның 
тупкі себептерін кеңейте суреттеген түстарын ба- 
рынша қыскартып, жалпылама бейнелеуді мақсат 
еткен. «Қанды түнде» дала адамдарының ерлік ру- 
хын, жылқышылардың өр түлғасын сүйсіне баян- 
даған авторлық іш тарту басымырақ аңғарылса, 
«Б-да» Қалбағай мен Қонақайдың арасындағы 
қақтығысқа тагггық сипат берген. Негізгі кақтығы- 
стың себептері -  екі кедейді арандатып отырған 
Досбол мен Айдар байдың өзара жаулығы деген 
емеурін танытады. Шығарма әуел баста жазушы- 
ның үстанған керкемдік ізденісі мен үстанған ба- 
ғытына орай, Қонақай мен Қалбағай бейнелері 
арқылы даланың ер жүрек серілерінің -  қауіп-қатер- 
ге толы тағдырын суреттеу еді. Т аптық тартыс емес, 
тағдыр талқысы басты нысана болатын. Бүл кейінгі 
нүсқасындағы жаңадан қосылған қорытынды 
сөйлемнен анық байқалады. Әңгіме жазушының 
12 томдық (1-том, 1967), 20 томдық (1-том, 1979) 
шығармалар жинағында, 50 томдық толық басы-
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лымында (2-том, 1998) енгізідді. Әңгімені В. Дудин- 
цев пен Н. Гордеева орыс тіліне аударды. Ол 
басылған Ә-тің 5 томдық шығармалар жинағының 
1-томыңда жарияланды (М., 1973).

Г. Журтбай.
БАСКАКОВ Николай Александрович (1905-1996), 
орыс тіл зерттеушісі. Филология ғылымының док- 
торы (1950), профессор (1932). Ресейдің (1967), 
Түрікменстанның (1962), Қаракалпакстанның 
(1960) еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Финлян- 
диядағы фин-угор қоғамының корреспондент 
мушесі (1966), Германиядағы орал-алтай коғамы- 
ның (1967), Түркі лингвистикалық, Венгрия және 
Польша ориенталистері (1971), Үлыбритания және 
Ирландия корольдігі, Азия қоғамдарының қүрметті 
мушесі. Негізгі еңбектері туркі тілдерінің тарихы 
мен теориясына арналған. Ә-пен таныс-біліс бол
тан, улкен жиындарда кездесіп, пікірлесіп жүрген. 
1952 ж. 14 мамырда жазған хатында «Вопросы язы
кознания» журналы үшін қазақ тіліне аударылған 
«Орыс және совет көркем әдебиетінің тілі» деген 
мақала жазып беруді, бүдан былай үзбей байла- 
нысып түруды етінген («М. О. Әуеэовтің өмірі мен 
шығармашылық шежіресі», А., 1997, 455-бет).

Н. Оспантегі.
«БАСТЫ МӘСЕЛЕ» ( «Без  г л а в н ы х  п р о 
блем») ,  жазушының мақаласы. «Литературная 
газета» бетінде 1956 ж. 27 желтоқсанда жариялан
ды. Онда Ә-тің Қазақстан Жазушылар одағы бас- 
қармасының пленумында жасаған баяндамасының 
қысқаша мазмүны берілген. Пленумды Әуезов 
ашып, кіріспе сөз сөйледі. Ол баяндамасында ка
зак әдебиетінің сол кездегі жетістіктері мен алған 
асуларын айта келіп, соңғы кезде казак кеңес әде- 
биетінің идеялык-эстетикалык негізіне буржуазия- 
лык идеология тарапынан кысым көрсету арта 
түскенін, социалистік реализмді аяктан шалуға 
карсы әрекет байкалатынын атап өтті. Сонымен 
бірге үлы жазушы кей кездерде жалған сөйлеу, 
талантты тығырыкка тіреу сиякты келеңсіз жайт- 
тардың кылаң беріп калатынын тілгетиек етті. Пле- 
нумда Ә. Тәжібаевтың «СОКП XX съезінің шешімін- 
дегі казак поэзиясының жағдайы», Д. Снегиннің 
«Қазакстандағы орыс поэзиясының жағдайы» де
ген баяңдамалары Т. Жароков, Д. Әбілов, 0. Ши- 
пин т. б. тарапынан катты сынға үшырады. Шығып 
сөйлегендер сол кезеңдегі казак-кеңес поэзия- 
сының негізгі кемшілігіне -  азаматтык-әлеуметтік 
мәселелер және поэтикалык сатираны көтеруден 
гөрі, лирикалык сезімге көбірек салынып кеткеніне 
баса назар аударды. Пленум СОКП XX съезінен 
кейін іле-шала өткен еді. Сондыктан сырттан кара- 
ганда, суреткерге еркіндік тигендей болғанмен, 
идеология күрсауынан шыға алмаған-ды.

Б. Магмзіраев.
«БАСТЫ ТАҚЫРЫП -  ХАЛЫҚ» ( « Г л а в н а я  
т е м а  -  народ») ,  Ә -т ің -С. Злобинге(14.6.1959 
ж ), С. Злобиннің -  Ә-ке (27.6.1959 ж.) жазған хат- 
тарына тусінік. «Дружба народов» журналының 
1969 ж. 6-саныңда жарык көрген. Журнал аталған 
такырыптың астына: «Из переписки С. Злобина и 
М. Ауэзова» деп такырыпша койып, В. Злобина 
жариялаган. Эуезов пен Злобиннің бір-біріне жаз- 
ган хаттарына түсінік берген Злобин алгашкы хат- 
ты Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясына Лениндік 
сыйлык берілгеннен кейін жазған болу керек деп.
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ол хаттың табылмағанын ескертеді. Осы себептен 
журналда берілген алғашқы хат Ә-тікі, онан кейін 
Злобиннің жауап хаты берілген. Ә-тің хаты да, 
Злобиннің хаты да мағынасы жағынан шағын да 
болса, қунды зерттеу мақала дәрежесінде. Ә. ха- 
тында “қалың кітаптың» жазылу бейнеті, қиын- 
дығы жөнінде өте дәл де бейнелі түрде айтылған. 
Бул жолдағы жазушы еңбегін жер астындағы 
шахтердің ауыр еңбегімен салыстырған. Хатта 
тағы шығарма жазсам ба деген ойы бар екенін 
хабарлаған. Бул жазушының «Өскен орын» жай- 
ыңца айтып отырғаны болуы керек. Хат 1959 ж, 14 
іиаусымда жазылған. Злобиннің жауабы осы жыл- 
дың 27 шілдесінде жазылған. Хат көлемді және 
ХЫЗЫК.ТЫ ойларға толы.
БАТА, б а т а  б е р у ,  ауыз әдебиеті жанры. 
Түркі-монғол халықтарының фольклорында кеңі- 
нен тараған. Адамзат дамуының көне дәуірлерінде 
туған ырымдармен, магиялық наным-сенімдермен 
тығыз байланысты. Белгілі бір адамның өмірлі, 
бақытты, абыройлы болуына тілек білдіру үшін 
айтылады. Ә. 1927 ж. Қызылордада шыққан «Әде- 
биет тарихы» оқулығында: «Қазақ халқының мусыл- 
ман дінін қабылдағаннан кейінгі кезеңі «бата» жы- 
рын тудырған. Біреу сапар шегер адцыңда, үлкен 
іс бастарда, тағы да басқа реттерде оған оң тілеу 
айтылып, бата берілген. Нағыз халық өлеңдерін- 
дей емес, «бата» мен «жарапазанда» құраннан 
алынған сөздер, арабизмдер көп ұшырасады» деп, 
бата туралы қысқа қайырып айтқан (20 томдық 
шығармалар жинағы, 17-том, 172-бет).

Р. Ыкыласов.
БАТЫРҒАЛИЕВА Гүлжамал (1915-1997), Қазақ- 
станның еңбек сіңірген артисі (1965). Шымкент, 
Қызылорда театрларыңда, 1946 жылдан өмірінің 
соңына дейін Жамбыл облыстық қазақ драма 
театрында қызмет атқарды. Ә. пьесалары негі- 
зінде қойылған «Қарагөзде» Мөржан, Ақбала, 
«Қарақыпшақ Қобыландыда» Қарлығаш, Көклан, 
«Айман -  Шолпанда» Теңге, «Абай» трагедиясын- 
да Зейнеп рөлдері -  актрисаның мол шығарма- 
лық табыстары.

5. Қундак.байұлы.
БАТЫРЛАР ЖЫРЫ, фольклор жанры. Элем ха- 
лықтарының фольклорлык мұрасында қазақ хал- 
К.ЫНЫҢ батырлар жырлары көркемдігі, келемі, саны 
жағынан алдыңғы орыңцардың бірін алады. Тари- 
хи негізі бар, ел қорғауда ересен ерліктер жасаған 
батырлар жырыңдағы курделі сюжетті, өлеңмен 
айтылатын (кейде қарасөзді беліктері де болады) 
эпикалық шьғармалар. Қиял-ғажайып ертегілерге 
Караганда фольклорлық әсірелеуі, оқиға желісі 
емірге жақынырақ келеді. Тарихи сипаты да ба- 
сым. Хсілық ез тарихындағы ерекше елеулі оқиға- 
ларды, өмірін ел корғауға арнаған батырларды ғана 
жырға такырып, кейіпкер еткен. Батырлық жырлар- 
дың такырыбы мен идеясы -  ел корғау. Ә. халык 
ауыз әдебиетін 20-жылдардың басынан зерттей 
бастаған. Ташкент қаласында Орта Азия универ- 
ситетінің тыңдаушысы бола журіп «Шолпан» жур- 
налының 1922 ж. 2, 3-сандарында, 1923 ж. 4, 5- 
сандарында «Қазак әдебиетінің казіргі дәуірі» деп 
аталатын фольклористика саласындағы алғашқы 
ғылыми-зерттеу макаласын шығарды. Жазушы- 
ның Хсілык ауыз әдебиетін зерттеудегі негізгі ең- 
бегі «Әдебиет тарихы» окулығы 1927 ж. сол кездегі

Қазақстанның астанасы Қызылорда каласында 
шыққан. Кітап шыға салысымен солакай айып та- 
ғылып, тиражы кұртылган болатын. Кітапка жазу- 
шының өзі жазған алғы сөздің астына койылған 
датаға Караганда, 1925ж. жазылып біткен. Окулык- 
та «Ауызша әдебиет турлерін» тертке беліп, ба
тырлар жырын әңгімелі өлеңдер (батырлар әң- 
гімесі, ел поэмасы, тарихи елеңдер) тобына жат- 
кызган. Онда «батырлар әңгімесі» деп атаган жанр- 
ды кейінгі еңбектерінде «батырлык жыр», «батыр- 
лык эпос» деп те атаган. «Эдебиет тарихы» шык- 
кан кезде казакша эдеби терминдер әлі калыпта- 
сып, турактанып болмаган еді. Сондыктан жанр- 
ды белгілеуші термин Э-те уш түрлі болып кез- 
деседі. Жазушының халык ауыз әдебиетіне арнал- 
ган СОҢГЫ келемді еңбегі «Қазак ССР тарихының» 
1-томында (1957, 212-228-беттер) басылган «Қа- 
зактың ауыз әдебиеті» атты монографиялык ең- 
бегі. Батырлар жырын «казак эпосы» деп алып, 
бастауын Орхон-Енисей ескерткіімтеріне апарган. 
Жогарыда аталган еңбегіңдегідей эпостың пайда 
болуына жоктау жырының әсері болды дейді. 
Батырлар жырының калыггтасып пайда болуы жай- 
ында ете дел аныктама берген. Бірталай эпостык 
жырлардың сюжеттері бірнеше Орта Азия халык- 
тарына ортак болатынын накты мысалдармен кер- 
сеткен. Эпостык шыгармалардың бәрінде халық- 
тык сипат бола бермейтінін айтып, «Шора батыр» 
жырын таддаган. Бул жыр шонжар феодалдардың 
муддесін кездеген кейбір жыршылардың тарапы- 
нан идеялык елеулі өзгерістерге душар болтан 
деген. «Ер Сайын» жырын мысалга ала отырып, 
кей батырлар керші тайпаларга жөнсіз шабуыл жа- 
сап, урына берсе, оны халык колдамай айыптап, 
мазак ететінін айткан. «Қобыланды батыр» жы
рын жене баска жырларды талдай отырып, маныз- 
ды теориялык тужырым жасаган. «Қамбар батыр» 
сиякты кейбір жырларда киялдан, гиперболадан 
гері реалды өмір керіністері басым дейді. Әуезов- 
тің батырлык эпосты зерттеудегі еңбегі, әсіресе 
20-жылдарда казак фольклористикасының озык 
табыстары бодды. Орыс тілінде көптеген гылыми- 
зерттеу макалалар жазды. 1935 ж. «Қыргыз әде- 
биеті» газетіңде «Қыргыз дастаны Манас» атты кө- 
лемді макаласы шыкты. Әуезовті манастану ғылы- 
мының негізін салушы деп айтуга толык болады. 
Әлемдік фольклорды жаксы білген. фольклорис- 
тиканың теориясымен жаксы таныс казак жазу- 
шысы «Манастың» көркемдік кундылыгын ашуда 
кеп жылдар бойы алдына ешкімді шыгаржан жок. 
1952 ж. 8 шілдеде Фрунзе каласында еткен гылы- 
ми конференцияда солакай сынга гылыми терең 
баяндамасымен карсы шыгып, «Манастың» тағ- 
дырына игі ыкпалын тигізді.

Р. Әбдіғүлов

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИ
ВЕРСИТЕТ! (А . П у ш к и н а т ы н д а г ы  Б а т ы с  
Қ а з а к с т а н  г у м а н и т а р л ы к  у н и в е р с и 
тет ! ) ,  жогары оку орны. Негізі 1932 ж. курылған. 
1996 жылга дейін А. С. Пушкин атындагы Орал пе
дагогика институты деп аталды. Оку орнын алгаш- 
кы уйымдастырушылардын бірі -  Қ. Жумалиев. 
Университет казір 20 мамандык бойынша педагог 
кадрлар дайындайды Ә-тің 100 жылдык мерейто- 
йы карсанында университеттің галым-окытушы- 
лары мухтартануга біршама ізденіс жасады. 06- 
лыс, кала мектептерінде окушыларга Мухтар дэ- 
рістері Ө Т К ІЗ ІЛ Д І. Калалык білім баскармасымен 
бірге «Мухтар тагылымы» атты 3 тілді (казак, орью.



ағылшын) оқу-әдістемелік жинағы шығарылды. 
Университет ғалымдары Ақтөбе университетінде 
еткен «М. Әуезов Шығыс халықтарының рухани 
өмірі тарихында» атты ғылыми-теориялық конфе- 
ренцияға қатысып, ғылыми баяндамалар жасады 
(1997). Университет жанындағы Қ. Жумалиев атын- 
дағы әдеби бірлестік пен қазақ тілі мен әдебиеті 
кафедрасының уйымдастыруымен ұлы суреткер- 
дің өмірі мен шығармашылығына арналған кеш- 
тер, ғылыми-теориялық конференция өткізілді. 
Ғалымдарымыз облыстық өлкетану муражайын- 
да, облыстық, қалалық кітапханаларында, әске- 
ри-құқық бөлімдерінде, облыстың 7 ауданында 
Мухтар тағылымын насихаттап, кегтгеген кездесу- 
лерге мұрындық болды. Университет ұстаздары 
орталық газет-журналдарда мухтартануға байла- 
нысты: «Біз М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясын 
қалай оқытып журміз? («Қазақ әдебиеті және әде- 
би тіл». Ғылыми мақалалар жинағы. ҚазПИ, А., 
1980), «М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясын оқы- 
тудың кейбір мәселелері» («Қазақстан мектебі», 
1981, № 9), «М. Әуезовтің «Қараш-Қараш» повесін 
оқыту». Әдістемелік нұсқау. (Орал, 1982), «Қараш- 
Қарашты» оқыту жайында» («Қазақстан мектебі», 
1983, N911), «Терең түсіндіруге тиіспіз», «Абай жо
лы» романы туралы («Қазақстан мұғалімі», 1997, 4 
қыркуйек), «М. Әуезовтің «Абай жолындағы» пси- 
хологиялық иірімдер» («Ақиқат», 1996, N96), «Тең- 
дессіз тағылым». Эпопеядағы этнографиялық көрі- 
ністер жайында («Казахстан мұғалімі». 1997, N9 1), 
«М. ^е зо в т ің  роман-эпопеясындағы ұлттық өне- 
ге, тәлім-тағылым («Қазақ тілі мен әдебиеті», 1997, 
N95-6) т. б. мақалаларын жариялап, улы қаламгер 
шығармаларының тарихи негізін, тақырыбы мен 
идеясын, басты кейіпкерлерін, композициялық, 
сюжеттік ерекшеліктерін талдап, оқытудың әдісте-
мелік жолдарын баяңдады. ^ ,

Т. Рысбеков.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ ҚАЗАҚ ДРА
МА ТЕАТРЫ, шьғармашылық ұжым. 1992 ж. мау- 
сым айында Орал каласы әкімшілігінің шешімімен 
алдымен қалалық, сосын 1993 ж. желтоқсаннан 
облыстық қазақ драма театры болып құрьущы. Ал- 
ғашқы шымылдығын Ә-тің «Қарагөз» қойылымы- 
мен ашты. Жас ужымның алғашқы ұйымдастыру- 
басшысы бұрынғы Атырау облыстық драма теат- 
рының директоры А. Сұлтанғалиев театрдың аяғы- 
нан тік тұрып, шьғармалык жұмысының жанданып 
кетуіне кеп еңбек сіңірді. Ә-тің 100 жылдық мерей- 
тойына байланысты «Абай» (1995), «Еңлік Ке- 
бек» (1996), «Айман -  Шолпан» (1997) пьесалары 
сахнаға шығарылды. б . Қундакбайү^ъ,.

БАТЬ Лидия Григорьевна (1900-ө.ж.б ), ррыс 
жазушысы, сыншы, аудармашы. «Халық өмірінің 
эпопеясы» деген мақаласында Ә-тің «Абай жолы» 
эпопеясының Лениндік сыйлық алуына байланы
сты жылы лебіз білдіріп, казак халкының жарты 
ғасырлык өмірі аса білгірлікпен суреттеген туын- 
ды деп бағалаған («Труд», 1959, 22 сәуір). Үлы 
сурөткердің «Шзтқзлзң» әңгімесін орыс тіліне
аударған. .  .
БАУМ Вики (1888-1960), аустрия жазушы әиелі. 
Әдеби кызметі 1916 жылдан басталды. 20-жылдар 
Берлинде шығатын журналдарда әдеби кызмет- 
кер бодды. 1931 ж. АҚШ-ка_коныс аударды. Голли- 
вудта турып, киносценарийлер жазды. Шығарма- 
ларында буржуазиялык коғамдағы әйел тағдырын, 
революцияны, тарихи окиғаларды т. б. суреттеді.
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«Таң алдында» деген макаласында М. Ә-тің «Абзй 
жолы» роман-эпопеясының кең аукымды, кары- 
мы мол туынды екенін, бұл шығарманың казак хал- 
кының зор мактанышына айналғанын айткан. 
БАШИРОВ Гумер (1901-1976), татар жазушысы, 
коғам кайраткері. Соғыс кезіндегі ауыл өмірін су
реттеген «Намыс» (1948) романы үшін 1951 ж. Мем- 
лекеттік сыйлык алды. Роман казак тіліне (1954) 
аударылды. Ол Ә-пен жаксы таныс, кітаптарына 
колтаңба жазып сыйлаған, пікір-ой алмасып жүр- 
ген. Ә. өзінің «Кейбір үлт жазушыларының роман- 
дары» (1950) деп аталатын макаласында «Намыс» 
романын жоғары бағалайды. «Баширов романы- 
ның кейіпкері Нафиса образы каһармандык еңбек 
аркылы барлык жағынан толык берілген. Роман 
композициясын тарткан сымдай түтас күру жөнінде 
Баширов жаксы үлгі керсетті. Башировтың кейіп- 
керлері алуан түрлі күреске бірден назар аударып, 
өздерінің жігер-кайратын жан-жакка бытыратып 
жібермейді. Бүл романда жеке адамның өз істері 
мен коғамдык істер бірімен-бірі мыктап үштасып, 
роман белімдерінің үзына бойына аралас жүріп 
отырады. Сондыктан да романдағы тартыстар 
шынайы суреттелген» деп, шығарманы түпнуска- 
сында окыған жазушы кеп ерекшеліктерін баска 
үлт жазушыларының романдарымен салыстыра 
отырып ашады. «СССР халыктары әдебиеттерінің 
өркендеуі» деген еңбегінде: «Башировте тіл ше- 
берлігі айкын, жаркын уғымдылыкпен үйлес ке- 
леді. Ол ез халкының жазба әдебиетіндегі жаксы 
дәстүрді татар деревнясындағы колхозшының ше- 
шен, шебер тіл байлығымен жаксы үйлестіріп, ке- 
лістіре пайдаланған», «совет дәуіріндегі түрмыс- 
ты шебер суреттейтін жазушы-романист» десе, 
«Орта Азия мен Казахстан халыктары әдебиеттерін 
социализм дәуірінде дамуы туралы» макаласын
да (Е. Лизуновамен бірге) татар жазушысын негізгі 
кейіпкерлермен катар, косымша персонаждарды 
да айкын, Терек, бедерлі етіп суреттейтін шебер 
каламгер деп бағалаған.

Т. Экы.

БАШҚҮРТ ӘДЕБИЕТІ, угро-финдер мен кене тур- 
КІ елінің бүлғар, кыпшақ, найман, табын, ноғай, 
балкар, естек т. б. тайпаларының араласуы негі- 
зінде калыптаскан, кыпшак-бүлғар тобына жата- 
тын түркі тілінде сейлейтін башкүрт халкының 
әдебиеті. Ол көне түркі әдебиеті мен жазба ескерт- 
кіштерінен тамырланып, 18 ғасырдан бастап оның 
дербес бір бүтағы ретіңде еркен жая бастады. Шың- 
ғысханның үлысы мен Алтын Орда хандығы түсын- 
да башкүрттың ауыз әдебиеті мен эпостык дас- 
тандары, түрмыс-салт жырлары казак, татар, но- 
ғай, бүлғар, өзбек сиякты тегі бір халыктардың 
рухани мәдениетімен тығыз байланыста дамыды. 
Соның ішінде көшпелі өмір салтын сактап калған 
казактар мен башкүрттардың мәдениеті мен 
әдебиетінің арасындағы карым-катынас 20 ғасыр- 
дың соңына дейін үзілмей келді. Екі халыктың 
ауыз әдебиеті нүскалары мен ертегі-аңыздары, 
дастандары, толғаулары, эпостык және ғашыктык 
жырлары, макал-мәтелдері, жүмбак-жаңылтпаш- 
тары да тамырлас әрі такырыптас. Алдар Көсе, 
Жиренше шешен, Кожанасыр, Атымтай Жомарт, 
Тазша бала, Аяз би іспетті аңыз кейіпкерлер де 
ортак- «Акбоз ат», «Алпамыс батыр», «Козы Кер- 
пеш -  Баян сүлу», «Бозжігіт» сиякты ежелгі жыр-
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лар да қазақ пен башқұрттың тел рухани қазынасы 
болып табылады. Ақындар айтысы, жыраулық то- 
лғау, беташар, жоқтау, шешендік сөздер мен би- 
лер келесіндегі төрелік улгілері де өзара тамырла- 
сып жатады. Байық Айдар мен Буқар жырау ше- 
шеннің келеге тускен айтысы, башқұрттың аты 
аңызға айналған батыр ақыны Салауат Юлаевтың 
толғауларының ішінен Шалкиіз, Буқар, Махамбет 
жыраулардың өлеңдерінің кейбір шумақтарының 
тутастай ұшырасуы -  бауырлас журттардың руха
ни жақындастығын танытады. Ә. башқурт әдебие- 
тін өзінің туған әдебиетінен бөле-жара қараған 
жоқ. Бала кезінен біліп өсті. «Ертегілер», «Айтыс 
өлеңдері», «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу», сияқты 
«СССР халықтары әдебиеттерінің өркендеуі» атты 
зерттеулеріңде, екі халыққа ортақ мұраларға тоқ- 
талып, олардың шығу тарихының тамырласып жа- 
туының заңды қүбылыс екендігін тусіндіріп берді. 
Мысалы, «Ертегілер» атты зерттеуінде мерген мен 
ертегі ерлері жайындағы қиял ертектері бір қазақ 
емес, сонымен туыстас, көршілес турік тілдес ел- 
дердің ертектерінде де бар. Қазір жиылып жария- 
ланған бурят, ойрат, якут, қырғыз, қарақалпақ, 
турікмен, әзірбайжан, татар, башқурт, өзбек, ка
зак ертегілерінің бәрі де кеп жактарынан өзара 
ұксас болудың устіне барлығы да, әсіресе жоғары- 
дағы айтылған ұзак уакыттык аралас, айластык 
себебінен... деп пікір түйді, Башкүрттың әдеби 
тілін капыптастыруға акын, тілші, фольклор зерт- 
теушісі, этнограф, педагог, аудармашы, коғам 
кайраткері М. Үмітбаев (1841-1907) ерекше үлес 
косты. Әкесі казак, шешесі башкүрт Акмолла 
акынның шығармалары кос халыктың төл мүрасы 
болып есептеледі. Ол Ш. Маржанидің жәдидтік 
көзкарасын колдады. Қазактың кара өлеңінің 
үлгісін башкүрт поэзиясына сіңірді және сыншыл- 
философиялык бағыттағы өлендерімен ерекше 
назар аударды. Ә. казак әдебиетінің тарихы мен 
фольклору, кітаби акындар, 19-20 ғасырлардағы 
ағартушы-демократ акындар туралы макалалары 
мен сөйлеген сөздеріңде Үмітбаев пен Акмолла- 
ның шығармашылығына ерекше мән берді. Акмол- 
ланың өмірі мен шығармашылык жолын арнайы 
зерттеу кажеттігін айтты. Ә. 20 ғасырдың басын- 
да шығып түрған «Шора», «Акмолла» журналдары- 
мен гимназияда окып жүрген кезінен таныс бол- 
ды. Қазактың макал-мәтелдері мен түрмыс-салт 
жырларын жинастырып, Абай туралы макала жаз- 
ған башкүрттың атакты акыны Ш. Бабичтің шы- 
ғармашылык жолын өте жаксы білді. «Алашорда» 
үкіметі күрылған түста оның өлеңдері мен макала- 
ларындағы үлттык азаттык нысанасына ерекше 
ілтипатпен карады. Алайда кеңес үкіметі түсында 
атын атауға тыйым салған акын туралы пікір 
білдіруге мүмкіндігі болтан жок. Ә. өзінің «СССР 
халыктары әдебиеттерінің өркендеуі» атты мака- 
ласында Мәжит Ғафури башкүрт, татар әде- 
биетінің екеуінің көлеміңде де алдыңғы, озғын де- 
мократтык, революциялык ағымды бастаған жа- 
зушы. Екі туыскан әдебиет көлеміңде де сол әде- 
биеттердің жаңа дәуіріндегі улгі негізін тудыру- 
шы кайраткер болып саналады деп баға берді (20 
томдык шығармалар жинағы, 1985, 19-том, 25Л- 
бет). Башкүрт әдебиетіндегі Бабич пен М. Ғафури 
салған ізгі дәстүрді олардың шәкірті, казак елін(ң 
улкен және айнымас досы болтан акын, жазушы

С Қүдаш, Валиди, М. Кәрім т.б. одан әрі жалғас- 
тырды. Қазак әдебиетінің өкілдерімен достык 
карым-катынасын өмір бойы узбеген Қүдаш ке- 
ңес өкіметінің идеологиялык кысымы түсында да 
өзінің каламгерлік парызын адал орындап, А. Бай- 
түрсынов, М. Дулатов, М. Жүмабаевтардың шы- 
ғармаларын жариялап, тарихи шындыкты калпына 
келтіру кажеттігі туралы мәселе көтерді. Ол өзінің 
өмірбаяндык-деректі кітаптарында казак, татар, 
башкүрт әдебиеттерінің өзара байланысы, Абай, 
Токай, Бабич, Ғафури сиякты үлы түлғалардың бір- 
біріне әсері туралы барынша жылы және дәлелді 
пікірлер білдірді, Башкүрт әдебиетінің уздік ту- 
ындылары казак тіліне аударылды. Қазак 
әдебиетінің көне жыраулардан бастап бугінгі 
күнге дейінгі өкілдерінің елеулі туындылары Баш- 
күртстанда жарык көрді. Ә-тің «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясын башкүрт тіліне көрнекті жазушы Н. 
Идельбай аударды (1961). Ә. туралы әдеби-зерт- 
теу макалалары жарияланды. Жазушының пьеса- 
лары бойынша Қазак драма театрлары дайында- 
ған спектакльдер башкүрт сахнасында койылды.

Т. Жүртбай.
БАЯЗИТОВА Ғафифа (20 ғасырдың алғашкы жар- 
тысы, т-ө. ж. б.), тігінші. Мүсылман жастарынан 
күрылған, солармен бірге Ә. ойнаған түңғыш «Жа- 
рыс» футбол комаңдасының ойыншыларына спорт- 
тык улгідегі киімдерді тіккен. Ол кезде Семейде 
орыс жастарынан күрылған командалар болды. 
Солардың бірі -  «Жарыс» командасының басты 
карсыласы болтан. «Нептун» еді. Олардың да өзіндік 
спорттык формасы мен белгі-таңбасы бар бола- 
тын. «Жарыс» жастарының тілегіне орай, Б. оларта 
бір тусті спорттык киім: жасыл жейде (футболка), 
кара трусы, комаңданың ерекшелік белтісін -  эмб- 
лемасын тігіп берген. Әрбір футболшы кеудесіне 
таккан эмблеманың сырткы жаты розетка пішіңдес 
алкызыл лентадан түрса, ортасындаты жасыл 
жібекке араб әрпімен «Ярыш» деген сөз тігілтен-ді,

Ө. Султанов.
БАЯНБАЕВ Қастек (1936 ж. т.), акын, аударма
шы. Көптетен шытармалары балаларта арнал- 
тан.«Сән жездейдің сәлемі» эссесіңде жас кезінен 
Ә-тің атына канып, «Абай» романын окып өскенін, 
кейін Алматыта келіп, бір улкен жиыңда Мүхаңды 
көргенін тебірене баяңдатан. Үлы адамның алдын- 
да екі сатат шамасында отыртанда, мен оның кас- 
кабатын, бет-бейнесін, әрбір кимылын калт жібер- 
мей бактым. Алташкы кезде табитаттан тыс, ай- 
рыкша жаратылтан адамдай көрінген ол уакьп өт- 
кен сайын, біртіндеп кәдімті өзіміздей жан иесіне 
айнала берді. Сондыктан мен театр залыңда оты- 
рып, оның үлылыты, әлем әдебиетіндегі орны, ка- 
зактың мәдени өміріндегі рөлі туралы ештеңе ой- 
лай алмасам керек. Тек оны көріп отыртаныма куа- 
нышты екенімді сезем деп жазды («Қазак әде- 
биеті», 1997, 12 тамыз).
БӘДІК, а р б а у  ө л е ң ,  түрмыс-салт жырының 
жанры. Максаты -  аурудың дертін өленмен арбап, 
куып шыту. Қыз-жітіттер кешке наукасты ортата 
алып, Б. жырын айтады. Олар екі жак болып сөз 
сайысына туседі де, кезек-кезек айтысады, Ә. бә- 
д ік  жайында Л. Соболевпен бірлесіп жазтан 
«Қазак халкының эпосы мен фольклору» макала- 
сыңда («Литературный критик», 1939, №10-11): «Ау- 
руды емдемек болып, аруатын шакырып, зікір сал- 
танда, баксылар өз сарындарына баскан. «Бәдік» 
жыры да сондай максаттан тутан. Бірак кейін ол 
жастардың сауык үшін өткізетін ойынына айнал-



ған», деп қысқа мәлімөт бөргөн. Бәдік жөніндө 
1948 ж. шыққан «Қазақ әдебиеті тарихы» кітабының
I- томына жазған «Айтью өлеңде^х» тарауында ке- 
ңірек тоқталады (12 томдық шығармалар жинағы,
II-  том, 421-471-беттер; 20 томдық шығармалар 
жинағы, 17-том, 279-337-бөттер). «Әдет, салт ай- 
тысы» тақырыпшасының ішіңде бәдік пен жар-жар- 
ды талдайды. Мұның екеуін де айтыстың ең ескі 
түрлеріне жатқызады.

Н. Ақбай.
«БӘИБІШЕ-ТОҚАЛ», жазушының трагедиялық 
шығармасы. 1918 ж. жазылып, 1923 ж. жарық көр- 
ген. Революция алдындағықазақөмірінсуреттейді.

Негізінен, бір от- 
басы ішіндегі руха- 
ни қақтығыстар- 
дың шиеленісіп, 
көк жұлын болып, 
ішкі-сыртқы соқ- 
қылардың дүм- 
пуінен жиылып ке- 
ліп, ақыры кісі 
өлімімен аяқталу- 
ын көрсететін пье- 
саның қаһарман- 
дары, олардың 
әлеуметтік орта- 
сы, турмыс-салты 
типтік жағдайда 
берілгендігін бір- 
ден айту қажет. 
Материалды ірік- 
теу принципінен 
жас драматургтің 
әлемдік әдебиет- 
т ің  классикалық 
үлгілерінен сабақ 
алғандығы жақсы 
аңғарылады. Әуе-
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«Бәйбіше-тоқал» пьесасының 
мүкабабеті. 1923.

зов трагедиясына әиел теңдігі мәселесі дара 
күйде алынбайды, Билікке таласу, партиягершілік 
сұмдьғы, түрлі ситуациялар көрініс береді, әлде- 
неше тигтті адамдар өзіңдік психологиясымен ашы- 
лып, революция алдындағы қазақ қоғамының бір 
қыры көз алдымызға келеді. Трагедия Есендік 
байдың қызы Дәмеш пен келіні Күләштің қоңыр 
қабақ, қам көңіл пішінде темен қарап, мүңайып 
отырып айтатын әңгімесінен басталады. Автор- 
лық ремаркадан бұл үйдің қаралы екендігі белгілі 
болады. Пьесаның әр пердесі бірнеше керініске 
бөлінген. Бірақ сол керіністер арасында пышақ 
кесті су ағар жоқ, оқиға белшектенбес ағын сияқ- 
ты тұтасып келіп отырады. Кішкентай-кішкентай 
эпизодтар өзара байланысып, сюжет бірлігін 
қүрайды. Шағын экспозиция арқылы тартыс 
ермегін ің шетін шығарып алған драматург 
біртіндеп оқиғаға негізгі қаһармандарды аралас- 
тыра отырып, характерлерді кескіңдейді. 20ғасыр 
басындағы қазақ әдебиетіндегі улкен тақырып -  
әйел теңдігі -  жастардың бас бостандығы үшін 
куресуі. Әуезовтің Дәмеші де сол сезім азаттьғы 
ушін алысушылардың бірі. Оның бүл қалпы сауда- 
құдалық жайын білген соң, әсіресе, айқындалып, 
драмалык әрекет арнасында ерлігі, ежеттілігі, 
естілігі жақсы керінеді. Дәмеш -  Күләш, Дәмеш 
-  Төлеужан линияларында ілініс жанданып, әрқай- 
сысының характер! ез тарапынан ситуацияға эсер 
етеді. Сөйтіп Дәмешті Бейсенбінің түпкі есебімен 
Байсалбайдың ұлына беруге қарсылық жай күңкіл,

жыбырға сыймайды, ашық қимыл ретінде 
қаһармаңцарды екі полюске беліп тастайды. Дра
матург шеберлігі бәйбіше мен тоқал тартысын 
куып кетпей, содан шыққан зардаптардың 
әлеуметтік қайшылықтармен қабаттасып, асқын- 
ған куйін алуында жатыр.
«Б-да» Ә. бір отбасы ауқымындағы трагедияны 
куні өтіп бара жаткан заман қасіреті ретінде 
суреттеді. Пьеса 1923 ж. Ташкектте жеке кітап бо
лып басылып шықты. Жазушының «Қараш-Қараш» 
жинағына (1960), 12 томдық (1969, 8-том), 20 том- 
дық (1981, 9-том) енді.

Р. Нүрғали.
С п е к т а к л ь д і ң  қ о й ы л ы м ы .  «Б-т.» 1926ж. 
ақпанда С. Қожамқүловтың басқаруымен қойыл- 
ды. Орындаушылар спектакльдегі емір болмысын 
ездері білетін тәжірибеден, ауыл көріністерінің 
қарастыру арқылы шешті. Шығармалық, өмірлік 
өлшем, отбасылық, этнографиялық дәлдік 
спектакльдің сахналық негізі болды. Қойылым- 
дағы тартыс бәйбіше мен тоқалды жақтаушы қара- 
ма-қарсы екі топтың арасыңца өрбиді. Оқиға ба- 
яндаумен берілгендіктен, спектакль керерменді 
аса қызықтырмады. Жеке орындаушылардан С. 
Қожамқүлов (Бейсенбі), Қ. Жандарбеков (Теле- 
жан), Е. Өмірзақов (Амантай), 3. Атабаев (Дәмеш) 
ойындары дара шықты. Пьеса сахнаға қайта қой- 
ылмады, автор да оған оралмады.

Б. Қүндаибай^лы.
БӘЙІТ, елең түрі. Араб, парсы, түркі тілдес ха- 
лықтар поэзиясыңда кездесетін екі тармақты егіз 
ұйқасты өлең. Айтылатын ой екі жолға ғана сый- 
ып, тиянақты түрде аяқталады. Шумақ жасауда 
негіз етіп пайдаланылады. Мысалы, терт тармақ 
өлең екі бәйіттен қүралады. Б-тен ғазел, қасида, 
мәнәуи, рубаят т. б. шығыстық өлең түрлері туын- 
дайды. Ә. «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845- 
1904)» атты монографиясында үлы ақынның жас 
шағындағы өлеңдеріне тадцау жасағанда, шьғыс- 
тық сарынды оның «Әлифби» бәйітінен аңғаруға 
болатынын, әсіресе «ғазелдер жазған Науаиға 
еліктегісі» келетінін ескерткен. Жазушы одан әрі 
ғазелдерді бірнеше турге беліп, «кейде егіз жол- 
дан қосылып, ұйқасты сөздерді ойнақы етіп 
беретін «тұйық елшеуі» болатынын айтқан. Ал «Әде- 
биет тарихы» зерттеуінің «Қозы Керпеш -  Баян
ный» мәнісі» атты тарауында «жақын куншығыста 
әдебиет енерінің бір үзақ дәуірі осы бәйітпен» 
өткенін, оның баска еддердің поэзиясына барын- 
ша эсер еткенін жазған.

Н. Оспантегі.

БӘЙІШЕВ Сақтаған (1909-1982), тарихшы, эко
номист, аудармашы. ҚазКСР Ғылым академия- 
сының академигі (1956), экономика ғылымының 
докторы (1962), профессор (1963). Б. ғылыми 
мекемелердің, кеңес-партия органдарының жетек- 
ші қызметкері ретіндеӘ-пен ресми қарым-катынас- 
та болды. Ол 40-жылдардың соңында ұлы сурет- 
керді қудалаудың жаңа «қүйынын» пайдаланып, 
«Профессор М. Әуезов өткендегі қателерінің шыр- 
мауында» деген сорақы мақала жазып (1947), 
«Социалистік Қазақстанның» 14 наурыздағы саны- 
на жариялады. Б. сонда Ә-ке 4 түрлі жолмен жала 
жапты. Алайда көреріңді көрмей, кез жүму мумкін 
емес. Үлы жазушының 60 жыддық мерекесіне орай 
жарык керген «Дарынды ғалым» атты мақаласын-
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да («Қазақ әдебиеті», 1957, 28 қыркүйек) Ә-тің 
жаңа заманда өсіп өрлеген, қанатын кең жайып, 
білім шыңына шыққан атақты ғалым екенін, Қазақ- 
стандағы қоғамдық ғылымдардың іргетасының 
қалануына, кейін құлаш сермеп өрлеуіне алдымен 
ат салысқан, өзіне лайық үлес қосқан азамат -  
дарынды ғалым екенін, көрнекті абайтанушы, ең 
қадірлі үстаз, шебер аудармашы екенін еріксіз 
іиойыңцады. «Еселей берсін еңбегіңіз, өсе берсін 
өркеніңіз, сүйсіне түссін халқыңыз!» деген тілек
білдірді. ^ -

Н. Ақбаи.

БӘКІРОВА Шолпан П924-2002), актриса. Қазақ- 
станның халық артисі (1975). Сахналық жолын 1941 
ж. «Қаратал» колхоз-совхоз, кейін Талдықорған 
облыстық, 1960-96 ж. Қызылорда облыстық қазақ 
драма театрларында қалыптастырады. Оның 
актерлік өнерінің қалыптасуына Ә-тің драматурги- 
ясы ерекше ықпал жасады. Солардың ішікде Еңдік 
(«Еңлік -  Кебек»), Көклан («Қарақыпшақ Қобы- 
ланды»), Теңге («Айман-Шолпан») рөлдері -  акт- 
рисаның мол табысы.

Б. Құндақбаиулы,

БӘРІБАЕВ Жүбаныш (1898-1927), партия, кеңес, 
мемлекет қайраткері. 1916 ж. үлт-азаттық көтерілі- 
сіне қатысқан. Жетісуда үлттық әскери бөлімдерді 
ұйымдастыруда көп еңбек сіңірді. 1924 жылдан 
Жетісу облыстық партия комитетінің 1-хатшысы 
қызметін аткарды. Оны Ә. 1926 ж. «Қилы заман», 
«Қараш-Қараш ок,иғасы» шығармаларына дерек- 
тер жинау ушін Алматыға келгенде көрген, 
әңгімелескен, кейбір деректерді сүрап-білген.

Т. Әкім.
«БӘРІМІЗДІ ТЕҢГЕРГЕН ЗАҢ» ( « З а к о н ,  по 
к о т о р о м у  в с е  pa в н ы »), жазушының мака- 
ласы. 1950 ж. «Литературная газетаның» 4 нау- 
рыздағы санында шыққан. КСРО Жоғарғы Ке- 
ңесіне депутаттар сайлауға байланысты жазыл- 
ған. Эуезов Жамбылмен кездескенде, карт акын- 
НЫҢ бүрынғы елубасы, старшын, белые сайлаған- 
да билік байлардың колында болып, халыктың 
әсері аз болғанын, Абайдың белые сайлауына 
катысты әлеуметтік сыры терең өлеңдері бар 
екенін айткан. Белые сайлаудың өткізілу тәртібі, 
шар салу жолдары, кара, ак тустерге боялған жэ- 
Ш ІК жайында кызыкты мәліметтер келтірген. Ре- 
сей Ә К ІМ Ш ІЛ ІГ ІН ІҢ  шенеуніктеріне берілетін «сый- 
сияпат», пара, шар салушылардың кеңілін аулау 
ушін шашылатын мал, мағынасыз ысырап жайын
да баяндалтан. Керісінше, 4 жыл бүрын Үзынағаш 
ауылына сайлауға барғанын, сайлаудың халык 
мерекесі сиякты еткенін, кеңестік сайлаудың на- 
ғыз халыктык сипатта екенін әңгіме еткен. Депу- 
таттыкка үсынылған Қ. Қуанышбаев, Н. Базано
ва, М. Ғабдуллин т. б. кандидаттардың тегіне, ма- 
мандығына, еңбектегі табыстарына катысты ма- 
рапат сөздер айткан. Түркиядағы жағдайды мы- 
салға алып, капиталистік кұрылысты, ондағы ха
лык түрмысын, сайлау жолдарын сынаған.

Р. Әбдіғулое.
БӘСЕНОВ Алмат Ғалиүлы (1961 ж. т.), сәулетші- 
дизайнер. 1983 ж. Алматы сәулет-күрылыс инсти- 
тутының сәулет факультетін бітірген. Бүдан кейін 
осы оку орнында түрғын және коғамдык үйлер ка- 
федрасында окытушы. 1986-89 ж. суретші-конст- 
рукторлар бюросының жетекшісі, 1989 жыдцан Қа-

закстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасын- 
да суретші-дизайнер. 1997 ж. еткен Ә-тің 100 жыл- 
дык мерейтойының эмблемасын жасауға арнал- 
ған конкурска катысып жеңімпаз атанды. Соны- 
мен катар Ә-тің мерейтойлык медалінің эскизж жа
сады. 1999 жыдцан Үлттык банктің бас дизайнері. 
БӘСЕНОВ Төлеу Қүлшаманүлы (1909-1976), сәу- 
летші. Қазакстанның еңбек сіңірген күрылысшы- 
сы (1966), КСРО Сәулет академиясының коррес
пондент мүшесі (1950). «Қазакстанның сәулет өне- 
рі 30 жылда» (1948), «Қазакстанның сәулет ене- 
ріндегі ою-өрнегі» (1957) т. б. еңбектері шыкты. 
Ә-пен 1928 ж. Ленинградта окып жүргенде таны- 
сып, соданбастапкарым-катынасынузбеген. Екеуі 
Алматының архитектуралык келбетіне катысты 
жиыңдарға катысып, ірі тарихи түлғаларға арналғ- 
ан ескерткіштердің жобаларын талкылауда үнемі 
акылдасып отырған.

Д. Қонаев,

БӘСТӘМИ Мұсабайүлы (1895-1978), Абайдың 
куйеу баласы. Әбдірахманның кызы Рахилаға 
уйленген. Абай аулындағы татар молдасы Махмүт- 
тың шөбересі. Махмүттан -  Ыскак, Ыскактан -  
сабай, Мұсабайдан -  Б. өрбіген. Ш. Қүдайбер- 
диевтің дастаны бойынша Ә-тіңжетекшілігімен 1917 
ж. Ойкүдыкта койылған «Ецлік -  Кебек» спектак- 
лінде Б. Еңліктің рөлін ойнаған. Тіркестіріп тігілген 
уйдің бірі -  осы Б-дің уйі. Ә. «Абай жолына» аркау 
болған көптеген деректерді Б-ден алған.
БЕГАЛИН Сапарғали Ыскакұлы (1895-1983), жазу- 
шы, акын, аудармашы, казак балалар әдебиетінің 
негізін салушылардың бірі. Ә-пен пікірлес, сыйлас 
болған. «Замана белестері» романында Ә-тің Қар- 
каралыда өткізген әлеуметтік істері суреттелген. 
«Үлы өмірдің кей сәттері» атты естелігінде 
(«Жүддыз», 1977, N99) Ә-пен бірге Семей өңірін ара- 
лағанын баяңцайды. Үлы жазушы сол сапарда көне 
тарихты кайта тірілтіп, өз шығармаларына аркау 
болған небір окиғаларды еске алғанын, елеусіз 
жаткан бейіттің, иесіз калған кыстаудың, Абай 
елінің әр шокысының каншалыкты сыр бугіп жатк- 
анын есіле әңгімелегенін, Мүхаң сол сапардан бағы 
заманмен кайта тілдескендей жаңғырып, жасарып 
кайтканын сыр етіп шертеді. Ә. «Акын елінде» және 
«Абай ауданында» деген очерктеріңде Б-мен бірге 
жасаған сапарлары туралы жан-жакты баяңдаған.

И. Хасенү/ы.
«БЕЙБІТШІЛІК -  ӘЛЕМ ТІЛЕГІ», жазушының 
макаласы. «Әдебиет және искусство» журналы- 
ның 1951 ж. 10-саныңда жарияланған. Бейбітшілікті 
корғаудың Советтік комитетінің мушесі ретінде 
осы комитеттің соғыска карсы ундеуіне орай 
жазылған. Ә. «бейбітшілік» сезін «достык», «игі 
еңбек» сездерімен тьғыз байланыстырып, бұлар- 
ды «касиетті мәні бар, жаркын саналы сөздер» 
ретінде біртүтас калыптастырады да, барша адам- 
заттың «ең асыл арманы, ең зор мүддесі» түрғы- 
сында бейбіт емір сүру мағынасына зор кеңіл 
бөледі. Бүл міндетті советтік интеллигенция да 
жаксы тусінгендігін мәлімдейді, бейбітшілік та- 
лабы «бар дуние жүзіндегі халыктардың барлык 
анасының талабы екені даусыз» болғанын жаза- 
ды. Макаланың соңында автор «Советтік бейбіт- 
шілік комитетінің уңцеуіне косылып, кол коюымыз- 
бен катар», партияға адалдығын білдіреді, шын 
жүректі тілегін айтады.

Н. Жанакова.
«БЕЙБІТШІЛІК МҮДДЕСІ ҮШІН» (« В и н т е р е 
с а х  м и р а  ” ). жазушының макаласы. АҚШ



жазушыларына ашық хат түріңде жазылып, Ә-тен 
басқаН. Грибачев, Б. Изаков, В. Катаев, Н. Михай
лов, С. Михалков, Б. Полевой, А. Софронов, 
А. Маковский, М. Шолохов, А. Штейн, С, Щипа- 
чевтер кол қойған. «Литература и жизнь» газетінің 
1960 ж. 18 мамырдағы санында жарияланған. Ма
кала шығарудың алдында АҚШ-тың барлаушы 
ұшағы КСРО аумағында атып түсіріліп, парашют- 
пен жерге конған шпион-ұшкыш Пауэрс ұсталған 
еді. Осыған орай дүние жүзі баспасөзінде үлкен 
шу көтерілген. «Батыс» Кеңес Одағын айыптаса, 
социалистік лагерь елдері АҚШ-ты жамандап жат- 
ты. Осы окиғаға байланысты Кеңес Одағының 
баспасез оргаңдары айыптау макалалар жарияла- 
ды. Макала-ундеуде жазушылар АҚШ-тың тіміскі 
әрекетіне біржола карсы шыккан. Іііьғарма аме- 
рикан жазушыларын бейбітшілік жолындағы 
күреске шакырумен аякталады. Макала астында 
М. Ә-тің фамилиясы бірінші тұрғанмен авторлык 
басымдыкты Әуезовке де, кол койған баска жа- 
зушылар>ға да таңуға болмайды. Өйткені заман- 
ға, саясатка сай үйреншікті ойлар мен айыптау- 
лар айтылған ұжымдык макала деген жөн.

Р. Әбдіғулов.
«БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ДОСТЫҚ ТУЫ АСТЫНДА»
( « П о д  з н а м е н е м  м и р а  и д р у ж б ы » ) ,  
жазушының макаласы. Ә. Бейбітшілікті корғау 
комитетінің мүшесі ретінде 1951 ж. 5 кыркүйекте 
«Правда» газетінде жариялаған. Комитет кеңесінің 
пленумы 5 улы держава арасыңда бейбітшілік пен 
ынтымактастыкты нығайту максатында халыктың 
колдауына сүйену жөнінде шешім кабылдағанын 
баяңдайды жазушы. Барлык адамзат баласы өз 
еңбегімен, акыл-ойымен жер бетіңде тыныш өмір 
орнауы үшін күресуі керек. Мемлекеттер бейбіт- 
шілікті жактайтын саясат аркылы соғыска жол 
бермей, тыныштыкты корғау керек дейді автор. 
Үлы жазушының осындай ойларды козғауына се- 
бепкер болтан адамзатты суык кару соғысы елең- 
деткен кезең еді. АҚШ пен Англия мундай соғыс- 
ты ұйымдастырушылардың бастаушысы еді. Ва
шингтон мен Лондондағы мырзалар жаңа соғыс- 
ка дайындык жургізіп жатты. Ал Германия мен 
Жапония оларды жактады. Осыңдай киын-кыстау 
кезеңде Ә. бейбітшілікті сактау жолыңда өз ойын, 
өз пікірін білдірген еді.

Б, Мамьраев.

БЕЙСЕКОВА Шабал (1917-1997), әнші, актриса. 
Қазакстанның халык артисі (1959). Вокал өнерін 
әйгілі сахна шеберлерінен үйренді, негізгі опера- 
лык партияларды ұкыпты игерді. М. Телебаевтың 
«Біржан-Сарасындағы» Сара, Е. Брусиловскийдің 
«Қыз Жібегіндегі» Жібек, С. Мұхамеджановтың 
«Айсұлуыңдағы» Айсұлу, П. Чайковскийдің «Евге
ний Онегиніндегі» Татьяна т. б. рөдцерін орындап, 
шеберлігін шыңдады. Ә. либреттосын жазған А. 
Жубанов пен Л. Хамидидің «Абай» операсындағы 
Ажар партиясы Б-ның орындауында жан-жакты 
шешімін тапты. Үздік орындаушылык шеберлігі 
ушін КСРО Мемлекеттік сыйлығын алды (1949).

Б. Мекішев.
БЕЙСЕНБАЙ Жәнібекулы (1858-1917), Абайдың 
замандасы, акын. Ол Ырғызбаймен туыскан То- 
пайдан тарайды. Өлеңге, акындыкка бейімін бай- 
катан Абай үнемі жанына жакын тартып журеді. 
Абай «Қозы Көрпеш -  Баян сұлудың» Жанак айт- 
кан нұскасын тыңдатаннан кейін Б-та ол жырдың 
мазмұнына езгеріс енгізіп, соңында Қозы Көрпеш- 
ті өлтірмей. Баян екеуін мұратка жеткізеді. Б. жыр-
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ды 17 түрлі макаммен айтады екен. Жырдың бул 
нұскасын 1936 ж. Ә. жеке кітап етіп бастырды және 
ол өзінің зерттеулерінде Б-ды Абай акыңдытының 
айналасындатылардың біріне жаткызтан («Әр жыл- 
дар ойлары», А., 1959, 68-бет). Ал «Үлы акын, атар- 
тушы -  Абай Құнанбаев» атты макаласыңца Б-ды 
Абай өлеңдерін казак даласына таратушылардың 
бірі ретінде сипаттатан.

Т. Түрганбаев.
БЕЙСЕНБАЕВ Мұздыбай (1929 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, абайтанушы. 1968жылдан бастап Абай- 
дың Семейдегі корык-муражайыңда ата тылыми 
кызметкер. Абай мен Мухтар мураларын іздеу- 
жинау жұмысымен ертеден шүтылдантан. Үзак 
жылдар тылыми экспедициямен Омбы, Тобыл, 
Тумен, Қазан, Мәскеу, Лениград, Алматы т. б. 
калалардың мұрататтарынан, тылыми-көпшілік 
кітапханаларынан, муражай тимараттарынан улы 
акынта катысты деректерді тауып, сарыла 
зерттеді. Нәтижесінде «Абай және оның заманы» 
атты зерттеу еңбегі (1988), «Абайдың әдеби-ме- 
мориалдык музейі» (1971), «А. Құнанбаев» (1971), 
«Абайдың республикалык мемориалдык музейі» 
(1982), «Абайдың Жидебайдаты музей-уйі» (1985) 
т. б. кітаггтары жарык көрді. Ә-тің 100 жылдык ме- 
рейтойына әзірлік кезінде «Үлы тултаның Семей- 
дегі котамдык-жазушылык еңбегі», «Үлы Мукаң 
мен Мәннан Туртанбаев» деген макалалары «Се
мей таңы» газетінде жарияланды. Автор оңда ұлы 
жазушының Семейдегі кызметін, улт зиялылары- 
мен карым-катынасын сөз еткен (1977, №20-33). 
Ә-тің шытармашылыты туралы «Дария басы 
булактан» деп аталатын зерттеу макаласы тың 
муратат деректеріне суйеніп жазылды.

А. Арык,баева.
БЕЙСЕНБИЕВ Қасым (1919-1980), философ. Фи
лософия тылымының докторы (1960), профессор 
(1961). Зерттеу еңбектері 20 тасырдың басындаты 
Қазакстандаты идеялык-саяси ой мәселелеріне 
арналтан. Бұл салада 3 монографиясы жарык 
көрді. «Абай Қунанбаевтың дуниеге кезкарасы» 
атты монографиясында (1956) улы акынның шы- 
тармаларындаты философиялык ой-толтаныстар- 
ды маркстік дуниетанымта орай талдап, улы акын- 
ның өмірге, дуниеге кезкарасы туралы айткан, Ә- 
т ің  пікірлері мен танымдык пайымдауларына 
суйеніп, жугініс жасатан. Қазактың көрнекті жа- 
зушысы Ә. Абай туралы роман жазып, акынды 
казактың аса көрнекті атартушысы, езілген калың 
бұкараның шын кортаушысы және мудделерін 
жактаушы ретінде көрсеткен деп жазтан (4-бет).

Ә. Нысанбаев.
БЕЙСЕНОВ Пернебек (1928 ж. т ), суретші, журна
лист. Қазакстанның еңбек сіңірген мәдениет кыз- 
меткері (1978). 1949 ж. «Абай» романы ушін Мемле- 
кеттік сыйлык алуына байланысты «Мухтар Әуезов 
«Абай» романын жазу устінде» деген такырыпта 
сурет салып (кенеп, майлы бояу), улы жазушыта 
тарту еткен. Бұл суретті кезіңде жазушы жотары 
баталаган. Ә-пен кездесіп, әңгімелескен сәттерін 
Б. естеліктеріңдетәптіштеп баяндатан («Жас алаш», 
1995, 5 сәуір; «Үлан», 1997, 23 кыркуйек).

Ж. Ысмагулов.
БЕЙСЕНОВА Ғафура Нурталикызы (1924-1991), 
музыка зерттеуші. Өнертану тылымының кандида
ты (1966). Қазакстанның еңбек сіңірген жотары
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мектеп қызметкері. Ғылыми еңбектері қазақ ха- 
лық музыкасы тарихы мәселелеріне арналған. 
Абайдың музыкалық мұрасын жан-жақты зерттеді. 
Ақынның музыкалық шығармаларының бастау 
көздері, ән өнеріндегі өзіңдік ерекшеліктері, эсте- 
тикалық-көркемдік талғамы, Абай дәстүрінің қазақ 
ән өнеріне тигізген әсері туралы толғамды ойлар 
мен келелі пікірлер айтты. «Абай атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық опера және балет теат
ры» деген кітабында (Б. Мекішевпен бірге, А., 
1954) Ә-тің «Айман-Шолпан» комедиясының хой- 
ылымы жөнінде соны пайымдаулар айтып, жазу- 
шы қаламының ұшқырлығын атап көрсеткен (14- 
17-беттер).
БЕЙШЕНӘЛИЕВ Шүкірбек (1928 ж. т.), қырғ. 
жазушысы. Қырғызстанның халық жазушысы, 
драматург, аудармашы, қоғам қайраткері. Қыр- 
ғызстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері (1974). 
Ә. туралы «Жизнь, имя и память» («сЬлово Кыргыз
стана», 1997, 20 июня), «Мухтар Эуезов туралы 
естелік» («Обо», 1997, №31, 32, 34) мақалаларын 
жазды. Қазақ жазушысының 100 жылдық мерей- 
тойына байланысты Бішкекте еткен ғылыми 
конференцияда Э-ке журекжарды сөздерін арна- 
ды; Семей мен Алматыдагы улы жазушыға бағыт- 
талған мерекелік салтанаттарға қатысты.

Ч. Жумагулов.
БЕЙІСҚҮЛОВ Тоқтар Әбдірахманулы (1932 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының канщи- 
даты (1997). Ә-тің дәрістерін тыңдаған, лекциясы- 
нан жазып алған конспект! қолында сақтаулы. «Үс- 
таздан улағат» атты макаласыңца: «Әуеліңде біраз 
кібіртіктей сөйлеген Мухаң бір кезде бүйірі қызған 
жуйріктей арындай тусіп, сөзді туйдек-түйдегімен 
тастап, букіл қазақ, орыс, Орта Азия, Еуропа фоль- 
клорлық ғылымының ғаламат бағын аралатты-ай 
кеп бізді» деп, мақтаныш сезіммен жазған.

А. Кендірбекулы,
БЕКБЕРГЕНОВ Мақаш (1919-1993), әдебиет 
зерттеуші. Филология ғылымының докторы (1984), 
профессор (1986). Кезінде Ә-тің аспиранты бол
тан. «Сөз зергері» (1967), «Азаттық үшін алысқан- 
дар» (1976), «Әдебиеттегі революционерлер бей- 
несі» (1978), «Дүбірлі дәуір шежіресі» (1987) атты 
монографияларында Ә-тің керкем туындылар 
женінде айтқан ой-пікірлеріне жугініс жасап, дәй- 
ектеме келтірген, туған халқының рухани мурасы- 
на қосқан үлесін атап керсеткен. Ал «Мухтар аға- 
мыз» атты мақаласы («Шарқ юлдузи», 1967, Ng12) 
Әуезоөтің 70 жылдық мерейтойына арналған. 
БЕКЕЙ, жазушының кейіпкері. Әйгерімнің әкесі. 
Тобықты ішіндегі Мамай, Мамайдың Жиеншора, 
Байшора деген тармағының аз үйлі Байшорасы- 
нан тарайды. Ағайыңды Б., Шекей Орда тауының 
етегін мекендейді. Ә-тің «Абай жолында» Абайлар- 
дың Семейден қайтып келе жатып, Орданың Ші- 
лікті кезеңіңде отырған осы аз ауылға кездескенін, 
Әйгерімді кергенін көркем суреттеген. Осында ғана 
көрінетін Б. естен кетпестей жадыңда қалып 
қояды, содан кейін қайтып кездеспейді. Ел аузы- 
нан жинаған деректерінде де Б-дің есімі аталғаны 
болмаса, ол тургілы езге нақты мағлумат жоқ.

Т. Әкім.
БЕКЕНОВ Елжас Жүнісулы (1892-1938), жазушы, 
сыншы. 1927 ж. «Жәмила қалай сауатты болды?» 
повесть, 1929 ж. «Жаңа жол бойында», «Жалшы

сәулесі» әңгіме-очерктерінің жинақтары шықты. 
1936 ж. «Үлт қозғалысы және ултшылдық әдеби- 
ет» атты ғылыми-сын еңбегі жарық көрді. Осы си- 
яқты еңбектерінде біраз ақын-жазушылардың 
қатарында Ә-тің есімі аталады. «Тарихи шындык- 
ты қур қиялмен суреттеуге болмайды» деген ма- 
қаласында «Айман -  Шолпан» пьесасының жетістік 
жақтарын қуптап, кейбір тарихи шыңдықтың бурма- 
лануына сын айтқан.
«БЕКЕТ», пьеса, опера. Пьесаның тупнусқасы му- 
ражай-уйдің қолжазба қорыңда сақтаулы, көлемі 
-  79 бет. Соңына «1938 жыл» деп белгі қойылған. 
«Терт актілі, бес суретті куйлі (музыкалық) пьеса» 
алғаш рет «Әдебиет және искусство» журналының 
1939 жылғы N9 2 санында жарияланған. Ә-тің таң- 
дамалы шығармаларының 6 томдық жинағының 5- 
томында (1956), 12 томдық шығармалар жинағы- 
ның 9-томыңда (1969), 20 томдық шығармалар жи- 
нағының 10-томында (1982) қайталанып басылды. 
Пьеса ақ елеңмен жазылған. Оқиға 19 ғасырдың 
ортасыңда Жем езенінің бойыңда өтеді. Бекет пен 
Зеренің үйлену тойы үстінде Арыстан султан келіп, 
едцің шырқын бузады. Оларды туған жерінен көшу- 
ге буйырады. Батыр Бекет қарсылық керсетіп, 
ақыры итжеккенге жер аударылады. Одан доста- 
рының кемегінің арқасында қашып шығып, дүшпа- 
нынан кегін алады. «Бекет» операсы 1940 ж. 29 ақпан 
күні Абай атындағы мемлекеттік академиялық опе
ра жене балет театрының сахнасында койылды. 
Композиторы -  А. Зильбер, оркестрге түсірген -  
Р. Глиэр, режиссер! -  Қ. Байсей!тов, дирижер! -  
Ф. Кузьмич (кей!ннен Б. Врана), суретш!с! -  
А. Ненашев, бид! қойған -  Ю. Ковалев, хордың 
жетекшіс! -  Г. Петров. Би кер!н!стер!нде Шара Жан- 
дарбекова мен Е. Лифанова өнер көрсетт!. Музы- 
калық шығарманың бул қойылымы мамандардың 
арасында ек! удай п!к!р тудырды. «Бекет» операсы 
туралы: «Қазақ операсының үйымшыл үжымы та- 
баңды !зден!ст!ң нәтижес!нде қызықты спектакльд! 
сахнаға шығарды. «Бекет» операсы, әрине, казак 
опера өнер!н!ң шыңы емес, алайда бүл оның даму 
жолындағы !лгер! баскан кадамы» (Ғ. Шарипова, 
«Бекет»); «Театр ужымы үлкен жең!ске жетт!» 
(Д. Прянишников, «Қазактың жаңа операсы «Бе
кет»); «Бекеттег!» мәнісс!з, мазмунсыз айғайдың 
мунда да жүрген!н көрем!з» (А. Жубанов, «Туткын 
кыз») -  деген карама-карсы п!к!рлер б!лд!р!лд!. 
Әс!ресе, казактың халык әндер!н өңдеусіз пайда- 
ланған композитор А. Зильберд!ң атына көптеген 
ескертулер мен сын айтыдды. Қалай дегенмен «Бе
кет» операсы өз!н!ң тарихи м!ңдет!н орындаған сах- 
налык музыкалык койылым болып табылады. 
Мунда туңғыш рет орыс әнш!лер! (С. Колтон, 
О. Хан) казак операсында енер керсетт!.

А. Омарова, А. Қуанышбаев. 
«БЕКЕТ БАТЫР», тарихи жыр. Патша үк!метінің 
отаршыддык саясатына карсы Есет Кет!баров бас- 
карган К!ш! жуз казактарының кетер!л!с!не (1855- 
1858) катыскан батыр Бекет Серкебайулына арнал- 
ған жыр. Онда Бекетт!ң Арыстан султаңцы елт!ру се- 
беб!, С!б!рге айдалуы, артынан анасының !здеп ба- 
руы, әйел!н!ң кемег!мен турмеден кашуы баяңцал- 
ған. Ә. «Әдебиет тарихы» атты еңбег!нде «Б. б.» 
жырының кыскаша мазмунын баяндап, мэн-ма- 
ңызына токталган. Онда ол жырды туғызған калын 
едд!н наразылығы, казактан сайланган ханның аяр- 
ЛЫҒЫ мен зулымдығы, елге келт!рген ауыртпалығы 
көт!р!л!ст!ң шьғуына себеп болғанын жазады. Жыр- 
шы тарихи окиғаны такырып ет!п алганмен. Бекет



жайын қиялына ерік беріп, еркіндікпен әңгімелеген 
дейді зерттеуші. Бекетті тарихи өлеңнің қаһарма- 
нына қосатын себеп: қылышынан қан тамған ұлық- 
ты өлтіріп, қазақ елінің патша үкіметіне қарсылы- 
ғын үлкен іспен көрсетүі. Сондықтан Бекеттің даңқы 
қазақ даласына көп жайылып, ертегіге үқсас әңгіме 
болған деп ой түйеді жазүшы.

Ж. Мопаабеков.
БЕКМАХАНОВ Ермұқан (1915-1966), тарихшы. 
ҚазКСР Ғылым академиясының корреспондент 
мүшесі (1962), тарих ғылымының докторы (1946), 
профессор (1948). Зерттеген мәселелерінің негізгі- 
лері Қазақстан тарихына, оның ішінде ұлт-азат- 
тық қозғалыстар тарихына арнапған. Жалпы білім 
беретін мектептер үшін Казахстан тарихы бойын- 
ша алғашқы оқүлықтар жазды. 40-50 ж. жазық- 
сыз жалаға ұшырап, 1954 ж. толық ақталып шық- 
ты. «Империализм дәүірінде Қазақстанның әлеү- 
меттік-экономикалық дамүы» (1957), «Қазақстан- 
ның Ресейге қосылүы» (М., 1957), «XIX ғасырдағы 
Казахстан тарихының очерктері» (1966) деген мо- 
нографиялары жарық керді. 50-жылдары Ә-пен бір 
жоғары оқү орнында қызмет істеп, достық, рүха- 
ни қарым-қатынаста болды.

К. Нурпейіс.
БЕКОВ Орынбек (1898-1937), жазүшы, драматург, 
қоғам қайраткері. Казак өнері туралы көптеген сын 
мақалалар жазды. «Үлы істің игілігі үшін» атты пуб- 
лицистикалық мақалалар жинағы (1928), «Совет- 
бике» повесі (1931) жарық көрді. 1932ж. Ә-пен бірге 
Казахстан кеңес Жазушылар одағы елкелік үйым- 
дастыру комитетінің I пленумында «Казахстан 
мемлекет театрының жеті жылдығы және алдағы 
міндеттері» туралы баяндама жасады. Бүл сол 
жылы «Әдебиет майданы» журналының 2-санын- 
да екеуіінің атынан жарияланды. «Октябрь мере- 
кесіне театр даярлығы» (1932), «Еңлік -  Кебек» жө- 
нінде (1933), «Казах театры мен драматургиясы- 
ның өсу белестері» (1934) т. б. әдеби-сын ма- 
халаларында Әуезовтің драмалых шығармалары- 
на және хазах драматургиясын дамыту жолындағы 
еңбегіне жоғары баға берді. Мысалы, 1933 ж. жа- 
рых керген «Октябрь үшін» пьесасына жазған алғы 
сөзінде: «Ресейдің болсын, Казахстанның өзінің 
болсын, мәдени орталығынан хиыр жатхан Жетісу 
еңбекшілерінің Октябрь үшін халай тартысхан та- 
рихымен жұртшылыхты таныстырудың өзі аз олжа 
деп ойламаймын» депті. 1937 ж. жазыхсыз жазаға 
үшырап, кейін ахтадды. ^

БЕКТАЕВ Каддыбай (1920-1996), лингвист, мате
матик, филология ғылымының докторы (1976), 
профессор (1976), Казахстанның еңбек сіңірген 
ғылым хайраткері (1980). Тіл білімін математика- 
лых тәсілмен байланыстыра зерттеуді Казахстан- 
да алғаш жузеге асырып, осы салада көптеген 
ғылыми еңбектер жариялады, шәкірт-ғалымдар 
тәрбиелеп өсірді. 200-ден астам ғылыми еңбектер 
жазды. Б-тың жетекшілігімен 1979 ж. «М. Әуезов- 
тің «Абай жолы» романының жиілік сөздігі» жарых 
көрді. Бұл еңбекте жазушының сез байлығына, 
сөздерді ходдану тәсіліне, стилистикалых ерекше- 
ліктеріне сандых сипаттама берілді. Бұл зерттеу 
хазах және жалпы түркі тілдерін, керкем шығар- 
маның тілдік ерекшеліктерін зерттеушілер үшін 
мол мағлұматтар береді. ^  сызды^ов.

БЕКТАСОВА Жамал (1923 ж. т.), актриса. 1939 
ж. Алматы театр училищесін бітірген. Казахстан
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Республикасының халых артисі (1998). Алғашхы 
күрделі релі -  Ә-тің «Ецлік -  Кебегіндегі» Еңлік. 
Мұнан кейінгі хойылымда «Айман -  Шолпанда» 
Айманды ойнаған. 1945 ж. Алматыдағы Респуб- 
ликалых жасөспірімдер мен балалар театрына 
ауысып, күні бүгінге дейін сонда шығармашы- 
лых хызметте. Әр жанрдағы пьесаларда көптеген 
образдар жасады. Солардың ішіңце Ш. Айманов 
хойған «Жас Абайда» Үлжанның бейнесін сом- 
дады. 1986 ж. Р. Сейтметов хойған «Алуада» үнді- 
лік әйеддің рөлін ойнаған. Ә-тің 100 жылдых ме- 
рейтойына байланысты жазушының әңгімесі 
негізінде хойылған «Каралы сұлуда» күтуші 
кемпірдің бейнесін сомдады.

Б. Қундакбайулы.

БЕКТЕНОВ Мүхан (М ұ X  а м е д) Өмірәліұлы (1908- 
1950), актер, әнші. Казахстанның еңбек сіңірген 
артисі (1944). Ә-тің «Еңлік -  Кебегі» мен «Кара- 
хыпшах Кобыландысында» аңғал батыр Есен, хара 
күш иесі Казан, Әуезов пен И. В, Коцыктың «Ай
ман -  Шолпан» атты музыкалы комедиясында ән- 
ші-ахын, сері Арыстан, Әуезов пен Ә. Әбішевтің 
«Намыс гвардиясында» генерал И. В. Панфилов 
бейнелерін жасады,

К. Нурпейісов.

БЕКТҮРОВ Жайых Кәгенүлы (1912-1998), жазу- 
шы, аудармашы, журналист. «Тунг! сарын» (Ә. Эзи- 
евпен бірге, «Советтік Караганды», 1960, 23-хара- 
ша), «Журекте калган бір бейне» («Коммунизм 
нуры», 1967, 22 желтохсан) махалаларында Э-тен 
калган эдеби мұралардың мәңгі өлмейтінін, оның 
болашах урпахха да рухани азых болып хала 
беретінін жазды.

Б. Мамыраев.

«БЕКТІК ҚҮЛАУҒА АЙНАЛЫП, ӨНДІРІС КАПИ- 
ТАЛЫ ДӘУІРЛЕЙ БАСТАҒАН КЕЗДІҢ ӘДЕ- 
БИЕТІ (1870 ЖЫЛДАР МЕН 1905 ЖЫЛДАР 
АРАСЫ)», жазушының махаласы. Орта, орталау 
мектептің 7-сыныбына арналган «XIX ғасыр мен 
XX гасырдың басындагы хазах әдебиетінің оху 
хуралы» кітабында жарияланды (1933). 19 гасыр- 
дың 2-жартысы Казахстан тарихына улкен езге- 
рістер әкедці. Казахтагы бурынгы тәртіптік жүйе- 
лер осы кездегі жаңа тәртіптік жуйелерге ауыса 
бастады. Соның бірі хазах жерінде ага султандых- 
ты жойып, бірін-біріне айдап салуга және билеп- 
төстеуге холайлы болыстыхты орнатты. Олардың 
ойлаганындай болыстых нагыз ыңгайлы әкімшілік 
болып шыхты. Сейтіп хазах даласы сыртымен де, 
ішімен де ссылай езгерді. Ресейдегі аштых, жох- 
шылых, жер тапшылыгы салдарынан мужыхтар мен 
крестьяндардың хоныс аударуы хазахтарга улкен 
ауыртпалых әкелді, олардың шурайлы жерлері мен 
жайылымдарын тартып алып, селолар сала бас- 
тайды, Патшалых укімет жергілікті халыхха аздап 
оху-білімді беруді жоспарлайды, жас буынды осы 
архылы Тарту -  улкен нәтижелерге алып баруы 
мумкін деген оймен жаңа улгідегі агенттерді, тіл- 
маштар мен шала охытушыларды әзірледі. Ендігі 
кедергі келтіретін ислам діні, оны әлсірету ушін 
миссионерлікті кушейту, аздап орысша оху-білім 
беріп, ол көшті шохындыруга бейімдеу саясатын 
жургізді. 60-70-жылдардың негізгі жаңалыхтары 
осылар болды. Патшалыхтың бул саясатын әде- 
биетте алдымен Шортанбай, Мураттар түсінді. Ал 
Ыбырай, Абай сияхты охыгандар саясаттың әл-
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гідей бағыттарын емес, ғылым-өнерін үйренуге, 
еуропалық мәдениетін меңгеруге угіттеді, олар- 
дың ойлағанындай шала білімнің өсірмейтінін 
ұғындырды; екі ғасырдың жапсарында өскен Әбу- 
бәкір, Шәңгерей, Мәшһур Жусіптер де заман ағы- 
мының өзгерістеріне ссылай қарайтындығымен 
көріңді. Патшаға сіңірген еңбектері ушін шен-шек- 
пен, жер алып, елін бсрсықтай ссрғандар бслды, 
бүл да патша укіметі енгізген жаңалықтардың же- 
місі еді; шала білімімен ссы жслда қызмет еткен- 
дер де аз бслған жсқ.

Т. Әкім.
БЕКХОЖИН Қайыржан Нурғсжаұлы (1910-1979), 
тарихшы. Тарих ғылымының дсктсры (1965), прс- 
фессср (1976). Ғылыми еңбектері қазақ баспасө- 
зінің тарихына, улттық журналистиканың тесрия- 
сы мен даму аясына арналған. «Қазақ баспасөзінің 
даму жсддары (1860-1930)» (1969), «Қазақ баспа- 
сөзі тарихының счерктері (1860-1958)» (1981) атты 
мснсграфияларында Ә-тің сқу-ағарту, баспасөз 
туралы айтқан сй-пікірлеріне, тужырымдарына 
суйеніп, дәйектеме келтірген.

Н. Оспантегі.
БЕКХОЖИН Қалижан Нурғсжаулы (1913-1990), 
ақын. Қазақстанның халық жазушысы (1986), КСР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1978). Б. «Ал- 
ма бағыңда» туралы» атты («Лениншіл жас», 1937, 
21 шілде) мақаласыңда улы жазушы пьесасы жай- 
ыңца жылы лебіз бідцірді. Кейінірек «М. О. Әуезсв» 
атты мақаласында Мухаңның даналық, дарынды- 
лық қасиеттерін сипаттады. Ол Ә-пен өзінің сан рет 
кездесулері жөнівде «Кең кеуденің жылы лебіздері» 
атты естелік жазып, жариялады. Ә-ке арналған «Да- 
лама даңқ берген асқар едің» атты өлеңіңде жазу- 
шының әдеби бейнесін тебірене жырлады. Орыс 
ақыны С. Щипачевтің Ә-ке арнап шыарған белгілі 
өлеңін қазақ тіліне аударып, баспа бетіңде жария
лады. Ә. «Октябрь өркені» деген мақаласында Б- 
нің реалистік шьғарма туғызу жслында биік дең- 
гейге көтерілгенін, көп ізденіп, өсіп келе жатқан 
ақын екенін атап көрсеткен (165-166-беттер).

Ә. Нарымбетов.
«БЕЛГІСІЗ ӘУЕЗОВ» ( « Н е и з в е с т н ы й  А у е -  
3 о в »), Ә-тің бұрын белгісіз бслып келген, көбі 
қслжазбалар негізінде дайындалған мақалалар 
мен «Хан Кене», «Дала дастаны (Степные были или 
Песни степей)» пьесалары, «Абай» кинссцена- 
рийінің бурын жарияланбаған бір нусқасы кірген 
жинақ (Алматы: Жібек жслы, 2005, 350 бет). Жи- 
нақты баспаға дайындаған М.О.Әуезсв атындағы 
Әдебиет және енер институты «Әуезов уйі» ғылы- 
ми-мәдени срталығы. Жинақты құрастырғандар 
Р. Әбдіғулсв (жауапты редактср), Д.Қснаев. Жи- 
нақ таралымы 2 мың дана.

Р.Әбдігүлов.
БЕЛОРУС ӘДЕБИЕТІ. Славян тілдерінің шығыс 
тсбына жататын белсрус тілінде қалыптасқан әде- 
биет. М. Ә. Мәскеу мемлекеттік университетінде 
«СССР халықтары әдебиеті» курсы бсйынша ар- 
найы лекция скыды. Дәрістің бір сабағын белс- 
рус әдебиетінің тарихына арнады. Ал өзінің «СССР 
халыктары әдебиеттерінің өркендеуі» атты мақа- 
ласында Францишек Бсгушевичтің шығармашы- 
лығына, «Мұжықтың кергені», «Ол келе жатқан 
кім!» псэмалары белсрус халқының уранына ай- 
налған Янка Купаланың псэзиясына, белсрустың

жаңа әдебиетінің іргесін қалаушы Якуб Коластың 
туындыларына кеңінен талдау жасап, әділ баға- 
сын берді (20 тсмдық шьғармалар жинағы, 1985, 
19-тсм, 438-бет), Ә-тің «Буркітші» әңгімесі «Пслы- 
мя» журналының 1967 ж. 11-санында В. Никифирс- 
вичтің аударуымен белсрус тілінде жарық көрді.

Т. Журтбай.
БЕЛБОТАЕВ Алмасбек Батанулы (1949 ж. т.), тіл- 
танушы. Филслсгия ғылымының кандидаты (1992). 
Негізгі еңбектері лингвистика мәселелеріне арнал- 
ған. «Құманша-қазақша жиілік сездікті» жасауға 
(1978), «Қазақ тілін уйренушілерге» (срыс тілінде, 
1-тсм, 1992; 2-тсм, 1993; 3-тсм, 1994) кітабын қурас- 
тыруға қатысты. Ә-тің «Өскен еркен» рсманының 
жиілік сөздігін» (1988), «Қараш-Қараш сқиғасы» 
псвесінің алфавиттік-жиілік сөздігін» (1989) қурас- 
тырды (автсрлармен бірге). Ә-тің «Индия счеркте- 
ріндегі жалқыесімдердіңтусіндірмесөздігі»; «М.О. 
Әуезсв шығармаларындағы (драматургия, пс- 
весть) етістік сөздердің улестірімділік-желілік сөз- 
дігі» («Қазақ тексінің статистикасы», 2-шығары- 
луы, 1990, 162-187, 188-189) дегенмақалаларын жа
риялады.
БЕЛЬГЕР Герсльд Карлсвич (1934 ж. т.), жазу
шы, әдебиет сыншысы, аудармашы. Қазақстан- 
ның еңбек сіңірген өнер қайраткері (1987). Қазақ- 
стан Республикасы Президентінің Бейбітшілік 
және рухани келісім сыйлығының лауреаты (1992). 
ҚазПИ-ді (1958), сның аспирантурасын (1963) 
бітірген. Шьғармаларын казақ, срыс, неміс тідде- 
ріңде жазады. «Гете жене Абай» (1995) атты зерт- 
теу еңбектерінде Абай шыгармалары көркемдік, 
филсссфиялық-эстетикалық мән-мағынасын ашу
га, батыс әдебиетімен байланысын зерделеуге ар- 
налган. Осы срайда автср Ә-тің екі улы акын тура
лы айткан піікірлері мен тужырымдарына жугініп, 
ӨЗ сйларын алга тартқан. «Ілияс Жансугірсвтің 
Пушкин лирикаларын аударуы» деген макаласын- 
да Мухаңның аударма туралы жазган туындыла- 
рын саралай келіп, псэзияны тәржімалаудың 
принциптеріне тсқталған.

н. Акбай.
БЕРДИЯРОВ Тскаш (1925-1988), ақын. Алғашқы 
өлеңі 1950 жылы жарық көрді, «Шалқар теңіз» өлең- 
дер жинағы 1952 ж. басылып шықты. Өзінің шы
гармалары жөніндегі әділетсіз кезқарастарды ай- 
тып, 1955 ж. М. Әуезсвке хат жазды (М»589-пап- 
ка). Бул хатқа тусіністікпен қараган жазушы «Мәлік 
Ғабдуллинге жауап хат» («Қазақ әдебиеті», 1955, 
11 қараша) деп аталатын мақаласында: «Мәлік, сіз 
жеке жслдарын сынаганмен, әңгіме желісін де 
қабылдамаганыңызбен, мен өзім тың табыс деп, 
жас Тоқаштың жаңа псэмасы «Мен өмір суремінді» 
атар ем, Ол псэманың сіз сынаган кейбір ақын- 
дық теңеуінің жайына кейін токтаймыз» дейді. Осы 
сезден қанаттанган ақын бұдан кейін кептеген 
өлендер жинагын шыгарды. Кейін «Әуезсв ескерт- 
кіші, балалар және мен» деген өлеңін жазды («Ле- 
ниншіл жас», 1986, 27 тамыз). Ақын онда улы жазу- 
шының бейнесін ыстық сезім, шынайы суйіспен- 
шілікпен жырлаган.

Т. Әкм.

БЕРДІБАЕВ Рахманкул (1927 ж. т.), әдебиет зерт- 
теуші, мухтартанушы, жазушы, сыншы. Филслс
гия гылымының доктсры (1970), прсфессср (1983). 
Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының 
академигі (2003), ҚазКСР-інің еңбек сіңірген гы- 
лым кайраткері (1984). Ғылыми еңбектері фсльк- 
лср, әдебиеттер байланысы, казак әдебиетінің сы-



ны, жанр мәселелеріне арналған. Ә-тің шығарма- 
шылығы жөнінде «Сюжет және характер» (1964), 
«Идея жене композиция» (1967), «Сөз зергері» 
(1973), «Шығарма шарты» (1980), «Өшпес өнеге» 
(1985) т. б. мақалаларын жазса, «Тарихи роман» 
монографиясында (1997) «Қазактың тұңғыш эпо- 
пеясы» атты тарауын (8-112-беттер) «Абай жолы- 
на» арнады. Ал «Мұхтар шыңы» жинағында (1997) 
ұлы жазушының суреткерлігін жаңа қырынан си- 
паттайтын зерттеу еңбектері топтастырылған. 
Жалпы Ә-тің жазушылық қызметіне байланысты 
40 шақты еңбегі жарық көрді.

Н. Акбай.
БЕРДІҚОЖА (шамамен 18 ғасырдың соңы -  19 
ғасырдың ортасы), жазушының атасы. Құнанбай 
Б-ны Шыңғыстың тумсығындағы Шалғынбай 
төренің ауылынан 1850 жылдары қасына көшіріп 
әкеліп, Қызылшоқы деген жерге қоныстандырған. 
Шежірелерде Б-ның әкесі Саяқып (Саяқ) делінеді. 
Саяқыптың зираты -  Арқат тауындағы Бетағаш 
қорымында. Саяқып Ырғызбайдың, Берді 
Өскенбайдың, Әуез Қунанбайдың, Омархан -  
Абайдың замандасы. Ә. 1928 ж. С. Сәдуақасов- 
тың сурағына берген жауабында: «Тобықты ішіне 
менің ушінші атам Бердіқожа бірталай туыскан- 
дарын ертіп, найман ішінен келген. Ол -  Қунанбай 
заманы. Қунанбайдың шақыруымен келгенге 
ұқсайды. Ең әуелгі шыққан жерлері ол кезде Ал
маты жағы болса керек. Бердіқожа тобықты Ішіне 
келген соң, бірталай заман өмір сурді. Артынан 
бір қызын Қунанбай тоқалдыққа алған. Сонымен 
бұл елмен құдандалы, жақын болып, тобықты 
ішінен қоныс алып, мекен етіп, турып қалған. Бер- 
діқожа өзге қожаларша кожалық етіп, угіт айтып, 
дінге уйретіп журді ме, журмеді ме, оны білмеймін. 
«Солай қылды» деген сөзді естігемін жоқ» деп 
жазған. Саяқыптың ұрпақтарының шежіресі бой- 
ынша, оның бәйбішесінен -  Өзібек, Қарақожа, 
Сәсейіт, Солтан, Темір; тоқалынан -  Төлеген, Бер- 
ді, Қылыш туады. Бердіден -  Үсен, Бурахан, Әуез- 
хан, Кенжехан, Самархан деген улдары және 
Бибіхан, Айшахан, Нұржан, Нұрғаным есімді төрт 
қызы тарайды. Әуезден -  Омархан, Омарханнан -  
Мухтар туады. т.Журтбай.

БЕРДІҚҮЛОВ Сейдахмет (1933-1994), жазушы, 
публицист. Шығармаларында замандастар өмірін 
бейнелейтін, ар-уждан, адамгершілік парыз, аза- 
маттық қасиет жайында ой толғайтын. Немістің 
Гельмут деген миллионерінің арнайы келіп, Ә-ті 
көре алмағанына қапа болғанын суреттеген «Мил
лионер өкінген тун» атты туыңцысын жазды («Қазақ 
әдебиеті», 1987, 5 қыркуйек). «Ғажайып дәптер» 
әңгімесінде улы жазушының 1910 ж. Семейде оқып 
журген кезінен сыр шертеді. Әуезовтің уқыптылы- 
ғы мен білімділігін жас жеткіншектерге улгі етіп 
усынады («Баддырған», 1962, N»9; «Ана тілі», хрес
томатия, 2-сынып, А., «Атамура» баспасы, 1998, 
130-132-беттер).
БЕРЕЗИН Илья Николаевич 0818-1896), орыс ға- 
лымы, шығыстанушы әрі туркітанушы. Қазан (1846) 
және Петербург (1855) университеттерінің профес- 
соры. Негізгі еңбектері Таяу және Орта Шығыс 
елдерінің тарихын, философиясын, археология- 
сын зерттеуге арналған («Шығысқа саяхат», 1850- 
52; «Парсы тілінің грамматикасы», 1853; «Алтын 
орданың ішкі қурылысы», 1850; «Жошы улысының 
ішкі қурылысы туралы очерктер», 1864 т, б.). 
Ш Уәлиханов Б-нің «Хан жарлықтары» деген ең-
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бегіне (1850-52) пікір жазған. Ә. «Ертегілер» деп 
аталатын еңбегіңде қазақ ертегілерін жинап, зерт- 
теп, орысшаға аударып, жариялаушылардың бірі 
ретінде («Туркі хрестоматиясы», 1857) Б-ді жоға- 
ры бағалаған. Жазушының өзі де қазақ ауыз әде- 
биеті туралы ғылыми зерттеулерін жазғанда, Б. 
жинаған материалдарды мол пайдаланған.

Н. Оспантегі.
БЕРЕКЕ (т.-е. ж. белгісіз), жазушының нағашы- 
сы. Ә-тің туған шешесі Нуржамалдың атасы. 
Нуржамалдың әкесі -  Әбсәмәт Берекеулы. Б. -  
Алматының тубіңдегі Байсерке ауылының азама- 
ты. Ол әрі-бері кіре тасып, көпестік жасап, сауда- 
саттықпен шуғылданған. Сейтіп журіп Әуездің 
әулетімен танысады, немересі Нуржамалды Омар- 
ханға айттырып, Әуезбен куда болады. Омархан- 
ның ағасы Самарханның қайын журтымен арала- 
сып, олармен бірге Алматыға келіп, сауда жасай- 
ды. Сол кезде Әбсәмәтпен танысып, аралас-кура- 
лас болып, Нуржамалды еліне алып келеді. 
БЕРЕКЕХАН Қутайбаулы (1919-1942), Абайдың 
шөбересі, Мағауияның немересі. Семей қаласын- 
да орысша 7 сыныпты бітірген. Шьғыс Қазакстан- 
дағы Новошульба ауданының Убофорпост ауыл- 
дық кеңесінен әскерге алынып, Үлы Отан соғы- 
сыңда қаза болтан. Ә. оны жақсы білген, қарым- 
қатынас жасап турған.
БЕРНАДСКИЙ Василий Анисимович (1917-1991), 
орыс акыны, журналист. ГУЛАГ-тіңазаплагеріндегі 
көп жылғы куғындаулардан кейін, Қазакстанда 
кызмет етіп, өмір сурген. «Жаңа өлендер» (1965), 
«Солтустік ызғары» (1968), «Куз куанышы» (1975), 
«Сәулелі кабырға» (1989) т. б. өлеңдер жинағы- 
ның авторы. Біркатар казак акыңдарының шьғар- 
маларын орыс тіліне аударған шебер аудармашы. 
1967 ж. 9 желтоксанда «Вечерняя Алма-Ата» газе- 
тінде Ә-ке арнаған «Ол биікті суйетін» атты елеңі 
жарияланды. Ал «Сөзге өлім жок» деген макала- 
сында («Простор», 1964, N»1) Әуезовтіің адамгер- 
шілік касиеттері жайлы толғана келіп: «Абай 
Мухтарға шабыт берді, содан барып улы эпос дуни- 
еге келді» деп жазды,

А. Мамыраева.
БЕРТЕЛЬС Евгений Эдуардович (1890-1957), 
шығыстанушы, профессор (1928). КСРО ҒА-ның 
(1939), Иран ҒА-ның (1944), Араб (Дамаск) ҒА-ның 
(1955) корреспондент мушесі, Өзбекстан (1944) 
мен Тәжікстанның (1946) еңбек сіңірген ғылым 
кайраткері. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1948). Музыка мен заң ғылымынан жоғары 
дәрежелі білім алған. Петроград институтының шы- 
ғыс тілдері факультетін бітірген (1920). КСРО ҒА- 
ның Шығыстану институтында өмірінің соңына 
дейін кызмет аткарды. Шьғыс халыктарының мә- 
дениетінзерттеп, 300-гежуыкеңбек жазды. Солар- 
дың ішінде «Жәми» (1942), «Низами» (1948), «На- 
уаи» (1948), «Суфизм және сопылык әдебиет» 
(1965) атты монографиялары көрнекті орын ала- 
ды. Ә. Ленинградта окып жургенде Б-тің лекция- 
ларына катысып, дәріс алған. Кейін сонда, 
Мәскеуде, сотые жылдары Б. эвакуациямен Таш- 
кентте болтанда талай рет жольғып, сухбаттаск- 
ан, пікір алыскан, ой бөліскен.

Н. Баутан.
«БЕС ДОС», жазушының пьесасы. Алташ рет Ә-тің 
1956 ж. шыккан 6 томдык шытармалар жинатының
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5-томында жарияланды, одан кейін 12 томдық 
(1969, 10-том), 20 ТОМДЫҚ (1982, 11-том) шығарма- 
лар жинағында басылды. Шығарманың бірінші 
бетіне «Үлы Отан соғысының геройы Төлеген Тоқ- 
таровқа арналған 3 актылы, 11 суретті опера либ- 
реттосы, 1952 жыл» деп жазған. Қайта түзетілуіңде 
“Төрт актылы, алты суретті опера либреттосы» деп 
өзгертілген. Музыкасын А, Жұбанов пен Л, Хамиди 
жазып, опера бірінші рет 1947 ж. 7 қарашада Абай 
атындағы қазақ опера жене балет театрыңда қой- 
ылды, қайта өңделіп, толықтырылудан соңғы 2- 
редакциясы 1961 ж. көрсетілді. 1960 ж. Шолпаната 
жазбаларында «Төлеген» операсын мен ауызша 
айттым, Ғазиза басты» деген жоддар бар (№434- 
папка). Екінші рет қайта тузетілуі осы кезде бол- 
ды. Бул шығарма 1947 жылы «Телеген Тоқтаров» 
яки «Бес ДОС» деп екі нұсқада жазылған. Соның 
біріншісінде «4 актылы, 5 суретті либретто» десе, 
екіншісіңде «Терт перделі, 6 суретті опера либрет
тосы» делінген. Либреттоның неге «Бес дос» ата- 
луы: орыс -  Жадаев, қырғыз -  Баймат, татар -  
Зариф, ұйғыр -  Саттар, казақ -  Төлеген, бесеуі 
бірігіп жауға қарсы күреседі, барлау кезінде де, 
айқас кезінде де бірдей әрекет-қимыл жасайды. 
Ақыры Трашково қыстағыңдағы шайқаста Телеген 
танкіге қарсы жеке шығып, мерт болады. Артта кал
ган қалың қол жетеді, «Жас казак» әні оның ерлігін 
баян еткеңдей айтылып жатады. Бұрынғы нұскала- 
ры осымен аякталса, соңғысына осы ерлік туралы 
айткан генералдың сездері косылған.

Т. Түрғанбаев.
«БЕС МЫҢ ДЕГЕН БЕЛДЕН АСАРДА», жазу- 
шының макаласы. «Социалистік Қазакстан» 
газетінің бес мыңыншы санының шығуына арнап 
жазылған. Автор газеттің өркендеп, сапасының 
арта тусуі ушін уш тілек-талабын қояды. Бірінші -  
көтеріп отырған такырыбы, козғау салған пробле- 
малық мәселелерінің мазмұны мен мәні жағынан 
биік турғыдан келуін, екінші -  әдебиеттің бүгінгі 
күні мен еткен кезеңдегі даму барысы, өсу каркы- 
ны мен аяк алысын, әсіресе, халық әдебиетінің 
асыл казыналарын зерттеп, талдап ұғу жағына, 
үшінші -  көркем өнер мәселесіне автордың, ре- 
жиссердің табысы мен кемшілігіне, театрдың қа- 
лыптасып есуіне кеңіл аудартатын макалаларға 
кебірек орын берсе, театр өнерінің жетіле түсуіне 
көп кемегі тиетінін баса айткан. Шығарманың қол- 
жазбасы сакталмаған. Алғаш рет «Социалистік 
Қазакстан» газетінің 1938 жылғы 24 желтоксан- 
дағы нөмірлерінде жарияланған. Елу томдық шы- 
ғармалар жинағына енгізідці (12-том, 2004).

С.Майлыбай.
БЕСТАМАҚ, Шыңғыстаудағы жер атауы. Бұл 
жер Ә-тің «Абай жолы» эпопеясына қатысты және 
баска да жазбаларынан кездеседі. Эпопеяға жи- 
наған деректерінде: «Қабантаудың кыр аркасы- 
нан көлденең созылған актастар -  Мырзашокы 
мен Шыңғыс арасындағы белгілі Қоңырәулие 
Барак тасы. Шыңғыс жактан жол келеді -  сонда 
«Бестамак» колхозы бар» десе, 1945 ж. жазыл- 
ган «Акын еліңде» деп аталатын очеркінен: «Сон- 
дай-сондай Абай тусында болган кеп-кеп 
окиғалардың куэлары Бугылы, Бестамак, 
Мәйімбет сиякты биік тау, калың адыр, кеп кыр- 
калар жатыр» деген жолдар бар. т. Э и м .

«БЕСІГІҢДІТҮЗЕ», роман-эссе. Авторы -  Т. Журт- 
баев. «Жазушы» баспасы 1997 ж. шыгарган. Шыгар- 
мага Ә-ТІҢ тагдыр-талайы мен шыгармашылык 
кызметі аркау болган. Данышпан суреткер тулгасы 
букіл жан дуниесімен, табиги болмыс-бітімімен 
ТОЛЫҚ ашылып, «Еңлік -  Кебек», «Қарагез», «Қара- 
лы сулу» сиякты шыгармаларының жазылу тарихы 
жан-жакты талданган. ЗО-жыддардагы зулмат, ала- 
шордашыларга карсы арандату әрекеттері бола- 
шак жазушының тагдырына да катысы бар. Мура- 
гат материалдары аркылы, біркатар зиялылардың 
естеліктеріне суйеніп, автор киын-кыстау сәттегі 
Ә. тагдырын накты да шынайы көрсеткен. Сондай- 
ак кітапта 20 гасырдагы казак ултын толгаңдырган 
тарихи окигалар мен тулғалар тарихы, заман екпіні, 
адамзат касіреті, халыктың рухани куаты дәл тужы- 
рымдалып, соны деректермен дәлелденген. 1922 
жылгы саяси кудалау мен ашаршылык, 1927 ж. бас- 
талған жазалау жосыны, Алашорда укіметінің кыр- 
ғын табуы, кайсарлык пен саткындык, 1937 жылгы 
зауал -  бәрі Ә-тің жеке басының куйзелісі мен 
куйініші аркылы суреттелген. Шығарманың көлемі 
29,4 баспа табак, таралымы 1000 дана.
БЕСІК ЖЫРЫ, ауыз әдебиетінің жанры. Казак- 
тык музыкалык-поэтикалык фольклорындагы тур- 
мыс-салт әңдерінің арасыңца кең тараган. Б. ж. екі 
турлі міндет аткарады: 1) сәбиді жубату және оның 
болашағына деген ата-аналык тілегін біддіреді; 2) 
ананың балага деген мейірі, махаббаты, ой-арма- 
ны, ізгі ниеті, халыктың акыл есиеттері айкын 
көрінеді. Б. ж-на халыктык сипат, дәстүрлі идеали
зация, оптимизм тән. Өлеңі 7-8, кейде 11 буынды 
ән туріңде курылады. Ә. Б. ж-н арнайы зерттемеген. 
Ташкент каласында шыккан «Жас кайрат» журна- 
лының 1924 ж. 3-4-сандарында жарияланган «Ха- 
лык әдебиеті туралы» деген макаласыңца халык- 
тардың арасында ауыздан ауызга кешіп, бірден 
бірге калып айтылып журген: елең, жыр, ертек, 
макал, жаңылтпаш, айырым бесік жырлары, діндар 
елеңдер, улгілі әңгімелер... һәм баска да осылар 
сиякты сездердің бірсыпырасы халык әдебиетіне 
жатады» деп, бесік жырын халык ауыз әдебиетінің 
жанры ретінде атаган. Жазушының баска ауыз 
әдебиетіне арналган еңбектерінде кездеспейді. 
«Абай жолы» эпопеясында:

Қоркьптіа менің баламды 
Гулей соккан ак боран.
Балам әже койныңаа, 
Келеалмайсыңсенбуган, -

деп басталатын Б. ж-н енгізіп, Ә. халык дангілы- 
ғынан туган фольклорлык мураны пайдаланудың 
тамаша үлгісін керсеткен («Абай аға» тарауы).

Н. Акбай.
БЕТАШАР, салт жыры. Бул туралы макала Ә-тің 
«Казак халкының эпосы мен фольклоры» деген 
зерттеуінің ішіне кірген тараулардың бірі. Зерттеу- 
ші салт өлеңдерінің курамыңда Б-дың алатын ор- 
нын, мазмундыкерекшелігінаныктаған. Б-дыңкан- 
дай жагдайда, кашан, кдлай айтылатынын сөз ете 
келіп, Ә. булелеңніңтаныткыштык, тәрбиелік және 
керкемдік мәнін ашкан; муның туракты мәтіні (тек- 
сі) болатыны, оңда казак отбасында жаңа түскен 
келінге арналатын есиет пен міндет іріктеліп көр- 
сетілетіні; жас келіннің жаңа келген елінде әдепті, 
еңбекшіл, өнегелі, үлкен мен кішіге ізетті болуга 
тиістілігі гибрат, ескертпе түріндеберілетіні айтыл- 
ган («ел-журтыңа жак, келін, ата-енеңді бак, келін, 
кісі келсе, үйіңе, киізіңді как келін... езіңнен улкен



адамның, бетіне тіке қарама... сөлекет боп отыр- 
ма, еркектей боп жүгініп, бір тізелеп жөн отыр, 
төмен қарап бугіліп, қатты қылып сөйлеме, ақы- 
рын сөйле мүдіріп...»). Б. өлеңінде отбасындағы 
үлгілі әйел қандай болуы керектігі туралы халық- 
тың ғасырлар бойында қалыптасқан әдеп норма- 
лары, өнеге тізбегі, адамгершілік дуниетанымы, 
әйелдердің адам тәрбиесіндегі айрықша орны 
көрініс тапқан. Қазірге дейін айтылып, қажетке 
жарап келе жатқандығы бұл өлеңдердің өмір- 
шеңдігін көрсетеді.

Р. Бердібай.
БИБЛИОГРАФИЯ, Ә д еб  и е т т  а н у б и б л и о -  
г р а ф и я с ы  (грекшебиблион- кітапжәнеграфо-  
жазу), көркем әдебиет пен әдебиеттану ғылы- 
мына байланысты ақпараттар жинайтын ғылыми- 
практикалық қызмет саласы, кең мағынасында 
библиографиялық мұраларды, Б-ның тарихы мен 
теориясын, оны уйымдастыру жолдарын зерттей- 
тін ғылыми пән. Баспасөз шығармаларын іріктеп, 
көрсеткіштер жасау, оларға ғылыми терме, си- 
паттама, шолу жазу арқылы Б. ғылым мен мәде- 
ниет дамуының қорытындысын шығаруға кө- 
мектеседі, зерттеу жумыстарына бағыт сілтейді, 
белгілі бір ғылыми қағидаларды, саяси, филосо- 
фиялық және эстетикалық көзқарастарды, тех- 
никалық жетістіктерді таратуға мүмкіндік туты- 
зады. Қазақ Б-сы негізінен кеңес өкіметі орнаған- 
нан кейін дамыды. «Қазақ тілінде басылған кітап- 
тар көрсеткіші» алғашқы рет 1926 ж. «Жака мек- 
теп» журналына тегін қосымша ретінде шығарыл- 
ды. Қазақстанда жарық көрген баспасез мурала- 
рын мемлекеттік тіркеу 1937 жылы жолға қойы- 
лып, жылнамаларжариялана бастады. Сөйтіп 1940 
ж. Казахстан мерзімді басылымдарының Б-сы 
жасалды. Кейінірек республикамызда көптеген 
кітапханалар, кітап палатасы, ғылыми-зерттеу ин- 
ституттары, ғалымдар, маман библиографтар Б. 
ісімен шуғылданып, оның турлерін хурастыру 
жумысы шындап жолға қойылды. Жеке ақын-жа- 
зушылардың шығармашылығына байланысты 
библиографиялық керсеткіштер жазыла бастады. 
Н. Сәбитовтің «Абай» (1946), М. Мырзахметов 
т. б-дың «Абай Құнанбаев» (1965), М. Бөжеевтің 
«Мұхтар Әуезов творчествосы жайыңда библио- 
графиялық көрсеткіші» (1966), қазақ және орыс 
тілдерінде «М. О. Әуезов творчествосы бойын- 
ша библиографиялық көрсеткіш» (құрастырған- 
дар -  Л. Әуезова мен Ш. Сәтбаева, 1972), 
«Мухтар Омарханулы Әуезов» (қурастырғандар -  
Т. Әкімов т. б., 1984), «Мухтар Әуезов шығар- 
маларының библиографиялық керсеткіші» (1997) 
жарық көрді. Ал Ғ. Әбетов пен Ә. Қоңыратбаев- 
тың «Қазақ совет әдебиетінің библиографиялық 
керсеткіші» (1956, 1965), Ә. Нарымбетовтың «Ка
зах совет әдебиеті. Библиографиялых көрсетхіш. 
1917-1940» (1970), М. Мырзахметовтің «Абайта- 
ну» (1988), «Казахстанда ғылым және ғылыми- 
зерттеу жұмысы туралы әдебиет. 1917-1966» 
(1970), Ф. Оразаевтың «Казах әдебиетін зерттеу- 
шілер. Өмірбаяндых библиографиялых аныхтама- 
лых» (1991) көрсетхіштерінің бір-бір белімі, «Про
изведения писателей Казахстана на языках наро
дов мира. Ретроспективный библиографический 
указатель. 1934-1985 гг.» (1989) керсеткішінің бір 
бөлімі (22-38-беттер) Ә-тің шьғармашылығына ар- 
налды. Білімнің барлых саласы бойынша жыл сай- 
ын халыхаралых библиографиялых аныхтамалар 
шьгып турады, Ә-тің шығармашылығы туралы 1997
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жылға дейінгі еңбектерді хамтыған библиография
лых керсеткіш 2005 ж. шыхты.

А  Атырауова.

БИБІ (20 ғасырдың алғашхы жартысы -  т.-ө. ж. б.), 
Ысхахтың баласы Кәкітайдың екінші әйелі. Ә-пен 
бірігіп, «Русский букварь для казахских детей» 
(1929) деп аталатын кітапты жазған Даниялдың 
шешесі. Оны ауыл-аймағы «Дәку» деп атап кеткен. 
Мінәш Әрхамхызының Ә. туралы «Үлы адамның 
улылығы» атты естелігінен осылар женінде біраз 
мағлуматтар кездеседі. 1942 жыддың күз айында 
әжесі Бибі Мухтар ағасының шахыруымен Алма- 
тьға келгенде, Б. мені ертіп келеді... 1945 жылы 
Абайдың 100 жылдых тойы халыхтың бір хуаныш- 
ты, бір хайғылы кезеңіңде өтті. Осы тойға әжесі 
Бибі Павлодардан арнайы шахырылады. Өтхен 
күндердегі хуаныш, екініштерін айтысып, бірде 
жылап, бірде күлісіп жатхан мезетте, уйге дауыс- 
тап сәлем беріп, Балташ ағасымен бірге (Балтахай 
Толғанбаев) әкесі және Мухтар кіріп келеді. Мухтар 
кірген бетте жіті басып, төсек жанында отырған 
әжесін; «Кіші апа!» деп хушахтай алады. Әжесі сәл 
таңырхап: «Жаным-ау, Мухтарсың ба?» деп маң- 
дайынан сүйеді де: «Мухтар-ау, Дәкуім хайда, 
Дәкуім?» деп зарлап, жылап хоя береді. Осы кез- 
де әкесі таяп келіп: «Жеңеше, сабыр етіңіз, Мухтар- 
дың ортамызда тірі жүргеніне тәуба дейік. Абай 
атасының 100 жылдых тойын тойлатып, тоз-тоз боп 
кеткен урпахтарын жан-жахтан жинатып, бастары- 
ңызды хосып жатхан, міне, осы Мухтар. Басханың 
холынан бул іс келмес» депті («М ^а р  Әуезов ту
ралы естеліктер», 1997, 201-202-беттер). БулдаӘ- 
тің өскен ортасынан, айналасынан хабардар етеді.

Т. Әкім.
БИЛИНГВИЗМ, хостілділік, дербес екі тідде бір- 
дей ойлап, жаза білетін өнер адамдарының психо- 
логиясын зерттейтін тіл білімінің әлеуметтік сала
сы, Әсіресе екі тілді хатар пайдаланатын өнер 
хайраткерлерінің шығармашылығына ерекше назар 
аударатын ғылыми бағьп’. Ә. те соңдай тулғалар- 
дың санатына жатады. Ол «Абай» трагедиясын орыс 
және хазах тілінде бір мезгілде жазды. «Касеннің 
хубылыстары», «Кынаптан хылыш», «Бекет», «Рай- 
хан», «Калхаман-Мамыр» т. б. шығармаларын өзі 
орыс тіліне аударды. Әдеби махалалары мен 
зерттеулерін, публицистикалых очерктерін екі тілде 
бірдей жазды. Костілді жазушыларды хурмет тут- 
хан: «Бауыржан Момышулының хазах тілін өте жах- 
сы білсе де, орыс тіліңде одан да тамаша жазады» 
деп баға берген. Ә-тің өзі түркі тектес тілдердің 
барлығында да еркін сөйлейтін болтан. Бул оның 
әдебиет пен мәдениеттіңдаму жолы менезара бай- 
ланысын терең біліп, баталауына ыхпал жасатан.

Н. Жуаньиібеков.
БИСЕНОВА Ғазиза Нурталихызы (1914-1987), сте
нографист-машинка басушы. 1953 ж. «Үгітші блок
ноты» журналында жумыс істеп жүрген кезде Ә. 
өзіне жумысха шахырады. Сол жылдың маусы- 
мынан бастап 1961 жылта дейін жазушы шытарма- 
ларын хатазта тусірді. Бул кезеңде Ә-тің «Абай» 
эпопеясының соңты кітабын, «Карагез» трагедия- 
сының жаңа редакциясын, «Төлеген Тохтаров» 
операсының либреттосын, «Дос -  Бедел дос» дра- 
масын, «Индия очерктерін», «Әр жыддар ойларын», 
«Өскен өркен» романын т. б. көптеген шытармала- 
рын машинкамен басып шыхты. Өмірінің соңты
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жылдарында уақыты аса тығыз болған жазушыға 
көп көмек көрсетті. 1960 ж. ақпанда жазушы өз 
күнделігінде: «Бүгін «Төлеген» операсының либ- 
реттосын жаздық. Ғазиза басты, мен ауызша айт- 
тым” дегтгі. Б. «Шыркау биікке шыққан адам» де
ген естелігінде («Жулдыз», 1967, №8) улы жазу- 
шының жазу әдіс-тәсілдері, еңбекқорлығы, ұқып- 
тылығы туралы қызықты ойларын ортаға салған. 
«БИЫЛҒЫ МАҚСАТ», жазушының шағын мақа- 
ласы. «Қазақ әдебиеті» газетінің 1939 ж. 5 қаңтар 
күнгі санында жарияланған. Онда М. Ә. езінің жа- 
қында ғана бір пьесаны аяқтағанын, алдағы шы- 
ғармашылық жоспары туралы айта келіп, алдағы 
уақытта мемлекеттік опера театрына арнап, аза- 
мат соғысы тақырыбы женінде бір пьеса жазаты- 
нын, онда Колчак, Анненков жене «Алашорда» 
билеген қалада актарға қарсы астыртын әрекет 
етіп тартысқан большевиктер, еңбекшілер 
керінулері керек дейді, Биылғы жылдың келемі 
мол міндетінің бірі Абай жайы. «Абай» деген 
романының бір бөлімін бітіріп, бастыруға беру -  
үлкен мақсатымның бірі екенін. Абай жайын ака- 
демиялық театрға пьеса етіп усынбақ ойым да 
барын баяндаған. Жазушы «Ақ қайың» пьесасы 
мен «Абай» трагедиясын сол жылы жазып, айтқан 
үш мақсатының екеуіне жетті. Шағын шығарма- 
шылық есеп бұдан кейін қайталанып басылған жоқ.

Т. Журтбай.
БОГДАНОВА Медина Искандерқызы (1908-1962), 
орыс әдебиет зерттеушісі. Орта Азия халықтары 
мен казак әдебиеттерінің маманы. Түркі халыкта- 
рының жазбасын латын алфавитінен орыс алфави- 
тіне көшіруге катыскан. Түркі тілдес халыктардың 
эпосы, фольклоры женінде бірнеше макала жаз- 
ды. Мәскеу мемлекеттік университетінде КСРО 
халыктары әдебиеті кафедрасын баскарды. Сол 
кафедраға 1953-54 ж. Ә. шакырылып, профессор 
ретіңде КСРО халыктары әдебиетінен лекция окы- 
ды. Лекция дайындауда, бағдарлама, окулык жа- 
сауда материал жинап, басын косып, бастырушы 
Б. болды. Үлттык ғылыми кадрларды осы универ- 
ситетте әзірлеуде үлкен еңбек сіңірді, Ә-тің «КСРО 
мәдениет министріне» жазған хатында (жазушы 
мұрағаты, 192-папка) профессорлардың, ғалым- 
дардың «осы кафедраны және КСРО халыктары 
әдебиеті белігін жаппай, кайта жоғары білімді сту- 
денттер, аспиранттар дайындауда ете керек, про- 
граммалары, оку жоспары бар екені, оку кұралда- 
ры, зерттеу еңбектері жазылып жатканы» айтыла- 
ды. Жазбаның бір шетіне жазушы кызыл карын- 
дашпен сызып, «Богдановаға» деп белгі койған. 
Сергей Даронянның естелігінде казак жазушысы- 
ның Б-мен бірге аткарған комакты жұмысына баға 
берген. Жазушының мұрағатыңда оған Б-ның жаз- 
ған 10-нан аса хаты бар. 1956 ж. 10 акпаңца жазған 
бір хатыңца КСРО халыктарының әдебиеттері ту
ралы окулыкка енетін «Қазак әдебиеті» тарауын 
тездетіп жазып беруін етінген {«М. О. Әуезовтің 
өімріменшығармашылыкшежіресі», 1997, 533-бет). 
1949 ж. 26 каңтардағы хатында кеңілдегі кобал- 
жуын, Мәскеу жакка бір үміт артатынын білдірген 
(«Әуезов және архив», 1997, 43-бет). Ал КСРО 
халыктары әдебиетінің біріккен тарихын жасау ка- 
жеттігін Ә. «Біздің ортак ісіміз» деген макаласын- 
да кейінірек айткан (1954).

Р. Досымбекова.

БОГУШЕВИЧ Францишек Казимирович (1840- 
1900), белорус акыны. Реалистік бағытта жазыл- 
ған жыр жинактарыңда ауыр езгіде жүрген бело
рус шаруаларының ауыр тұрмысы, әлеуметтік 
теңсіздік, саяси бостандык, жаксы өмірді аңсау 
такырыптары шебер жырланады. Ә «СССР халык
тары әдебиеттерінің еркендеуі» атты макаласын- 
да Б-тің «Белорус сырнайын» айрыкша талкылау- 
ды, революцияшыл-демократ акынның өмірі мен 
еңбегін зерттеуді усынады.
«БОЗҚОЯН», ән. Абайдың немере інісі Мухамед- 
жан Майбасарулының әні. Әмір Құдайбердіұлы 
екеуінің сал-серілік кұрған енерін Ә. өзінің «Абай 
жолы» роман-эпопеясында барынша канык сурет- 
теген. Біржан сал Абай ауылына келгенде оның 
касына Әмір мен Мухамеджан еріп жүріп, ән үйре- 
неді. Сонда Біржанға енер байғазысы ретінде осы 
әнін арнап шығарады.

Т. Қүдакелдіулы.

БОКЛЬ Генри Томас (1821-1862), ағылшын тарих- 
шысы. Б-дің «Ағылшын өркениетінің тарихы» атты 
монографиясы 19 ғасырдың 2-жартысында зиялы 
кауымның ортасында ерекше ыкылас аударды. 
Ондағы ағылшын коғамының дамуы мен отарлау 
жуйесінің калыптасуы, оның тарихи себептері, 
ғылым мен техникалык орны, ендірістік карым- 
катынастар мен танымдык көзкарас туралы пі- 
кірлері барынша пайымды тужырым ретінде баға- 
ланды. Абай бул кітапты окып, орыс достарымен 
пікір беліскен, езінің «Қара сезінде» Б-дің индук
ция мен дедукция туралы ойын баяндап берген. 
Ә. Абайдың өмірі мен шығармашылығына арнал- 
ған макалалары мен монографияларында Дж. Кен- 
нанның, А. Леонтьевтің, Кекбай мен Турағулдың 
пікірлеріне сүйене отырып, Бокльдің зерттеуімен 
Абайдың таныс болғанын унемі ескертіп отыра- 
ды. «Абай жолы» роман-эпопеясында да Б-дің 
коғам туралы пікірін Абайдың сөзімен жеткізген.

7. Жұртбай.
БОЛАТОВ Жамалбек (1931-1978), тіл зерттеуші. 
Филология ғылымының докторы (1970). «М. Әуе- 
зовтің «Абай жолы» романында халык тілін пай- 
далануы» деген макаласында ұлы суреткердің тіл 
байлығын карастырған. Әсіресе умыт болтан кене 
сездерді, этнографияға катысты уғымдарды ше
бер пайдаланғанын жазған. (К і т а п т а ; «Қазак 
тілінің тарихы туралы зерттеулер», 1965, 216-237- 
беттер).
БОЛСЫНБАЕВА Аманғайша Жолдыханкызы 
(1974 Ж .Т .) ,  әдебиеттанушы. Әл-Фараби атындағы 
ҚазҮУ-дің филология факультетін бітірген (1996). 
1997 жылдан «Әуезов уйі» ғылыми-мәдени орта- 
лығыңца кызметкер. «М. Әуезовтің «Қараш-Қараш 
окиғасы» повесі шығармашылык тарихы мен тек- 
стологиясы» атты такырыпта кандидаттык диссер
тация корғады (2004). Онда повестің уш нускасы- 
на (1927, 1936, I960) текстологиялык салыстыру 
жасау аркылы суреткер шығармашылығына эсер 
еткен саяси-әлеуметтік жағдайлар шындығын 
ашып көрсеткен.
Ә. шығармашылығына катысты («Қараш-Қараш 
окиғасы» повесінің екі нускасы, (ҮҒА «Хабаршы- 
сы», филология сериясы, N3, 2000 ж.); «Қараш- 
Қараш окиғасы» повесінің екі нускасындағы езге- 
шеліктер («Қазак тілі мен әдебиеті». №10. 2001 ж); 
«Барымтаның казак уғымындағы және Ә. шығар- 
маларындағы көрінісі (Әдебиет және өнер мәсе- 
лелері, №4, 2002 ж.); «Әуезовтің «Қараш-Қараш 
повесіндегі прототип мәселесі (ҚазҮУ Хабаршы-



сы», филология сериясьі №6, 2002 ж.); «Қараш- 
Қараш» повесіндегі авторлық идея тұғырнамасы- 
ның көріністері. Үлы тұлға ұлағаты», 2002 ж. (Халы- 
қаралық ғылыми конференция материалы); «Ғ. Мү- 
сірепов пен М. Әуезов: 20-30-жылдардағы руха- 
ни құндылықтарға көзқарас», 2002 ж. Ғ. Мусіре- 
повтің 100 жылдығына байланысты өткен Халық- 
аралық ғылыми конференция материалы мақала- 
ларын жазды.

Р. Ықыласов.
БОРАНБАЕВ Әнуар (1948-1999), актер. Қазақ- 
станның халық артисі (1998). Алматы мемлекеттік 
консерваториясын бітірген (1970). Содан бері Ә. 
атындағы Қазақ академиялық драма театрында 
жұмыс істейді. Алғашқы ойнаған рөлдері: Ә-тің 
«Түнгі сарындағы» мұғалім Сапа мен Ә. Әбішевтің 
«Белгісіз батырындағы» Жандос. Театрда қызмет 
еткен мерзімде көптеген сахналық бейнелер жа- 
сады. Актерлік шеберлігінің қалыптасуына Ә. пье- 
салары бойынша қойылған спектакльдерде ойна- 
ған рөлдері ерекше ықпал етті. Олардың ішінде -  
«Қарагөздегі» Сырым, «Айман -  Шолпандағы» 
Арыстан, «Қарақыпшақ Қобыландыдағы» Бірсім- 
бай, «Еңлік -  Кебектегі» Кембай, ұлы жазушы ау- 
дарған У. Шекспирдің «Асауға тұсауындағы» Лю- 
ченцио рөлдері - актердің үлкен шығармалық 
жемісі. Кегттеген кинофильмдерге түсіп, ірі экран- 
дық бейнелерді сомдады.

Б. Қүндақбайү/ы.
БОРАНБАЕВ Өмірбек (1950 ж. т.), жазушы, дра
матург, актер. Шығармалары; прозасы «Өрімтал» 
әңгімелер жинағы (1978); пьесалары: «Дымың ішің- 
де болсын», «Оң жамбас», «Бәрінен күшті қорқақ 
кежек», «Сотанайдың соңғы үйленуі», «Хан ием», 
«Айкүн және Тазша бала», «Барға барсаң, байқап 
бар» т. б. Ә-тің «Еңлік -  Кебек» спектакліндеЖапал- 
дың, Ғ. Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» 
драмасында Жантық рөлдерінде, Б. Майлиннің 
«Жалбыр» спектаклінде қосалқы редце, Ә-тің «Қа- 
рагезінде» билер сахнасында ойнады.
БОРИСОВ САЙЛАУ ОКРУГІ, жазушының Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1959 ж. 8 
қаңтардағы Указымен Оңтүстік Қазақстан облы- 
сы бойынша Түркістан ауданындағы Туркістан 
станциясының батыс белігінде қүрылған №432 
сайлау округі (ортальғы -  Түркістан қаласы). Бүл 
сайлау округі бойынша Қазақ КСР Жоғарғы Ке- 
ңесінің депутаттьғына кандидат болып Ә. ұсыныл- 
ған. Қазак КСР Жоғарғы Кеңесіне жолданған Ор- 
талық сайлау комиссиясының 1959 жылғы 1 на- 
урыздағы хабарламасыңца: «N2432 Борисов сай
лау округі бойынша депутат болып жазушы, Қазақ 
КСР Ғылым академиясының толық мүшесі Әуезов 
Мұхтар Омарханүлы сайланды» деп көрсетілген 
(«Правда Южного Казахстана», 1959, 7 наурыз).

к. Сыздыков.
БОРОВ Илья Григорьевич (1899-1961), орыс ре
жиссер!. Ресейдің еңбек сіңірген артисі (1934), Қа- 
зақстанның халық артисі (1936). Сахналық енер 
жолын актер, кейін режиссер ретіңде Киевте бас- 
таған. 1923-1935, 1935-1952 ж. Ресей қалаларын- 
дағы театрларда режиссер бодцы. 1935-38 ж. Ал- 
матыдағы казак жене орыс драма театрларының 
көркемдік жағын баскарды. 1952-58 ж. Бішкек ка- 
ласында бас режиссер кызметін аткарды. Қазак- 
станда жұмыс істеген кезде Ә-пен коян-колтык жұ- 
мыс істеп, ол аударған Н. Погодиннің «Аксүйек- 
тер», Н. Гогольдің «Ревизор» (екеуі де -  1936) спек- 
такльдерін сахнаға шығарды. Бүл екі койылым
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курделі драматургиялык шығармаларды меңгеру- 
дегі ұжтык театрдың ірі шығармалык табысы еді. 
Б. «Ревизор» туралы» («Социалды Қазакстан», 
3 казан, 1936), «Ревизорды» біз калай дайында- 
дык» («Казахстанская правда», 24 казан, 1936, 
А. Қадырбаевпен бірге), «Шабытты шак» («Лите
ратурный Казахстан», 1937, N°4) т. б. макалала- 
рында Ә. аударған пьесалардың сәтті койылым- 
дары туралы ой толғаған. Үлы драматург та Б-тың 
режиссерлік кызметіне назар аударып, ыстык іл- 
типат таныткан. «Қазак сахнасындағы аударма 
пьесалар» атты макаласында (1937) Мемлекеттік 
драма театрының зор табыстарға жетуінде Б. сын- 
ды кернекті режиссердің айтулы үлесі бар екенін 
атап керсеткен.

Б, Қундакбайулы.

БОРОВКОВ Александр Константинович (1904- 
1962), орыс түркологы. Өзбекстан ҒА-ның (1943) 
жене КСРО ҒА-ның (1958) корреспондент мүшесі. 
Негізгі еңбектері өзбек тілінің грамматикасы, та- 
рихы, диалектология саласына арналған. Шаға- 
тай тілі сөзд іктеріндегі лексикографиялык 
дәстүрді карастырды. Ә-пен бірге Ташкенттегі 
ОАМУ-дің аспирантурасында бірге окыған, сол 
кезде-ак олардың ой танымдары келіспеген еді. 
1952 ж. 8 шілдеде Фрунзе (казіргі Бішкек) кала- 
сында «Манас» эпосы халыкка кажет пе, жок па?» 
деген такырыпта пікір талас етті. Б. бастаған 
ғалымдар конференцияда «Манас» буржуазиялык 
дәуірдің сойылын соккан жат, үлтшыл шығарма, 
коммунизм рухында тәрбиеленуші жас ұрпакка 
залалдан баска әкелері жок деп сіресті. Бұл 
пікірді кейбір кырғыз ғалымдары мен жазушыла- 
ры да колдады. Негізгі баяндаманы Б-тың: «Қыр- 
ғыз эпосында идеялык карама-кайшылык бар. 
Феодалдык-клерикалдык редакциясында баск- 
ыншы-хандык, мүсылман колбасшысының обра
зы айкын. Айтар болсак, буржуазиялык-ұлтшыл- 
дык фальсификация Сағымбай мен Тоғолок мол- 
даның варианттарында пантүріктік, алашордалык 
версиялар шоғырланған. Анда-санда жылт еткені 
болмаса, елдікті уағыздап жазған түстарды табу 
киын» деп, мәселені шатастырған түманды ойла- 
рын ортаға салды. Қорытынды сезге шыккан Ә. 
езінің «Манастың» халыктык нүскасын жасау ке- 
рек» деген баяндамасында Б-тың пікірін катты 
сынға алып, «Манас» -  тұтас бір халыктың руха- 
ни-мәдени байлығы, олай болса, халыктың тел 
мұрасына кол сұкпау керектігін айтып, күдік тұма- 
нын сейілтіп жібереді. Үлы жазушы одан әрі кыр- 
ғыз жырын кезең-кезеңге белуді доғару женінде 
Б. айткан уәжді колдай отырып, «Манас» жыры- 
ның бір сюжетке бағындырылған халыктык нүска- 
сын жасауды үсынған. Сейтіп ұлы Мүхаң кырғыз 
халкының ұлы мұрасын жазыксыз жаладан, 
көрсокыр караулыктан корғап, сактап калды.

Н. Оспантегі.
БОРОДИН Сергей Петрович (1941 жылға дейінгі 
лакап аты -  А м и р  С а р г и д ж а н ;  1902-1974), 
орыс жазушысы. Өзбекстанның халык жазушысы 
(1973), КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1942). Арменияда, Қиыр Шығыста, Тәжікстан мен 
Қазакстанда кызмет істеді. 1951 жылдан бастап 
Ташкентте тұрды. Осы кездерде Орта Азияның 
өткен тарихына тереңдеп ден койды. 1946 ж. 5 
каңтарда Ә-ке жазған хатыңца «Абайдың» 1-кіта-
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бын алғанын, енді 2-кітабын асыға кутетінін айтқан. 
Бул жөнінде өзінің біраз ойларын білдіріп, ха- 
тындағы сұрақтарына жауап береді. 1954 жылғы 2 
қаңтардағы хатында жаңа жылмөн қуттықтайды, 
хал-жайын сүрап, бІғ>аз тілектерін білдіреді (N9641- 
папка). «Жақсы кітап -  жан азығы» («Социалистік 
Казахстан», 1949, 10 мамыр) деген мақаласында 
«Абай» романының Мемлекеттік сыйлық алуына 
байланысты ыстық ықыласын, ізгі ниетін білдірген.

т. Әкім.
БОРСАҚ, ру аты. «Абай жолында» аталатын То- 
бықтыға жататын Олжай -  Абайдың арғы атасы 
саналса, сол Олжайдан: Айдос, Қайдос, Жігітек 
тарайды. «Шөккен түйеге міне алмайтын жаман 
Айдос» дейтін Айдостың Айпара дейтін әйелі Ыр- 
ғызбай, Көтібақ, Топай, Торғай дейтінтөртұлтап- 
қан. Жігітектен атақты би Кеңгірбай шықса, Қай- 
достан Бөкенші, Борсах туған. Қайдостан тарай- 
тын Бөкенші, Борсақ Ырғызбайдай шүбартөс 
емес, момындау ел ретінде көрінген. Бөкеншіден 
Сүйіңдік, Сүгір, беріректе Асылбек, Әділбек, Күн- 
тулар шықты. Эпопеяда Борсақ Қодар өлімімен 
байланысты көбірек айтылады. Өзге аталар сияқ- 
ты бүлардың белді, белгілі адамдары көрінбейді; 
көзге ілінері Жексен, Жетпіс қана және Қодардың 
өліміне өздері себепші болады. Қодар өлгеңде Бө- 
жей: «Бүл шылбыр Қодардың мойнына ғана түскен 
жоқ. Бүйырса Бөкенші, Борсақ, сенің де мойныңа 
түскен шылбыр болар» деген. Өз қателіктерін жер
дей айрылғанда ғана үққан Жексен, Жетпіс: »Уа, 
қара бет басым! Қара басхан қу басым! Мен қуар- 
ған неткен ит едім? Ойбай бауырым!... Бауырым 
Қодар!» деп оның бейітіне қарай шабады («Абай 
жолы», 1997, 66-67-бет), Өзгелердей емес, Бор- 
сақ аты, оның адамдарының ісі өмірде де, роман- 
да да оншалықты жарқырап ашылмайды, сол мо- 
мындық күйінен аспайды.

т. Әкім.

БОТАҚАН ОШАҒЫ, жер атауы. «Абай жолыңда» 
атымен де, керінісімен де эсер қаларлықтай сипат- 
талған. Абайдың жастық шағынан ешпестей із кал
ган жер. Тоғжанмен алғаш танысқаңда, Бөжей асы- 
нан кейін онымен кездескен кезінде Абайдың 
ауылы осыңда отырған. Қыздан қайтып келе жат- 
қан сәті романда былай беріледі: «Абай жүрегі де 
сыр мен жырға толы. Жеңіл тымақтың бір күлағын 
жымырайта киіп, сары жорға аттың жайлы бір жү- 
рісіне салып, Ботаканға карай беттеп келе жатып 
ән бастады. Қаңцай жолмен канша жүргенін де біл- 
мейді. Бір шакта Ботақан ошағында отырған ауыл- 
дардың төбесі керінді. Абай соңда ғана әнін токта- 
тып Ерболға карады» («Өрде» тарауы). Ал романның 
тағы бір түсыңца езгеше керіністе, баскаша әсерде 
баяндалады. Ол Абайлардың Салбурында болып, 
одан Машанға коныс аударып бара жаткаңда бо- 
ранға үшырап, адасар аддындағы көрініспен: «Осы- 
мен Абай бастаған терт аңшы Қырғыз шатынан 
шығып, Жәнібекті желкелеп, Қазбаладан өтіп, күн 
түске такаған кезде Ботакан ошағынан аса берді. 
Ботакан ошағынан киыс өте беріп, Абай сонау бір 
жылдағы үлкен үйдің конып отырған конысын 
көзбенен тапты. Бүны ес кірген азаматтык мінезге 
ең алғашкы жеткізген бір орын, мекен -  осы кар 
басып, елсіз, иесіз, суык түйіліп жаткан коныс еді» 
(«Тарауда») деп байланыстырылады.

Н. Оспантегі.

БОШТАЕВ Мүкыш Жүпарүлы (1888-1920), заңгер, 
коғам кайраткері, Алаш зиялысы. Арғы атасы -  
Баянауылдың аға султаны болтан Боштай Түрсын- 
баев. Б. Казан университетінің заң факультетін
1917 ж. бітіргеннен кейін, Алаш козғалысына бел- 
сене араласады. 1917 ж. 21-26 шілдеде Орынбор- 
да өткен Жалпы казактык съезде Семей облысы- 
нан Курылтай жиналысына депутаттыкка Алаш 
партиясынан кандидат болып үсынылады. Ал сол 
жылғы 5-13 желтоксанда Орынборда өткен Жал
пы казактык съезде Жалпы казактык Халык кеңе- 
СІН ІҢ  мушелігіне кандидат, яғни Алашорда укімет 
министрінің орынбасары болып сайланады. 1918 
ж. СемейдеЭ-пен біргеәлеуметтікістераткарады.
1918 ж. 5 наурызда «Жанар» уйымы курылып, 
кауымның басшысы -  Ә. Бекейханов, кемекшісі 
-  Б., комитет тератасы -  М. Дулатов, орынбаса
ры -  Ж. Аймауытов, хатшысы -  Ә. болды. Сол 
жылы Семейде 1-Алаш атты эскер полкін уйым- 
дастырута Ә. пен Б-та катысады. Сөйтіп Б. кепте- 
ген коғамдык-әлеуметтік жүмыстарды аткарған.

М  Әбдвш.
БӨГЕНБАЙ (1690-1775), батыр. Казак халкының 
жоңғар калмактарымен үзак жылдарға созылған 
соғыстарында колбасшы болтан. Ерекше ерлігі- 
мен, колбасылык касиеттерімен көзге түскен. 
Абылай ханның ту үстаушы батыры. Жоңтар кал
мактарымен болтан шешуші шайкастарта каты- 
сып, кол баскартан. Бөгенбайды халык ерекше 
кадірлеп, өлең-жырларта коскан. Сыр бойында 
туып, Тортай өңіріңде қайтыс болтан. Өзжің өсиеті 
бойынша Түркістандаты Кожа Ахмед Йасауидің 
кесенесіне жерленген. Бөгенбай аты Ә. шытарма- 
ларында алташ 1925 ж. аталды («Әдебиет ескілігін 
жинаушыларта» атты макала, «Казак тілі» газеті, 
23 сәуір). Халык ауыз әдебиеті мүраларын, тарихи 
әңгімелерді, шежірелерді жинап, жазып алу мәсе- 
лесін кетерген макалада: «Есім, Абылай сияқты 
кепке белгілі хандар жайыңдаты тарихи өлеңдер. 
Кабанбай, Бөгенбай, Атыбай сиякты бергі заман- 
даты батыр жайыңдаты жорык өлеңдер» деп, казак 
тарихына катысты бірнеше адамның катарында 
ататан. Бүдан кейін 1957 ж. «Казак КСР тарихы- 
ның» 1-томына жазтан «Казактың ауыз әдебиеті» 
деген тарауында Бөгенбайдың калмактармен со- 
тысын, Абылай ханның рөлін баян еткен.

Ж. Қасымбаев.
БӨДЕШҮЛЫ Жәркен (1944 ж. т.), акын, Ә-ке 
арналтан «Шыңтыстаты шынар ой», «Мүхаңның 
бір сапары», «Әуезовтің зар тілегі», «Карауылтө- 
бе киссасы» атты елеңдері мен поэмаларыңда үлы 
суреткердің жан дүниесі мен арман-максатын, ки
лы татдырын казак халкының басынан кешірген 
тарихи кезеңдерімен салыстыра суреттеген. 
Ә-тің 100 жылдык мерейтойына байланысты өт- 
кізілген Халыкаралык жыр мүшәйрасында Б. 
жүлделі орын алды.

С. Жүртбай.
БӨЖЕЙ Ералыүлы (1812-1853), Абайдың заман- 
дасы. Жігітек руынан, атакты би Кеңгірбайта неме- 
ре. Әуелінде Күнанбаймен тату болып жүріп, бер- 
тін келе өкпелеседі, бүнысы Токпамбеттегі жер 
дауына катысты окитадан кейін тіпті өршіп кетеді. 
Осы жанжалта байланысты дауласып, Каркаралы- 
та бартанына жазушы эпопеясында кең, мол орын 
берген. Бүл даудың аяты романда былай түйін- 
делген: «Бүл үй әңгімесін коңыр кеңеске айнал- 
дыржан -  Алшынбай мен Баймүрын. Еңгезердей 
үлкен бойлы, сары Баймүрын Бөжейді татуласты-



pa әкелген кісі болатын. Қазір Алшынбай екеуі 
ғана сөйлейді. Өздері үшін емес, Қүнанбай, Бөжей 
сияқты екі жақ үшін сөйлейді. Осы уакытта Қара- 
тай ауыз үйге шығып, Ызғүтты мен Майбасарды 
шақырып ап: «Татулық болды, татуластырды! Ал- 
шекең мен Баймүрын екі жақтың да бар сөзіне ие 
болып, өздері сөйлеп, өздері шешіп отыр, ссылай 
етіңдер деп мырза да, Бөжей де ерік беріп еді! 
деді. -  Тынымы да өзгешелеу болды білем. Арала- 
рың алыс болса, қыз алысып, қүда болысыңдар 
дер едік. Ағайынсың, жақынсың, бірақ сол жа- 
қыңцьғың қайта жаңғырсын! Екеуің бала алысың- 
дар! Бөжей Қүнанбайдан бала ауысып, бауырына 
салсын. Суйтіп иістерің аралассын!» («Абай жолы», 
1997, 1-кітап, 110-бет). Деректерде Қүнанбай Ай- 
ғыздан туған қызға бума-бума мата, 3 тайтүяқ 
жамбы, бір куң қосып бергендігі, көп үзамай қыз- 
дың да, күңнің де өлгеңдігі, жақсы қарамады де
ген сылтаумен жаулық қайта басталғандығы тура- 
лы айтылады. Осы түста Б. кенеттен қайтыс бола- 
ды. Жаулықтың соңы Мүсақулдағы үлкен қақты- 
ғыспен аяқталады, Қүнанбай Балағаз, Базаралы- 
дан бастап 17 кісісін жер аудартады, солардың 
ішінен Әділхан ғана қашып қүтылады. Романда 
Базаралы сол айдалғандардың қатарынан көрін- 
бейді. Б. өлсе де романның алғашқы кітабында 
оның есімі жиі ауызға алынады, әсіресе, оның асы 
асқан шеберлікпен, көркем суреттелген.

Н. Акбай.
БӨЖЕЕВ Мүратбек (1910-1980), әдебиет зерт- 
теуші. Филология ғылымының докторы (1973). Әу- 
езов музейі 1963 ж. ашылған кезде жазушының 
мүрасын ғылыми жүйеге түсіруде Л. Әуезовамен 
бірге зор еңбек сіңірді, аға ғылыми қызметкер 
болыпжүмыс істеді. «Абай Қүнанбаев творчество- 
сының идеялық-көркемдік ерекшеліктері» деген 
тақырыпта кандидаттық диссертация қорғаған. 
«Абайдың ақындық айналасы» атты зерттеу ең- 
бегі, «Абай аудармалары», «Абайдың реализмі» 
т. б. ғылыми еңбектері, мақалалары -  абайтану 
ғылымына қосылған мол үлес. Ә. шығармашылы- 
ғын зерттеуде Б. жазушының 12 томдық шығар- 
малар жинағын қүрастырды. Әсіресе жазушының 
алғашқы еңбектерінің уақытын, бүркеншік атта- 
рын (псевдонимдерін) анықтауда, қолжазба мүра- 
сының араб әрпіңдегі мәтіндерін қайта түзуде ерек- 
ше ықтияттылық танытты. Музей қызметкерлері- 
мен бірге «М. О. Әуезовтің қолжазба мүрасы» 
(«М. О. Әуезов архивінің ғылыми сипаттамасы») 
атты көлемді еңбекті жарыққа шығарды. «М. Әу- 
езов. Библиографиялық көрсеткіш» еңбегі (1966), 
«Еңлік -  Кебектің» нүсқалары туралы» («Жүлдыз», 
1965, N96) мақаласы жарияланды.

Р. Досымбекова.

БӨКЕЕВ Оралхан (1943-1993), жазушы, драма
тург. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының (1986), 
Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының (1976), 
Н. Островский атындағы Бүкілодақтық әдеби сый- 
лықтың (1978) лауреаты. «Біздер кімге еліктей- 
міз?» атты мақаласында жастайынан өнер-білімге 
қүштарлығы артып, ынтыктығы асқан Ә-ті жас 
үрпаққа үлгі етіп үсынады («Лениншіл жас», 1968, 
11 шідде). Ал «Қараш-Қараш оқиғасы» деген мака- 
ласы үлы жазушының повесі негізінде түсірілген 
көркем фильмді талдауға арналған («Лениншіл 
жас», 1968, 28 тамыз).
БӨКЕЕВА Хадиша (1917 ж. т ), актриса, профес
сор (1974). ҚазКСР-інің (1957) жене КСРО (1964), 
халык артисі. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лау-
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реаты (1952). Респуб
лика (1957) халық ар
тист Ол жасаған кур- 
дел! сахналық бейне- 
лердің ішінде Ә-тің 
“ Қарақыпшақ Қобы- 
ландысындағы» Қар- 
льға, Бастаушы (Жүр- 
гізуші, Ә-тің «Абай» 
романы негізінде қой- 
ылған), Катарина (Ә. 
аударған Шекспирдің 
«Асауға түсауында») 
рөлдері даңқын шы- 
ғарды. Б. -  драмалык, 
комедиялық және тра- 
гедиялық рөлдерде 
бірдей ойнаған диапа
зоны кең, сан қырлы 
өнер иесі. «Мені тәрби- 
елеген -  АбайменТол- 
стой» атты сүхбатын- 
да: «Абаймен, акын 
бейнесін сомдаған Ә-

«Қарақыпшақ Қобылаңды». 
X. Бөкеева Қарлыға 

рөліңде.

пен, яғни осы екі үлы суреткердің рухани парасат 
қуатымен өскен-өрістеген шьғармыз» деді ағынан 
жарылып («Қазақ әдебиеті», 1997, 30 желтоқсан). 
Үлттық мәдениетті дамытуға сіңірген зор еңбегі 
ушін Қазақстанның «Отан» орденімен марапаттал- 
ды (1998). Ә. «Америка әсерлері» атты очерктеріңце: 
«Вашингтоңцағы екінші бір ерекше мәдениет орны 
дегеніміз -  Шекспир кітапханасы. Қазіргі салт 
дәстүрі бойынша бүгінге дейін қай жерде Шекс
пир спектакльдері койылса, кай тілге аударылып, 
қай мемлекетте ойналса, соның бәрінен суреттер, 
документтер, деректер жинап отыруға қүмар екен. 
Мен «Асауға түсауды» казак сахнасында кою 
үстіңде Шәкен Аймановтай СССР халык артисінің, 
Хадиша Бөкеевадай Қазак ССР халык артистерінің 
улкен даңкка ие болғанын айтып ем, кітапхана ди
ректоры «Асауға түсау» туралы менің көп мәлімет, 
суреттер жібе-руімді талап етіп калды» деп, макта- 
ныш сезіммен жазған.

Б. Қундақбай^лы.
«БӨКЕҮЛЫ КӨПЖАСАР ЖОЛДАС», жазушы- 
ның очеркі. Отызыншы жылдары жазушыларға со- 
циалистік күрьілыс, мал шаруашылығы, ауыл 
мәдениетін көркейту такырыбыңца шьгармалар жа- 
зу жөніңде каулы кабыдцанған. 1935 жылы 2 нау- 
рызда болған кеңес Жазушылар одағы баскарма- 
сының 2-ші пленумында Горький керкем әдебиетті 
көркейтіп, шыңцыкты дәріптеген саналы шьғарма 
жазу үшін «Жазушылар әр жерде бәрін көріп, бәрін 
білетін болуы керектігі», халыкпен бірге ауыл ша- 
руашылығы арасында, егіс басында, күрылысшы- 
лар мен жүмысшылар арасыңда жүріп жазу керектігі 
туралы үңдеу тастады. 16 наурызда Қазакстан өл- 
келік партия комитетінің 3-ші пленумында «Ауыл 
шаруашылығы мен ауыл мәдениетін көтеру» каулы- 
сы кабыдцаңды. 1935 жылы Қазакстанның 15 жыл- 
дык мерекесіне орай ленинградтык жазушылар 
үйымынан арнайы топтастырылған, Леонид Собо
лев бастаған жазушылар күрамы іссапарға шыкты. 
Арасында М. Әуезов те болған бүл топ Қазан төң- 
керісінен бүрын ашылған Шығыс Қазакстанның 
Жарма ауданындағы «Акжал» кен өңдірушілер үжы-
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мында болады. Очеркте «Ақжал» кен руднигінің 
байырғы жүмысшысы, бүрғышы Бөкеүлының өмірі 
мен жұмысы және кеншілер еңбегінің жетістігімен 
танысқандығы жайлы сөз едеті. Мақала «Социал- 
ды Қазақстан» газетінің 1935 жылғы 28 қазаңдағы 
санында «Мұхтар» деген атпен шыцты. Қолжазба- 
сы сақталмаған және еш жерде жарияланбаған. Жа- 
зушының 1972, 1984 жылдары басылған библио- 
графиялық көрсеткіштерінде берілмеген. Шығар- 
ма жазушының елу томдық жинағының 13-кітабына 
енгізілді (10-11-беттер, 2004 ж.).

С. Май/ыбаи.
БӨКЕЙХАНОВ Әлихан Нүрмухамедүлы (1870- 
1937), мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, 
публицист, экономист, әдебиетші, аудармашы, 
Әуелі молдадан тіл сыңдырып, артынан Қарқара- 
лыдағы орысша бастауыш мектепте, училищеде 
оқыған, Омбы техникалық училищесін (1888), 
Санкт-Петербург орман техникалық институтының 
экономика факультетін бітіріп (1894), өз заманы- 
ның ең білімді, биік парасатты қайраткерлерінің 
катарына қосылды. Әр жылдары экономистік, оқы- 
тушылық, журналистік, ғылыми қызметтермен ай- 
налыса жүріп, қазақ халқының бостандығы үшін 
жасырын да ашық күресті. Патша отаршылдығы- 
на қарсы қозғалыстарға қатысып, Қарқаралы қар- 
сылық хатын жазысты (1905), Ресей конституция- 
лық-демократиялық (кадет) партиясының қазақ 
бөлімшесін қүру мақсатымен Оралда, Семейде 
көптеген әрекеттер жасады. Үлттық «Қазақ» газе
ты шығарысты, 1-Мемлекеттік Думаға мүше бол- 
ды. Максаты қазақ халқының мүддесіне сәйкес 
келмегендіктен, ез еркімен кадет партиясынан 
шықты. Б-тың тарихи үлы ерлігінің бірі қазақ хал- 
қының ғасырлар бойғы күрес нысанасы өз мем- 
лекеті туралы арман-тілегін демократиялық түрғы- 
дан түжырымдап, ғылыми арнада негіздеп, еге- 
мендік принциптерін белгілеп берген «Алаш» пар- 
тиясын қүруы еді, Ол 1917 ж. желтоқсанда Алаш- 
ордаекіметініңтөрағасыболыпсайланды, Б, боль- 
шевизмді, кеңес өкіметін қабылдаған жоқ, қарсы 
күресті. Алашорда мушелеріне қағаз жүзінде 
кешірім берілгенмен, олардың бәрі қудаланды. 
Патша заманында Семей, Павлодар түрмелерінде 
азап шеккен Б. кеңес өкіметі кезінде 1922, 1926 ж. 
тутқыңдалып, босатылды, 1937 ж. Мәскеу түрме- 
сіне қамалып, 27 қыркүйекте атылды. Б-тың арты- 
на қалдырған шығармашылык мүрасының үлкен 
саласы -  орыс тілінде жазылған монографиялық, 
энциклопедиялық сипаттағы ғылыми еңбектері. 
Осылардың арасыңда «Қазақ өлкесінің тарихи таг- 
дыры жене мәдени өркені» (1903) зерттеуінің ма- 
ңызы айрыкша зор. Хгілқымыздың тарихы, әлеу- 
меттік қүрылымы отаршылдық зардаптарын шегуі, 
түрмыс-салты, мәдениеті, саяси куресі, білім дек- 
гей! туралы пікір-байламдарын «Қазақтар» (1910) 
деген орыс тілінде жазған зерттеуінде жалғасты- 
рып, тереңдете түсті. Отаршылдықтың қаны сорға- 
лаған зүлымдықтары «Ақмола облысындағы қоныс 
аударып келгендердің жерлері», «Қазақтар Дала 
генерал-губернаторының мәжілісінде» мақалала- 
рыңда дәл көрсетілді. Б-тың ғылыми мүрасының 
ішіндегі ерекше маңызды еңбектің бірі «Дала 
елкесіндегі қой шаруашылығы» кітабы 1904 ж. Том 
кдласында басылған. Бүл -  қазақ халқының ғасыр- 
лар бойғы ата кәсібі болған қой шаруашылығы

Ә. Н. Бөкейханов

туралы терең біліммен, зер- 
делілікпен жазылған түтас 
энциклопедиялық зерттеу 
Шел, такыр, қуаңнан тиетін 
үлеске не егін шықпайды, не 
мал бағып болмайды, мүнын 
ақыры башқүрт ағайыңдарға 
үқсап, жерді сатып, не жалға 
беріп, ақыр соңында далада 
қаңғырып қалу екенін «Ашык 
хат» («Қазақ» газеті, 1913,
№24), «Кабинет жеріңдегі ка- 
зақтар» («Қазақ» газеті, 1913,
№10), «Жауап хат» («Қазақ» 
газеті, 1913, №28, 29, 36), «Екі 
жол» («Қазақ» газеті, N»100, 101) сияқты мақала- 
ларыңда соқырға таяқ үстатқаңдай етіп дәледцеп 
берді. Қазақтың данышпан акыны Абай туралы 
баспа жүзін көрген алғашкы ең толымды, терең, 
ғылыми еңбек -  Б-тың «Абай (Ибраһим) Қүнанба- 
ев» деген орыс тілінде жазған макаласы («Семи
палатинские областные ведомости», 1906, N“250- 
252). Онда Абайдың туысы, ата-тегінен бастап, 
акындыкка ден коюы, аудармалары тугел сөз бол
тан. Шәкәрім Қүдайбердіүлының «Түрік, кырғыз, 
казак һәм хандар шежіресі» («Қазак» газеті, 1913, 
N»12) кітабы карастырылған. 1912 ж. басылған «Қал- 
каман-Мамыр» дастаны талданған. Әлихан кала- 
мынан шыккан ең көлемді әдеби, ғылыми, 
фольклорлык еңбек -  «Қаракыпшак Қобыланды» 
(«Қазак» газеті, 1915, N»126-129). Б. «Алаш» парти- 
ясын ресми мойыңдаған жастар үйымы -  «Бірліктің» 
мушесі болған, оның 1918 ж. 5-13 мамыр арасыңда 
Омбыда өткен күрылтайына катысып, сөз сөйле- 
ген, Букіл казак жастары кіндік комитетінің муше- 
леріне сайланған жас Ә-тің Алаш партиясының бас- 
шысы, «Алаш Орда» өкіметінің төрағасы Б-ты оның 
казак елінің тәуелсіздігі жөніңдегі бағькын колда- 
ғаны -  тарихи шыңдык. Кейін үлы жазушы Ә. алаш 
арыстарының, соның ішіңде Б-тың елдік, азаттык, 
үлттык арнасындағы асыл ойларын өз еңбектерінде, 
әсіресе көркем шығармаларында ілгері дамытып, 
әлемдік өркениет мүхитына апарып күйды. Еңбек- 
терінің бірегей басылымын 1991 ж. казак энцикло- 
педиясы редакциясы шығарды.

Р. Нургали.
БӨКЕЙХАНОВА Елизавета Әлиханкызы (т.-ө. 
ж. б.), дәрігер, медицина ғылымының докторы, 
Әлихан Бөкейхановтың кызы, Смағүл Сәдуакасов- 
тың жүбайы. Смағүл өмірінің соңында Мәскеуде 
түрып, сонда кайтыс болды. Елизавета да сонда 
түрып калады. Ә. онымен Семей кезеңінен таныс, 
Смағүлмен достык карым-катынастары үзілмеген, 
әрдайым жолығысып, әңгімелесіп журген. «Қилы 
заман» мен «Қараш-караш окиғасын» жазу үшін 
Алматьга баруды ойлағанда, өзінің танитын адам- 
дарына көмек беруді өтініп, хат жазып жіберген 
сол Сәдуакасов. 1958 ж. Елизавета күйеуінен кал
ган үлкен бір бума колжазбаларды Мәскеуде әдейі 
жолығып, Ә-ке тапсырады. Олар: Ж. Аймауытов, 
I. Жансүгіров, С. Торайғыров, С. Мүканов, Б. Күле- 
ев, Сәдуакасовтардың, өзі мен Ә-тің өмірбаян- 
дарының және шығармаларының түпнүскалары еді.

7 Әюи.
БӨКЕНБАЕВ Жомарт (1910-1944), кырғыз акыны, 
драматург. Шығармаларында Отан, туған жер, өс- 
кен ел, еңбек, достык туралы жырлады. А. Пуш
кин, М. Лермонтов, Абай шығармаларын кырғыз 
тіліне аударды. Ә. «СССР халыктары әдебиеттері-



нің өркеңдеуі» деген зерттеуі мен қырғыз әдебиеті 
туралы жазбаларында Б-тың есімін, шығармала- 
рын атап, өзінің ой-пікірлерін білдірген. Мысалы, 
туысқан халықтар әдебиетінің ірі жазушылары мен 
ақындарының шығармаларына баға бере келіп, 
Б-тың да өзіндік жаңа үлгілер тудырғанын атап 
көрсеткен.

Т. ӘкІм.
БӨКЕНШІ, өзен. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясының 
әр жеріңде, сөз арасыңда қадау-қадау айтылған. 
Негізінен оны Тобықтыдан тарайтын Бөкенші руы 
жайлайтын болғаңдықтан, солай аталған. Роман- 
дағы мына жолдардың өзі де едәуір елес береді: 
«Бөкенші -  ойдағы мол шалғынды қыстаулық жер: 
Жидебай, ІУІұсақұл, Шүйгінсу сияқты қорықтар- 
дан да ағылып келіп жатыр. Әр ел тұс-тұсындағы 
Ақбайтал, Көлденең, Шатқалаң, Жігітек, Бөкенші 
сияқты асу-асуларға қарай беттеді. Шыңғыстағы 
кей асулардың аттары таудың сол тусын иемден- 
ген ру атымен аталады, «Бөкенші» деген сондай 
атау еді” («Қайтқанда» тарауы). Қазіргі Абай ауда- 
нындағы Қарауыл, Көлденең, Мұқыр сияқты 
өзендердің бірі.

Т. Әкім.
БӨКЕТОВ Евней Арыстанұлы (1925-1983), химик- 
металлург, жазушы. Техника ғылымының докто- 
ры (1967), профессор (1967), Қазақстан Ғылым 
академиясының академигі (1975), КСРО Мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты (1969). Зерттеулері 
селен мен теллурдың технологиясын жасауға ар- 
налған. Оның басшылығымен Балқаш кен-ме- 
таллургия комбинатына Жезқазған концентратын 
даярлау тәсілі енгізілді. Осы салада 20-ға тарта 
авторлық куәлік алды. Әдебиет саласында сын- 
шы, аудармашы ретінде танылды, Шоқан, Абай, 
Мухтар жайында ойлар толғады, «Атан қомында 
туған адам және ақын құрбы-әріптестері» деп ата- 
латын еңбегінде (1973) Ә-тің Абай шьғармашылы- 
ғын зерттеудегі еңбектеріне шолу жасады. «Абай 
жолы» ақынның ақындық қасиетін, ойшылдығын, 
тұлға бітімін жан-жақты аша білген сыр сандық 
деп бағалады. Ал «Халқымыздың мерейі мен мақ- 
танышы» деген мақаласында Ә-ті ұлтымыздың ары 
мен абыройы деген («Жалын», 1972, №5).

Н. Баутан.
«БӨЛІМ МАҚСАТЫ», жазушының мақаласы. 
Қазақстан оқу комиссариаты жанынан айына бір 
рет шьғатын «Жаңа мектеп» білім педагогика жур- 
налының 1929 ж. 11-саныңда жарияланған. Содан 
кейін Ә-тің 50 томдық шығармалар жинағының 
2-томында жарық керген. Мақала «Белім мақса- 
ты», «Жаратылыстағы дағдылық», «Өлкетану тура
лы» атты үш бөлімнен турады. 1930 ж. сәуір айында 
болатын Қазақстан өлкетанушылардың құрылтайы 
қарсаңында арнайы жазылған. Мақаланың бас
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жағына «Мухтар» деп қол қойған. Шьғармада елді 
еркендетудің ең негізгі жолы -  білім арттыру, жа- 
ратылыстағы дағдылықты уғыңдыру, халықтың та- 
рихы мен мәдениетін, табиғи байлықтары мен ауыл 
шаруашылығының жетістігін халыққа айқындап 
керсету, тусіндіру дейді. Өркениетті ел болу ушін 
осы істерге жаппай сауатты ел азаматтарын, мек
теп муғалімдерінің тікелей уйтқы болып, ат салы- 
суының қажет екендігін, осы мақсаттар үшін жур- 
надда енер-білім белімі ашылып отырғанын айтып, 
журналда енер-білімнің қазақ турмысына ділгер 
жағынан ғана мағлумат беріп отырмыз. Біздің ой- 
лауымызша, қазақ турмысына ділгер ауыл шаруа- 
сы, денсаулықпен байланулы өнер-білімдер 
керектігін жазған. Журнадцың бул бөлімі өнер-білім 
уйрету жуйесіне, әсіресе жоғарғы дәрежелі білім 
берудің негізгі жуйесімен дер көзіңде таныстырып 
отыруға назар аударады делінген.
Сондай-ақ мақалада өлкетану ғылымын дамыту- 
дың мақсаттары мен жолдары туралы қунды ой
лар айтылған. Өлкетану ғылымының дамуы арка- 
сында келетін игіліктер көрсетіліп, бул іске халық 
тугелдей ат салысуы керек деген тілек айтылған.

С. Машыбаева.
БӨРІЛІ, жазушының туған жері. Бурынғы Семей, 
қазіргі Шьғыс Қазақстан облысының Абай ауда- 
нындағы елді мекен. Ертеректе найман, уақ, то- 
бықты рулары жайлап, қоныстанған. Оңтустік 
өңірін Әуез әулеті мекеңдеген, Ә Б. қыстауынан 5 
шақырымдай жердегі Баршын төбесінің етегінде, 
Аяққарағанда дуниеге келген. Балалық, жастық, 
жігіттік шағы осында еткен. Бірінші әйелі Райхан- 
мен, екінші әйелі Кәмиламен уйлену тойы Б-де 
өткен. Муғамила мен Шоқан деген балалары сон- 
да туған. Қысы ерте тусіп, кеш шығады. Келіне 
уйрек-қаз қонып, кектемде қус базарына айнал- 
ған. Табиғат, есімдік пен жануарлар дуниесі улы 
жазушының «Кексерек», «Қыр әңгімелері» т. б. шы- 
ғармаларында, «Абай жолы» эпопеясында молы- 
нан суреттеліп, тамаша пейзаж керкін жасауға 
арқау болтан.

Т. Ибрагимов.
БӨРІЛІДЕГІ МҮРАЖАЙ-ҮЙІ, М. Ә у е з о в т і ң  
Б е р і л і д е г І  м у р а ж а й - у й і ,  мәдени-ғылыми 
мекеме. Жазушының атамекеніндегі қыстауда ор- 
наласқан. Әуезовтің жобалауымен салынған бул 
үй 1987 ж. жазушының туғанына 90 жыл толуына 
байланысты толық қалпына келтіріліп, муражайға 
айнаддырылды. Мунда жазушының емірі мен шы- 
ғармашылық қызметіне арналған тарихи деректер 
мен зерттеулер негізінде жасақталған керме уйым- 
дастырылған. Ә-тің киген киімдері мен тутынған

«Туғанжерім -  Бөрілі» 
Еңлік пен Кебек 

жасырынғанүңгір.
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заттары, этнографиялық экспонаттар, қолөнері 
мен бейнелеу өнері туындылары, қолжазба нусқа- 
лары, фото, кино, үнтаспалар коры орын алган. 
Мүражай-үйдің касында әкесі Омарханның, шешесі 
Нүржамадцың, ағасы Қасымбек пен жеңгесі Ғалия- 
ның зираты бар. Олардың басына күмбез түрғызү- 
ды Ә. қатты армаңцап, түысқаңдар мен достарына 
өсиет етіп кеткен. Жазүшының ол мақсаты өзі өлген- 
нен кейін, 35 жыл өткен соң жүзеге асты: олардың 
басына 1997 ж. күмбез орнатылды. Күмбезінің 
биіктігі -  9,2 м, аүданының радиүсы 4,5 м. Кесене 
авторы -  сәүлетші Б. Ыбыраев. Б. М. м.-ү. -  Абай- 
дың мемлекеттік тарихи және әдеби-мемориалдық 
қорык-мүражайының бір бөлімі.

Т. Жүртбай.

БРАГИН Алексей Иванович (1911-1991), орыс жа- 
зүшысы, аүдармашы. Ә-тІң өмірі мен шығарма- 
шылығы түралы оның «Халық пен оның жыршысы 
түралы кинопоэма» («Казахстанская правда», 1946, 
8 акпан), «Ағашаяқтан Абайға дейін» («Казахстан
ская правда», 1949, 17 сәүір), «Абай көшесінде» 
(«Казахстанская правда», 1957, 28 қыркүйек), «Қүс 
пен желдің тілін білген адам» («Огни Ааатаү», 1964, 
4 казан), «Мухтар Әүезов түралы» («Өзеңдер бас- 
таүында», жинак, 1964), «Менің досым Мұхтар» 
(«Қазак университет!», 1967, 4 мамыр), «Көкжиек- 
тер көрінетін кезең» («Ленинская смена», 1967, 9 
желтоксан), «Жорға» (М, Әуезовке арналған өлең, 
«Огни Алатау», 1967, 10 желтоксан), «Қырдағы са- 
рын» («Казахстанская правда», 1977, 28 тамыз), 
«Кітабымен тірі» («Казахстанская правда», 1977, 
23 кыркүйек), «Егіз талант иесі» («Біздің Мұхтар», 
жинак, 1976) атты макалалары жарияланды. 
«Мухтар Әуезов туралы» естелігінде жазушының 
досы Вс. Ивановпен бірге Ыстыккөлде демалған 
кезіндегі көңіл куйі мен өмірінің кейбір кездері 
туралы әңгімелері баяндалған.

Н. Акбай.
БРАГИНСКИЙ Иосиф Самуйлович (1905-1990), 
шығыстанушы. Тәжікстан Ғылым академиясының 
толык мушесі, Тәжікстанның еңбек сіңірген ғылым 
кайраткері, филология гылымының докторы
(1954), профессор (1954). ТәжікКСР Мемлекеттік 
сыйлыгының лауреаты (1974). Негізінен Орта Азия- 
ның мәдениет тарихы мен парсы және тәжік әде- 
биетінің арасындағы байланысты тереңдете зерт- 
теген. «Народы Азии и Африки» журналының бас 
редакторы ретінде бул курлыкты мекендеген ха- 
лыктардың рухани мураларына ерекше назар 
аударды. Сол басылымның 1961 жылгы М°6-санын- 
да жарияланган Ә. тургілы «Ғалым-ақын» атты ма- 
каласында жазушының фольклор, зерттеушісі, 
абайтанушы, эдебиет теориясының мәселелерін 
пайымдаушы, эдебиет тарихшысы ретіңдегі окы- 
мыстылык касиетіне ерекше токталады. Ә-тің өмірі 
мен шыгармашылык жолын шыгыспен байланыс- 
тыра отырып жазылган бул макала -  улкен гылыми 
еңбектің жугін көтерген. И. Брагинский: «Ә-тің бір 
басына Гсілымның даналыгы мен акынның сезім- 
сыры кабат уштаскан, м1не, сонщыктан оның бар- 
лык еңбегі мазмун тутастыгымен, гылыми талдау- 
ЫНЫҢ өрелі де жүйелілігімен, кубылыс пен такы- 
рыптың сырына терең бойлагыш акындык ал- 
гырлыгымен сүйсіндіріп, таңыркатады деп, оның 
шыгармашылыгын уш кезеңге бөледі. 30-жылдарга 
дейінгі кезеңі -  «ізденіс кезеңі», 30-жылдардан

кейінгі кезеңі. Барлык мәуелері бур жарып, гул 
ашкан «Гулстанга», ал «Абай» романы дуниеге кел- 
геннен кейінгі дәуірін жемісі молынан төккен «Бу- 
станга» теңеген. Өмірінің соңгы жылдарында 
өзінің акыл-ойы мен жүрегінің пісіп-жетілген же- 
містерін сондайлык жомарттыкпен бөлісті. Бул 
ушін оган арнайы дайындалудың кажеті жок еді, 
өйткені өз ойының, идеяларының, максаттарының, 
бейнелерінің кушагыңца үнемі калыктап, шабыт- 
танып журетіндеп жазды («Ученый-поэт», «Наро
ды Азии и Африки», 1961, №6).

М. уКузнышббков.

БРАЙНИНА Берта Яковлевна (1902-1978), орыс 
эдебиет сыншысы. КСРО Мемлекеттік сыйлыгы- 
НЫҢ лауреаты (1952). «Даналык орындалган арман- 
нан туындайды» деген макаласында «Абай жолы» 
романының көркемдік шеберлігін өте жогары ба- 
галаган («Москва», 1959, Ns 3). 1959 ж. 6 сэуірде 
Ә-ке жазган хатында эпопеяны окыганнан кейін 
катты толкып, ерекше сезімге бөленгенін жазган 
(«М. О. Әуезовтің өмірі мен шыгармашылык шежі- 
ресі», А,, 1997, 654-бет).
БРУСИЛОВСКИЙ Евгений Григорьевич (1905-
1981), композитор. Ленинград консерваториясын 
бітірген (1931). Қазакстанның халык артисі (1936), 
улттык кэсіби музыканың негізін салушылардың 
бірі. «Қурманғазы» атты симфониясы ушін Қазак- 
станның Мемлекеттік сыйлыгына ие бодды (1967), 
ҚазКСР-інің Мемлекеттік гимні (М. Төлебаев, 
Л. Хамидимен бірге) авторларының бірі. Е. Бруси- 
ловскийдің еңбегіне алгаш баға бергендердің бірі 
-  Ә. Үлы жазушы «Қыз Жібек» операсы жайында 
(«Қыз Жібек» кандай?»), «Ер Таргын» туралы да 
келелі пікір айткан («Алғашкы эсер»). Б. Мухаң- 
мен көп жылдар бойы бірге жүріп, кызметтес бо
лтан. Ә-тің сырт бітімі шығыс журтына ортак, жи- 
ынтык бейнедей көрінетін. Ол инабатты, акылды, 
энциклопедиялык білімді, шыгыс журтына тэн 
жогары мәдениетті адам еді. Әдетте ондай әң- 
гіме шыгыс дагдысы бойынша жайбаракат калып- 
пен журетін еді. Менмендік, яки бэлсінудің исі де 
болмайтын. Ал онымен эңгімелеуші әріптесі «те- 
резесі тең» көрінуге тырбанғанымен өзінің саяз- 
дығын сезінбей коймайтын деп жазды («Дүйім 
дүдцүлдер». А., 1995, 60-бет). Б. «Советтік Қазак- 
стан» кантатасы ушін КСРО Мемлекеттік сыйлы- 
гын алған (1948).

3. Қоспақов.
БРУХИС Моисей Срулевич (1918-1974), молда
ван жазушысы, аудармашы. Тэржіма кызметіңде 
балаларға арналган туындыларды аударуда жак- 
сы танылған. Ю. Нагибиннің эңгімелерін, И. Ду- 
бинскийдің «Жел өтіңде», Н. Киселевтің «Түнгі са- 
пар», В. Пальманның «Қызыл мен жасыл» повес- 
терін, Ағайынды Стругацкийлердің «Алкызыл 
булттар елі» романын т. б. аударды. Ә-тің «Абай 
жолы» эпопеясының 1-кітабын (Л. Чемортанмен 
бірге, 1962) жэне 3-кітабын (В. Мустяцэмен бірге, 
1963) молдаван тілінде сөйлетіп, окырман кауым- 
ның алғысына бөленді.

С. Пьнзару.
БРЫЛОВ Георгий Александрович (1893-1945), 
график, суретші. «Қазакстан эуендері» (1938- 
1940), «Жамбыл», «Күлэш Байсейітова», «Шара» 
атты суреттері мен табигат пейзаждары кезінде 
жогары бағаға ие бодды. Соның ішінде суретшінің 
өзі жазушыға сыйга тарткан «Мухтар Әуезов» атты 
портрет! (1942-43) ерекше дараланып турады, 
Мунда жазушы кырынан бейнеленген. Орындалу



шеберлігі жоғары және әсерлі көңіл куймен салын- 
ған. Ақ костюм мен ақ көйлек киген, галстугінің 
байлауы ерекше көзге туседі. Ойшылға тән кең 
маңдайы, буйра қою қара шашы, дөңестеу қыр 
мурыны, бояуы қанық қалың ерні, қырағы өткір 
көзі Ә-тіңішкі қуат пенпарасатқатолыжандуниесін 
ашып тур. Бұл сурет жазушы портретінің ішівдегі 
ең бір сәтті шыққан туынды. Б-тың суреттері 
Санкт-Петербургтегі мемлекеттік орыс муражай- 
ының, Ә. Қастеев атындағы республикалық өнер 
муражайының, Мемлекеттік орталық муражайдың 
корларында сақталған.

А. Қуанышбаев.
«БУДДА», Л. Толстойдың әңгімесі. Ә. 1918 ж. 
қазақшаға аударған. Ол орыс әдебиетінің озық 
шығармаларына жас кезінде-ақ зейін қойып, 
зердесіне тоқи бастаған. Семейде шыққан «Абай» 
журналының алғашқы санында (1918) Толстойдың 
аталмыш әңгімесін аударып басқан. Бұл шығарма 
Әуезовтің көркем аудармадағы алғашқы еңбегі- 
нің нәтижесі еді. Дәл осы уакытта ғылым, мәде- 
ниет, оқу-ағарту хақыңда көптеген мақалалар жа- 
зып журген жас Мухтардың тәржімаға көңіл қоюы 
әрі алғашқы қадам алысын улы Толстой туыңды- 
сын аударудан бастауы көп нәрсені аңғартса ке- 
рек. Әңгімені оқығаңда, аудармашының тіл байлы- 
ғына, ой жеткізу шеберлігіне, қызықты да, тар- 
тымды етіп баяңдау ұсталығына, тупнусқадан ауыт- 
қымағандығына көз жеткізесің. Толстойдың бұл 
шығармасын тәржімалаудағы Ә-тің бір мақсаты -  
казак журтының танымдык көкжиегін кеңейту бол- 
са, екінші ойы -  окырмаңды адамзаттың озык ой 
улгілерімен тәрбиелеуге талпыну. Бул аударма 20 
жасар каламгердің жазу мәнерінің бір жолға тусіп, 
калам тартысының карымдылығын дәлелдейді. 
«Б.» әңгімесі «Абай» журналының 1918 жылғы 
1-санында жарияланды. Кейіннен жазушының 20 
томдык шығармалар жинағының 16-кітабында 
өзгеріссіз басылды.

Б. Жақып.

БУЙОН Жорж (т.-ө. ж. б.), Бельгияның қоғам кай- 
раткері, акын, жазушы. Көптеген дастан, әңгіме, 
баллада, ертегі, публицистикалык макалалардың 
авторы. Жетпісінші жылдары «Бельгия-СССР» 
достык коғамының президент! болып тұрған кез- 
де Қазакстанға келген. Ол өзінің сол сапардан ал- 
ған әсерін «Мен Қазакстанның көкжиегінен таң 
көрдім» атты кітабында (1974) жан-жақты баяндап 
жазды. Әсіресе казак акындары мен жазушыла- 
рының өмірі мен шығармашылык жолына ерекше 
көңіл бөлді. Кітаптың бір тарауы «Абай және Әуе- 
зов» деп атадды. Онда екі данышпанның арасын- 
дағы рухани жалғастык пен дәстурлік байланыска 
токталып, Абайды әлемге көркем оймен мойын- 
датудағы Әуезовтің орнын жоғары бағалайды. 
Тарихи тулғаның бейнесін жасау аркылы Ә.: «Букіл 
Қазакстанды ұйытып алған ұлттык абайтанушыл- 
дыктың ғажайып жумбағын түсіңдіріп береді. Мен 
ушін букіл бір халыктың жалғыз тулғаға бас урып, 
соған карап бой тузеуі аса айтулы кұбылыс, әсіре- 
се, өзге халыктар өзінің романдары мен фильм- 
дерінде жат жұрттык каһармаңцарды улгі тұтуды 
әдетке айналдырған казіргі кезеңде муның мәні 
ерекше», -  деп пікір біддірді (1974). Б. бұдан бас
ка да жазбалары мен макалаларында Қазакстан- 
дағы окиғалар мен болып жаткан жайлар туралы 
калам тартып, казак әдебиеті мен мәдениетінің 
өкілдерін өз еліне таныстырды.

М. Маданова.
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«БУЛЬКА», жазушының Л. Толстойдан аударған 
әңгімесі. 1936ж. Қазакстан көркем әдебиет баспа- 
сынан жеке кітапша етіп шьғарған. Ә-тің 20 том
дык шығармалар жинағының 14-томына сол кі- 
таптағы мәтін бойынша берілді. Л. Толстойдың 
Кавказда әскерде болып, осы кезеңге байланыс- 
ты бірнеше көркем шығарма жазғаны белгілі. Атал- 
ған әңгіме Кавказдағы орыс офицерінің «Булька» 
атты итке катысты кыска әңгімелерден турады. 
Стилі ауызекі әңгімеге уксас. Толстойдың «Ка- 
зактар» повесінің жазу мәнеріне де уксайтын жер- 
лері бар. Ә. аудармасы әңгіменің көркемдік ерек- 
шеліктерін айнытпай берген. Сөйлем синтаксис!, 
көркемд!к куралдары ерк!н аудармадан гөр!, дәл 
аудармаға келед!. Аңшылык жайында, ит жуг!рту 
жайында шығармалар жазған Ә. Толстой әңг!ме- 
с!н казакы т!лмен бар кырларын дәл сактай оты- 
рып аударған. Аударма т!л!: «Жабайы жуз!м, алма, 
нәк, жидек, итмурын, карағай урығы, емен дән! 
сияктының бәр! де -  шошканың жем!. Осылар п!с!п 
алып, енд! б!раз аяздаған кезде кабаңдар өлер- 
дей жейд! де, майланып алады» деген сиякты 
әңг!ме такырыбына сай, оралымды шыккан.

Н. Оспантегі.
БУРАБАЕВ Мукаш Сейсенбайулы (1931 ж. т.), фи
лософ. Философия ғылымының докторы (1972), 
профессор (1973). Нег!зг! ғылыми еңбектер! казак 
халкының коғамдык және философиялык ойы- 
ның тарихын зерттеуге арналған. «Мухтар Әуезов- 
т!ң ғылыми мурасы және коғамдык ой тарихының 
мәселелер!» макаласында үлы каламгерд!ң көркем 
шығармаларының, соның !ш!нде Абай туралы эпо- 
пеясына токтала кел!п: «Әуезов өз!н!ң жоғары идея- 
лы көркем шығармалары мен ғылыми зерттеулері 
аркылы аса көрнект! казак кеңес жазушыларының 
және ғалымдарының катарынан бер!к орын ала
ды» деп жазды («Вестник АН КазССР», 1983, №6, 
стр. 49-57). Ал «Қазакстандағы коғамдык ой» атты 
монографиясында (А., 1991) Ә-т!ң Абай мурасын 
зерттеу мен насихаттау барысында кеп !с тыңдыр- 
ғанын, 1932 жылдан кей!н сыншыл реализм мен 
интернационализм бағьггын бер!к ұстанғанын этап 
керсеткен, одан эр! халык тек өм!р!н!ң соңғы жет! 
жылында ғана Э-т! жазушы жене !р! ғалым, ойшыл 
рет!нде таныды деп, шындыктың бет!н ашады 
(192-193-беттер). ж. Мотабеков.
БУРАХАН Берд!кожаулы (т.-е. ж. б.), жазушы- 
НЫҢ туысы. Әуезовт!ң атасы Эуезбен туысады, 
Эуезге аға болып келед!. Ахмет Әуезовт!ң «Бала 
Мухтар» аталатын к!табында Б. жайында мол, то- 
лык айтылған (1967, 4-бет). Эуезов «Абай жолы» 
эпопеясында Қунанбай «Берд!кожаның Бурахан 
деген баласын ез аулына шакырып, б!рталай уакыт 
конак ет!п те ж!берет!н, Қаркаралыға барған сапа- 
рында касыңдағы нөкерлер!н!ң іш!не косып, ерт!п 
тежурген. Құнанбайтегіңдеж!г!тт!ңденел!, б!т!мд!- 
л!г!н унататын. Бурахан аса сұлу және денелі ж!г!т 
ед!. Соның тұлғасын тамаша ет!п, б!р куні: «Б!р 
уйд!ң !ш!не жуз к!с! кем-кет!кт! жиып, соның орта- 
сына Бураханды к!ргіз!п отырғызып койса, ана- 
лардың кемд!г! көзге көр!не ме?» деген («Қияда» 
тарауы, 251-252-беттер).

Т. Әкім,
БУРЯТ ӘДЕБИЕТІ. Монғол тобына жататын бу
рят т!л!нде калыптаскан. Бурят әдебиеті халык
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фольклорының аңыздар мен ертегілердің, батыр- 
лық ауызекі әңгімелердің, шамандық дәстурі са- 
рындардың негізінде дамыды. Д. Банізаров бурят 
ұлтының алғашқы ағартушы-ғалымы болды. X. Нам- 
сараев бурят әдеби тілінің Іргетасын қалады. 
С. Туя, Д. Дашинимаев, Ц. Дон, Б. Абидуев, 
А. Шадаев, Б. Базарон, Ц. Номтоев, Ж. Тумунов- 
тардың шығармалары бурят әдебиетін дамытуға 
ерекше үлес қосты. Соның ішіңде ерекше көркем- 
дігімен назар аударған Ч, Цыдеңцамбаевтың «Бан- 
зар баласы Доржы», Ж. Тумуновтың «Дала оян- 
ды» романдары мен Э. Эристанның «Марықшан 
балалары» хикаяты, бурят әңгімелері мен ертегі- 
лері әр жылдарда қазақ тіліне аударыдды. Ә. Ре- 
сейдің құрамындағы аз ұлттардың ауыр тағдыры 
туралы «Өліп таусылу қаупі» (1918) атты мақала- 
сында куйіне отырып жазды. Ал Банзаровтың, 
Хангаловтың ұлтына сіңірген еңбегін әр тұста тілге 
тиек етіп, Армения классигі Хачатур Абовян, гру
зин классигі Илья Чавчавадзе, осетин қадірлісі 
Коста Хетагуров, тіпті украиннің ұлы куйшісі, да- 
насы Тарас Шевченконың өзі де және татарда 
Қаюм Насыри, қазақ халқына да білікті, суйікті 
Ғабдолла Тоқай, бурятта Банзаров, Хангаловтар, 
қазақта Абайдан басқа қажырлы Шоқан, қадірлі 
Ыбырай Алтынсарин -  бәрі де бір бітімдес деп, 
олардың ағартушылық-демократтық еңбектерін 
жоғары бағалады («Абай дәрістері», 1994,126-бет). 
Бурят әдебиетінің даму жолын жете қадағалап, 
үнемі назарында ұстады. Заманауи әдебиеттер 
женінде сейлеген сөздері мен мақалапарында «бу
рят халқының туңғыш ғалымы әрі ағартушысы 
Доржи Банзаровты» және ол туралы «Банзар ба
ласы -  Доржы» деген роман жазған Ч, Цыдендам- 
баевты атап өтіп отырды (20 томдық шьгармалар 
жинағы, 1985, 19-том, 226-бет).

Т. Жүртбай.
БУСУЙОК Ауреллу Александрович (1928 ж. т.), 
молдаван ақыны. Заман тынысын, азаматтық пен 
адамгершілікті, адамның рухани дуниесін жырла- 
ған. Ә-тің 80 жасқа толуына байланысты салтанат- 
ты кеште сөз сөйлеп, гуманист әрі ойшыл Мухтар 
Омарханұлы Ә-тің шығармалары халықтарды жа- 
қындастырып, бірін-бірі жақсы білуге мумкіндік 
беретінін шаттық сезіммен айтты («Мұхтар Әуезов 
-  совет әдебиетінің классигі», А., 1980, 38-бет). 
БҮҚАРБАЕВ Әбдімәлік Әбдіқадырулы (1940 ж. т.), 
кескіндемеші. Өзбекстан Республикасы Мемлекет- 
тік сыйлығының лауреаты. Соңғы жылдары қазақ 
халқының рухани-саяси өмірінще із қадцырған тұлға- 
лардың бейнелерін салды, соның ішінде Ә-тің әр 
жылдардағы бейнелерін жасады. Оған ұлы жазу- 
шының әр жылдары түскен фотосуреттерін негіз 
етіп, 7 портретін салды. «Мені казағыммен қайта 
табыстырған Мұхаң -  Әуезов дер едім. Бастауын- 
да Әуезов сыңды алыгттар турған қазақ әдебиетімен 
сусындадым. Тынысым ашылғандай, өзімді-өзім 
қайта танығандай болдым. Жер ортасы жасқа келіп 
қалғанда, осындай күй кештірген Мұхаң рухына 
рахмет» дейді суреткер өзінің сухбатыңда («Пара- 
сат.., 1997, №8, 14-15-беттер).
БҮҚАР ЖЫРАУ Қалқаманулы (1668-1781), ақын, 
жырау, мемлекет кайраткері. Қазақ поэзиясы та- 
рихындағы улы тулғалардың бірі. Әкесі Қалқаман 
батыр болған. Жас кезінен Тәуке ханның беделді 
биі атанған. Тәукеден кейін ел билеушілерімен тіл

табыса алмаған. Алпыс жастан асқаңца мемлекет 
істеріне араласып, арқалы жырау, ақылшы ретінде 
биге де, ханға да ықпал етіп, заманының ураншы- 
сына айналады. Ә. 1925 ж. «Таң» журналында ал- 
ғаш рет Б, ж-дың Көкбай айтуындағы сөздерін, 
«Керей кайда барасың» және Абылайдың орыспен 
соғысамын дегенде айткан сөзін жариялады, 1927 
ж. басылып шыққан «Әдебиет тарихында» (205-бет) 
жазушы жыраудың «Орыспенен соғысып» деген 
толғауына қатысты: «Қиюы қашып, жігі ашылған 
ерлерге жамаушының сөзі ем болмаған уақытта, 
кесікті билік пен байлауды айтып, көпті тоқтататын 
жырау болтан» деп жазды. Будан кейін «XIX ғасыр 
мен XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің оқу 
қуралы» атты кітапта «Бухар жырау» деген макала
сь! жарияланды (1933). Кейін фольклор, әдебиет, 
абайтану мәселелеріне арналған зерттеулерінде 
Б. ж. туралы әркилы ой-пікірлерін білдірген.
«БҮЛ КҮЛКІГЕ ДӘН ЫРЗАМЫЗ», жазушының 
шағын мақаласы. 1959 ж. 12 сәуірде «Лениншіл 
жас» газетіңде «Курескер кулкі», сол жылы 12 ма- 
усымда «Қазак әдебиеті» газетінде «Бул кулкіге 
дән ырзамыз» деген атпен жаоық керген. Кеңес 
заманы кезінде солақай идеологияның жандай- 
шаптары Қ. Мухамеджановтың «Бөлтірік бөрік ас- 
тында» комедиясына шуйлігіп, зиялы адамдарды 
орынсыз кулкі еткен деген сылтаумен драматург- 
тің басына кара булт үйірілдірген. Сол туста Ә. 
осы макаласын жариялап, шығармадағы кулкінің 
бәрі де шынайы кулкі, көрермендерді кытыктап 
кулдіргендей, зорлыкпен езу тарткызатын жасан- 
ды, жукалаң, тузсыз кулкі емес, керісінше, шын 
кулесің де, сонысына суйсінесің деп, драматургті 
жаладан арашалап калган.

Н. Оспантегі.
«БҮЛ КІТАП ҚАЛАЙ ЖАЗЫЛДЫ» ( «Как  с о з 
д а в а л а с ь  э т а  к н и г а » ) ,  жазушының мака- 
ласы. «Казахстанская правда» газетінде 1949 ж. 
17 сәуірде жарияланған Ә-тің Сталиндік сыйлык 
алған «Абай» романына байланысты жазылып, 
тілшімен сухбат түрінде берілген. Автор онда та- 
рихи роман жайлы өзінің көзкарасымен бөліседі. 
«Тарихи такырыптағы жазушы жумысы негізінен 
шығарма кейіпкерінің көркем образымен катар, 
міңдетті түрде әдеби зерттеумен байланысты бо- 
лады. Өмірбаяндык-зерттеушілік суреткерге мүлде 
бөгет болмайды. Орыс мәдениетінің казак хгіл- 
кына тигізген игі әсері -  менің ең жаксы көретін, 
катты толғаңдыратын такырыптарымның бірі. Ма- 
ған Қазакстан тарихын, оның мәдениетін зерт- 
теуіме Абай замандастарымен, оның шәкірт- 
терімен тілдесуім көп көмек болды. Маған Л. 
Соболевтің аскан шеберлікпен жасалған аудар- 
масы катты унады. Қазір мен Абай өмірі жайлы 
романның соңғы кітабын аяктап калдым. Осы кі- 
тапта мен Абайды улы ойшыл етіп көрсете аламын 
деп есептеймін» деп, шығармашылык лаборато- 
риясынан есеп береді. Одан әрі тілшінің роман
ный негізгі такырыбы, роман калай жазылып жүріп 
жатыр, оның негізіне кандай тарихи материалдар 
кіреді, романды жакын арада орыс тіліне аудару 
жөніңдегі ойы калай деген сурактарға Ә. жан-жак- 
ты әрі толык жауап берген.

6 . Мамьраөв.

«БҮЛ ҚИЯЛДАН ДА КҮШТІ» ( « Э т о  с м е л е е  
л ю б о й  м е ч т ы » ) ,  жазушының макаласы. 
Бірінші рет «Правда» газетінде 1960 ж. жарык көрді. 
Ә. оңда Жердің жасанды серігінің ушырылганына 
ризашылык білдіріп, кеңес ғылымын мактаныш



тұтатынын айтқан. Автор бұл оқиғаның сол жылы 
біздің бейбіт аспанымызға тыңшы-ушақ жіберген 
америкаңдықтарға калай эсер еткенін салыстыра 
отырып сипаттаған. Бүгінгі біздің ғылымымыздың 
жетістігі букіл адамзатқа кеңес халқының бейбіт- 
шілікке ұмтылуын дәлелдеп, анық ескерту жаса- 
ғанын білдіре келе, жазушы: «Жулдыздар арасын- 
дағы кеңістік кемесі -  адамзат жеңісінің кемесі, 
ол XX ғасырдағы өркениет куәсі» деп зор мақта- 
нышпен жазды.
БҮЛДЫБАЙ Анарбай Сағиұлы (1950 ж. т.), фольк
лор зерттеуші. Филология ғылымының кандида
ты (1989), доцент (1994). Ә. шығармашылығына 
катысты кептеген зерттеу жумыстарын жазып, 
ғылыми конференцияларда баяңдамалар жасады. 
«Өшпес өнер өрісі» монографиясыңда Ә-тің қазақ 
халқының жыршылық, жыраулық өнері жайындағы 
еңбектерін зерттеу объектісі етіп алып, ақын мен 
жырау тұлғасының езіндік ерекшеліктерін айқын 
ажыратып бергенін дәлелдеген. «Шешендік сездер 
табиғаты» зерттеуінде Ә-тің шешендік өнер таби- 
ғатын зерттеумен қатар, шешендік сөздерді кер- 
кем шығармаларында пайдалану жодцары қарас- 
тырылған. Ә-тің ақындар айтысы поэтикасына ар- 
налған еңбектері туралы «Жыр шашуы» (1981), 
«Мәңгі кектем» (1985) жинақтарында айтқан. 
Ж. Жабаев шығармашылығына арналған ғылыми 
зерттеулерінде Ә-тің ойларын унемі әдістемелік 
тұрғыда пайдаланып отырған.

Н. Акбай.

БҮЛҚЫШЕВ Баубек (1916-1944), жазушы. Шы- 
ғармаларын қазақ және орыс тілдерінде жазған. 
Қарсақбай ФЗО мектебін бітірген (1935). «Ленин- 
шіл жас», «Қазақстан пионері» газеттерінде істеді. 
Көгттеген елең, «Балалық шақ» поэмасын, «Ауыл- 
дан Алматыға» әңгімесін жазды. «Солдат емірі» (М., 
1946), «Өмір біздікі» (А., 1946), «Жауынгер мәңгілігі» 
(А., 1^5), «Адамзаткахат»(А., 1977), «Заман біздікі» 
(А., 1984) атты шығармалар жинақтары шықты. 
Әуезов Б-ты катты бағалап, шығармаларын суйіп 
оқыған. Ол: «Комсомольская правдаға» Б-тың 
«Өмір сургім келеді» деген мақаласы шығыпты. 
Меніңше өте жақсы жазылыгтты. Ол өзі сейлемегтті, 
журегін сейлетігтті. Шіркін, соғыстан аман қайтса, 
жазушы болайын деп турған дарын екен. Сез сап- 
тауы, ой ерісі терең жатыр деп тебіренген («Қазақ 
әдебиеті», 1996, 26 қараша).
«БҮХАР ЖЫРАУ», жазушының мақаласы. 1933 
ж, орта, орталау мектептің 7-сыныбына арналған 
«XIX ғасыр мен XX ғасыр басындағы қазақ әде- 
биетінің оку қуралында» (15-19-беттер) басылды. 
Ә. бұған дейін Бұхар туралы ойларын «Әдебиет 
тарихы» атты кітабының «Зар заман ақындары» 
деген тарауында айтқан. Жазушы: «Зар заман 
ақындарының барлығындағы сары уайым Асан 
бастаған сарын. Сондықтан зар заман ақыңдары- 
ның алғашқы белгісі Асан қайғыдан басталады 
дейміз» деп, кейінгі ақындарының басы ретінде 
Бухар жырауға тоқталады да, «оның заманы ел 
басына туған ауыртпалық заман, қазақ еліне 
құлдық ноқтасын кигізгелі келе жатқан заман» 
екенін, заман шындығын жайып салғанын жаза- 
ды. Автор мектеп балаларына арнап жазған бул 
мақаласын: «Бухар жайындағы мағлұматтар», 
«Бухар сөздері» деген екі тақырып бойынша әңгі- 
мелейді. Алдымен ол жөніндегі деректерге суйе- 
не отырып, кысқаша өмірбаянын айтып, Бұхар жы- 
рауды Абайға дейінгі ең ірі акынның бірі ретінде 
әңгіме етеді. Аңыздарда Бұхар мен Абылай есімі
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қатар аталады, 18 жасында билік еткен ақын Абы- 
лайдың ақылшысы болды, хан оның сезінен ешқ- 
ашан асып кете алмаған, бул жерде оның дана- 
льғы, турашылдығы, ел қамқоршысы, керегеңдігі 
болмаса, ханды қалай бас идірсін деген ойға же- 
телейді. Бухар айтты деген сездер: «Керей қайда 
барасың», «Асан қайғы сезін шешуі», «Айналасын 
жер тутқан», «Ақсаңнан биік тау болмас», «Ей, 
Абылай, Абылай», «Абылай орыспен соғысамын 
дегенде айтқан сөзі», «Бірінші тілек тілеңіз» деген 
сияқтылар. «Керей қайда барасыңда» әкімшілік 
атынан да, өз атынан да сөйлейді. Қан мен қара- 
ның, билердің арасы ажырап ашылысқанын «Ей, 
Абылай, Абылайда» сез етеді. «Орыспенен соғы- 
самын» дегенде, билерінің, кеңесшілерінің бетін 
керсетіп, айтқан толғауы тарихи толғаудан туған. 
Ә. ақын шығармаларының қоғамдық-тарихи ма- 
ғынасының не екендігін оның:

Қубылып турған бәйшешек
Қурай болар солған соң.
Хаңцар киген камқа тон
Шуберек болар тозған соң,
Еңсесі биік кең сарай
Кемтікболарбөлгенсоң, -  

деген өлең жолдарымен туйіндеп бітіреді.
Т. Әкім.

«БҮГІНГІ ЗОР МІНДЕТ», жазушының мақаласы. 
1920 ж. жазылған. Онда кеңес өкіметінің алғашқы 
жылдарыңдағы қазақ қауымы алдында турған ат- 
қарылар жумыстар сөз болады. Өз заманының 
езекті мәселелерін көтеріп, шешімін таппай отыр- 
ған курделі жәйттер туралы ой қозғағандықтан да 
жанрлық жағынан проблемалық мақала қатарына 
жатады. «Ол істердің бірі деп менің айтатыным -  
оқу жумысы» деп, халық ағарту шараларының қа- 
лай жузеге асып жатқанына тоқталады. Мемлекет- 
тің бай, кедей, жас, кәрі демей, жаппай сауат- 
тандыру ісін колға алып жатқандығын қуана қуп- 
тайды. Семей губерниясы оқу белімінің жоспары 
бойынша ауыл-ауылда 300-ден аса мектеп салу 
көзделіп отырғандығынан хабардар етеді. Ал қала- 
да қазақ халқының ул-қыздарына арналған бір 
мектеп, бір клуб жок екендігіне қынжылады. Сол 
кезеңнің зор міндеттерінің бірі ретінде -  оқу ісіне 
жаппай жумыла кірісу керектігін атап керсетеді. 
Ел азаматтарын жан-жақты сауат ашуға шақыра- 
ды. Үлттық мектеп, сауатсыздыкты жою сияқты 
курделі мәселелерді сол кезеңде-ақ батыл қоя 
білуі -  Ә-тің ултжандылығын айғақтайтын дәлел- 
дер.Қыр қазағының кунделікті турмысына қажетті 
бул, былғары, ыдыс-аяқтың жетімсіздігін жоюдың 
нақты шараларын -  екінші міңдет етіп қояды. «Гу- 
берниялық уездің шаруа бөлімдерінің жанында 
қол шаруасын уйрететін (кустарный отдел) белім- 
дері бар. Оның ішінде бул тоқу, былғары илеу, 
шыны ыдыс-аяқ істеуді уйретеді. Тускен жігіттер 
әбден уйреніп болған соң, қалаған жеріне барып 
мастерской ашады. Оның қолына керекті маши- 
налардың бәрі де беріледі» деп, автор болыс-бо- 
лыстың бәрінен казак жігіттерін шакырады. Бул 
міндеттің орындалу жолын керсетіп, елге жен 
сілтейді. Қазактың ез жумысшы кадрларының 
болу керектігіне назар аударады. Макала осын- 
дай аукымды проблемалар кетеретіндігімен де 
кунды. Бул шығарма «Қазак тілі» газетінің 1920 
жылғы 31 желтоксандағы 112-санында жариялан-
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ған. Оған автор «Мүхтар» деп к,ол қойған. Мұнан 
кейін мақала жазушының туғанына 70 жыл толу 
мерейтойы қарсаңында «Қазақстан муғалімі» 
газетінің 1967 жылғы 28 қыркүйектегі 39-саныңда 
қайта басылды. Жазушының 20 томдық шығар- 
малар жинағының 15-томына енгізілген.

Б. Жакып.

БҮКЕҢ ЖИРЕНШЕҮЛЫ (т.-ө. ж. б ), Ә-тің кор
респондент!. «Абай жолы» эпопеясына дерек бер- 
ген адам. Оның айтқаңдарын Әуезов романда ке- 
ңінен пайдаланды. Мысалға, Абайдың Абылғазы 
мен Турғанбай, Бәшей мен Ербол, Бөжейдің Жа- 
байы мен Жиреншелердің салбұрыңда болуы су- 
реттелетін әңгімелерді осы Б-нен естіген. Оның 
әңгімелеуінен аңшылық қурғандардың психоло- 
гиялық сәттері мен мінез-қылықтары, пішін, кес- 
кіндері дәл көрінеді. Жабайды: «Насыбай иіскеп 
отыратын кер, асқак кісі. Әділ кіші шешесінің ба- 
ласы. Қарашегір түлкіні басып жатқанда, Әділ бе- 
тін қайырмай турады, «Түлкіні байлап ал, кен етік- 
тің ултанындай болған уртыңды урайын» деп ауыл- 
ға кайырды» дегені Жиреншенің осында Абайлар- 
ды қылжақ еткен мінезі, Балбалаға барған Базара- 
лыны Бесбесбайлардың устап алып сабап, шешін- 
діріп, өгізге мінгіздіріп жібергені, Қунанбайдың 
ат қосатыны және оған сын айтқыштығы туралы 
әңгімелерді Букең айтуында жазып алған (N°29- 
папка, 148-бет). т, Әкім.

БҮРКЕНШ ІК AT, л а қ а п  а т ,  п с е в д о н и м  
(грек, pscudos -  жалған, өтірік, опута -  есім), ав- 
тордың қолданатын жасырын есімі, ойдан шыға- 
рылған аты. Қоғам қайраткерлері, жазушылар, 
аңыздар, суретшілер, артистер т.б. әр түрлі се- 
бептерге, кейде цензураға байланысты, сондай- 
ақ өзімен аттас адамдар кездескенде Б.а-ты пай- 
даланған. Сондай-ақ кез келген адам Б.а-пен 
шығарма жазуға қуқылы, ол авторлық қуқық бой- 
ынша қорғалады әрі автордың келісімінсіз оның 
Б. а-ын жариялауға ешкімнің хақысы жоқ. Ә-те 
бірнеше лақап атты қолданған. Оның белгісіз туын- 
дыларын тануға Қ. Муқаметханов, М. Бөжеев, 
К. Сыздықов т.б. кеп еңбек сіңірді. Бул ғалымдар 
Мухаңның 20 ғасырдың бас кезіндегі әдеби Б. а-ы 
туралы ғылыми тужырымдар жасап, тиянақты пікір 
айтқан, арнайы зерттеу еңбектер жазған. Ерте- 
ректе шыққан газет-журнал, жазушы муражайын- 
дағы мурағат деректерге қарағаңца, Ә-тің 11 Б. а-ы 
болтан екен. Олар: «М.Ә.», «М.», «Мухтар», «Ар- 
ғын», «Жаяусал», «Қоңыр», «Айғақ», «Екеу», «Қаз- 
пед», «Семей техникумы», «Семинарист Әуезов». 
Бул аталған лақап аттардан басқа, улы жазушы 
стилінің айқын белгілері танылатын мақалалар да 
кездеседі. Алайда оның әділін айту -  әдебиет 
мамандарының улесі.

Н, Ерсарыу/ы,

«БҮРКІТ АҢШЫЛЫҒЫНЫҢ СУРЕТТЕРІ», жа-
зушының әңгімесі. «Таң» журналының 1925 жыл- 
ғы 3-санында жарияланды. Әңгіменің соңына 
«Мухтар» деп кол койған, Әңгіме тақырыбының 
астына «Басылмаған романнан» деген ескерту 
берілген. Бул әңгіме содан қайтып жазушынын 
көзі тірісінде басылмаған. Аңшылыктың көріністе- 
рі, оның психологиялық астарлары, саятшылық- 
тың сырлары «Абай жолы» эпопеясында барынша 
толык камтылып, әсерлі баяндалғандықтан әңгі-

мені кайыра жариялауды қажет деп таппаған. Шы- 
ғармада саятшылықтың бір ғана сәті баяндалған. 
Әңгіме тақырыбында көрсетілгеніндей, бул үзік 
бізге белгісіз романның тарауларына кіруге тиісті 
дербес сурет сияқты, Әуезов «Басылмаған роман
нан» деп сілтеме жасаса да, оның кандай шығар- 
ма екені анықталмады. Тек жазушынын 1928 ж. 
С. Сәдуақасовқа жазған хатында: «24-ші жылы 
елде турып, бір роман жазып едім, ол әлі баспа- 
дан шыққан жоқ» деген мәлімет кездеседі. Зады 
бул әңгімені осы романнан алып, журналға усын- 
ған болуы керек. Әңгіме жазушынын 12 томдык 
(1-том, 1967), 20 томдык шыгармалар жинағының 
(1-том, 1979), 50 томдык толык басылымынын 
(2-том, 1998) алгашкы нускасы бойынша кірді. Әң- 
гімені И. Глухов орыс тіліне аударды. Ол жазушы
нын 5 томдык шыгармалар жинагынын 1-томында 
(Мэскеу, 1973) жарияланды. ^ Журтбай

«БҮРКІТШІ», жазушынын әнгімесі. Алгаш 1937 ж. 
«Эдебиет майданы» журналынын 8-9-сандарында 
шыккан. Осы жылы И. Шуховтын аударуымен «Ли
тературный Казахстан» журналынын 11-12-санда- 
рында басыдды. 1938 ж. Ә. Тәжібаев курастырған 
«Эдебиет хрестоматиясында», 1940 ж. «Песни сте
пей» жинағыңда, 1942, 1944, 1946 ж. Ш. Кәрібаев 
шьғарған «Әдебиеттік оку кітабында», 1951 ж. «Пес
ни казахских степей» жинагында, 1957 ж. жазушы
нын 6 томдык шыгармалар жинагынын 6-кітабында 
жарыккерді. Бірнеше тідцерге аударылган. Дуркін- 
дүркін басылып турганмен, өзгеріске аз ушыраган. 
Ептеген өзгерістер жазушынын 12 томдык шьғар- 
малар жинагынын 2-томында берілген осы әнгіме- 
нін тусінігінде керсетілген. Жазушы муражайынын 
колжазба корындагы (ЛММА, №59-папка) әнгіме- 
нін такырыбы -  «Бүркіт аншылары». Қолжазба нус- 
кадан 70 жолдай мәтін кітапка шыккан басылым- 
дарга кірмей калган. Ә. 1925 ж. «Тан» журналыңда 
«Буркіт аншылыгынын суреттері» атты әнгіме шы- 
гарган болатын. Ол әнгімеде таза буркіт аншылыгы 
суреттелген. Сюжет ширыгуы Бекбол мен бір кез- 
де ол кызмет еткен бай Сәтбектін тауда кездесіп 
калып, туткын болуынан басталган. Әнгіменін со- 
нына карай Бекбоддын амалын тауып, өзі жайын- 
да белгі беруінен бастап, досы Александр баста- 
ган КЫЗЫЛ әскерлердін бандыдан куткаруы, 
әнгіменін финалы очерк стилінде жазылган. Жазу
шы шыгарманын сонын «иіп әкеп», идеологиялык 
талаптарга ынгайлаган. Әнгіменін аягында «Бек
бол Александрмен бірге конституцияны да, сайлау 
занын да мыктап талкылап угынып шыкпакка сөз 
байлаган. Екі дос та, буны әсіресе улы зор міндет 
деп біліседі» деп, таза газет макаласындай бітіреді. 
Буркіт аншылыгынын әдемі суреттерімен катар 
30-жыддар баспасезіне тән әдемі, кетерінкі очерк- 
тік баяңдаулар катар кездеседі.

Р. Әбдігулов.

«БІЗ ӘТКӨШНЕКПІЗ», жазушынын 1933 ж. жа
зылган публицистикалык шыгармасы. Көтерген та
кырыбы -  30-жылдардын басыңдагы ашаршылык 
нәубетінін зардаптары, кен сахараны кезіп кет- 
кен казак боскыңдарынын хал-ахуалы. Ә-тін бул 
очеркі коныс аударган казак отбасыларының 
өмірінен бір сәт көрініс береді. Алдымен шыгарма 
такырыбындагы «әткөшнек» сөзі назар аударта- 
ды. Жуалыга барган сапарында жазган баска 
очерктеріндегідей, автор жергілікті сөйлеу тіліне 
көп көніл белген. Жергілікті түрғындар баска жер
дей көшіп келгеңдерді «әткөшнектер» деп атаган.



Бұл сөзді автор бірінші кездескен кейіпкер Қыс- 
таубай деген жігіттің аузынан естиді: «Біз әткөш- 
некпіз, Таластікіміз». Бұдан әрі мұнда көшіп кел- 
ген бес уйдің бар екендігі, «стансаға» 11 үйдің, 
колхозға тағы 15 уйдің орналаскандығы баяндала- 
ды, Ал журттың не себепті көшіп-қонып жүрген- 
дігінің жауабын да автор кейіпкерге айтқызады: 
«...Колхозымыздан кеткенде, нанның жағдаяты 
болмай, содан кеткен ек». Осы сөйлем арқылы 
жазушы букіл бір ұжтың басынан ауыр нәубеттің 
өткендігінен хабардар етеді, сол кездегі саяси- 
әлеуметтік жағдаймен астарлай таныстырып 
кетеді. Очерктің түпнұсқасы жазушы мүрағатын- 
да сақталмаған. Оның 20 томдық шығармалар жи- 
нағының 8-кітабында 1933 жылғы «Социалды Қа- 
зақстан» газетіндегі нұсқасы өзгеріссіз басылды.

Б. Жақып.
«БІЗ БОЛАШАҚҚА КӨЗ ТІГЕМІЗ» («Мы с м о т 
ри м вперед») ,  жазушының мақаласы. 1968 ж. 
Арменияның «Коммунист» газетінің 1 қазандағы 
саныңда шыққан. Газеттің бұл саны Қазақстан әде- 
биеті мен өнерінің Армениядағы онкүндігінің ашы- 
луына арналған. Мақаланың алдында Ә. жөнінде 
газет редакциясының кіріспе пікірі берілген. Онда 
Ә-тің Октябрь революциясының 40 жылдық тойы- 
ның қарсаңында радиодан сөйлеген сезін (Қазақ 
радиосы магнитофон таспасына жазып алған) 
орыс тіліңде Николай Ановтың аударуы бойынша 
береміз деп ескерткен, Қазақ жазушысы сөзінде 
революциядан кейінгі қырық жылда Кеңес Одағы 
халықтарының тұрмыстағы, өңдірістегі, мәдениет- 
тегі жетістіктері туралы айтылады. Қазақ халқы 
туралы: «Жаңғырған емірге қазақ халқы да кепді, 
ол кеңестік қоғамды құңды адамгершілік қасиетте- 
рімен байыта алады» деп, қоғамның идеология- 
лык талаптарынан туған көтеріңкі түжырымдар 
жасалған. Аудармашы кейде «За сорок лет -  ка
зан» («Қырык жылда -  казан») деген сиякты казак 
халкының макал-мәтелдерін тікелей аударып 
жібө|Эгөн
«БІЗ -  БІР ЖАНБЫЗ, БІР ДЕНЕМІЗ», жазушы- 
ның макаласы. Ә-тің 60 жаска толған тойына бай- 
ланысты туған жері -  Семей облысының Абай 
ауданыңцағы Қаскабүлак аулыңда кездесу кешін- 
де сейлеген сөзі. Үнтаспаға жазып алынып, кейін 
аудандык «Совхоз туы» газетінің 1967 ж. 7 мау- 
сымдағы саныңда «Жерлесіміз Мүхтар Әуезовтің 
туғанына 70 жыл толуы карсаңында» айдарымен 
жарияланған. Макала туғанжерге, біргеөскенағай- 
ын мен күрбы-кұрдастарға деген сағынышты сәлем 
мен жүрекжарды тілекке толы лебіздермен ерек- 
шеленеді. Өзінің туып-өскен аулына шакырған 
улкен конакжай, акжаркын көңіддері ушін жерлес- 
теріне шын жүректен шыккан алғыс сезімін білді- 
реді. «Орталарыңа келген мені кайта тудырған да, 
кайта жасарткан да сіздерсіздер» деп, улкен кұр- 
метін білдіру аркылы өзінің көп жылдардан кейін 
ғана туған жермен кауышканына өте риза екенін 
айтып: «Отан дегенде, ел дегенде, біз осындай 
туған жерді, осындай елді айтамыз. Сол ел 
сіздерсіздер» деген риясыз кеңілін білдіреді. Жер- 
лестерінің осындай кездесулер ұйымдастырып, 
жылы жузбен кабылдауын езіне ғана керсетілген 
сый емес. Кездесуге катысып отырған жас ұрпак- 
ка «осы сый-кұрметті олар да еске тұтатындай, 
жадыңда сактайтындай болса екен деймін» деген 
сөздер арнап, жерлестерінің шаруашылык ісінде, 
енер-білімде кол жеткізген табыстарына куанатын- 
дығын: «Сіз бенен біз -  бір жанбыз, бір тәнбіз»
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деп бекіте түседі. Бұл теңеуін кеңес халкына ба- 
лап, «бәріміз бір түтас денеміз» деп ой корытады.

Н. Жанакова.
«БІЗДІҢ ДАМУЫМЫЗДЫҢ СОВЕТТІК ЖОЛЫ»
(«Наш с о в е т с к и й  п у т ь  раз  в ит и я » ), жа- 
зушының макаласы, 1957 ж. 12 желтоксанда «Ли
тературная газетада» шыккан. Екі белімнен тура- 
тын келемді шығарма. Ә. онда негізінен Октябрь 
революциясынан кейінгі казак әдебиетінің даму 
жолына шолу жасаған. Әдеттегі сарынмен осы 
жылдардағы казак әдебиетінің табыстарын 
Октябрьдің жеңісімен байланыстырады. Макала- 
ның 1-бөлімінде революцияға дейінгі казак жерін- 
де орыс және баска ұлттар әдебиеті өкілдерінің 
шығармалары (кітаптары) өте аз болғанын, казак 
әдебиеті улгілерінің кітап боп шығуының өте на- 
шар екеніне токталып, революциядан кейін кітап 
басу ісінің жанданып, улкен тиражды казак кітап- 
тарының көптеп шыға бастағанын айтады. Автор 
казак прозасының ең озык улгілерін дөп басып 
айтып, көркемдік ерекшеліктерін кыска түжырым- 
дармен ашкан. Қазак прозасының табысын айта 
келіп, сонымен катар КСРО-ның шет аймактағы 
ұлттар әдебиетіңдегі ортак кемшіліктер мен жетіс- 
тіктерді тап басып көрсеткен, Ерекше токталаты- 
ны, көркемдік кұбылыс ретінде жоғары бағалаға- 
ны -  Б. Майлиннің әңгімелері; I, Жансүгіровтің 
«Күйші», «Қүлагер» поэмаларына жоғары баға бер- 
ген. Жамбыл мен Н. Байғанинді мысалға ала оты- 
рып, фольклордың, ауыз әдебиетінің жазба әде- 
биетке әсері туралы ойларын келтіреді. Жалпы ма- 
каланы өте сығымдалған әдебиет тарихының очеркі 
деуге болады. Екінші белімінде социалистік күры- 
лыска «жат» әдебиет туралы сез етеді. Осы топка 
ең алдымен Шәңгерей Бекеевті жаткызып, олар 
ез елеһщерін Абайдың стилінде емес, орыстың 
таза өнер мектебінің өкілдеріне еліктеп жазды 
дейді. Осы бағытта М. Жұмабаевты айыптағанын 
Ә-тің өз ойы емес, сол кездегі әдебиеттегі сола- 
кай сынның, саяси кысымның әсері деу керек. 
Мағжан тобындағы акындарға тек орыстың 
декаденттік әдебиеті емес, казактың «зар заман» 
әдебиеті де эсер етті деуі «зар заман» әдебиетіне 
жасалып жаткан «шабуылдың» әсері болса керек. 
Макалада сонымен катар әдебиетті шын бағалау 
жөніңде күңцы ойлар да көп.

Н  Баутан.
«БІЗДІҢ ЕЛДІҢ САЛТ-САУЫҒЫ», жазушының 
макаласы. Қытайдағы Шыңжаң-Үйғыр автономи- 
ялы районы казактары үшін Алматыда шығатын 
«Қазак елі» журналының 1948 ж. 3-саныңда жари- 
яланған. Бұл нүскасы Ә-тің 20 томдык шығарма- 
лар жинағының 18-томында жарык көрді (266-272- 
беттер). Автор ез макаласында отандастарын «Г үл- 
деніп тарих, керкейіп өмір, дәурен жаңғырған за- 
манда» кеп тың езгеріске үшыраған елінің салт- 
сауығымен жан-жакты таныстырады, «Салт» үғы- 
мын жаңа емір дәстүріндегі тұрмыс пен сауык сал- 
ттары деген екі жолмен карастырып, бұл жайдың 
өркен жайған «енерлі кала» мен «ескелең колхоз- 
да» калай калыптасып келе жатканына көз жет- 
кізеді. Макаланың екінші белігін жаңаша өзгер- 
ген кеңес елінің сауьғына арнап, оны «үй тұрмыс- 
та жеке адам, жеке үй ішінің кызығынан туатын 
сауык, мемлекеттік сауык» деп, үш түрге беледі. 
Үй тұрмысы сауығын ежелден бергі үлттык дәс-



200 «БІЗДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІМІЗ»

түрмен тығыз байланыстырып, жаңа қоғамның ұл 
мен қызы оцу бітіріп, атақ алғакдағы қуаныш той- 
ларын халықтық өнер турлерімен бірге мерекелеу 
сәттерін әңгімелейді, Қоғамдық сауыққа жумыс- 
тан кейін кешкі демалыстарын уй-клубтарда өткі- 
зетін кәрі-жастың алуан кештерін, қалалар мен 
астанадан келіп көрсететін әншілер мен артистер 
концерттерін жатқызады да, мемлекеттік сауық 
қатарында букіл ел болып тойлайтын Үлы Қазан, 
Мамыр мейрамдары мен Қазақстанның респуб
лика болған кунін улкен мереке ретінде қарасты- 
рады, сонымен бірге жаңа жылды тойлау, «бала- 
лардың қысқы оқуында болатын аз узіліс, дема- 
лыс кезі -  бәрі де мемлекеттік улкен кең мереке 
болады» дейді. Осы улкен сауық мейрамдарын- 
да өткізілетін турлі мерекелік шаралардың мәде- 
ни-кепшілік, спорттық, улттық ойын турлерімен, 
аңшылық енермен уластырылған салтанат-дума- 
нын кеңінен таныстырады. «Біздің жаңа салт пен 
сауығымызда, барлық азаматтық езге қасиеттері- 
міздің қатарында сауық сәніміз, керкем өнеріміз 
аса қадірлі қасиетім ізд ің  бірі саналатынын»
суйсіне айтады. „  ,  _

С, Қорабаи.

«БІЗДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІМІЗ» ( « Н а ш а  о т 
в е т с т в е н н о с т ь » ) ,  жазушының мақаласы. 
Жазушы атаулының коғам, ел, халық алдындағы 
жауапкершілігін жан-жақты қамтыған. Алғаш рет 
орыс тіліңце «Литературная газетаның» 1959 ж. 22 
тамыздағы санында және сол кунгі «Ленинская 
смена» газетінде басылып, артынан «Қазақ әде- 
биеті» газетінің сол жылғы 28 тамыздағы нөміріңде 
аударылып жариялашы. Мақала «жазушылар жау- 
апты ойдың адамдары» деген сөзбен басталып, 
муның өзі әдебиеттің өз болмысында азаматтык 
қалып, «Жаңа адамды тәрбиелеу муратында шы- 
ғармалар тудыру -  оның міңдеті» екенін унемі на- 
зарда устауға мегзейді. Жазушы «шебер суретші 
ғана емес, оқиғалардың қалың ортасында журген 
публицист есебінде де көрінуге тиіс» деп міндет 
қояды да, сол кездегі жетіжыдцық жоспар мәселе- 
сіңцегі қаламгердің орнын «өзі жақсы білетін адам- 
дар туратын облыстың болашағымен» байланыс
тырып, Кеңестік Шығыс республикаларының бір 
қыры -  мал шаруашылығында еңбек етіп жатқан 
адамдар жайлы ой бөліседі. Бул сала бойынша 
«жазушының міндеті -  осы проблемаға адамдар- 
дың езара қарым-қатынасы турғысынан қарап көру, 
экономика тілін адамның жаны мен характерінің 
тіліне айналдыра білу» деп есептейді, малшы 
еңбегі, турмысы, оқу-біліміне байланысты пробле- 
маларға назар аударып, жазушылардың жіті көзі 
осынау калың малшы коллективінің творчестволық 
еңбегін тани білуі, олардың ерлік істерін керкем 
тілменен көрсету арқылы да оларға көмектесуі ке- 
рек деп, жанашырлық таньпады. Малшы турмысын 
жақсартып, олардың балаларын оқытуды дурыс 
деңгейге кетеруді, жоғары оқу орындарына тусу- 
леріне көмектесуді улкен мәселе етіп қояды. Муның 
бәрі қоғам кайраткері ретінде жазушыны әркез тол- 
ғанту кажеттігін баса айтады. Ойымыз әрқашан ояу 
болып, шабытымыз шарқ ура берсін, Халықтың 
өмірімен тығыз байланысты болу бізді, жазушылар- 
ды, ылғи осыңдай куйде устауға тиіс деген жоғары 
пафосқа толы азаматтық ойлармен аяқтайды.

Н. Жанакава.

«БІЗДІҢ КҮЛЛІ ӨДЕБИЕТІМІЗ БЕЙБІТШІЛІККЕ 
АРНАЛАДЫ» («В с я н а ш а  к у л ь т у р а  з а  
мир») ,  жазушының мақаласы. Алғаш рет «Октябрь» 
журналында жарияланған (1953, N911). Кейін баска 
жерде жарык кермеген. Ә. публицистикалық тұрғы- 
да жазылған бул мақаласында адамзат баласьіның 
бейбіт емір ушін жумыла умтылысы туралы айта
ды. Сонымен бірге ол казак халкы, оның тарихы 
мен мәдениеті, еткені мен бугінгісі туралы ез ойла- 
рын білдіреді. Буржуазиялык елдердің, әсіресе 
Америка Қурама Штаттарының тарапынан жасалып 
отырған идеологиялык әрекеттер жазушының жа- 
нын жаралап, жан айкайын тудырады. Осыған бай
ланысты біздің жас енеріміз XIX ғасырда Еуропа 
мәдениетіндегі жас кейіпкердің ауыр кайғысын 
білмейді. Біздің шығармаларымызда адамзаттың 
биік рухын, жоғары идеясын аякка таптау жокка 
тән. Біздің әдебиетіміз бен мәдениетімізді өркен- 
дету ісіңде жағымды кейіпкерлер улкен рөл аткара- 
ды. Социалистік мәдениетті куру мен дамытудағы 
негізгі белгі -  бугінгі кунге нык кадам баса оты- 
рып, болашакка сеніммен кез жіберу болып табы- 
лады дейді автор. Үлы жазушы өз ойын адамзат 
пен коғамды дамытудың кез келген саласындағы 
мәселені бейбіт жолмен, ынтымактастыкпен ше- 
шуге умтылу кажет деп туйіндейді.

Б. Мамыраев.

«БІЗДІҢ МҮХТАР», Ә. туралы естеліктер кітабы. 
1976 ж. «Жазушы» баспасынан жарык көрген. 
Редакция алкасы: Л. Әуезова, Ы. Дуйсенбаев, 
М. Қаратаев, Е. Лизунова, Б. Сахариев. Құрасты- 
рып, тусініктерін жазған Сахариев. Жинакка 
Әуезовтің аяулы дос-жолдастарының, таныс-бі- 
ліс, кызметтес болған жазушылардың, ғалымдар 
мен коғам кайраткерлерінің -  барлығы 73 адам- 
ның естеліктері топтастырылған. Бұл макалалар- 
да Ә-тің өмірі мен шығармалары туралы кызык 
фактілермен катар, оның туған әдебиетіміз, кер
кем аударма, әдебиет зерттеу мәселелері жөнінде 
де айткан пікірлері мен ой толғамдары келтірілген. 
Келемі 25 баспа табак, таралымы 12 мың дана. 
«БІЗДІҢ ОРТАҚ ІСІМІЗ» (« Н а ш е о б щ е е  де-  
л о »), жазушының макаласы. Алғаш рет 1954 ж. 
14 желтоксанда жарияланды. Кеңес жазушылары- 
ның букілодактык 2-съезі карсаңында жазылды. 
Әуезов онда М. Горькийдің әдебиеттегі релі, орыс 
реалистік әдебиетінің баска әдебиеттерге каты- 
сы мен әсері туралы ой козғайды. Қазактың кең 
даласында туып-ескен улы акын Абайдың акын- 
дык шеберханасының дамып-жетілуіне игі эсер 
еткен А. Пушкиннің «Капитан кызы» повесі мен 
«Евгений Онегин» романын, М. Салтыков-Щедрин, 
Н. Некрасов, Н. Чернышевскийлердің туындыла- 
рын жете тусініп, терең ұғынды, ал «Татьянаның 
әнін» кырда калыктатып, әдебиеттер байланысы- 
ның негізін калады, сөйтіп казак мәдениетінің да- 
муында мурындык болды дейді автор. Ә. орыс 
мәдениетінің алыптарынан тек казак халкы ғана 
емес, баска ұлттар да улгі-өнеге алганын айтады. 
Ал Қазан теңкерісінен кейінгі орыс мәдениетінің 
дәстурі баска улт мәдениетіне екі турғыдан -  ауыз- 
ша және жазбаша турде эсер етті. Аталмыш про
цесс дағыстандык Сулейман Стальский, казак 
Жамбыл мен Нурпейіс, кырғыз Әлімкұл Үсенбаев 
пен Османкул, турікмен Ата Салих, өзбек Ислам 
Шаир мен Фазыл Юлдаш, каракалпак Шайыр Са- 
дык пен Жаңа Аппас шығармаларында айкын 
керінеді деп, улы жазушы атап көрсеткен. Одан 
эрі автор Горькийдің шығармашылык дәстурі бас-



қа жазушыларға, атап айтқаңда, С. Айнидің «Қул- 
дар», А. Упиттің «Жасыл жер», Қ. Наджимидің 
«Көктем желі», М. Гусейннің «Таң», С. Рагимов- 
тың «Шамо» атты туындыларына игі эсер еткенін 
айтады. Сонымен бірге Горькийдің ықпал-әсерін 
қазақ жазушылары С. Муқанов, Ғ. Мустафин, 
Ғ. Мусірепов, Ә. Нурпейісовтердің шығармалары- 
нан да аңғару қиын емес екенін ескертіп өтеді. 
Мақаланың соңында Әуезов өзін де Горький мен 
Л. Толстойлардың шығармашылық дәстурлері 
шабыттандырып, қанат бітіргендігінжасыраалмай- 
тынын айтып, орыс әдебиетінен уйрену үлгісінің 
жалғаса беретінін еске салады.

Б. Мамыраев.
«БІЗДІҢ ӨМІРІМІЗДІҢ НЕГІЗІ» ( « О с н о в а  на 
ш е й  ж и з н и » ) ,  жазушының мақаласы. 1949 ж. 
22 қаңтарда «Литературная газетада» шықты. Ба
ска басылыіидарда шықпаған. Мақала қызылшыл 
саясаттың дәуірлеп турған кезіңдегі әдеттегі экс- 
позициямен -  КСРО-ның шаруашылығы мен мәде- 
ниетіңдегі барлық жақсылықтарды Ленин, Сталин 
есімімен, ал көсемдер атымен халықтар досты- 
ғын байланыстырған. Әрі карай тарихи шындыкка 
сәйкес келетін пікір айтып, отаршылдык саясат- 
тың халықтар арасыңдағы карым-катынастарға да 
кесірін тигізгенін жасырмайды. Қазір біз бәріміз 
теңбіз, «аз халык» деген жок, орыс халкының арка- 
сында өзімізді улы халыкпыз деп санаймыз деген 
шалкыма сөйлемдер кездеседі. Лениндік-сталин- 
дік саясат туыскан халыктардың куш-кайратын 
ғылымды дамытуға, әдебиетшілер мен өнер адам- 
дарының шығармашылык еңбегіне игі ыкпал етті 
дейді. Үкіметім із Букілодақтык Ғылым акаде- 
миясының улттык ғылым академияларын курып, 
филиалдар ашты, дуние жузіндегі ең озык орыс 
театры улттык театрлардың ашылуына ыкпал етті, 
кеңес жазушыларын ортак жазушылар одағы бі- 
ріктіріп отыр дейді тарихи шындыкты жасыра ал- 
май. А. Пушкиннің аты мен шығармаларын бар- 
лык казактың білетіні секілді, кез келген баска 
халыктың окушы баласы Жамбылдың атын біледі 
деп, жыраудың Ленин мавзолейін кергенде шы- 
ғарған өлеңінен узінді келтірген. Біз Т. Шевченко- 
ның, Ш. Руставелидің, Низамидің, Науаидің не- 
месе халық даналығының керінісі болып есепте- 
летін «Игорь полкі туралы сез», «Давид Сасунс- 
кий», «Манас» сияқты улы шығармаларды мактан 
етеміз дей келе, сол кездің саяси ахуалына сай 
осындай игіліктердің бәріне жеткізген социалистік 
курылыс, Ленин мен Сталин партиясы, Ленин мен 
Сталин жолы деп дәстурлі сарынмен аяктайды.

Р. Әбдіғүлов.
«БІЗДІҢ СОВХОЗДА» («В н а ш е м  с овхозе») ,  
жазушының киносценарий!. Сценарийдің тупнус- 
касыЭ. муражайыныңмурағатындасакталған. Осы 
колжазба бойынша жазушының 20 томдык шы- 
гармалар жинағының 12-томыңда басылды. Кол
жазба орыс тілінде. Шығарма атының жанына 
«Либретто сценария» деп жанры көрсетілген. Жа- 
зушы опералык шығарманың сезді мәтініне кол- 
данатын терминді (либретто) кейде «сценарий» 
сезінің орнына колданған. Шығарма мәтінін оқы- 
ғанда, керкем фильм коюға дайын сценарий дәре- 
жесіне жетпегендігі байкалады. Көркем сценарий- 
ден гөрі соның кеңейтілген жоспарларына уксай- 
ды. Әсіресе кейіпкерлер сөзі өте аз берілген. Оқи- 
ғалардың өту барысы, кейіпкерлердің ойы, іс-әре- 
кеттері, шығарманың такырыбы, идеясы тікелей 
айтылған. Сценарийдің 6 бөлімінде совхоз ди-
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ректоры Доскалиев бастаған кертартпа топтың, 
бас зоотехник Аманов Аскат бастаған жаңашыл 
адамдардың арасыңдағы курес суреттелген. Шы- 
ғарма сюжеті 50-жылдарда солакай идеологиялык 
талаптарға байланысты белгілі дәрежеде схема- 
тизмге курылған. «Өндірістік» такырыптағы шьғар- 
малар жазу талаптарының да әсері бар. Негізгі 
тартыс мал бағудың дәстурлі әдісін колдайтын 
Доскалиев пен ауыл шаруашылығына ғылыми жа- 
ңалыктар турғысынан карайтын Амановтың ара- 
сында өрбиді. Аманов кешпелі малшылыкты шек- 
теп, агротехникаға, жемшөп корын жасап, өндіріс- 
тік бағытка ауысуды, малды ерте телдетуге көшуді 
колдайды. Сонымен катар малшылар турмысын 
жаксартуға умтылады. Осыдан істі болып, сотта- 
лып кете жаздайды. Акыры әділеттілік орнап, Ама
нов жоспарлары іске аса бастайды. Үш тармакты 
сценарийдің сюжеттік драмалык негізін курайтын 
тартыстың ортасында журген негізгі кейіпкерлер- 
дің релі мен әрекеттері жайында, идеологиялык- 
образдык коллизиялардың тек кана өндірістік-тех- 
никалык әрекеттерден ғана туындамайтындығы, 
шығарманың негізгі идеясы көшпелі мал шаруа- 
шыльғын тугелдей жокка шьғармайтындьғы жай
ында айтылған. Сонымен катар шығарманың әлі 
де толыкканды сценарий еместігі ескертілген.

Н. Ақбай.
«БІЗДІҢ ТВОРЧЕСТВОЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ- 
МЫЗ ТУРАЛЫ» («О н а ш и х  т в о р ч е с к и х  
планах») ,  жазушының макаласы. 1934 ж. 8 каң- 
тарда «Казахстанская правда» газетінде шыкты. 
Макаланың атауынан кейін «Дорогой тов. Мирзо- 
ян» деп жазылған. Макалаға Ә-пен катар Жансугі- 
ров, Майлин, Сейфуллин, Мусірепов, Жароков, 
Токмағамбетов, Әбдікадыров, Баталов, Хасенов, 
Тәжібаевтар кол койған. Бул Ә-тің 1930-32 ж. 3 
жылға сотталып шьғып, 1933 ж. Қазакстан жазу- 
шыларының пленумында өзіне, өзінің идеалдары 
мен сенімдеріне амалсыздан жала жауып сөйле- 
ген кезеңдерден кейінгі киын кез еді. Макаланың 
(Мирзоянға жазған хат деп айтуға болады) кеп 
жерлері Ә-тің ашык хаты мен пленумда сейлеген 
сөзін еске тусіреді. Осының алдында Қазакстан 
елкелік партия комитетін баскаруға Мирзоян келіп, 
комитет курамында да езгерістер болтан. Үжым- 
дык хатта жаңа басшы мен жаңа елкелік комитет 
мушелерінің аз уакыт ішінде кеп іс аткарғандарын 
жазушылар мен зиялылардың анык байкағанын 
сөз етеді. Жазушылардың ендігі міндеті осы «ак 
езгерістерді» өз шьғармаларына аркау етіп, кер
кем шьғармалар беру дейді. Макалада жаңа бас- 
шылыкка унау максатынан туған «Орталык коми- 
теттің 1932 ж. 23 апрельдегі әдеби уйымдарды 
кайта куру жайындағы каулысын бурынғы коми
тет мүшелері жаксы аткара алмады» деген жол- 
дар бар. 8-партконференцияға сыйльғымыз деп, 
бірнеше жазушылар шьғармаларының тізімін бер- 
ген. Олардың ішіңде Ә-тің «Тартыс» пьесасы бар. 
Әдеби емірдің фактісі ретінде кызыкты нәрсе; 
жазушылар мен акындардың ауылдарға барып- 
келіп жазған озык әңгімелері, поэмалары, очеркте- 
рінен туратын келемі 14 баспа табак «Красная кни
га» атты жинак шыкканы, осы жинактың 2-кітабы 
жазылып жаткандьғы айтылады. «Жау» іздеу нау- 
канының, куш алып келе жаткан сталиндік репрес- 
СИЯНЫҢ бір куәлігі ретінде мына жолдарды келті-



202 «БІЗДІҢ ХАЛҚЫМЫЗ ҮШІН ОРЫС»

реді: сахнадан кулактар мен байлар кеткеннен 
кейін, үкімет пен партияның шараларына кедергі 
жасап, көркем әдебиет өкілдеріне қарсы жасы- 
рын күрес басталды дейді. Бұл мақала-хатты қол 
қойған авторлардың бәрі өз тілектерімен, өз ой- 
ларымен жазды деүге келмейді. Шымылдық 
ішінде сол кездің идеологиялық, әміршілік хысы- 
мы көрініп түр. Сондыктан хатқа жазүшылар амал- 
сыз қол қойғанға үқсайды.

Н. Баутан.

«БІЗДІҢ ХАЛҚЫМЫЗ ҮШІН ОРЫС ТІЛІНІҢ МА- 
ҢЫЗЫ ТУРАЛЫ» («О з н а ч е н и и  р у с с к о г о  
я з ы к а  для  н а ш е г о  народа») ,  жазушының 
мақаласы. «Учительская газетаның» 1956 ж. 9 ма- 
мырдагы санында жарияланған. Ә. казак мектеп- 
терінде орыс тілін окыту жөнінде Алматыда еткен 
республикалык кеңесте сөйлеген. Орыс тілінің 
халкымыз үшін маңызын Абайдың бірнеше рет 
айтып, «орыс халкымен, алдыңғы катарлы орыс 
мәдениетімен жакындасуға жалыкпай шакырта- 
нын» тілге тиек етіп, ұлы акынның орыс тілі мен 
мәдениеті туралы айтканын мысалға келтіреді. 
Абайдың кажырлы еңбегінің аркасында орыс тілін 
меңгеріп, улкен мәдениеттің інжу-маржанынан 
сусындағанын, Ыбырай мен Шокан сиякты Абай- 
ды да ұлы еткен орыс мәдениеті екендігін айтып, 
«олардың көзкарастары орыс революцияшыл де- 
мократтарының тікелей ыкпалымен, алдыңғы 
катарлы орыс ойы мен мәдениетінің әсерімен 
калыгттасты» дейді. Қазіргі кезде де КСРО халык- 
тарының өз тілі мен мәдениетін дамыта отырып, 
үлкен ынта-жігермен орыс тілі мен мәдениетін 
меңгеріп жаткандьғын әңгімелей келіп, жастарды 
адамзат білііиінің барлык жиынтығын толык игеру 
үшін «заманымыздың осы улы тілін жетік білуге» 
шакырады, казак тілінде орыс тіліндегідей улан- 
ғайыр кітап байлығы әлі жасалмағандығын наза- 
рға алып, бір ғана өз туған, кымбатты тіліңді білсең 
де, сіздер жалпы адамзаттык мәдениет пен жан- 
жакты білімді меңгере алмайсыздар деген ой тас- 
тайды. Орыс тілінің Кеңестер Одағы халыктары- 
ның басым бөлігінің тілі екеңдігін, кунделікті өмір- 
де халыктардың осы тіл аркылы байланысатын- 
дығын, «сол себегтті де біздің бауырлас халыктар 
үшін орыс тілі баяғыда-ак екінші ана тілі болды» 
дейді. Өзінің балалык, жасөспірім шактарын еске 
алып, өзін орыс тіліне үйреткен орыс ұстаздарына 
кұрметін білдіреді, ол тілге өз балаларының да 
уйреніп жатканын жасырмай, өзін әке ретіңде бар
лык казак ата-аналарының атынан орыс мұғаліміне 
біздің улкен ризашылығымызды білдіремін» деп, 
алғыс сөзін жолдайды. Сөзінің соңын орыс тілі 
мұғалімдерінің игі ісіне үлкен табыстар тілейді.

С. Қарабай.
«БІЗДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАРЫМЫЗ»
(«Наши т в о р ч е с к и е  з амыс лы») ,  жазушы- 
ның шағын макаласы. Мәскеуде шығатын «Лите
ратурная газетаның» 1958 жылғы 1 каңтардағы 
нөмірінде жарияланды. Әуезов онда окырмандар- 
дың сурактарына жауап беріп, өзінің жаңа жыл- 
дағы шығармашылык жоспарларынан мағлумат 
берген. «Жаңа жылда көп нәрсе істегім келеді. Ең 
бастысы -  бастап койған пьесаны реттеу. Советтік 
Қазакстан жайлы ойластырып жүрген романдар 
сериясының бірінші кітабын аяктау» деп, бола- 
шакта жазылар көлемді туындылары туралы ой-

ларын ортаға салған. «Жалпы, пьеса бітіп, даяр 
тур. Дегенмен мен кей жерлерін кайта карап, то- 
лыктырып шыксам деп едім. Мен бул пьесаны 
Октябрьдің 40 жылдығына арнап жаздым» деп, 
жаңа драмалык шығармасынан хабар берген.

Б. Мамыраев.
БІЛӘЛ Кәкітайулы (1891-1931), Абайдың інісі. Кә- 
кітай -  Құнанбайдың Үлжаннан туған улы Ыскак- 
тың баласы. Туған жылы анык емес, жасы Әуе- 
зовпен катарлас. Семейде 5 сыныптык орыс мек- 
тебінде Ахмет Әуезовпен бірге окыған. Болыс- 
тыкка сайланып, 1914-15 ж. ел билігіне аралас- 
кан. Өте сауатты, өжет, шешен адам болған. Тізе- 
сін Абай кұрметтеген зиялыларға да батырған. 
Қатал, озбыр, айлакерлігімен аты шыккан. Б-дің 
осындай бір катыгездігін Ә. «Қорғансыздың куні» 
әңгімесіне аркау еткен. Ол 30-жылдары Ресейде, 
Омбы жакта айыкпас дерттен кайтыс болған.

А. Болсынбаева.
БІЛӘЛ (С ә б и д ә л) Омарханулы (1903-1918), 
жазушының туған ІнісІ. Жасынан Мухтармен коса 
жарыса окып, ауыл медресесінен ескіше дәріс ал
кан. Содан кейін Семейдегі орыс мектебінде окып 
жүрген кезінде кайтыс болған. А. Ә-тің, Ғ. Сармур- 
зиннің, М. Диканбаевтың естеліктерінде Б-дің 
Мухтармен тетелес екендігі, кішкентайынан асык 
ойнап, топ жарыстырып өскендіктері кызыкты ба- 
яндалады. Алайда оның кай жылы, кандай ауру- 
дан кайтыс болғандығы нактылы көрсетілмейді. 
Көбінесе, 1915 жылдан кейінгі өмірі буддыр. Сузек- 
тің тұсыңда кайтыс болған сиякты. Семейдегі кыр 
казактарына арналған орыс бастауыш мектебінің 
1911-1912 жылғы улгерім кестесіңде Б-дің аты бар. 
Будан кейінгі мурағат деректері көз жаздырып 
кетеді. 1943 ж. тамыз айыңда Мухаң Бөрілідегі әке- 
шешесінің зиратына тәжім етуге баржандағы көңіл 
күйін койын дәптерінде: «Інім Сәбидәл -  бәріңнің 
де кабіріңді көріп өттім» деп тусірғен. 
«БІЛЕККЕ-БІЛЕК», жазушының әңгімесі. Ә. 1933 
ж. Жуалы ауданына (казіргі Тулкібас ауданы, Шу- 
кырбулак ауылы) келгенде, аудан орталығы Ван- 
новка (казіргі атауы -  Турар Рыскулов) ауылыңда 
Жумағул Жумаділовпен танысып, достасады. 
Жумағул жазушыға арнап Аксу-Жабағылы коры- 
тына киіз уй тіктіріп, арнайы кутеді. Ай бойы осы 
жерден Жуалы ауданына карасты ужымшарлар- 
дың бәрін аралап, сол кезеңнің өмір тынысын 
көзімен көреді, кісілермен әңгіме-дукен курып, 
болашак шығармаларына кажет дерек көздерін 
жинастырып, кісілердің сөйлеу ерекшелігіне ден 
койып, бәрін койын дәптеріне жазып отырған. 
Автор әңгімеде ужымшар адамдарының (Макпал, 
Айша, Несібелді, Қожык) бір максаттағы тілек бір- 
лігін, ауызбірлігін еңбекте шыңдалған саналылык 
деп түсіндіреді. Әр ужымшарда жүріп, бастары 
ойда жокта енді ғана косылып отырса да, бәрі 
іштей білекке-білек, тілекке-тілек коскан адам- 
дар ретінде суреттеледі, Жазушы осылай жаңа 
адам бейнелерін жайма-шуак куйде, жаркын 
кескіңде суреттейді. Жазушы кай туындысы бол- 
са да, оны жазбас бурын шығарма негізіне өмірде 
накты болған шыңдыкты алу ушін узак іздену, зерт- 
теу аркылы көрген-білгендерін ой сарабына са- 
лып, көңілге уялатып, кажеттілерін ғана екшеп, 
кағазға түсірген. «Б.-6.» әңгімесі де өмірге осы- 
лайша келген. «Жолдан» деп аталатын койын дәп- 
теріндегі (№457-папка) асығыс тускен деректер 
осыны дәлелдейді. Қойын дәптерге тускен, жа
зушы аралап таныскан 33 ужымшар, ондағы 14 жер.



су, мекен атаулары, жузбе-жуз кездесіп, әңгіме- 
лескен 40-тан астам кісін ің сөзі мен тағдыры 
«Б.-б.» жэне «Іздер» атты әңгімелерінің желісіне 
арқау болтан. Мысалы, «Ж-ның сөзі» дегені, осы 
әңгімедегі Жақыптың әрекеті арқылы берілетін 
көріністер -  Жұмағул Жумаділовтың бейнесі екенін 
көреміз. Әңгіме алғаш рет жазушының 1934 ж. 
«Социалды түлік», 1935 ж. «Тастулек» жинақтарын- 
да, кейін 5 томдық (М., 1956, орыс тілінде), 12 
томдық (1967), 20 томдық (1979) шығармалар жи- 
нағында жарияланды.

М. Мырзахметов.
иБІЛЕККЕ-БІЛЕК» ( « П л е ч о м  к п л е ч у » ) ,  
жазушының мақаласы. Бірінші рет «Советская 
Россия» газетінде 1956 ж. 12 қазаңда жарык керді. 
«Ол ҚазССР социалистік жарыста алған міндет- 
темесін абыроймен орындап шықты» деген айдар- 
мен берілген. Мақала Қазақстан бұл кундері ес- 
тен кетпес оқиғаларды бастан кешіруде. Милли
ард пут нан дайындау үшін күресте жеңіске жеттік. 
Украинаны басып озып, Қазақстан Совет Одағы 
бойынша екінші елге айналды деп, көтеріңкі леп- 
пен басталып, сол кездегі дәуір тынысын кезге 
елестетеді. Автор осылардың бәрін талдай келіп, 
муншама жетістіктерге жету себебін орыс халқы- 
ның және басқа да халықтардың кемегінің арқа- 
сында деп тусіндіреді. 30 млн гектар тың жердің 
20 млн гектары игерілді. 1927 ж. бүкіл КСРО бойын
ша дайын нан енімі 630 млн болатын. Қазақстан- 
ның аз жылда жоғары жетістіктерге жетуіне Кубан- 
нан, Ставропольдан, Саратовтан т. б. елкелерден 
келген диқандар көп көмек керсетті. Кең-байтақ 
қазақ жерінде тек мол астық қана өндірілген жоқ, 
сонымен бірге үлы достық, халықтар достығы өсіп, 
өркендеді. Бул -  қазақ халқының меймандос, 
ақкеңіл, қонақжайлылығының бір белгісі деп аяқ- 
тайды ойын жазушы.

Б. Мамыраев.

«БІР МАҚСАТҚА ҚЫЗМЕТ ЕТЕМІЗ» («Служим  
о д н о м у  де л у »), жазушының хабар-мақаласы. 
1960 ж. 9 тамызда «Учитель Казахстана» газетінде 
шыққан. Газеттің осы нөмірі түгеддей муғалімдер 
съезінің ашылуына байланысты материалдарға 
арналған. Ә. осы съезге арналған бул мақаласын- 
да педагогтік қызмет пен жазушылық қызметтің 
мақсаттарының бірлігіне тоқталып, кімді болса бір 
нәрсе -  адам, оның көзқарасы, көңіл күйі, қоғам- 
дағы орны, оның тәрбиесі мен қалыптасуы қызық- 
тырады дейді. Педагог та, жазушы да адам, ха- 
ЛЫ Қ ушін жумыс істейтіндігін, бул жумыста қате- 
лесуге болмайтындытын ескертеді. Шағын мақа- 
ланың соңында съезге қуттықтау жолдап, устаз- 
дарға жылы сөзін арнаған.
«БІР ТУЫСҚАН» ( « Р о д н о й  брат» ) ,  жазушы- 
ның мақаласы. «Дружба народов» журналының 
1954 ж. 2-саныңда, Ә-тің «Әр жыдцар ойлары. Мыс
ли разных лет» кітабында (1961) жарияланған. Укра- 
инаның Ресейге қосылғанына 300 жыл толуына ар- 
налған. «Украина мен Советтік Қазақстанның бай- 
ланысы терең әрі берік» деп, революциядан бурын 
улы украин ақыны Тарас Шевченконың қазақ 
жерінде 7 жыл айдауда болып, біздің халықпен 
етене жақындасып кеткен еді дейді. Үлы Октябрь 
революциясынан кейін жақындай тускен екі халық 
Үлы Отан соғысы жылдарында тіптен достасып, 
тілегі бір, максаты бір халықтарға айналды. Бул 
байланыс мәдениетте, әдебиетте ерекше дамыды 
дей келіп, Украинаның Александр Корнейчук, Пав
ло Тычина, Микола Бажан, Олесь Гончар т. б. жазу-
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шылары шьғармаларының казак тіліне аударылта- 
нын атап айткан. Туыскан Украина жайында Мука- 
нов, Тәжібаев, Орманов, Жароков, Саин, Әбілев, 
Сәрсенбаевтардың шабыттана жазғандарына ток- 
талтан. Жамбыл шьғармаларын Украин мектепте- 
рінде окып, халык жоғары бағалайтынын еске са- 
лады. Украина мен Ресейдің косылтанына 300 жыл 
толуына орай «Привет тебе Украина» атты казак- 
тык ек мыкты халык акындары мен жазба акын- 
дарынык шытармаларынан туратын жинак дайын- 
далып жаткандытынан хабар береді. Макала «Ту- 
ыскандык пен достыктың сезіміне белініп, біз Ук- 
раинаның бакытты үлдары мен кыздарына шын 
жүректен шыккан жалынды сәлемімізді жолдай- 
мыз!» деген көтеріңкі сөздермен аякталады.

Р. Әбдіғүлов.
«БІР ШЕЛЕК ҚАН», жазушының Америкаға бар- 
тан сапарында Л. Леонов екеуі көрген кинофильм- 
нің әсері бойынша жазтан ойлары. Фильмнің бас 
кейіпкері -  мүсінші, ол өзінің өлтірген адамдары- 
ның мүсінін жасайды. Өзі өлтірген бір әйелдің мү- 
сінін жасап отырып, муңайып жылайтыны да кер- 
сетіледі. Одан кейін өлтірген бір еркекті токпен 
айналып туртан араның астына салып басын кеседі, 
ол басты шелекке салып, мүсін жасайтын балшык- 
ты сотан жапсырады. Осылайша жасалтан мүсін- 
дерінің кейбіреулері адам шошырлыктай коркы- 
нышты болып шытады, сондай дүниелерден тура
тын кермені керген екі жуан сыншы «бул шындыкка 
кайту үлгісі» деп баталайды. Ал мусіншінің калың- 
дыгы ол сүмдыктардың сырын тусінеді де, одан 
безеді, Мүсінші кызды өлтірмек болып куады, кыз 
жеткізбейді. Акыры журт мүсіншінің езін кутанда, 
ол пәтеріне кашып келіп, асылып еледі. Осыны 
көргендегі сезімін жазушы былайша корытыңцы- 
лайды: «Бундаты ең маскарасы -  залдаты бала- 
лар. Оларта сенбі болтан соң, билет арзан -  50 
процент, кішілері 25 процент төлейді және куңдіз 
келулеріне болады. Біз дәл дерлік кызык сетке 
келіппіз. Осы балалар өлім, кан, казалар үстіңде 
шаңкылдап дабыстап күліп, сүйсіне ракаттанып, 
кейде ыскырып (сүйсіну), сурет аятында кол со
тый карсы алды. Бул керініс кас маскара, көп ойта 
калдырды» (№393-папка, 335-бет) деп, жазушы 
катыгездік пен канішерлікке карсы ой-пікірін 
білдірген.

Т. Әкім.
БІРЖАН( Б і р ж а н  сал)Қожатулулы(1834-1897), 
композитор, әнші, акын. 15-16 жасында ел ара- 
сында әншілігімен кезге түскен. Біржан салдың 
әншілік енерін Ә. ете жотары баталады, тіпті Абайта 
жасатан әсерін «Абай жолы« романында аса 
керкемдікпен суреттеді: «Өзі акын, өзі әнші, езі 
сері Біржан. Үстінде кара макпал, кең, жеңіл ша- 
паны бар. Омырауы атытылтан, «сері жата», ак көй- 
лектің сыртынан киген саргылт түсті, кытайы жібек 
камзалы бар. Окалы такиясының жібек шоты ырт- 
ала туседі. Қуйкылжытан әніне калың жиын кыбыр 
етпей уйып, мулгіп отыртаңда, кербез әнші өзі де, 
жүзіне бір жылтыр майда рең бітіп, нурлана кубы- 
лады... әншінің «БІржан сал» атты осы бір әні езінің 
майда коңыр, сырлы коңыр сазымен бастала 
женелгенде, өзге кеп журт ішінде демін тартып, 
катып тыңдатан кісінің бірі Абай» деп суреттеді 
(12 томдык шытармалар жинаты, 5-том, 62-бет).

3. Қоспақав.
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«БІРЖАН-САРА АЙТЫСЫ», жазушының осы ай- 
тыстуралыпікірлері. Ә. -  қазақауызәдебиетіндегі 
аса қызғылықты жанр -  ақындар айтысының та- 
биғатын, әлеуметтік мәнін, заманалық шындық- 
тарды ашу мумкіндігін, журтшылық алдында өтетін 
тамашалық кдсиетін терең зерттеген ғалым. Оның 
еңбегіңде өткен замандағы көптеген ақындардың 
айтысы тадданады. Сонымен қатар Ә. айтыстың 
жанрлық турлерін (түре айтыс, суре айтыс, жазба, 
жұмбақ айтыс т. б.) анықтап, олардың әрқайсы- 
сына сипаттама жасаған. Солардың ішінде атақты 
Біржан сал мен ақын Сараның айтысы туралы 
зерттеуі елеулі орын алады. Ә. алғаш рет бұл ай
тыс туралы өзінің «Әдебиет тарихы» (Қызылорда, 
1927) деген кітабының «Айтыс өлеңдер» деген та- 
рауыңда пікір айтқан, ақындар айтысында өз ру- 
ларының байлығын, мықтылығын мазақтап айту 
дәстуріне Біржан мен Сара сөздерінен мысал кел- 
тірген. Ә. бул айтысқа «Қазақ әдебиетінің тари- 
хында» кеңірек тоқталады. Мунда ол «Біржан мен 
Сара айтысы болған ба, жоқ па» деген талас пікір- 
лерге кідіріп, өз түжырымын білдіреді. Осыған орай 
былай дейді: «Біржан-Сараның айтысы болған. 
БІрақ дәл калпында, толық күйінде, алғашқы ай- 
тысқан жердегі қалпымен тугел сақталған жоқ. 
Кейін кепшілікке өз редакциясымен айтып беруші 
Сара болады. Олай болса, ең әуелі бул айтыстың 
көп келемінде, мол еңбек етуші Сара. Ал кейін 
сол Сараның айтқаны да кепке шейін ауызда жу- 
реді. Көп айтушы ақындардың аузынан өтеді. Сол 
тірлігіңце, хатқа тускенше бұл айтыс көп езгерістер 
көреді. Осындай айтушының және ең алғаш хатқа 
түсірушінің бірі Әріп болады. Әріптің Біржан-Сара 
айтысына, кейінгі айтушының бірі дәрежесінде ат 
салысканы анық, бірак бар айтыс Біржан-Саранікі 
емес, жалғыз ғана Әріптікі деген пікір теріс...» 
(«Қазақ әдебиетінің тарихы», 1961, 707-бет). Ә. 
мұнан кейін осы айтыстың елеулі, маңызды тұста- 
рына аялдайды, айтыста ірі әлеуметтік мәселе- 
лер қозғалғанын, соның ішіңде, әсіресе, әйел тең- 
дігі проблемасының зор қуатпен кетері лгені не көңіл 
аударады. «Адамгершілік, жеке адамның тағды- 
ры, бақ, ақындық, әдет, салт, шаруа-кәсіп, жер, 
қоныс сияқты...»(көрсетілген кітап, 707-бет)өзекті 
мәселелер сөз болтаны айтыстың қунды белгілері 
деп санайды. Айтыстың биік керкемдік деңгейін 
дәлелдейтін баламалар мен теңемелер кестесіне 
ден кояды. Біржанның «ақ иық, мүзбалақпын жер- 
ге түспес, кең колтық арғымакпын алқымы іспес; 
мойыным аққу кұстай иіледі, орта жуз әнге сал- 
сам сүйінеді», Сараның «тамағым жас баланың 
білегіндей, иығым тік сандалдың тірегіндей, бет 
алдым қоңыр қаздың кеудесіндей, тал бойым 
жолбарыстың жүрегіңдей...» деген секілді тапқыр, 
ұшқыр бейнелер мен тіркестер айтыс ажарын 
ашып турғандығын айтады.

Р. Бердібай.
«БІРЛІК», қазақ жастары уйымы. 1914-18 ж. Омбы 
қаласында жартылай ашық, жартылай жабык 
жағдайда жұмыс істеген шәкірт жастар ұйымы. 
«Алаиюрда» жастар уйымын қуру ушін «Б.» уйымы 
1918 ж. 5-13 мамырдың арасында Омбы кдласын- 
да Жалпы қазақ жастарының қурылтайын шақыр- 
ды. Ә. Семейдегі «Жанар», «Талап» жастар серік- 
тестігінің атынан курылтайға өкіл боп катысып, сөз 
сөйледі. Букіл казактың «Жас азамат» жастар уйы

мы курылды. Қурылтайдың 
ету тәртібі, бағдарламасы, 
басқарма мушелері туралы Ә.
1918 ж. «Абай» журналының 
№6-санына: «Бірінші жалпы 
жастар съезі», «Жастар уйым- 
дарына ашык хат» атты екі ма
кала жазды. Ал курылтайда 
сөйлеген сезі «Ескеру керек» 
деген атпен «Жас азамат» га- 
зетінің 1918 ж. 15 казан кунгі 
санында жарияланды. Жазу- 
шының бул уш макаласы да 
Шығармаларының 50 томдык 
толык жинағының 1-томында басылды («Ғылым», 
1997, 1-том), «Б.» уйымының курылтайына катыс- 
каны үшін кеңес өкіметінің идеологтары Ә-ті «Ала- 
шордашыл жастар уйымының кесемі» деп унемі 
кысым көрсетуге умтылды.

Т. Жүртбай.

БІРІККЕН ҮЛТТАР ҮЙЫМЫ (БҮҮ), халыкаралык 
уйым. 2-дүниежузілік соғыстан кейін дербес 
мемлекеттердің ерікті турде бірігуі аркасында 
курылған. 1945 ж. маусымда КСРО, АҚШ, Үлы Бри- 
танияның усынысымен Сан-Франциско конферен- 
циясында дүниеге келді. Конференцияға КСРО, 
АҚШ, Англия, Қытай мемлекеттерінің шакыруы- 
мен фашистік Германия мен Жапонияға карсы со- 
ғыскан, сотые жариялатан елдер катысты. БҮҮ-ның 
штаб-пәтері Нькэ-Йоркта (АҚШ), еуропалык бө- 
лімінің туратын орны Женевада. Алташында буның 
курамыңца 51 мемлекет болса, 1970 ж. муше мем- 
лекеттер саны 126-та жетті. 1992 жылы бурынты 
КСРО курамындаты одактас республикалардың 
тәуелсіздік алтаннан кейін көпшіліті осы уйымта 
мүше болып кірді. Ә. 1960 ж. Америката жасатан 
сапарында БҮҮ-ның штаб-пәтерінде болып, онда 
кездесулер, әңгіме-сухбаттар өткізді. Бул женіңде 
койын дәптеріне тускендері былай басталады; 
«17.111. БҮҮ уйіңде конақта. Фрост 86-да. Обед дал 
Кордье, зам. Хаммаршельда. Мистер Эдварды, 
Соболев, Футт» (No 392-папка, 345-бет). Осы жер- 
де Американың карт акыны Роберт Фростпен жене 
баскалармен кеп әңгімелескен. 1997 ж. Ә-тің 100 
жыддык тойы БҮҮ-ңда кеңінен аталып етті.

Т. Эюм.

БІРІМЖАНОВ Ахмет Қор>танбекулы (1871-1927), 
заңгер, Алаш зиялысы. Арты аталары ШакшакЖэ- 
нібек батыр, Шеген биден тарайды. 1891 ж. Орын- 
бор ерлер гимназиясын бітіріп, 1895 ж. Қазан 
университетінің заң факультетін алтын медальмен 
тәмамдатан. Одан кейін Бузулук каласы мен Орын- 
бор округінің сотында судья болып істеген. 1 және 
2-ші Мемлекеттік думата Тортай облысынан де
путат болып сайланды. Акпан теңкерісінен соң 
Уакытша үкіметтің Тортай уезі бойынша комис
сары болды. Алаш козталысына белсене катыс- 
кан. Алаш партиясының Тор>тай облыстык коми- 
тетінің мушесі. 1917 ж. 21-26 шілдеде Орынборда 
еткен Жалпы казак съезіңде курылтай жиналысы- 
на Тортай облысынан депутаттыкка кандидат бо
лып усынылды. Кеңес өкіметі кезіңде әр түрлі сот 
кызметін аткартан. Қазак үкіметінің заң комисса- 
риатының алка мушесі, жотарты соттың мушесі 
бодды. Б-ты Ленинградта соңты сапарта Ә. Бөкей- 
ханов, Ә. Сейдалин, сонда окып журген студент- 
тер, соның ішіңде Әуезов, Ә. Мартулан т. б. шы- 
тарып салтан.

М. Әбдөш.



БІРІМЖАНОВ ҒАЗЫМБЕК (1896-1938), жазушы, 
қоғам қайраткері. Орынбор реалды училищесін, 
Орта Азия мемлекеттік университетінің дәрігерлік 
факультетін, Берлин университетінің ауыл шаруа- 
шылық факулыетін (1928) бітірген. Алашорданың 
Башқурт үкіметі жанындағы уәкілі, «Ақ жол» га- 
зетінің редакторы қызметтерін атқарды, Шығарма- 
ларын «Шеген» деген атпен (би болған бабасының 
есімі) жариялаған. Алашорданың белді мүшесі 
ретінде көп іс тындырған, Ә-пен таныс-біліс болып, 
араласып түрған, оның жазушылық талантын жақ- 
сы бағалаған. Кеңеске қарсы ұлтшыл үгіт-насихат 
жүмыстарын жүргізді, шетелдік контрреволюция 
ұйымдарымен байланыс жасады деген «айыгттар» 
тағылып, 1928 ж. 20 адаммен бірге Б. Корелияға 
жер аударылады. 1938 ж. қайтадан қуғын-сүргінге 
ұшырап, ату жазасына кесіледі. Тек 50 жыл өткен- 
нен кейін ғана ақтадцы. А. Байтүрсынов, М. Дула- 
товтардың шәкірті, Ә-пен үңдес, пікірлес болған.

М. Құл-Мүхаммед.
«БІРІНШІ ЖАЛПЫ ЖАСТАР СЪЕЗІ», жазушының 
жастар съезінде сейлеген сезі. Сол жылы «Абай» 
журналының 6-саныңда жариялаңды, кейін Ә. шы- 
ғармаларының 50 томдық толық жинағының 1-кі- 
табына енгізілді (1997, 97-бет). 20 ғасырдың 
20-жылдарында казак даласыңда дүниежүзілік ұлт- 
азаттык козғалыстар мен түрлі саяси ағымдардың 
ыкпалымен астыртын жастар уйымдары кұрылды, 
кейін олардың саны күрт өсті. Солардың ішінде 
Омбы каласыңца астыртын жүмыс істеген «Бірлік» 
үйымы зор беделге ие болды. Бұл ұйым 1918 ж. 5- 
13 мамырда жалпы казак жастарының күрыжайын 
(съезін) шакырды. Ә. Семейдегі «Талап» және «Жа- 
нар» жастар ұйымдары атынан съезге өкіл ретіңде 
катысып, сөз сейледі, съездің орталык комитет! 
болып сайланды. Макала кұрылтайдан кайтып кел- 
геннен кейін, көпшілікке мағлұмат беру максатын- 
да жазылған. 1918 ж. Алашорда үкіметі кеңес үкі- 
метіне карсы саясат ұстанды, «Бірлік» ұйымы да 
соңдай пікірде болған. Сондыктан «беті ашылып, 
ниеті көрінген соң, большевик сыйғызбады, һәр- 
бірін әр жакка куып, бытыратып, тоздырды» деп 
жазды Ә. Шынында большевиктер «Алаш» партия- 
сы мен Алашорда үкіметінің басшыларына кысым 
жасап, куғынға үшыратты, сотсыз ату жазасына 
кесті. Одан әрі автор ұлгтык рухтағы азаматтык бо- 
рышын «Бірлік» ұйымы ғана үғып, жүмысын токтат- 
пағанын, съезд -  жалпы казак жастарының съезі 
деп аталғанын баяңдаған.

Н. Ерсарыу/ы.

БІШКЕК, кала. Кыргызстан Республикасының ас- 
танасы. Ә. әлденеше рет, әсіресе батырлык эпос 
«Манасты» зерттеуге байланысты көбірек токта- 
ған. Ол 1928 ж. Орта Азия университетінің аспиран- 
турасына түскенде, өзінің ғылыми-зерттеу жүмы- 
сына кырғыздың батырлык эпосы «Манасты» таң- 
дайды. Осы жылы Бішкекте болып, манасшылар- 
дың айтуындағы оның бірнеше нұскаларын жазып 
алады. Осьщан кейін 1939, 1944 ж. кырғыз елімен 
танысу кезінде мұнда көп аяддады. 1952 ж. осын- 
да «Манас» эпосын талкылаған дискуссияға каты
сып, жырды мансұктаушылардың жаласынан аман 
алып калуы ұлы жазушының есімін бүл елде 
касиетті ұғымға айналдырды. Ә. 1955, 1958 ж. 
Кыргызстан Жазушылар одагының съездеріне ка
тысып, сөз сөйледі. Шолпанатадагы саяжай-үйіне 
барып жүргенде, кыргыз астанасында аялдап, 
ондағы дос-жаран, көпшілік кауыммен кездесу- 
лер, әңгіме-сұхбаттар өткізіп тұрды. ^
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ВАГИФ Молла Панах (1717-1797), әзірбайжан 
акыны, мемлекет кайраткері. Өлеңдерін класси- 
калык үлгіде (мүхаммас, муашшар, мүстезад) жа
зып, поэзияны халык үгымына жакыңдатты. Адам- 
ның ой-сезімін жырлайтын «гошма» деген өлең 
түрін енгізді. Өлегщерінде тіршілік куанышын, ма- 
хаббат кызыгын, айырылудың өкінішін жырла- 
ды. Әуезов В-ті әзірбайжанның реалистік әде- 
биетін бастаушы акын («СССР халыктары әде- 
биеттерінің өркендеуі»), шыгармаларында халык- 
тык мұралардың үлгісін мол пайдаланган деп кат- 
ты багалайды.
ВАЛАТХОЛА (т.-ө. ж. б.), үнді драматург!, акын. 
Әуезов онымен 1955 ж. Үнд!станга (Иңдияга) жа- 
саган сапары кез!ңде танысып, уй !ш!, отбасының 
конагы болган. Жолжазбасында: «15 февраль. 
Арага ек! рет токтап, таулардан асып Кочинге жет- 
т!к. Тау би!к екен. Тег!с агашты, калың тогайлы 
сайлары, беттер! де бар. Аныгы жолбарыс жүрет!н 
жерлер болу керек. Каз!р б!з Индияның оңтүст!г!не 
мейл!нше такап келд!к. Енд! машинамен 65 мил- 
дей жер жур!п, осы өлкен!ң белг!л! жазушысына 
бармакшымыз. Кешке б!з карт Валатхоланың уй!не 
келд!к. Сакал-шашы кырылган, арык, узын кара 
такыр. Т!л! үнем! жалактап жүред!. Б!зд! әуел! та- 
ныстырып, кей!н сусын !шуге темендег! к!шкене 
уйге апарды. Кей!н театрына келд!к. Халык мол -  
жерде отыр. Пьеса басталды. Ол Рама мен Сита 
жайындагы әңг!меден алынган» (N9 392-папка) деп 
жазылган. Келес! күн! В. мен Рамирам деген жазу- 
шының уйымдастырган жиынында А. Сурков екеу! 
болып, халыктың соншама көпт!г!не, ыкыластары- 
на кайран калысады. В. уй!нде Ә-ке өз!н!ң к!табы 
мен агаштан ойып жасалган, жылаңды арбап тұр- 
ган үнд!н!ң мүс!н!н сыйлайды. Каз!р бул сыйлык 
Ә-т!ң муражайында кұнды экспонаттардың б!р! 
рет!нде жазу белмес!ндег! үстел үст!не койылган.

7. Әкім.
ВАЛЬБЕ Борис Соломонович (1890-1978), орыс 
әдебиетзерттеуш!сі, сыншы. «Казактыңұлы акыны 
туралы роман» («Звезда», 1949, N95; 1959, N95), 
«Абай жолы жалгасуда» («Звезда», 1959, N912) ма- 
калаларында Ә-т!ң «Абай жолы» эпопеясының ше- 
берл!г!не назар аударган. Сондай-ак халык өм!р!н 
суреттеуде улг! боларлык елмес мұра жасаганын 
атап көрсеткен
ВАРШАВСКИЙ Лев Игнатьевич (1904-1967), өнер 
зерттеуш!, журналист. Казакстан Республикасы 
Орталык Мемлекетт!к мурагатындағы В-д!ң жеке 
корында Ә-тІң шыгармашылыгына байланысты 
көптеген кужаттар, макалалар, п!к!рлер жинактал- 
ган. Олардың !ш!нде Е. Сурков, Л. Никулин, К. 
Симонов, Н. Ровенский, Т. Ахтановтардың Ә-т!ң 
«Абай жолы» роман-эпопеясына, драматургиясы-



206 ВЕЛИКАНОВ

на, жалпы шығармашылығына білдірген пікірлері 
бар. В. Ө ЗІН ІҢ  «Еңбек ерлері -  әдебиет пен өнердің 
қаһармандары» деген баяндамасында: «Қазақ 
әдебиетінің жаңа туындыларының арасында та- 
рихи тақырып негізінде қайта жасалған немесе 
өңделген шығармалар маңызды орын алады, 
әсіресе М. Әуезовтің ертеректе жазған әңгімелер 
жинағы мен пьесалары ерекше» екеңдігіне және 
улттар достығына арналған очерктеріне айрықша 
мән берген. «Қазақстандағы әдебиет пен өнердің 
дамуы туралы» мақаласында: «Қазақ халқының 
1916 жылғы патша отаршылдарына қарсы көтеріліс 
тақырыбына арналған Ә-тің «Тунгі сарын» пьеса- 
сының 1937 жылы орыс театрының сахнасында 
қойылуы айтулы оқиға болды. Бұл орыс театры- 
ның сахнасындағы алғашқы қазақ пьесасы, спек- 
такльді дайындау барысында қазақ артистерінің 
көрсеткен көмегі орасан» деп атап өткен.

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
ВЕЛИКАНОВ Василий Васильевич (1898-1969), 
композитор. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер 
қайраткері (1958), профессор. 1937 ж. Алматыға 
келіп, Абай атындағы академиялық опера жене 
балет театрында қызмет етті. Ә-тің «Қалқаман- 
Мамыр» либреттосы бойынша қазақтың туңғыш 
балетінің музыкасын (1938), «Тутқын қыз» опера- 
сының (1939), «Қамбар-Назым» (1950) және «Бес 
Д О С »  (Л. Хамидимен бірге; либреттосы -  Ә-тікі, 
1958) опералары мен балеттерінің музыкасын, «Ле- 
нинградтық өрендерім» (1942), «Қазақ симфония- 
сы» (I -  1947, II -  1955, III -  1963) сияқты симфония- 
лык-камералық туындыларды жазды. 
ВЕНЦЛОВА Антанас (1906-1971), литва халық жа- 
зушысы (1965), аудармашы, қоғам және мемле- 
кет қайраткері. Республика Ғылым академиясы- 
ның корреспондент мушесі (1949). КСРО (1952) 
және Литва КРС-І (1960) Мемлекеттік сыйлықта- 
рының лауреаты. Литва КСР-і мемлекеттік гимнінің 
авторы. Ә-пен қимас дос-жолдас ретінде қарым- 
қатынас жасап, Одақтық жиындарда кездесіп, 
сұхбаттасып отырған. В-тың кітапханасында қазақ 
жазушысы 1948 ж. сыйлаған «Абай» романы сақ- 
таулы. 1958 ж. 25 шілдеде ұлы суреткерге жазған 
хатында өз халқының тыныс-тіршілігін дәл осын- 
дай жарқыратып көрсеткен шығарма әлі әлем 
әдебиетінде туған жоқ деп, «Абай жолы» эпопея- 
сын әлемге танымал классикалық шығармалар- 
дың қатарына қояды. Ал Ә-пен рухани жақындас- 
тығы туралы айта келіп, әдебиет туралы әңгіме- 
лескенде, Ә-тІң теңіздей терең біліміне қайран 
қалғанын есіне алған («Швитурист» журналы, 
1963, №12).

Н. Оспантегі.

ВИЛЬДЕ Эдуард (1865-1933), эстон жазушысы, 
сыншыл реализмнің көрнекті өкілі. «Қатал өлке- 
де» (1896), алпауыттардың тойымсыз пиғылдары, 
жумысшылардың ауыр тұрмысы суреттеледі. Ә. 
«СССР халықтары әдебиеттерінің еркеңдеуі» атты 
еңбегінде В-нің «Доктор Граунфельд» деген әңгі- 
месіңде 1905 жылғы рюволюцияның реалистік тур- 
ғыда суреттелгенін жоғары бағалаған.
ВИЛЬНЫЙ Владимир Никитич (1921 ж. т.), украин 
жазушысы, акын, публицист. Шығармаларының 
негізгі тақырыбы -  адамның котам адцындағы па- 
рызы, міндеті. Әдебиеттер байланысы, халыктар 
достығы такырыбына біраз калам тербеген. «Туыс-

кандар туралы сөз», «Естен кетпес кездесулер» 
атты шығармаларында Ә-тің шьғармашылығы ту
ралы көп айткан. Әсіресе «Абай жолы» эпопеясы- 
ның поэмасы жөнінде толымды ойлар, толғакты 
пікірлер келтірілген.
ВИНОГРАДОВ Виктор Владимирович (1895-1969), 
филолог, орыс ТІЛІ мен әдебиетінің маманы, КСРО 
Ғ А -Н Ы Ң  академигі (1946), КСРО Мемлекеттік сый- 
ЛЫҒЫНЫҢ лауреаты (1951). Ә. онымен Мэскеу мем- 
лекеттік университетінде бірге істеді. 1957 жылы 
Ә. 60 жаска толған кезінде В. бір топ ғалымдар- 
мен косылып (Бархударов, Храпченко, Серебрен
ников, Козлов) куттыктау жеделхат жолдады. 
В. Н. Әуезованың «Алғашкы жылдар» естелігіне 
карағанда, Ә. Ленинградта окып жургенде жас 
доцент В-тың лекцияларына қатыскан («Біздің
Мухтар», А., 1976, 378-бет). ^  .т ^  ' Ә.Қайдар.
ВИТЕЗ Антуан (1930-1990), француз театр кайрат- 
кері, режиссер, актер, акын, аудармашы. Жас 
кезінен Луи Арагонмен дос болды, біраз уакыт 
ОНЫ Ң эдеби хатшысы міндетін аткарып, «Кенес 
әдебиеті» сериялы кітаптарын шығаруға ат салыс- 
ты. Ә -Т ІҢ  досы Арагонның өтініші бойынша, 1956 
ж. «Абай жолы» роман-эпопеясын аударута кірісті. 
Тәржіма барысында аса аукымды зерттеу жумыс- 
тарын жургізді. Онын колжазба корында: казак 
сездерінің тізімі, ол сөздердің араб, парсы, турік 
тідцеріндегі дурыс жазылу улгісі, солармен салыс- 
тыра отырып латын әрпіне тусірген казак сөздері- 
нің тупнускалары сакталған. Шығыстанушылармен 
унемі акылдасып, кеңес алған. Бул оның аудар- 
маға өте жауапты және укыпты карағанын байка- 
тады. Бул жөнінде В-д ің езі мен Абайдың 
өлеңдерін тым жадағай өлеңсымак етіп шығармау 
үшін, әдейі уйкассыз кара сөзбен аудардым, 
стильдік көркемдікке нуксан келсе де мен барын- 
ша тупнускаға жакын болуға тырыстым. Мен мун- 
дай тәуекелге орыс тіліндегі аударманың казак 
тіліңдегі түпнускадан тым алшак жатканына көзім 
жеткендіктен бардым. Өйткені әңгіме аса куатты 
әрі таңғажайып әсерлі күші бар казактың эпика- 
лык дастаны туралы козғалады емес пе деп жаз
ды. «Абай» романы француз тіліне де алғаш рет 
жарияланған жене ең үздік әрі толык аударылған 
казак әдебиетінің туңғыш туындысы болып табы- 
лады. Ол «Абайдыңжастык шағы» деген атпен 1958 
ж. жарык керді. Ал «Абай жолы» роман-эпопеясы- 
ның 2-бөлімі 1960 ж. басылып шыкты. В. езінің өте 
нәзік стильдік шеберлігі мен әдеби-аудармашы- 
лык талантының аркасында Ә-тің роман-эпопея- 
сының барлык көркемдік байлығы мен терең маз- 
мунын өзінің отандастарының жүрегіне жеткізе 
бідді, оның бул аудармасы француз баспасөзінде 
өте жоғары бағаланып, тамсана пікір біддірген ма- 
калалар жарияланды. В-дің аудармасы Ә-тің ту- 
ғанына 100 жыл толуына орай еткен ЮНЕСКО-ның 
мәжілісінде Еуропа тілдеріндегі ең сәтті 
тәржіманың бірі ретінде аталып өтті және 1997 ж. 
кайтадан басылып шыкты.

М. Маданова.
«ВОРОШИЛОВ АТЫНДАҒЫ КОЛХОЗДА».
жазушының очеркі. 1946 ж. «Социалистік Қазак- 
стан» газетінің 20 казандағы саныңца жариялан
ды. Кейін Ә-тің 20 томдык шьгармалар жинағына 
енгізілді (1981, 8-кітап). Жазушы соғыстан кейінгі 
жылы Алматыға жакын жердегі Қаскелең ауданын 
аралап, колхоздың тыныс-тіршілігімен танысады. 
Очеркіне осында көрген, білген, сезген-түйгенде-



рін арқау етеді. «Серт санадан туып, іске ауысты. 
Жігер жүздерге тарап, тонналаған дәндерге ай- 
налды. Қалғып турған маялардан шығып, не ком- 
байын, не молотилка, не тастан өткен дән күрек- 
шенің құлаштай серіпкен шағыңца қиқым-коқсық- 
тан арылған қызыл бидай -  Алатаудың мөлдір 
аспанына, кулім куніне ең алғаш бар бойымен кө- 
рінеді. Тақыр қырман қызара бөртіп, семіре түсіп, 
дөңестене берген сайын жемісі де өсе түседі. Во
рошилов атындағы колхоздың Қапасбаев Әлімк,ұл 
бастаған екінші бригадасында күн-түн толас жоқ». 
Осылардың барлығын қадағалап, дем беріп жүр- 
гендер -  колхоз бастығы Тышқанов Етекбай мен 
партия ұйымының хатшысы Рақышев Шәлімбет. 
Рақышев көп жылдар армия қатарында болған, 
соғысты Румынияда бастап, Еуропаның біраз 
елдерін азат етуге қатысқан, жорықтың үлкен мек- 
тебіненөткен. Енді көпті көргенбілімді, тәжірибелі, 
мінезді азамат ретіңде ел игілігі жолыңда кызмет 
етіп жүр. Бұлар астық науканымен жарыска тускен- 
дей еңбек қызығына берілген, кызылша жинау ісін 
де қадағалайды». Сөйтіп жазушы мұңда еңбек ыр- 
ғағының үш бағытта жүріп жатқандығын байқа- 
ды: біріншісі -  астық, екіншісі -  мал шаруашылы- 
ғы, үшіншісі -  қызылша; барлық қимыл осы үше- 
уінің айналасына шоғырланған. Тұтас алғанда, 
колхоздағы еңбек тынысының беталысы жаман 
емес, тек мәдениетінің төмендігі көңіл қулазыта- 
ды; оқу үйлерінде кітап жоқ, әсіресе қазақ кітабы 
жоқ, қай кезде басталғаны белгісіз, клубтың қа- 
бырғасы қалқайыпты да, содан қайтып төбесі жа- 
былмаған куйде қалып қойыпты. Ал жазушының 
байқаған, түйгені осылар болып, ол кешке қалаға 
аттанғанда, даладағы еңбек оттарының өрши 
түскеңдей жарқырап, қалып бара жатқанын көреді.

т. Әкім.
ВУРГУНС ам ед(С амед Ю с у п  о г л ы  Ве к и -  
л о в ;  1906-1956), әзірбайжан ақыны, аударма- 
шы, қоғам қайраткері. Әзірбайжанның халық акы
ны (1943) және еңбек сіңірген өнер қайраткері, 
республика Ғылым академиясының академигі 
(1945), КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1941, 1942). Шығыс әдебиеті, халықтар достығы, 
халық тарихы мәселелері жөнінде Ә-пен пікірлес, 
идеялас болған. КСРО жазушылар съездеріне, 
Жоғарғы Кеңестің жиындарына бірге қатысып, 
әңгімелесіп жүрген. Ә. ақынның 50 жыддық мерей- 
тойына қуттықтау жеделхат жіберіп, улкен шығар- 
машылык табыс тілеген. «СССР халыктары әде- 
биеттерінің өркендеуі» атты зерттеуіңде В-ның «Те
рек ойлы патриоттық» поэзиясын жоғары бағалай 
келіп, «Вагиф» пьесасында бұрынғы өткен ақын- 
ның шындық үшін, ел азаттығы үшін алысып, 
әділет іздеген қалпын шынайы бейнелегенін атап

Р .Д о с ь ^ с в а .

ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович (1908-1974), му- 
сінші. КСРО халық суретшісі (1959), Социалистік 
Еңбек Ері (1967), КСРО Көркемсурет академиясы- 
ның толық мүшесі (1953), КСРО Мемлекеттік 
(1946, 1947, 1948, 1949, 1950)жәнеДж. Неруатын- 
дағы халыкаралық (1963) сыйлықтардың лауреа
ты. Мусіншінің негізгі такырыбы -  Үлы Отан соғы- 
сы. 1957-59 ж. В. Алматыға келіп, казак әдебиеті 
мен өнері кайраткерлерінің бейнесін кескіндеді. 
19 портреттен туратын «Казахстан әуеңдері» деп 
аталатын мүсіндер шоғыры өзінің ерекше көр- 
кемдігімен, орындалу шеберлігімен, әрбір тұлға- 
ның өзіне тән мінезін дөп баскан тапкырлығымен
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дараланады. Қ. Сәт- 
баевтың, Б. Момыш- 
улының, К. Байсейіто- 
ваның, Қ. Қуанышба- 
евтың, Ә. Тәжібаев- 
тың бейнелері барын- 
ша шынайы сомдал- 
ған. «М. Әуезовтің по
ртрет!» -  солардың 
ішіндегі ең бір сәтті 
шыкканы. Муңца жазу- 
шының даналык тул- 
ғасы, акыл-ой параса- 
ты, ішкі мейірімі, жан 
дүние жылылығы кө- 
рерменді бірден бау- 
рап алады. Италияның 
ак мәрмәрінен каша- 
лған бул мүсін мура- 
жай-үйдің көрме за- 
лына койылған.

А. Қуанмибаев.
Жазушының бюсі. Мүсінші 

Е. В. В уч е т и ч .  1958.

ГАБЫШЕВ Николай Алексеевич (1922 ж. т.), саха 
жазушысы. Үлы жазушымен таныс-біліс болып, 
хабарласып турған улкен жиындарда кездесіп, 
әдебиет, мәдениет туралы ойлар, пікірлес бөлісіп 
отырған. Ә. 1959 ж. Лениндік сыйлык алғанда, 
жеделхат жолдап, шалкыған шығармашылык ша- 
бьп" тілеген {«М. О. Әуезовтің өмірі мен шығарма- 
шылык, шежіресі», А., 1997, 657-бет).
ГАВРИЛОВ Михаил Филипович (1884-1938), Ә-тің 
САГУ аспирантурасындағы ғылыми жетекшісі. 
Ташкент гимназиясын тауысып, Берлин, Париж ка- 
лаларында білімін жетілдірген. 1911 ж. Санкт-Пе
тербург университетінің араб тілі бөлімін бірінші 
дәрежелі дипломмен аяктады. Университетте ғы- 
лыми жұмыспен айналысып, «Сарттардың колөнері 
жайында трактат» деген еңбегі үшін ғылыми ке- 
ңес оны куміс медальмен марапаттады. Г. өз ма- 
мандығы араб тілінен баска осман тілі мен әде- 
биетін, татар, парсы, неміс тіддерін жете меңгер- 
ген. Ташкент каласында ұстаздыкпен шұғылдан- 
ды. САГУ-де 1922-31 ж, аралығында доцент, про
фессор, кафедра меңгерушісі, декан кызметін ат- 
карды. 1929 ж, Түркістан өлкесіндегі өзбек, казак, 
кырғыз, каракалпак, түрікментілдеріндебаспасөз- 
д ің кауырт өркендеуіне байланысты алғаш рет 
Терминологиялык комиссияның уакытша тераға- 
сы болып, аспиранты Ә-ті осы комиссияның ғылы- 
ми хатшылығына сайлатады. 1929 ж. 1 наурызда 
Ә. аспирантураға кабыдданса, 1930 ж. 29 наурыз-
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да өткен Шығыстану факультетінің өндірістік мәжі- 
лісінде Г. түрік тіддері мен әдебиеті жайлы жұмыс- 
тарында Әуезов айрықша табысқа қол жеткізді; 
қазақ, қырғыз әдебиеті саласыңда өте бағалы ғы- 
лыми қызметкер болады деп, өте жоғары бағалап, 
үлкен үміт артады. Г-тың «Ортаазиялық ақын және 
сопы Хүүанда» (1927), «Өзбекстанның қүыршақ те- 
атрының дамүы» (1928), «Оратөбе аүданындағы 
«түрік» этнографиялық материалдары» (1929) де
ген еңбектері басылым көрген. 1931-38 ж. Алматы 
қаласына келіп, ҚК(б)П ОК жанындағы марксизм- 
ленинизм инститүтында профессор, ҚазКСР Окү 
министрлігінде қызметкер, Пушкин атыңдағы көп- 
шілік кітапханасыңда Шьгыс әдебиеттері мен қол- 
жазба бөлімінде меңгеруші болып жүрген кезіңде 
1937 ж. үсталып, 1938 ж. жазықсыз атылды. Г-тың 
бейнесі жазушы Ю. Домбровскийдің «Хранитель 
древности» романында толық суреттелген.

М  Мырзашетулы.
ГАЕВ Николай Степанович (1921-2001), суретші- 
график. Қазақстанның халық суретшісі (1980). Ол 
казак, орыс және шетел жазушыларының кітапта- 
рын безендірді. Ә-тің тұңғыш портретін 1967 ж. 
салды. Сүр түсті нәзік бояу аркылы шабыт 
күшағындағы адамның кеңіл күйін бейнеледі. Мү- 
ражай-үйдің корына тапсырылған бүл портрет 
«Мүхтар Әуезов» кемесінің теңізшілеріне сыйға 
тартылды (1968). Екінші портретте (1977) жазушы- 
ның жүмыс үстіңдегі сәті бейнеленген. Онда Ә-тің 
жазу күралдары, сүйікті ескерткіштері алдыңғы 
катарда басты назарға алынған. «Көккүтан мен 
әбжылан» мүсіні аркылы жауыздыкты жеңген нәзік 
күштің күдіретін керсеткен. Ә. колына жаңа ғана 
машинкадан шыккан колжазбаны үстап отыр. 
Үшінші портретті Ә-тің туғанына 100 жыл толуы 
мерекесіне орай салды (1997).
ГАНДИ Индира (1917-1984), Үндістанның мемле- 
кет, саяси және коғам кайраткері. Джавахарлал 
Нерудің кызы. Ә. Г-ді Кеңес Одағы мәдениет кай- 
раткерлері делегациясының кұрамында 1955 ж. Ин- 
дияға барған сапарыңда көріп, таныскан. Бүл ту- 
ралы жазушы «Индия очерктері» еңбегінде сурет- 
тейді. Индияның республикаға айналған тойының 
мерекелі күніне шакырылған едік. Делиге келген 
күннің ертеңінде, 26 каңтарда халык мерекесі, 
салтанат күні басталғанын, бакшалы алаңға кілем 
жайылған, орындыктар койылған екен, Трибуна- 
ның орнына осындай жай жасалған. Тек оңаша, 
окшау КЫЗЫЛ жібек коршауы бар биік так Иңдия- 
ның президент! Прасад отыруға әзірленіпті. Біз 
бактың оң жағыңдағы катарланып койылған орын- 
дыктарға орналаскан шағымызда, касына кызы 
Индира Гандиді ертіп Неру келді. Төрт-бес катар 
орындыкта отырған әр елдік конактардың бәрімен 
Нерудің өзі де, кызы да жағалай жүріп, кол беріп 
амандасып шыкты...» (М. Әуезов. 12 томдық шы- 
ғармалар жинағы, 2-кітап, 1967, 348-бет).

Р. Батырбекава.
ГАНДИ Мохандас Карамчанд (1869-1948), мем- 
лекет және коғам кайраткері. Діни-философия- 
лык, коғамдык-саяси ілімнің (гандизмнің), Үндіс- 
тан буржуазиясы мен империализмге карсы коз- 
ғалыс идеологиясының негізін салушы. Халык 
арасында беделі өте күшті болғандықтан, Р. Та
гор оған «Махатма» («Үлы жан») деп ат койған. 
Ағылшын отаршыларына карсы күресі үшін Г. та-

лай рет айдалып (1922-24, 1930-31, 1942-44 ж.), 
түрмеде отырды. 1948 ж, үнді реакцияшыл үйы- 
мының мүшесі Натхурам Годзенің колынан каза 
тапты. Ә. өзінің«Индия очерктер/нде» Г-діңесімін 
аса кадір түтатынын айта келіп: «Джавахарлал 
Нерудің жазуы бойынша, Ганди өз өмірінің көп 
кездерін, көп үгіт өсиетін аласталғандарды (не- 
прикосаемый) корғауға арналған Индияның өзге 
барлык кауымдары, халыктары арасында Ганди 
жаяу жүріп, өзінін үгіт-өсиет сөздерін әдейі осы 
есесіздер (индияша айтканда хариджи) 
кауымынын камына арнаған. Оларды адам ката- 
рына санап, халыктын үл-кыздарынын катарынан 
адамдык орын, дәреже правосын беру керек деп 
үгіттеген» деп, үлы кайраткердің гуманистік 
көзкарасын танытады.

Ж. Қасымбаев.
ГАСПРИНСКИЙ Ысмағүлбек ( И с м а и л - б е й ,  
И с м а й ы л ; 1851-1914), филолог, ағартушы, 
журналист, баспагер. Ауылда мүсылманша білім 
алған. Воронеж бен Мәскеу қалаларындағы кадет 
корпусында окыған. Жадидизмнің негізін салып, 
насихаттаушысы. Орыс жазушысы И. Тургеневтін 
кемекші хатшысы болтан. Кептеген араб елдерін 
аралап, Мекке мен Мединеге барған. Елге оралғ- 
ан сон, араб алфавитін түркі халыктарынын тіліне 
лайыктап, жана үлгісін жасады. «Қожа сыбан», 
«Турік синтаксис!» т. б. оқу күралдарын жазды. 
1881 ж. «Тәржіман» газет!н үйымдастырып, онда 
казактардың мәдениеті мен тарихына байланыс- 
ты «Қазактар», «Торғай һәм Орал облыстарындағы 
казактардын жағдайы», «Орыс коныстанушыла- 
ры мен жерг!л!кті казактардын күкы», «Қазактар 
және отарлау саясаты», «Түтас халыктын кырғы- 
ны»т. б. макалаларжариялады. «Екі баһадүр», «Күн 
шыкты», «Молда Аббас», «Жүз жылдан сон» ро- 
мандары шыкты. «Айкап», «Қазак» газеттер!мен 
байланыс жасаған. Ә. «Абайдың еңбегі мен өімрі» 
деген макаласында «Исмайыл Гаспринский шыға- 
рған «Тәржіман» газет! Абай кез!нде казак саха- 
расына да көп тараушы ед!» деп, бүл басылыммен 
үлы акыннын таныс болғанын айткан.

М. Қозыбаев.
ГАТТИАрман(ш ы наты -жөнііАрмандо Д а н т е  
Г а т т и ; 1924 ж. т.), француз драматург!, режис
сер. Шығармалары соғыска, зүлымдыкка, фа- 
шизмге, атом кауп!не карсы жазылған. 1958 ж. 
«Абай» романы француз т!л!нде жарык көрген сон, 
алғашкылардын бір! болып п!к!р б!лдірді. Бүған 
дей!н ол Қазакстанда болып, Абай ел!мен таны- 
сып кайткан ед!. Ә-т!н шығармасын окығанда, бар 
дүниен! умытып, халык тарихынын тылсым койна- 
уына к!р!п кет!п, өз!ңд! көшпел! казакпын деп са- 
намаска ешб!р амалын калмайды деп жазды «Мен 
С!зге Абайдын сәлем!н жеткізем!н» деген мака
ласында («Казахская литература в оценке зару
бежной критики» (А., 1971, 127-128-бет).

М. Маданова.
ГЕЙНЕ Генрих (нем!сше аталуы -  Х а й н р и х  
Х а й н е ;  шын аты - Г а р р и ;  1797- 1856), нем!ст!ң 
үлы акыны, лирик, драматург, памфлетш!, публи
цист, саяси сатиранын аскан шебер!. Шығарма- 
ларында еск! Германиянын кемшіл!г!н, мешеулігін 
жан-жакты ашып керсет!п, поэзиянын шоқтығы 
би!к улг1лер!н жасады. «Германия. Қыскы ертег!» 
(1938), «Аныз, ертег!, өлеңдер» (1965), «Лирика» 
(1971)т. б. шығармаларыказактрліндежарыккерд!. 
Ә. студенттерге окыған лекцияларында, Абай шы- 
ғармаларын зерттеген енбектер!нде Г-нің шығар-
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г .  г  ейненің қайтыс болғанына 
ЮОжылтолуынаарналғанмәжіліс. Алматы. 1956

маларына жүгініс жасап, есімін құрметпен атап 
отырған.

Г. Бельгер.
ГЕРАСИМОВ Борис Георгиевич (1872-1934), өлке- 
танушы, педагог. 1902 ж. Батые Сібір орыс гео- 
графиялық қоғамының Семей бөлімшесін ұйым- 
дастырып, жетекшілік еткен. Ә. орынбасары бол
тан. Г. Семей губерниялық архивін басқарған. 
Абайды жақсы білген. Е. Михаэлис қайтыс бол
тан кезде қазанама жазып, оның Абаймен дос- 
тыты, ақын туралы ез пікірін білдірген. Абайдың 
Семейге келіп, өздігінен кітап оқып, білімін жетіл- 
дірудегі тгілабын жотары баталатан. 2 мыңнан ас- 
там мақала жазып, оның 40-қа жуытын Семей гео
графия бөлімшесінде жариялатан. Ғылыми-зерт- 
теу мақалалары ушін куміс медальмен, Потанин 
атыңцаты сыйлықпен марапатталтан. 1905 жылдан 
бастап Семей муталімдер семинариясыңда, кеңес 
партия мектебінде өлкетанудан сабақ берген, ал 
қазақ педагогика техникумыңца Ә-пен, Қ. Сәтба- 
ев, М. Тұртанбаевтармен бірге қызмет еткен.

Н. Оспантеһ.
ГЕРАСИМОВ Георгий Герасимович (1897-1972), 
сәулетші. Қазақстанның еңбек сіңірген қурылыс- 
шысы (1967). Алматыдаты Байланыс уйінің (қазір 
«Главпочтамт»), Қазақ опера және балет театры- 
ның, Қазақ ауыл шаруашылық институтының т. б. 
қурылыстарын жобалау жұмыстарына қатысты. 
М. Әуезов музей-уйінің (1956-57) авторы. Қазақ- 
стан Республикасы Орталық мемлекеттік архивіңде 
Г-тың жеке қорында осы музей-уй жобасының 
уш нұсқасы, салынып біткен уйдің фотосуреті сақ-
талтан. „  „  ^ „

Р. Сариева, Ғ. Исахан.

«ГЕРОЙДЫҢ МОЛ БЕЙНЕЛІ ОБРАЗЫ», жазу- 
шының мақаласы. «Социалистік Қазақстан» газе- 
тінің 1939 ж. 28 қаңтардаты санында жариялантан. 
«Қазақ көркем өнерінің кесек табысы» деген ай- 
дармен «Амангелді» фильмінің экранта шытуына 
байланысты берілген арнайы бетте жарык көрген. 
«Журтшылық көптен күткен «Амангелдіні» қуана қар- 
сы алып, қызыга көріп отыртан» мақтанышын жа- 
сыра алмай, байыпты, талантты режиссер Левин- 
нен бастап, атақты герой образына барын-жанын 
салып ойнатан Елубайдан бастап барлық коллек- 
тивіне көп-көп алтыс айткың келеді деп, өз қурме- 
тін білдіреді. «Фильм зор шындықтың айнасы. 
Тарихи терең сырлы, улы көлемді, мол бейнелі 
шындықтың фильмі» болтанын баталап, қалың бұ- 
қара халық емірінің шындытын көрсету тұртысы- 
нан алтанда, «фильмде жасама бояу, әшекей сияқ- 
ты жалтан көрініс жоқ», фильмнің «қонымды, орын- 
дьі» шытуына «барлытын бір ортата жиып айқын

кып, суйікті қып керсететін Амангедцінің ез обра
зы» басты ықпал еткендігін атап өтеді. Келешек 
істерге улгі болу жөнінде бұл фильм жайынан мо- 
лырақ пікірлер айту қажеттігіне, Амангедді обра
зуй жасауда Елубай... естен кетпес, аса қымбат 
еңбек еткеніне, жотары бата береді. Басты кейіп- 
кердің достарының да «өзінше суйікті, шыншыл, 
жанды бейнелері бар», «жаулары да осал емес» 
деуі арқылы Қ. Байсейітов, Қ. Жандарбеков, Қ. 
Қуанышбаев, Қ. Бадыров ойнатан «айқын, кушті, 
зәрлі көрінген» образдарта токталады. Автор 
фильмнің жақсы жақтарын тана айтып қоймай, 
кемшіліктері туралы да сөз қозтайды. Бұл ретте 
павильон суреттері аздықтан, барлық бояуы сур- 
тылттау шыққан монтаж кемшілігін көрсетеді. 
Фильмнің музыкасын қатты сынта алып: «Қазак 
халқының ен дария әдемі, әсем әндерінің бірде- 
бірін кіргізсе нетер еді?.. Амангедді атын о да есте 
қалдыра туспес пе еді?» деп, қынжылыс біддіреді. 
Кейбір кемшіліктеріне қарамастан, фильм зор 
қуанышпен қуттықтай қарсы алатын фильм болды, 
«Амангелді» ерте шыту керек еді, қазақ халқының 
өмірінен алынтан ең бірінші фильм енді тана шы- 
тып отыр деген тілегін жеткізеді.

С. Қорабай.
ГЕРЦЕН Александр Иванович (лакал аты: И с к а н 
д е р ;  1812-1870), орыс революционер!, фило
соф, жазушы, публицист. Ә. «Абай жолы» эпопея- 
сында Михайлов Абайдың сурауымен патшалыққа 
қарсы курестің аргы тубін айтады. Пушкин зама- 
нынан бері карай келіп, Белинский, Герценге сота- 
ды. Чернышевский аркылы таты көтерілгенін айта
ды деп, СОЛ кездегі саяси жатдайдан хабар береді. 
«Уакытша себі бола ма» деп, бірер усыныстар айта
ды. Сол ретте еңдігі болыс орысша оку бар адам- 
нан болса екен дейді. Ел ішіндегі дау окай шешілу 
ушін, әділетпен аякталу ушін патшалык өкіметі сай- 
лаумен койып журген билер болмаса екен дейді. 
Оның орнына третей билікті усынады. Абайдың осы 
пікірі Герценнің «Былое и думысында» жазылтан 
соттар турасындаты пікіріне ете дел келеді. Герцен 
Россиядаты параны курту ушін халыктың кез ал- 
дында эшкере тергеу болатын болсын жене бурын- 
ты третей соты кайтадан заңта кірсін деген. Абай- 
ДЫҢ ойында да билік, тергеу халыктың камына 
жакын болсын. Журтшылыкка залалды жаманшы- 
лык атаулары орынды жазасын алатын болсын де
ген камкорлык талап бар деп, казак акынының 
орыс ойшылынын шытармаларымен таные болта
нын ескертеді (20 томдык шытармалар жинаты, А., 
1985, 20-том, 221-222-беттер).

Ж. Мотабеков.
ГЕТЕ Иоганн Волфганг (1749-1832), немістің улы 
акыны, Жака заман әдебиеті мен улттык эдеби 
ТІЛДІҢ негізін салушы. Адамзат тарихын, халык тат- 
дырын аскак суреттеген ойшыл. Ол ез тумырында 
1600-дей лирикалык өлең, дастан, баллада, бір- 
неше роман, 54 драмалык шытарма, кеп томдык 
емірбаяндык кітап («Өмір жене акикат»), дуние 
жузінің барлык тіддеріне аударылтан «Фауст» атты 
философиялык трагедия, 12 жыр кітабынан ернек- 
телген «Батыс-Шытыс диуанын» жазып, артында 
мол эдеби мура калдыртан. «Қараңты тунде тау 
калгып» елеңін Абай М. Лермонтовтың аударма- 
сы аркылы орыс тілінен аса керкем етіп казакшала- 
тан (1882), Ә. «Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845-
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1904)» атты монографиясында Абайдың аударма 
еңбектерін сөз еткенде Г-нің шығармаларына 
бірнеше рет жүгініс жасаған. «Жалды театр өнері 
мен казак геагры» деген мақаласында: «Неболма- 
са, Шекспирдің Гамлетіне, Гетенің Фаустына қазақ 
өз еліңде болған, заман шерін айтқан Асан қайғы- 
ны, толғау айтқан Бухар жырауды айырбастар ма 
екен деп», улттық өнердің қадір-қасиетін биік баға- 
лаған. Ал «Мәңгі жасайтын ақын -  Шота Руставе
ли» деген мақаласында Гетенің туындыларын 
«мәңгілік ғаламында айнымас, сөнбес жарығы 
бар, жұдцыздай нық орнаған» шығармалар қатары- 
на жатқызады. «Абай жолы» эпопеясыңда Г. есімі 
2-3 жерде аталады.

Г. Бельгер.
ГИЛИ ас-Саид Абу әр-Рахман (1934 ж. т.), судам 
ақыны, аудармашы. Азия және Африка елдері жа- 
зушыларының Алматыда өткен 5-конференциясы- 
на (1973), 1975 ж. әл-Фарабидің 1100 жылдық ме- 
рейтойына катысты. Абайдың таңдамалы өлеңде- 
рі мен дастандарын араб тіліңце аударып, Мәс- 
кеудегі «Прогресс» баспасынан шығарды (1971). 
Ә-тің «Қазак халкының улы акыны» деген мақала- 
сын кітапқа алғы сез ретінде енгізді. Үлы ақынның 
өлеңдер жинағын «Жазушы» баспасынан жария- 
лады (1989). Бұл аударма жөнінде Египет пен Ирак- 
тың бірқатар газеттері («Әл-гумһурия», «Әл-маса», 
«Тарих аш-шағб») жылы лебіз білдірген. 
ГИПЕРБОЛА (V л ғ а й т у, әсірелеу), әдеби кер- 
кемдеу тәсілі. Бейнеленіп отырған заттың я құбы- 
лыстың баз бір сипаттарын мақсатты турде ұлғай- 
тып, әсірелеп көрсетеді. Ауыз әдебиетін, жалпы 
казак әдебиетінің тарихын зерттеуде зор еңбек 
сіңірген Ә. бірсыпыра еңбектерінде ұлғайтудың 
көркемдегіш тәсіл ретіңде кодданылу ерекшелігіне 
токталған. Зерттеуші бул тәсілді бірде ұлғайту, 
еңці бірде әсірелеу деп атаған. Мысалы: ол киял- 
ғажайып ертегілердегі жауыздык күштерін бейне- 
леуде улғайту тәсілінің колданылуын орынды са- 
найды. «Толып жаткан мыстан кемпір, казык аяк, 
карта тумсык кемпір, жезтырнактар да -  осы сияк- 
ты ұлғайып суреттелген жауыздык бейнесі. Адам- 
ның ез ортасында бір канаушылык, каскейліктей 
озбырлык тулғасы болады. Тек бұл соңғылары кө- 
бінше жалмауыздай керінеу жау емес. Сырты мо- 
мын, ІшІ зор монтаны, аяр бейнелі келеді. Булар 
да шындык, болмыс міндерінен туған. Соны ертегі 
тілімен есіріп, әсірелеп, өрескел жиренішті етіп 
көрсеткен халык киялының шеберлігін көреміз» (20 
томдык шығармалар жинағы, 18-том, 202-203-бет- 
тер) деп, бұл жерде жауыздык күштерінің жире- 
нішті болмысын ұлғайтып-әсірелеп көрсетудің ха
лык максатымен тығыз кабысып жатканын, халык 
киялының жүйріктігін керсететінін ерекше атаған. 
Ал хайуанаттар туралы ертегілерде: «Адамдағы 
кемдікті, мінді бадырайтып, ұлғайтып, жиренішті 
етіп көрсету ушін, сондай сын аркылы жаманшы- 
лыкпен алысу ушін мысал етіп алу ушін болтан» 
(сонда, 212-бет) деп, бул тәсілдің астарлы маты- 
нада кодданылу аясын аша тускен. «Манас» тура
лы белтілі зерттеуінде жырдың маңызын «онда 
топтаскан халыктың тетеурінінің, куші мен 
жауынтерлік сипаттарының ултайтылып -  әсіреле- 
ніп бейнеленуіһіде» (19-том, 123-бет) деп баталай- 
ды. Ал «Абай (Ибраһим) Қунанбайүлы (1845- 
1904)» атты монотрафиялык еңбегінде Абайдың

балаң кезінде Шытыс акындарына еліктеп жазтан 
өлеңдерін талдау барысында, оның колдантан 
«теңеулері шектен аскан әсірелеуді көрсетеді. 
Өмірге, шындыкка жанаспайтын орасандык шы
тыс поэзиясының көп тасырлык датдысы еді» (20- 
том, 93-бет) деп, жас акынның кемшілігін де, оның 
себебін де орыңды атайды. С. Макпыру/ы.

ГИТЛЕВИЧ Исаак Моисеевич (1917 -  ө.ж.б.), кино
оператор, режиссер. Деректі, тылыми-көпшілік 
фильмдермен катар, «Қанатты сыйлык» (1956), 
«Ботатөз» (1957), «Өз журегіңнен сура» (1964) т. б. 
көркем фильмдер тусірді. «Советтік Қазакстан» 
киножурналында (1949, №21) «Абай» романының 
баспаханада басылып жатканы, Ә-тің жұмыс бөл- 
месіңде, жазу устеліңде отыртан және түретеп жүр- 
ген сәті бейнеленген. «Үрпактарта есиет елеңдер» 
атты Абайта те (1966) жазу үстеліңде отыртан Ә-тің 
Мүрсейіт колжазбасын, үлы акынның Кәкітай шы- 
тартан алташкы жыр жинатын көрсетіп жатканы, 
Абайдың мүражайы, ескерткіші, Әуезов мүражайы, 
«Абай әні» фильмінің, «Абай» операсының жар- 
намалары түсірілген. Г. 1999 ж. Ресейдің Дондаты- 
Ростов каласына коныс аударды.
ГЛАДКОВ Федор Васильевич (1883-1958), орыс 
жазушысы. КСРО Мемлекеттік сыйлытының лау
реаты (1950, 1951). Жүмысшы тобының кажырлы 
еңбетін суреттетен. Ә-пен КСРО Жазушылар ода- 
тының әр турлі жиындарында танысып, араласып 
түртан. Қазак жазушысы «Революция жемісі» атты 
макаласында Г-тың трилогиясы окитата бай, көр- 
кемдік бояуы канык, карапайым адамдардың өмі- 
рін шынайы суреттеген деп, осындай тәжірибелі 
жазушылардан үйренуді усынады.

Д. Қонаее.
«ГОГОЛЬ (1809-1852)», жазушының макаласы. 
1937-1938 ж. орта, орталау мектептің 6-сыныбына 
арналтан «Әдебиет хрестоматиясыңда» жариялан- 
ды (106-123-беттер) және онда өз аудармасында 
Г-дің «Ревизор» комедиясының узіндісі берілді. 
«Жас бала Никоша (Гогольді уй іші осылай ататан 
екен) тіпті кішкентай күнінен-ак жазута әуес бол
тан, Ең алташкы окуды Гоголь өз үйінде жалдама 
окытушылардан окиды. Артынан Полтавадаты бір 
окытушының колына апарып беріп, әзірлетіп ба- 
рып, 1818 ж. сол Полтаваның гимназиясына 
тусіреді» деп бастап, Ә. орыс суреткерінің шәкірт 
шатынан сахна өнеріне күмарльғын, өзі кемпірлер- 
д ің күлкі сөздерін жаксы ойнайтынын, алташкы 
әңгімелері «Диканка маңындаты хутор кештерді» 
жазтанын; «Миртород» жинаты казак-орыстар 
түрмысына арналтанын, «Тарас Бульба» мен 
«Бүрынтының алпауыттары» әңтімелері аркылы 
әдебиеттегі орнын біржола аныктатанын, «Реви
зор» мен «Өлі жандарды» А. Пушкиннің үсынтан 
такырыбы негізінде жазтанын, «Ревизордың» те- 
атрда (Петербурт) койылуынан кейінті сынның 
ауыртпалытын көтере алмай, 1836 ж. шетелте кет- 
кенін; «Мен жай адамның колынан келместей бір 
нәрсе тутыза алатын сияктымын. Ішімде гілып кү- 
шіндей бір куш барын сеземін. Енді балалык шак- 
тан есею дәуіріне ауыскандаймын. Бүл менің өмі- 
рімнің бір үлы өткелі болар» деп, В. Жуковскийте 
хат жазтанын, өзін күдай жолына кызмет ететін 
кісі ретінде сезіне бастатанын; 1848 ж. Ерусалим- 
те күлшылык етуте бартанын, содан кайткан соң, 
Константиновский деген бір поппен танысып, сол 
поптың Пушкиннен кайт, діннен безген, кунәһар 
деп үгіттегенін, соның үгіттерінің әсерінен «Өлі



жандардың» екінші бөліміне қанағаттанбай, отқа 
жаққанын жазады. Осыдан соң Ә. шығармаларын 
тақырыптарға бөліп қарастырады. Сөйтіп Г-дің өз 
шығармалары арқылы алға қойған мақсаты -  елді 
жайлаған тоғышарлықты сынап-мінеу арқылы жол 
сілтеп, бағыт беру екенін айтады.

Т. Әкім.
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809-1852), орыс 
жазушысы. 19 ғасырдағы орыс әдебиетінде сын- 
шыл реализм дәстүрін қалыптастырушылардың 
бірі. В. Г. Белинский орыс әдебиетінің тұтас бір 
кезеңін Гоголь дәуірі деп атаған. 1830-31 ж. «Ди- 
канка маңындағы хутор кештері» деген әңгімеле- 
рімен әдебиет әлеміне танылады. Ресей өмірінде 
орын тепкен дүниеқорлық, мансапқорлық, әкімші- 
лік жүйесіндегі екіжузділік, тоғышарлық атаулы- 
ны мысқыл етеді. жұртшылық көзінен тасада, ас- 
тыртын журіп жатқан жемқорлықты, парақорлық- 
ты, әлеуметтік сияқты сырқаттарды аяусыз сынай- 
ды. Гогольдің драмашылық дарынын жарқыратып 
ашқан «Ревизор» (1836) комедиясы орыс әдебие- 
тіңдегі соны құбылыс болды. Пьесада Ресей гу- 
бернияларын тегіс жайлаған парақорлық мықты 
таңбаланды. Ресей болмысының ұсқынсыз, жиір- 
кенішті, көлеңкелі жақтарын айдай әлемге жария 
етті. Ә. аударған «Ревизор» ұзак жылдар қазақ 
театрларының сахнасында койылды, қазақ көр- 
кемдік мәдениетінің тел мүлкіне айналды. Ә. осы 
пьеса туралы; «Ең әуелі бул кітап ірі көркемдік 
суреттермен көрсетіп, сол дәуірдің жай-күйін та- 
нытады. Біліміңді арттырады. Екіншіден, бүгінгі 
өмірімізде ескінің осыларға уқсаған қадцығы бол- 
са, соны күлкі етіп, жоюға себепші болады» деп 
жазды «Гоголь» деген мақаласында.

Р. Бердібай.
ГОЛОЩЕКИН Филипп Исаевич (1876-1941), мем- 
лекет және партия қайраткері. 1925-1933 ж. Қа- 
закстан өлкелік партия комитетін басқарды, ужым- 
дастыру саясатын жүргізуде үлкен қателіктер 
жіберіп, еңбекші халықты ауыр зардаптарға ұрын- 
дырды. 1930 ж. 1 қыркүйекте Алматы қалалық пар
тия жене кеңес белсеңділерінің жиналысыңда жа- 
саған баяндамасында Ә-ті алашшыл, оңшыл, 
сәдуакасовшыл деп атап, «Еңбекшіл казак» га- 
зетінің «ұлтшыл» жетекшілерімен бірге еңбекші- 
лерге интернационалдык тәрбие беру ісін тежеді 
деп айыптады, сөйтіп істің байыбына бармай, 
накактан-накакжалажапты. Осындай айыптаулар- 
дан кейін Ә. 1930 ж. турмеге камалады. Ол соңда 
отырып, 12 желтоксаңда Г-нің атына арыз жаза
ды. Онда езінің ешкандай кылмыс жасамағанын, 
ешбір антиреволюциялык уйымға кірмегенін, тек 
шығармашылыкпен айналысканын баяндай келіп, 
тінту кезінде үйінен алып кеткен «Суғанак сұр» 
повесі мен Абайдың өлеңдеріне жазған алғы сөзі- 
нің колжазбаларында кейбір алаш азаматтарының 
саяси жағынан адал екенін айткан («М.О. Әуе- 
зовтің өмірі мен шығармашылык шежіресі», 1997,
115-126-беттер). ^ ,

М.Қозыбаев.

ГОЛУБОВИЧ Василий Васильевич (1910 -  ө.ж.б.), 
театр суретшісі. Қазакстанның еңбек сіңірген өнер 
кайраткері (1955). 1946-58 ж. Қазак мемлекеттік 
академиялык драма театрының бас суретшісі бол
ды. Ә-тің «Абай» (1949), «Еңлік -  Кебек» (1957) спек- 
такльдерін көркем безеңціріп, драмалык шьгарма- 
ның мазмұнын ашуға барынша улес косты. «Абай» 
спектаклін үздік көркемдегені үшін 1952 ж. КСРО 
Мемлекеттік (Сталиндік) сыйлык берілді. 1958 ж.
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Мәскеу каласыңда өткен казак әдебиеті мен өнері- 
нің онкүндігіңце КСРО Кіші театрының сахнасыңда 
койылған «Еңлік -  Кебек» спектаклінің көркемделуі 
жоғары баға алды. 1947 жыддан бастап Алматы 
көркемсурет училищесінде дәріс берді. 1958 ж. 
Минск каласына (Белоруссияға) коныс аударды,

А. Қуанышбаев.
ГОЛЬДБЛАТ Моисей Исаакович (1896-1980), ак
тер, режиссер, Қазакстанның халык артисі (1943). 
Қазак драматургтерімен коян-колгык жумыс істеп, 
тың койылымдар жасауына тікелей араласты. Ол 
койған О. Вольфтің «Профессор Мамлок» (1941), 
Ә. пен Ә. Әбішевтің «Намыс гвардиясы» (1942) 
койылымдары езінің режиссерлік ерекшеліктеріне 
карай каһармандык һәм романтикалык лирикаға 
жакын, ашык театрлығымен, әсемділігімен, ми- 
зансценаларының айкындығымен дараланды, Ал 
«Еңлік -  Кебек», «Шокан Уәлиханов», «Жалғыз 
ағаш орман емес», «Акан сері -  Актокты» (Ш. Айма- 
нов койған), У. Шекспирдің «Асауға тұсау» спек- 
такльдері 1958 ж. Мәскеуде көрсетілген. «Намыс 
гвардиясын» калай дайындадык» («Социалистік 
Қазакстан», 1942, 29 караша), «Творчество куаны- 
шы» («Қазак әдебиеті», 1957, 22 наурыз») атты ма- 
калаларыңца Ә. пьесаларының сахнаға шығу тари- 
хы туралы ой толғаған.

Б. Қундакбайүлы.
ГОМЕР (б. 3. б. 12-8 ғ.), ежелгі грек акыны. Сокыр 
болтан, ел кыдырып жүріп өлең айткан деген аңыз 
бар. Бізге бірнеше усак шығармалары, «Илиада» 
мен «Одиссея» атты екі поэмасы жеткен. Троя со- 
ҒЫСЫ тусындаты Афинының кым-киғаш окиғаларын 
аркау етіп, бостандык пен бакыт үшін курескен адам 
баласының жеңісі мен күйінішін, куанышы мен кай- 
ҒЫСЫН, жаксысы мен жасытын, асылы мен масы- 
лын жырлады, тебірене толғады. Ә. «Мәңгі жасай- 
тын акын -  Шота Руставели» деген макаласында Г- 
дің екі дастанын кадірі мен касиеті арта беретін, 
мәңгі жасайтын шығармалар қатарына жаткыза- 
ды. Ал «Заман шарты» атты екінші макаласында: 
«Бірак казір мен Гомер туралы Платон айткан бір 
жайды еске салайын. Ол Гомер акын букіл Эллада- 
ны тәрбиеледі деген. Ал тек Элладаны тана 
тәрбиеледі ме екен сол Гомер? Керкеменер біздің 
ІШКІ дүниемізге, жан-жүйемізге эсер етіп, адам- 
дык калпымызды тәрбиелейді. Ең зор шындык осы 
емес пе? Осыны кайтып умьпар едік! Біз көп кез- 
дерде Г омер ез дәуірі адамының дүние тану, дүние 
сезіну ерекшеліктерін бейнеледі деп сейлей де, 
жаза да жүреміз. Соңда бізді отан кумар етіп тар- 
татын тек кана соныта кумарлык, кызыккыштык 
кана ма? Тек қана таза күйдегі эстетикалык наша- 
лану тана ма? Әлде «ескі жырды» оки отыра, біз 
соныңішіненжаңаыртак, сарынтауып, танып, бүгінгі 
күнімізге керек бір нәрсені ала отырамыз ба? Эри
не ала жүреміз. Ендеше бүгін де Гомер біздің за- 
мандасымыздың ойын, сезімін, жанын да тәрбие- 
леуге катыса журеді емес пе?» деп, улы жыраудың 
терең мазмуңды туындысына зор бата берген.

Ғ. Есімов.
ГОНЧАР Олесь (Александр Терентьевич; 1918- 
1995), украин жазушысы, котам кайраткері, КСРО 
(1948, 1949, 1982) жене Украина Мемлекеттік 
П962), Лениндік (1964) сыйлыктарының лауреа
ты. Романдарында фашизмді талкандаудаты ке- 
ңес армиясының ерлігі, кеңес халыктарының ру-
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хани, адамгершілік, отансүйгіштік қасиеттері бей- 
неленеяі. 1960 ж. Ә-пен бірге АҚШ-қа барып қайт- 
ты. Осы сапар туғ>алы «Ақыл-білімнің кені еді» де
ген естелігіңде ұлы жазушының рухани жан дүние- 
сінің қазақ даласындай кең екенін толғаған. Де- 
легацияның хүрметіне арналған кеште сейлеген 
кезде Әуезов сонау бір асық ойнап, асыр салған 
балалық шақтағы көз жеткісіз көгілдір даладан 
бүгінгі адамзат мәдениетінің шыңына шығып, ой- 
ындағысын ортаға салып түрған жандай еді деп, 
қазақ қаламгерінің ой тереңдігі мен данышпан- 
дық құдіретін сүйсіне жазған («Жүлдыз», 1967, 109- 
бет; «Біздің Мухтар», А., 1976, 69-70-беттер). Ә. 
«СССР халықтары әдебиеттерінің өркендеуі» атты 
мақаласында Г-дың жаңа тақырыпты игерудегі 
үлесін атап айтқан,
ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич (1908- 1954), орыс 
жазушысы. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1946, 1952). Ә-пен КСРО Жазушылар одағы- 
ның әр турлі жиындарында танысып, берік шығар- 
машылық қарым-қатынас орнатты. Одақ жазушы- 
лары басқармасының пленумында бірлесіп жаса- 
ған «Қазақ кеңес әдебиеті өркендеуінің кейбір 
мәселелері» атты баяндамасында Ә-ті қазақ әде- 
биетінің кешбастаушысы ретінде бағалаған («Лите
ратурная газета», 1948, 18 желтоқсан).

Д.Қонаев.
ГОРДЛЕВСКИЙ Владимир Александрович (1876- 
1956), орыс шығыс зерттеушісі, филолог, тарих- 
шы. КСРО Ғылым академиясының академигі (1946), 
профессор (1916), Түрікменстанның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері. 1905 жылдан бастап түркі тілдес 
халықтардың ауыз әдебиетін, жазба әдебиетін, 
тарихы мен этнографиясын зерттеді. Бул салада 
300-дей ғылыми еңбек жазды. 1914 ж. академик А. 
Веселовскийдің құрметіне «Әл-шархият» («Шығыс- 
тану») жинағын қүрастырды. Осыған орай «Қазак» 
газетіне қазақ әдебиетінің озық үлгілері мен Абай- 
дың, М. Дулатовтың шығармаларын өзіне жолдау- 
ды етінеді. А. Байтурсынов пен Дулатов дайындап 
жіберген Абайдың елеңдері сол жинақтың 227-230- 
беттеріңде аударылып берілді. Сейтіп Г. ұлы ақын- 
ның шығармаларын туңғыш рет орыс тіліңде жария- 
лады. Бұл туралы Ә. Абайды танудың тарихында, 
Абайды ғылым жөнінде тусініп-тану әрекеті көптен 
бері жанданып келе жатқанын, Абай елгеннен кейінгі 
әрбір 10 жылда ақынның еске алынып отырганын, 
Абайға арналған алғашқы тексеру 1914 ж. «Әлша- 
рият» жинағыңда жарияланғанын жазды («Абайта- 
нудан жарияланбаған материадцар», А., 1988, 130- 
бет). Жазушы менғалым бірнеше рет кездесіп, пікір 
алысқан.

Ә. Қайаар.
ГОРЬКИЙ ( Пе шк о в )  Алексей Максимович (1868- 
1936), орыс жазушысы. Жумысшылар өмірін, бур- 
жуазиялық 3 ұрпақтың тарихын, Ресейдің револю
ция жылдарындағы тіршілігін бейнеледі, револю- 
циялық тақырыгтты көтерді. Драматургия саласын- 
да мол мүра қалдырды. Г-дің реалистік бағыты 
мен керкемдік танымы 20 ғасырдың басындағы 
көркем өнердің дамуына ерекше ықпал етті. Ғ. Мү- 
сірепов оған еліктеп, өзінің ана туралы белгілі әң- 
гімелерін жазды. Ә. өзінің «Қараш-Қараш оқиға- 
сын» Г-дің «Челкаш» повесінің әсерімен жазғаны 
туралы бірнеше рет айтты. Г. қайтыс болғаңда Ә. 
«Қош бол» мақаласында. Жер үстінде бірден-бір

әділетшілік жолымен қурылған жаңа өмірдің жо- 
лында күресуші әрі жырлаушысы болған асқан ке- 
меңгер, улы адамнан айрылу жер жузі еңбекшілері 
үшін орны толмастық шығын. Бул адамның мәңгі 
еңбек жолына сарп етілген турмыста сирек ұшы- 
райтын улгілі өмір -  біз үшін мәңгі ешпестік шам- 
шырақ болсын» деді («Қазак әдебиеті», 1936, 23 
маусым). Жалпы әдебиеттану туралы ой-толғаныс- 
тарында, мақалаларында, әсіресе фольклорға 
қатысты зерттеулеріңде Ә. Г-дің пікірлеріне суйе- 
ніп, сілтемелер жасап отырды («Ауыр қаза», «Октя
брь еркені», «СССР халықтары әдебиеттерінің өр- 
кеңдеуі»т. б. еңбектері). «Үлттар әдебиетінің улгілі 
досы» мақаласында бул алып адамның мәңгі ең- 
бек жолына сарп етілген тұрмыста сирек ушырай- 
тын улгілі өмірі -  біз үшін мәңгі өшпес шамшырақ 
болады деп жазды тебіреніп.

А. Жуанышбеков.

ГРАНИН (Г е р м а н) Даниил Александрович (1919 
ж. т ), орыс жазушысы, Соц. Еңбек Epi (1989), КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1978). Ә-тің 
80 жасқа толуына байланысты Семей каласында 
еткен салтанатты жиында сез сөйлеп, біздің Руста
вели, Пушкин, Толстой, Әуезовтерге арналған сал
танатты жиындарымыз бүкілхалықтық мерекеге 
ұласып, барлық ұлт өкілдерінің данышпан сурет- 
керге деген сүйіспеншілігі мен қурметін паш етеді. 
Ә. әр турлі елдердің адамдарына жазушы әрі ақын 
Абайдың тағдырын, қазақтардың дүниетанымын 
таныстырды. Сейтіп автор мәңгі өлмес эпопеясын- 
да суреткер һәм ақынның киын да курделі, қайғы- 
лы да мазмунды өмірін суреттеп берді деп, ыстық 
лебізін білдірді («Мұхтар Әуезов -  совет әдебиеті- 
нің классигі», А., 1980, 47-48-беттер).
ГРЕК ӘДЕБИЕТІ. Ежелгі финикия жазуы негізінде 
қалыптасқан. Ә. көне грек әдебиетінің даму тари
хын жете білді, Өзінің «Философия жайынан», 
«Жалпы театр өнері мен қазақ театры», «Заман 
шарты» атты зерттеу мақалаларында ежелгі Элла
да әдебиетінің барлық болмысына тоқталып, оны 
жан-жақты талдады. Ғылыми-техникалық прогрес- 
тің заманында керкем әдебиеттің орны әлсірейді 
деген бүкілодақтық пікір таласы тусыңда Ә. «Неше 
мың жылдар бойына адамзаттың көп дәуірлердегі 
көп халқының творчестволык қуатымен жасапған 
қымбат казыналы өнерін бугін есептен шығара к,ою 
жол емес. Қаңдай ғылымның қандайлық ғажайып 
табыстары тұрғысынан қарасақ та олай ету жол 
емес дер едік. Бірақ қазір мен Гомер туралы Пла
тон айтқан бір жайды еске салайын. Ол: Гомер 
ақын бүкіл Элладаның тәрбиеледі деген. Ал тек 
Элладаны ғана тәрбиеледі ме екен сол Гомер? 
Маркстің айтқаны кәне? Грек өнері: «Осы шақта 
да бізге керкемдік рахатын береді де, белгілі дәре- 
жеде әлі кунге шеніне ілестірмейтін әсем үлгі, дәл 
таразы боп тура береді» деген. Көркеменер біздің 
ішкі дуниемізге, жан-жүйемізге эсер етіп, адам- 
дық қалпымызды тәрбиелейді. Ең зор шындық 
осы емес пе? Осыны қайтып умытар едік! . .  Әлде 
«ескі жырды» оки отыра, біз соның ішінен жаңа 
ырғақ, сарын тауып, танып бүгінгі кунімізге керек 
бір нәрсені ала отырамыз ба? Әрине ала жүреміз. 
Ендеше бүгін де Гомер біздің заманымыздың 
ойын, сезімін, жанын да тәрбиелеуге қатыса жу- 
реді емес пе!» -  деп пайымды пікір білдірді (20 
томдық шығармалар жинағы, 1985, 20-том, 220- 
221-беттер). Қазақ әдебиетінің тарихы мен фольк- 
лоры туралы зерттеулерінде ежелгі грек аңызда- 
ры кейіпкерлерінің казак ауыз әдебиетіндегі шен-



дес үлгілерін салыстыра баяңдады. Ә. «Жалпы те
атр өнері мен қазақ театр» атты мақаласында Еу ро
ла театрының тарихы өте кәрі заманнан бастала- 
ды; театр өнерін алғашқы туғызған ел -  грек жұр- 
ты; грек театрының басы осыдан екі жарым мың 
жыл бұрын басталған... Кейінгі заман театрының 
барлығы да сол улгіні осы грек театрынан алған; 
Эсхил, Софоклдердің драмалары шыққан соң, 
Дионистің тойы кез келген жерде жасалмай, арна- 
улы театрда көрсетілетін болтан... Содан кейінгі 
замандарда драмаға кірушілердің саны кебейе 
берген; Эсхилдан соң Софокл, одан кейін Эври
пид заманында бурынғы Дионистің тойыңца айты- 
латын «Теке жайындағы өлеңдер» әдебиетінің ең 
сұлу, ең зор түрінің бірі болтан драма, трагедиялар 
тутан» деп жазды. (Шытармаларының 50 томдық 
толық жинаты, 1998, 3-том, 10-17-беттер). «Фило
софия грек тілінде хахиқатқа, даналыққа құмар- 
лық деген сөз. Бар тылымның да құмары -  хахи- 
қат. Философияның қүралы -  толтаулы терең ой. 
Іздейтіні -  мүтіл дүниенің ең әуелгі сыры, негізгі 
хахиқаты. «Философияның басы -  тандану» дейді 
Аристотель. Таңданудан барып адам бірнәрсені тек- 
сере ойлайды. .. Философияның тарихы екі дәуірге 
бөлінеді. Бірі ескі философия, бірі жаңа филосо
фия деп аталады. Ескі философияның басы Ғайса 
пайтамбар тумастан мың жыл бұрын басталтан. Бүл 
тылымның алташқы буынын бекітіп, ілгері қадам 
басуына себепші болтан грек жұрты, оның ішіндегі 
философия дүкенінің іргесін көтерушілер тарихтаты 
гректің белгілі жеті данышпаны. Сол жетеуінің 
ішіңдегі философияның ең жақын атасы деп сана- 
латын кісі -  Фалес. Ескі философияның дәуірі XV- 
XVI тасырлардың ішіне шейін жүріп келген» деп 
батамдайды (сонда, 1-том, 76-бет). Ә-тің «Абай 
жолы» роман-эпопеясынан үзінділер 1958-59 ж. 
гректің үлттык «Периодико мае» әдеби журналын- 
да жарияланды. Оған К. Фракискатос «Мүхтар 
Әуезов» деген алты сөз жазды (1958, №6).

Т. Қүдакелдіүлы.
ГРИЗБИЛ Георгий Иосифич (1929-1983), компо
зитор. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясын оқытаннан 
кейінгі әсермен симфониялық оркестрге арнап 
«Абай» поэмасын жазды (1956). Шытарма партитү- 
расына полифониялық тәсілдермен өңделген 
Абайдың бірқатар әндерінің әуендерін енгізген, 
ақын өмірінің күрделі кезеңдеріңдегі кеңіл күй тол- 
қынысын, ішкі жан дүниесін сәтті бейнелеген. 
ГРИНЬКО Дмитрий Григорьевич (1905-1986), укра- 
ин әдебиет сыншысы, прозашы, аудармашы. «Бу- 
кілхалықтық қурмет» мақаласыңда Ә-ті Лениндік 
сыйлық апумен қүттықтаса, («Літературна газета», 
Киев, 1959, 24 мамыр), «М, Әуезов бейнесі» атты 
мақаласында ұлы жазушының мезгілсіз каза бол- 
танына қабыртасы қайыса қайгырды («Літератур- 
на газета», 1961, Киев, 4 шідце). «Абай жолы» эпо
пеясын украин тіліне аударды (1959, 1972).
ГРОСС Северин (1858- е. ж. б.), поляк халықшыл 
революционер!. Жер аударылу мерзімін Семейде 
етеп, 80-жылдарда Абаймен достық қарым-қаты- 
наста бодцы. 1877 ж. Петербург университетін бі- 
тірген. 1880 ж. осы жылдың орта шеніңде құрылг- 
ан поляк жастарының қүпия революциялық ұйымы- 
на қатысқаны үшін Батыс Сібірге жер аударылды. 
1883 ж. Г. Семейге қоныс аударып, онда да поли- 
циялык бақылауда болды. Семейде ол статисти
ка комитетінде жүмыс істеп, сонымен қатар қотам- 
дық кітапхананың жүмысы мен жергілікті мүражай- 
дың құрылуына кеп күш сіңірді. Қазақтың дәстүрлі
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құқықтык ережелерін зерттеу жұмысына тартылып, 
1884 ж. маусым айында өз жүмысына орай Абай- 
дан кеңес any мақсатында Семей уезінің Шыңгыс 
болысына барып қайтуга рүқсат алады. Г-тың заң- 
герлік жетік білімі, тылыми ататы болды, фран
цуз, неміс тілдерінде сейледі, экономика тылымы- 
мен айналысты. Абайдың орыс саяси жер аударыл- 
тандармен, оның ішінде Г-пен қарым-қатынасын 
Ә. «Абай жолы» роман-эпопеясытща Михайлов пен 
Павлов бейнесі аркылы берді. Ә. бұл қарым-қаты- 
настардың сан қырлы болтанын ескеріп, жинақы, 
типтік бейнелер жасатан. Осы образдарта қатыс- 
ты материал жинау барысына Ә. Г-қа қатысты 
көптеген мүрататтық материадцар қаратан.

Д. Қонаев.
ГРУЗИН ӘДЕБИЕТІ. Ә. өзінің көптеген зерттеу- 
лері менгылыми мақалаларыцца Г. ә. туралы әрқа- 
шан жылы лебіз білдіріп, оның көрнекті өкіддері 
мен негізгі даму тенденциялары туралы жазтанда 
қазақәдебиетімен байланыстыра отырып зерттеді. 
Г рузин эпосы «Амиран» жыры, 13 тасырдаты грузин- 
нің үлы ақыны Ш. Руставели мен оның әлемге әй- 
гілі «Жолбарыс терісін жамылтан батыр» атты дас- 
таны, 19 тасырдаты грузиннің көрнекті классик 
ақындары И. Чавчавадзе мен А. Церетели шытар- 
машылыты, 20 тасырдаты кернекті жазушы Л. Киа- 
чели мен ірі ақын Г. Леонидзенің асқақ үнді поэ- 
зиясы талым назарынан тыс қалтан жоқ. Г. ә. тура
лы жазтанда Ә. оның «ең ірі құбылысы болтан, ең 
ірі ақын Шота Руставели» шытармашылытынан 
бастап, бұл үлы түлтата 1937 ж. екі бірдей макала 
арнады: «Мәңгі жасайтын ақын -  Шота Руставе
ли» және «Көркем жырдың үлы ақыны». Екі макала 
да үлы акынның «Жолбарыс тонды жортуылшы» 
поэмасының жазылтанына 750 жыл толуына бай- 
ланысты жазылды. Алташкы макаласында «мәң- 
гілік таламында айнымас, сөнбес жарыты бар» 
«ұлы шытарма» катарында Ш. Руставелидің әлем- 
ге әйгілі поэмасына кеңінен талдау жасайды. 
«Керкем жырдың ұлы акыны» атты макаласында 
да Ш. Руставели поэмасына кайта оралып, Шота 
жалтыз грузин халкының Шотасы емес, оның мұра- 
сы казак окушысына да алтын кор, асыл казына 
болып табылады дейді. «Жаксы аударма аркылы 
Шотаның эсем жыры» барлык казак окушысының 
сүйікті кітабына айналатындытына кәміл сенеді, 
Бұл ретте поэманың тез танылу сырының «екі түрлі 
зор ерекшелігін»: «грузин жұртының халыктык- 
ұлттык касиетін білдіретін жаты» мен «жалпы адам 
баласының ерекшелік касиеті» сиякты белгілерін 
атайды. Шотаның акындык талантының өзгеше 
бір ерекшелігі ретінде оның «тар аудаңда калмай, 
грузин елінің сыртына шытып, өзге көп елдер жай- 
ында кеңінен толтап, әсем етіп жырлайтынында» 
деп сыртүйеді, 1937 ж. «Литературный Казахстан» 
журналының 11-12-санында Шота Руставели тура
лы жариялатан «Өлмейтін акын» («Бессмертный 
поэт») атты макаласында ұлы акын жайлы осы 
ойын кайталап, оның поэмасының Шытыс пен 
Батыс мәдениеттерінен рухани нэр ала отырып, 
«сонымен бірге езіндік дербес тәуелсіз мәдениет- 
тің ескерткіші болып калды. Өткендегі мәдени мұ- 
раның әлемдік інжу-маржанына косылтан бұл үл- 
кен улестің жаңа да кайталанбас мән-маңызы 
осында жатса керек» деп корытынды жасайды. 
«Социалистік ұлттар әдебиеттерінің даму ерекше-
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ліктері» атты зерттеу мақаласыңда көрнекті гру
зин романшысы Л. Киачелидің шынайы халықтық 
шығармаларының идеялык-көркемдік сапасына 
жоғары баға беріп, Н. Николадзенің өткен ғасыр- 
да кейбір шығармаларын орыс тілінде жазғаны- 
мен, Г. ә-інің көрнекті өкілі болып қалғанына на- 
зар аударады. «СССР халықтары әдебиеттерінің 
өркендеуі» атты көлемді зерттеуінде кеңес ха- 
лықтары әдебиеттерін төрт топқа бөліп қарасты- 
рып, үшінші топтағы Кавказ халықтарының әде- 
биеттері қатарында Г. ә-іне тоқталады. Өткен ға- 
сырдағы Г. ә-інің тамаша үлгісі ретіңде Чавчавад- 
зе есімін атап, ағартушы-демократ ретіңде «орыс- 
тың классиктерінен анық реализм өнерін үйрен- 
ген»де, соларқылы «өмірді нақтылы суреттеп, көр- 
кем өнерімен халқына кызмет еткенін» сөз кыла- 
ды. Зерттеудің «Кавказ халықтарының әдебиеті» 
атты арнайы бөліміңде Г. ә-ін жеке шолып қарас- 
тырып, грузин эпосы -  «Амиран» жыры ауыз әде- 
биетінде ерекше орын алатындығын айтады да, 
Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» 
атты поэмасын «аса зор ескерткіш», ал авторы- 
ның «Қайта туу» идеясының алғашқы жаршысы» 
болғанын жоғары бағалайды, шығарманың 
көркемдік ерекшеліктері мен басты кейіпкерлер- 
дің іс-әрекеттеріне токталады. «Вепхис-Тха-оса- 
ни» поэмасының «отаншылдық пафосы да зор» 
екенін, тіл шеберлігі мен халықтық қасиетін айту 
арқылы жалпы Г. ә-інің өсіп-өркендеуіне тигізген 
үлкен ықпалын атап өтеді. 19 ғасырда Г. ә-інің 
дамуында ерекше орын алған ақындар ретінде 
«Белинский мен Чернышевскийдің жолына тускен 
60-жылдардағы грузин кайраткерлері» деп Чавча- 
вадзе мен Церетелилердің шығармашылығын сөз 
етіп, қазіргі әдебиеттің көрнекті өкілдері қатарын- 
да жазушы Киачели мен «грузиннің бугінгі ірі 
ақыны» Г. Леонидзе таланттарына үлкен баға 
береді. «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845- 
1904)» атты монографиясында Абайдың ақындық 
нәр, қор алған тектері, іздену өрісі, ақындық диа
пазоны кең болғандығын айта келіп, бұл ретте 
Руставелидің араб, иран және батыс мәдениетте- 
рінен үлгі-өнеге апғандығын зерттеушілердің жа- 
сырмай айтқандығын мысал етіп келтіреді, «соны 
Руставелидің өз заманынан бойы озған ерекше 
касиеті деп айтады», сөйтіп Абайдың рухани арна- 
ларымен өзектестіре қарастырады. «Әдебиеттер 
байланысы туралы» атты мақаласында да (1959) 
осы тақырыпты өрбітіп, орыс классикалық әдебие- 
тін және сол арқылы әлем әдебиетінің озық дәс- 
түрлерін шығармашылықпен дамытқан, ұлттық 
әдебиетке жаңашылдык үрдіс әкелген ақын-жа- 
зушылар шоғырында Чавчавадзе есімін қүрмет- 
пен атайды. Өз кезегіңде Г. ә-інің қайраткерлері 
де Әуезовтің жазушылық талантын жоғары баға- 
лап, жылы лебіздербіддірді. Көрнекті грузин ақыны 
Леонидзе Ә-тің 60 жылдьгына байланысты құттық- 
тауыңда, «Абайдың» авторын, халық өкілдерінің 
игі мінез-құлықтарын шебер суреттеген дана да 
мәдениетті жазушы Ә-ті өте кұрмет түтатынын ай- 
тып, оныңкдрапайымдылығы, ақыл-парасаты тура
лы, онымен болтан жаркын жүзді кездесулер ту
ралы тебірене жазған. Көрнекті грузин және кеңес 
ғапымы Г. Ломидзе «Абай жолы» роман-эпопея- 
сыңда интернационализм тақырыбының қалай иге- 
рілгеніне баға беріп, 1977 ж. 28 кыркүйекте Алма-

тыда өткен «Мұхтар Әуезов және оның шығарма- 
шылык мұрасы» атты Бүкілодақтық ғылыми-тео- 
риялық конференцияда «Мүхтар Әуезов шығар- 
машылығының көп үлтты кеңес әдебиеті ушін ма- 
ңызы» деген тақырыпта мазмұнды баяндама жа- 
сады. Ә-тің туғанына 90 жыл толуына байланыс
ты туған жері бұрынғы Семей облысындағы ме- 
рейтойына арналған салтанатқа (1987, 26-28 кыр- 
күйек) Грузия Жазушылар одағы басқармасының 
хатшысы X. Берулава қатысып, Семей қаласын- 
дағы салтанатты кеште сөйлеген сөзінде Ә-пен 
талай рет кездескенін айта келіп, оның интерна
ционалист! к , азаматтық қасиеттері, шешен сөзі, 
терең білімі таң қадцыратынын; грузиндер Шота 
Руставелиді қаңдай көрсе, Ә-ті де сондай көретінін 
мақтан етті. Осы тойға қатысқан грузин әдебиетші- 
сі У. Рихинашвили Ә-тің Бөрілі ауылындағы мүра- 
жайын көріп-танысқанда: «Мынау таңғажайып ел- 
сіз далада ашылған тамаша мүражай М. Әуезовтің 
рухын қалыптастырған, езінің қайталанбас көздері- 
мен мына тамаша даланы, өз халқын көруге, Абай- 
дың өз жан дуниесіне жақындьғын байкауға жағ- 
дай жасаған барлық жайды сезінуге мүмкіндік 
берді» деп жазды. Г. ә-ін зерттеуші Р. Маргвелаш- 
вили «Советская Аджария» газетінің 1957 ж. 18 қа- 
зандағы санында «Аса көрнекті қазақ жазушысы 
(М. Әуезовтің туғанына 60 жыл толуына орай)» де
ген тақырыпта грузин тілінде мақала жариялады.

С. Қорабай.
ГУСЕЙН Мехти (шын аты-жөні: Мехти Әли оглы 
Г у с е й н о в ;  1909-1965), әзірбайжан жазушысы, 
мемлекет, қоғам қайраткері. Әзірбайжанның ха- 
лық жазушысы (1960), КСРО Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1950). «Абай» -  үлттық ескерткіш» 
деген естелігінде Ә-пен көп жыл бойы таныс-біліс 
болып, ағалы-інілі адамдардай зор сыйластықпен 
қарым-қатынас жасағанын елжірей еске алып: 
«Мұхтар Әуезов -  көпшілік оқырман қауымға 
кеңінен насихаттауға барынша татырлық көркем 
прозаның асқан шебері, адуын драматург, ірі со
вет ғалымы, бір сөзбен айтқанда, аты мәңгі өш- 
пейтін классик жазушы. Оның тәжірибесі кейінгі 
жеткелең үрпақ әдебиетшілерге үлгі боларлық» деп 
жазған. Қазақ жазушысының Лениндік сыйлық 
алғанын қүттықтап жіберген жеделхатында: «Үлы 
совет әдебиетінің патриархын қүшақтап сүйемін» 
деген ыстық ықыласын білдірген («М. О. Әуезовтің 
өмірі мен шығармашылық шежіресі», А., 1997, 663- 
бет). Ә. өзінің «СССР халықтары әдебиеттерінің 
өркендеуі» атты еңбегінде Г-нің «Таңертең» рома- 
нын М. Горький дәстүрімен жазылған озык шығар- 
малар қатарына жатқызса, «Жыл келгендей жаңа- 
лық сеземіз» деген мақаласыңда «Апшерон» рома- 
нын үлттык жүмысшы табының пайда болуын су
реттеген толымды туынды деп бағалаған.

Н. Акбай.
«ГҮЛДЕНГЕН БАҚТА» («В ц в е т у щ е м  саду»),  
жазушының шағын мақаласы. «Правда» газетінде 
1958 ж. 12 желтоқсанда -  қазақ әдебиеті мен өнерінің 
Мәскеуде өткен онкүндігі ашылған куні шыққан. 
Автордың ойынша, «казак әдебиеті мен өнері да- 
муының казіргі кезеңдегі негізгі ерекшелігі -  жап- 
пай гүлденуі. Жас социалистік мәдениет шынымен 
гулденген бак секілді» екенін айта келе, Ә. жетекші 
ұжымдарды, «айкын көркемдік табыстар майда- 
нын» жан-жакты баяндаған, сонымен катар 
онкүндікте әдебиет тарихы мен сынына арналған 
жинактар мен монографиялык зерттеулерді атаған.

А Омарова.
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X. A- Ғаббасов.

«ГҮЛДЕНУ ҚАРСАҢЫНДА»
( «Нак ану не  расцвета») ,  
жазушының мақаласы. «Лите
ратурная газетаның» 1945 ж. 
31 наурыздағы санында жа- 
рияланған сұхбаты. Жазушы- 
ның бір уйлену тойында дом- 
быраға салып айтқан тамаша 
әніне тәнті болған қалыңдық 
әкесінің мұндай әсерлі әннің 
иесі кім екендігін сұраған са- 
уалына бул «Татьянаның хаты» 
өлеңінің авторы Пушкин, әнін 
жазған Абай екендігін құлағ- 

дар етіп, бұл шығарманың қазақ даласына таралу 
тарихынан, Абайдың ақыңдық өнері жайлы әңгіме 
шертеді, ұлы ақын өміріндегі ертегіші Баймағам- 
беттің алар орнына тоқталып, оның жас Абайға 
Батыс Еуропа классикасы мен орыс әдебиетінің 
кептеген туындыларын әңгімелеп бергендігін, 
кейін өзі де осы кісінің аузынан Пушкиннің «Дуб
ровский» повесі мен «Бұлан» атты шытырман 
оқиғалы романды естігенін айтады. Алда ететін 
Абайдың 100 жылдық мерейтойына дайындық 
барысы туралы баспалар мен ғылыми мекеме- 
лердің, өнер орындарының базарлығы туралы 
кеңінен әңгіме қозғайды да, казіргі қазақ әдебиеті 
туралы ойларға ауысады. Соғыстың бастапқы 
кезінде қазақ драматургтерінің көп пьеса жазып, 
бул шьғармаларының керкемдік жағы солғын шық- 
қандығын, 1943 жылдан бастап драматургияда 
және әдебиеттің басқа жанрларыңца тың езгеріс 
байқалып, көркемдік қундыльғы жағынан бірнеше 
тамаша пьеса емірге келгенін сез етеді. Бұл ретте 
Ш. Хұсайынов, С. Мұқанов, Ә. Әбішев, Ә. Тәжі- 
баев, Ғ. Мүсірепов есімдерін атайды. Ақындардың 
да соғыстың бастапқы кезінде әскери тақырыпқа 
сүреңсіз, ұраншыл өлеңдер жазып, қазір сюжетті 
поэмалар жазуға ұмтылғандарын, бұл орайда 
Ғ. Орманов лирикасын ауызға алады, оның 
өлеңдерінде Абай мен улы орыс классиктерінің 
ықпалы байқалып, жаңа мазмұнмен байи түскенін 
атап етеді. Соғыс жылдары белгілі халық ақыңда- 
ры Н. Байғанин, Н. Баймұратов, Н. Бекежанов, 
И. Байзақовтардың шығармашылығыңда өзіндік 
жаңа үрдістер байқалып, патриоттық такырыпқа 
тамаша поэмалар шьғарғаңдьғын тілге тиек етеді. 
Проза саласыңда да керкемдігі құнды шьғармалар 
емірге келгендігін, осы ретте мунайшылардың 
еңбектегі ерлігін баяңдаған Ғ. Слановтың «Жанар- 
тау», тарыдан әлемдік рекорд жасаған Шығанақ 
Берсиев туралы Ғ. Мустафиннің повестерін мысал 
қып келтіреді. Сонымен бірге Қазақстандағы ірі 
енеркәсіп орындары мен мақта, мал, балық шаруа- 
шылықтарында еңбек етіп жатқан адамдар, кен- 
шілер емірі мен тылдағы әйелдер ерлігі жайлы 
шьғармапар жазылмағандьғына қынжылыс бідці- 
реді. Қазақ әдебиетінің дамуына соғыс кезінде 
тоқтап қалған әдеби журнал мен газеттің шықпауы 
да кері әсерін тигізгендігін баса айтады. Сухбат 
соңын «әдебиеттің одан әрі дамуы ушін бізде та- 
лантты адамдар да және барлық объективті жағ- 
дайлар да бар» деген нық сеніммен аяқтайды.

С. Қорабай.
ҒАББАСОВ Халел (X а л и о л л а) Ахметжанулы 
(1888-1931), оқытушы, экономист, қоғам қайрат- 
кері. Алашорда укіметінің мушесі. Алаштың 1917 
жылғы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында өткен 
Бірінші букілқазақ съезінде Букілресейлік қурыл-
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тай жиналысына депутаттыққа усынылған. Сол 
жылғы желтоқсанның 5-13 кундері Орынбор қала- 
сында еткен Алаштың екінші букілқазақ съезінде 
кун тәртібіндегі өзекті проблемалар (автономия, 
милиция, Үлт Кеңесі т.б.) бойынша баяндама жа- 
сап, Алашорда укіметі -  Үлт Кеңесінің қурамына 
муше болып сайланады. 1918 жылы 2 сәуірде 
Ә. Бөкейханов және Ә. Ермековтермен бірге Ха- 
лық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы В. Ленин, 
Үлт істері Халык комиссары И. Сталинмен Алаш 
автономиясын тану жөнінде келіссездер жүргізеді. 
1928 жылы қуғынға ушырап, жер аудартылған. 1924 
ж. Абайдың қайтыс болғанына 20 жыл толуына 
байланысты Семейде еткізілген кеште «Абайдың 
өмірбаяны» деген баяндама жасады. Ғ. Семейде 
туып-өскендіктен, Ә-пен таныс-біліс болған, сту
дент Мухтарға ақшалай жәрдем керсетіп, кемек 
беріп турған. Бул туралы улы суреткер: «Ленинг- 
радта жургенімде Ғаббасов Халелмен жолыққа- 
ным рас, оны бурын да білетінмін, екеуміз семей- 
лік жерлес болатынбыз, жағдайым кетіңкіреп жур- 
ген соң, кейін қайтарамын деп, біраз қарыз ақша 
сурадым. Ғаббасов маған 125 сом берді» деп есіне 
алады 1931 ж. НКВД тергеушісіне берген жауабын- 
да («М. О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық 
шежіресі», А., 1997, 123-124-беттер).

Б. Байғалиев.
ҒАБДУЛЛИН Мәлік (1915-1973), ғалым, жазушы, 
педагог, қоғам қайраткері. Кеңес Одағының Ба
тыры (1943), филология ғылымының докторы 
(1959), профессор (1959), КСРО Педагогика Ғылым 
академиясының академигі (1959), Қазақстанның 
еңбек сіңірген ғылым қайраткері (1961). Ғылыми 
еңбектері ауыз әдебиетін зерттеу, фольклор жанр- 
ларын талдау мәселелеріне арналған. «Қазак хал- 
қының ауыз әдебиеті» (1958, 1964, 1995), «Қазақ 
эпосы» (1971), «Қазақ халқының батырлық жыры» 
(1972) монографиялары, «Қазақ әдебиеті» оқулы- 
ғы (8-сынып) т. б. еңбектерінде Ә-тің фольклор 
туралы айтқан пікір-тужырымдарына унемі жугініс 
жасап отырған. Ал «Қобыланды батыр» (1940), 
«Төлеген Тоқтаров» (1948), «Абай» романы -  со
вет әдебиетінің зор табысы», «Совет әдебиетінің 
мақтанышы» (екеуі де -  1949) мақалаларында улы 
суреткердің жазушылық шеберлігі женінде ой бө- 
ліскен. 1955 ж. Ә. Ғ-нің поэзия жайыңда пікір алы- 
суға шақырған хатына жауап қайтарып, «әдебие- 
тіміздің улы саласы -  поэзияның бүгінгі керегіне 
жарарлық біраз жайлардың» бетін ашқан.

Б. Майтанов.
ҒАБДУЛЛИН Ньғмет (1927-2005), жазушы, ғалым. 
Филология ғылымының докторы (1975), профес
сор (1979), ҚазПИ-ді бітірген (1950). Ғ. кептеген 
ғылыми-зерттеу еңбектерінің авторы. «Замандас 
келбеті» монографиясында қазақ прозасындағы 
жаңа адам образын талдауда озық нәтижелерге 
жетті. 1981 ж. «Уақыт сыры» атты мақалалар мен 
зерттеулер жинағы, осы жылы «Ғабит Мусірепов -  
драматург» атты монографиясы жарық керді. 
Ғ-нің ғылыми-зерттеу еңбектерінің ішінде Ә. шы- 
ғармашылығының біраз қырлары зерттелді. «За- 
маңцас келбеті» монографиясы мен «Уақыт сыры» 
кітабындағы, біраз жеке зерттеу мақалаларындағы 
зерттеушінің пікірлері әуезовтануға қосылған қун- 
ды улес. «Уақыт сыры» еңбегіндегі езілген халық- 
тардың зулым жауы, әділетсіздік пен қиянаттың.
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жоқшылық пен азаптың түпкі төркіні -  патша өкі- 
меті екеңдігін халық көзінен бүркеп, жүрт назарын 
теріс аударып жіберу үшін сол тәсілді барынша 
қолданып бақкан. Бұл сұрқиялықты әуелде аңғара 
алмай, қараңғы ел арандап та қалған. «Қилы за- 
манда» бүл шындық та көрсетілген (84-85-беттер) 
деген пікірі ұзақ жыл жарық көре алмаған шығарма- 
ға берілген алғашқы әділ бағалардың бірі еді. «За- 
мандас келбетінде» «Абай жолындағы» көркем об- 
раздар жуйесі талданып, Абай мен Павловтың ара- 
сындағы қарым-қатынастың сырлары ашылып, 
эпопеядағы әйелдер образдарының психология- 
лық, әлеуметтік қырларына талдау жасалынған. 
Қазак әлемінің жан дүниесіне қоғамдағы тарихи- 
әлеуметтік өзгерістердің әсерін Зере-Үлжан- 
Әйгерім-Салтанат линиясын салыстыра тексеру 
арқылы ашқан.

Р. Әбдіғулов.

ҒАБДУҺУ Мухаммед (1849-1906), діни саясат же
не қоғам қайраткері, Жалал ад-дин Ауғанидің 
шәкірті, жәдиттік ағымның негізін қалаушылар- 
дың бірі. Абай Ауғани мен Ғ-дің, Маржани мен 
Гаспаралының, Насыридің танымдық-саяси, діни- 
философиялық, ғылыми-ағартушылық, улттық- 
тәуелсіздік, еркениетке умтылу қозғалысын ба
рынша қадағалай зерттеп, олардың идеяларын 
елеңдері мен «Қара сездерінде» насихаттап отыр- 
ды. Ә. Бөкейхановтың, А. Байтұрсыновтың, 
М. Тынышбаевтың, X. және Ж. Досмухамедов- 
тердің, Ж. Аймауытовтың, М. Жумабаевтың, 
М. Шоқайдың, Ә-тің кезқарастары осы «Усу-сул 
жәдиттің» -  «Жаңа жолдың» негізінде қалыптас- 
ты. Шһ>іғыста да батыстың қысымына қарсы қоз- 
ғалыс болған. Бұл ескі режимді қайта қуру негізіцде 
жургізілді. Дінді қолдарына ту етіп устады. Еуро- 
паның өнерінен қашпау керек, бірақ алғанда ис- 
ламды күшейту ушін алу керек дейді. Мысырдан 
Мухаммед Ғабдуһу шықты. Бірнеше медіреселер 
болды. Мусылманшылықтың логика, философия- 
сын оқьщы. .. Панисламизм кетерілісі Ресейде пан
тюркизм деген қозғалыстың тууына эсер етті; ба- 
тыстың қысымына қарсы шығып, діңді қолдарына 
ту етіп ұстады; халықтың патшалыққа қарсы кетері- 
лісін біріктіріп, түрікшілдікті қозғады; халыкты дін 
арқылы үгіттеді деген пікір білдірді Ә. жәдиттік 
қозғалыс туралы: («Абайтанудан жарияланбаған 
материалдар», 1988, 128-бет). Абайдың Ғабдуһу 
идеясымен жете таныс болғандығын абайтануға 
қатысты көлемді зерттеулерінің барлығында да 
атап өтеді. Абайдың шығармаларында «панислам- 
дық», «діншілдік» сарын бар; М. Әуезовтің өзі «пан- 
туркист», «ултшыл-алашордашыл» деп әсіре сол- 
шылдар байбалам салған 1928-1934, 1949-1953 
жылдары жазушы: «Жалал ад-дин Ауғани мен Му
хаммед Ғабдуһу европалық капиталдың отарлау 
басқыншылығына карсы куресе отырып, панисла- 
мизмді уран етіп ұстай отырып, өздері Париждегі 
массондық уйымға муше болып кірді» деп (сон- 
да, 63-бет) жазуға мәжбүр болды.

Т. Қудакелдіұ/ы.
ҒАБДІРОВ Елеукен Хамидоллаулы (1912- 1989), 
әдебиет зерттеуші, филология ғылымының док- 
торы (1968), профессор (1969). Керкем аударма 
мәселелері мен казак және орыс әдебиеті бай- 
ланыстарын зерттеген. «Горький және казак ке- 
ңес әдебиеті» (1966), «Кеңес дәуіріндегі орыс-

казак әдебиеттерінің өзара байланысы» (1968), 
«Орыс кеңес жазушылары және Қазакстан» (1970), 
«Адам -  әдебиеттің басты кейіпкері» (1978), «Жа
зушы жене шындык» (1984) атты зерттеу еңбекте- 
рінің авторы. Еңбектерінің барлығында да Ә-тің 
шығармашылык шеберлігін кеңінен талдап, «Қор- 
ғансыздың куні», «Қараш-Қараш окиғасы», «Абай 
жолы», «Өскен өркен» сиякты туындыларындағы 
ұлттык мінез бен көркемдік әдістерді орыс әде- 
биетіндегі классикалық үлгілермен салыстыра оты
рып пікір козғайды. М. Горькийдің казак әдебие- 
тіне әсерін Ә-тің шығармашылық жолы аркылы дә- 
лелдеуге ұмтылады. Мысалы, «Горький дәстүрі 
және унамды кейіпкер проблемасы» деген мака- 
ласында «Қараш-Қараш окиғасы» повесінің көр- 
кемдік жағын қарастырған («Жулдыз», 1965, N»2).

С. Акәшева.
ҒАБИТОВА Фатима (1903- 1968), Ә-тің жүбайы. 
1937 жылдан бастап куғын-сургінге ушырап, Жам- 
был облысының Мерке ауданына коныс аудара- 
ды. Сонда Ә-пен косылады. 1943 ж. Мурат атты 
ұдцары дуниеге келеді. Заманның аумалы-текпелі 
киыншылығына карамастан, шығармашылықпен 
шұғылданып, кептеген өлең-әңгімелер, естеліктер 
жазған, аудармалар жасаған. «Алыптар тағдыры» 
естеліктері (1995), «Өртеңде өнген гүл» шығарма- 
лар жинағы (А., 1998) жарык керді. Ә-тің өмірі мен 
шығармашылық кызметі жайында «Абай» туралы», 
«Абай» романы» өлеңдері, «Мұхтармен алғашкы 
кездесуім» естелігі, жазысқан бірнеше хаттары 
бар. Ә. 1942 ж. 10 қарашада жазған хатыңца: «Ке- 
ңілде сенің балалы болған халің бірде-бір уакыт 
ұмытылған емес. Сен кеткелі езіцді сағынып та, 
Д О С  жүректен соншалык жакын тұтып та, көп-көп 
ойлаймын. Кейде уайым етіп, кейде адамшылык 
кайратыңа, бас қасиетіңе сеніп, үміттеніп, куаныш- 
та еске аламын. Болашак кішкененің тірлігіне, сау- 
шылығына үміт артып, куанамын» деп, болашак 
балаларының ул болатынына қатты сенген («Өртең- 
де өнген гүл», 187-бет).

Н. Ақбай.
ҒАБИТХАН Ғабдыназарұлы (1835-1932), молда. 
Тегі -  татар, ауыл адамдары «ноғай» дейді. Ол 
Қунанбайдың ауылына ертеректе келіп, сіңісіп 
кеткен. Керей Шүршіт Балта акын екеуі Өскенбай- 
дың асына деп бір сары ат әкелгенде, соған 
Ғ. мініп келеді. Содан сол елде калып кояды. 
Акын Ырғызбайға катысты ауылдың бір адамына 
айналып кетеді. Ол Есенбай жырасы деген жерде 
Құнанбай ашқан, Жидебайдағы Абай ашкан мед- 
реселерде балалар оқытады. Абайдың езі де ал- 
ғаш сол Ғабитханнан окиды. Оның Ғабдолла, Са
ры, Ғатауылла деген балаларын Ә. жаксы білген. 
Ғ-ның 1866 жылдың 4 акпанында Қунанбайдың, 
сол жыддың 8 акпанында Абайдың атынан жазған 
хаттары бар. Ә. «Абай жолы» эпопеясында Ғ. бі- 
лімді және аңкау адам ретінде суреттеледі. Тәке- 
жан оның Шүршіт әкелген атка мініп келгенін ай- 
тып мазактап, қылжактапжүреді. Оның аңқаулығы 
мен момындығын ол өзінің ұсак-түйегіне көп пай- 
даланады. Ғ. кітап оқығыш адам болады. Абай 
Абылкасым Туси-Фердауси, Низами, Физули, 
Науаи, Бабырлар мен «Жәмшид», «Сеидбаттал Ға- 
зі», «Мың бір кеш», «Табары жазған тарих», «Жусіп 
-  Зылиха», «Ләйлі -  Мәжнун», «Көроғлы» сиякты 
кептеген кітагггарды сол Ғ-нан алады. Үмытыңкы- 
рап калган араб, парсы сөздерін соның тәпсіріне 
карап, есіне тусіреді: «Абай әңгіме айтуға бір турлі 
шешен, шебер боп барады. Ғабитхан тіпті өзі окып
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шыққан кітаптарды Абай хи- 
кая қып айтқанда, бар пейі- 
лімен, жақсы ілтипатпен тың- 
дайтын»деп, оның білуге қуш- 
тарлығын танытқан. Ғ. Жиде- 
байдағы Зере мен Үлжан жат- 
қан бейітке жерленген.

Т. Тургынбаев. 
ҒАЗАЛИ Әбу-Хамид Мухам
мед Ибн Мухаммед Әт-Туси 

имам (1058-1111), исламия 
әлеміңдегі аса ірі теолог, фи

лософ, шафийт-факих. Адам- 
заттың және муқым мусылман 
әлеміңдегі жаңаша ойлау жу- 
йесін қалыптастырып, жәдиттік (реформаторлық) 
кезк.арастың негізін қалады. Сол үшін оған ресми 
турде «Исламның тутқасы», «ақылдың теңізі», «ха- 
кім» атағы беріліп, «Имам Ғазали» атанады. Пәлса- 
фа, қуқық, логика, жаратылыстану, мемлекеттану, 
тәлім-тәрбие, шариғат, тарихат, мағырипат, фи
зика, метафизика, математика ілімінің қисында- 
ры (теориясы) туралы кітаптары дуниетану ғылы- 
мына қосылған үлкен үлес болып табылады. «Қу- 
ран-кәрім» мен «Хадистердегі» кағидаларға логи
ка, физика, метафизика, математика, жаратылы
стану ережелері қайшы келмейді, үйлесім таба- 
ды. Сондықтан да ғыпыми пәңцердің ислам іліміне 
ешқандай кедергісі жоқ, зиян келтіре алмайды, 
олардың логикасы мен терминологиясын заман 
ағымына қарай пайдалану қажет деп есегттеді. 19 
ғасырдағы мусылман дүниесінің оянуы мен өр- 
леуіне негіз қалаған Ғабдуһу, Ауғани, Маржани 
сияқты ғуламалардың жәдиттік бағыты осы Ғ-дің 
Ілімінен тамыр алды. «Абайдың мусылманшылық- 
қа сын көзімен қараған имам Ғазалигеуқсап кететін 
жері де бар» дейді Ә. («Абайтанудан жарияланба- 
ған материаддар», 1988,62-бет). Буған карап Абай- 
дың көзқарасының қалыптасуы мен ойлау жүйе- 
сіне имам Ғ-дің тікелей рухани әсері болды деуге 
толық негіз бар. Ә. Абайдың шығыстық-ислами 
көзқарасын талдай отырып, оның философиялық 
ойының қайнар кезінің имам Ғ. ілімінен нәр алға- 
нын атап етеді (20 томдық шығармалар жинағы, 
1985,20том, 180-181-беттер). Әрине, кеңестікидео- 
логиялық-саяси қысымның қыспағынан сескеніп, 
Ғ-дің еңбектерін тереңдеп түсіндірмейді. «Абай 
жоғарыда біз айтқандай, булардың бірде-біре- 
уінің атын атап, еңбектерін талдамайды» деп (сон- 
да, 181-бет)жолай ескертеді. Ал имамҒ-діңжәдит- 
тік пікіріне академик-жазушының Абай туралы жа- 
зылған барлық еңбектерінде ғылыми шолу жаса-
лып, баға беріледі. ^ ^  -Т. Жүртбаи.

ҒАЗЕЛ, өлең түрі. Шығыс поэзиясыңда кең тара- 
ған махаббат тақырыбындағы дәстүрлі шағын ли- 
рикалық жанр. Көлемі ең көп дегеңце 12, аз деген- 
де 3 қос тармақты бәйіттерден түратын бірыңғай 
уйқаска қурылған өлең. 1948 ж. Алматыда жарык 
көрген «Әлішер Науаи» атты жинактың алғы сөзі 
ретіңде басылған мақаласыңца Ә. бул мәселеге екі 
жердетоқталады. Біріншісіңде: «Астрабадта турған 
кезінде Әлішер өзінің ғазалдарын (лирика) және 
баска жырларын молайтады» деп, ақын өлеңдерінің 
негізгі жанры ғазел екеніне көңіл аударған. Екінші 
рет осында Ә. Науаи поэзиясы «Орта Азиядағы, 
Шығыстағы көп елдің әдебиетіне улкен эсер етті. 
Әзірбайжан, турікпен, татар, осман түріктерінің 
әдебиетіне тараған үлгісінен баска, казак әдебие-
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тіне де көп нәрлі жемістер берді. XIX ғасырдағы 
казак әдебиетінің Абай, Шәңгерей, Шәді, Шор- 
танбай, Ақан сиякты ірі акындарын еске алсак -  
бәрінен де Әлішер ғазаддарының, дастандарының 
айкын сарындарын сезіп отырамыз» (20 томдык 
шьғармалар жинағы, 18-том, 299-300-беттер) деп, 
өзбек акынының бул жанрдағы дәстүрінің Орта 
Азия, казак әдебиетіне де кең тарағанын дәлелді 
көрсетеді. Бул ойын ол казактың улы акынының 
шьғармашыльғына арналған мәшһур монография- 
сында: «Соңца әсіресе езіне ең жакын устаз етіп 
классик Науаи шьғармаларынан улгі іздейді. Дас- 
тан жазған Науаи емес, ғазелдер жазған Науаиге 
еліктегісі келеді» (сонда, 20-том, 96-бет) деп, дәлел 
ретінде Абайдың шьгыстык елеңдерінің «Чар-диу- 
анның» жігіттік дәуірін, нәзіктік накыстарын жырла- 
ған үлгілеріне келетінін» айтып, ойын нактылай 
түскен. «Науаидың барлык ғазелдері ерекше ше- 
берлік, көркемдік мазмун сарындардан баска тур 
жағынан толып жаткан киын, кызык ырғак үлгілері 
керсететін. Өлең шумактарына карап жол есептері 
бойынша бөлінетін бір турлері бар еді. Осы түрлер- 
мен калыптанған сыршылдык өлеңдердің арнаулы 
сюжеті болмаса да, көпшілігі көңіл сырына, ішкі 
сезім ырғағына арналады» (сонда, 20-том, 97-бет) 
дейді, будан әрі ол ғазелдердің курылысына, 
турлеріне, елшем-ернегіне, философиялык мазмун- 
мәніне толык тадцау бере келіп, жас Абайдың ғазел 
жанрында Науаидің «анык классиктік улы өрісіне 
бара алмағанын», оның себебі «узак ізденбеген- 
дігінде» екенін ескертіп, «сол себепті «Әлифби» 
елеңіңде жоғарыда аталып еткен Науаи ғазелдерінің 
кейбір сырт турі, ернектерін ғана кереміз» (соңца) 
деп ойын түйіндеген.

С. Макльрулы.
ҒАЗЕЛ Жағыпаркызы Мағауина (1927 ж. т.), Абай- 
дың шебересі. Мағауияның Жағыпар атты бала- 
сынантуған. Семей, Шымкент, Арыс, Алматы кала- 
ларындағы мектептерде окыған. Кино технику- 
мын, ҚазМУ-ды бітірген. Біраз жыл муғалім, кейін 
«Қазакфильм» студиясында белім меңгерушісі 
болды. Ә-ке Абай және оның туған-туыскандары 
жөнінде кептеген мәлімет берген. Жазушы кол 
ушын беріп, көмектесіп турған. Алматыда турады. 
ҒАЗИЗ Файзоллаулы (т. ж. б. -  1930), акын, әнші, 
композитор, тегі -  татар. Әйгілі әнші-серілер Акан, 
Біржан, Жаяу Муса, Қали Байжанов, Майралар- 
мен катар емір сүрген. Қоянды жәрмеңкесінде 
талай рет өнер сайысына тусіп, домбыра мен сыр- 
найға косып ән айткан. Екі әні А. Затаевичтің 
«Қазак халкының 1000 әні» кітабында жариялан- 
ған. Ғ-дің «Мукыш кыз», «Қаракат», «Терт райхан», 
«Қарағайлы», «Шалкыма», «Қоңыр», «Көктің келі», 
«Ак еркем» т. б. әндері халык арасына кең тара- 
ған. Ә. Ғ-дің әндерін сүйіп тыңдаған. Жазушы 
«Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845-1904)» атты 
монографиясыңда Абайдың «Көп елеңі әнші-акын- 
дардың, жас-кәрінің жаттауымен және окушы жа- 
стардың жадына алып, айта журуімен ауызша та- 
рағаны да кепке мәлім» дей келіп, осылардың қата- 
рына талантты әнші Ғ-ді жаткызған.

Н. Оспантегі.
ҒАЛ ИЕВА Г үлжиһан ( Қ а л и е в а  Г ү л ж а һ а н ;  
1917-1982), актер, көркем сез окушы. Қазакстан- 
ның халык артисі (1968). 1938-41 ж. Қазак драма 
театрының қурамында, 1941-46 ж. ЦОКС-те (Ор-
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талық біріккен киностудияда), 1946-65 ж. Қазақ 
мемлекеттік филармониясында, 1965-82 ж. рес- 
публикалық эстрада және цирк өнері студиясын- 
да (1965-80 ж. студияның көркемдік жағын басқа- 
рып, директоры болтан) қызмет етті. Ол «Гүлдер» 
ансамблі мен казак циркін үйымдастырушылар- 
дың бірі. Негізінен көркем сөз окумен шуғылдан- 
ды. Оның репертуарынан М. Әуезовтің «Абай жо
пы» эпопеясынан, әңгіме, повестерінен үзінділер 
мол орын алды.

К. Нұрпейісов.
«ҒАЛИЯ», медресе. Татар ағартушысы Зия Кама- 
лидің басшылығымен 1906 ж. Уфада ашылған орта 
дәрежелі арнаулы мусылман оку орны. Медресе 
ашылғаннан бастап оған татар, башкурт, казак, 
кыр)ғыз, өзбек, ноғай және баска да Ресейдегі 
мусылман тектес халыктардың өкілдері окуға 
тусіп, білім алды. Медресе муғалімдер дайында- 
ды. Онда дуниетану пәндері окылды. Оку жүйесін- 
де жәдит тәсілі колданыдды. Медреседе әр турлі 
концерттер, әдеби кештер өткізіліп, пікірталастар 
уйымдастырылып, колжазба журналдар шьғары- 
лып турған. Қазак шәкірттері колжазба «Садак» 
журналын шығарып, шәкірттерге арнап әліппе де 
курастырған. «Ғ.» медресесінде жузден астам ка
зак шәкірттері окыған. Сол казак зиялыларының 
көпшілігімен Ә. таныс-біліс, аралас-куралас бол
тан. Жазушы бул женінде кейін «Октябрь өркені» 
деген макаласында айта келіп: «Қазак муталімдері 
енді таза казак тілінде исламның шарттарын окыта- 
тын кітаптар шытара бастайды. Бүл кітагттар, әри- 
не, ислам үстемдігін үтіттейтін жәдиттік схолас- 
тикалык идеята толы реакцияшыл кітагттар еді» деп, 
коммунистік идеология («дін-апиын») туртысында 
тужырым жасатан.

М. Әбдеш.

ҒАЛЫМБАЕВА Айша (1917-2008), Қазакстан- 
ның халык суретшісі (1967). ҚазКСР Мемлекеттік 
сыйлытының лауреаты (1972). Негізті такырыбы 
-  әйелдер. Әйелдің жан сулулытын бейнелеуде 
улттык ою-өрнектерді, салт-дәстүрлік накыштар- 
ды, турмыстык керіністерді өте әсерлі пайдалана 
білді. Әсіресе, театрлык койылымдарды безенді- 
руде соны сахналык-көркемдік шешімдерте кол 
жеткізді. Суретші Мухаңнын жубайы В. Н. Әуезо- 
ваның портретін салды. Ол жазушының мемориал- 
дык-үйіңдегі демалыс белмесінде ілулі тур. Ғ-ның 
сценарий! бойынша тусірілген «Абай әні» көркем 
фильміне жасатан безендірулері мен киім үлгіле- 
рінің жоба-нускалары муражай-уйдің корында 
сактаулы.

А. Қуаылпбаее.
ҒАҚЫЛИЯ (араб сөзі), белгілі бір кубылысты 
акылмен, оймен талдап-талтап барып утыну. «Ға- 
кылия» термин! казак әдебиет! тарихында исла- 
мияттык танымта байланысты Абайдың 38-кара- 
сөз!нде, Ы. Алтынсаринның «Шариат-ул-ислам» 
деп аталатын к!табыңда («Мусылмандык туткасы», 
1991), Мәди Мерк!шулының «Туһфа ва жумхурият» 
рисаласында (Ташкент, 1917) колданыс тапкан. 
Ғ. -  хак!мдерге тән нәрсе. Абай Ғ-та дәлел рет!ңде 
адамның дене курылысы мен әлемн!ң жаратылу 
сырына ой ж!беред! де, дүниедег! жанды, жансыз 
нәрселерд!ң бәр! де адамзат рызыты үш!н жарал- 
са керек-т! деген п!к!р айтады. Өз!нен бурын сан 
рет айтылтан муңдай ой-п!к!рлерд! ез санасында

екшеп-талдап барып усынтан ез!нд!к п!к!р!н Ғ. деп 
карайтыны бар. Ә. Абайдың мораль философия- 
сын сөз еткенде, Алла мен адамның арасындаты 
катынасты баяндайтын 38-карасөзд! беле-жара 
«Ғақылия-тасдихат» деп атайды.

М. Мырзахметұлы.

ҒАМЗАТОВ Расул Ғамзатулы (1923-2003), авар 
акыны. Датыстанның халык акыны (1959). Соц. 
Еңбек Ер! (1974). Ленинд!к (1963), КСРО Мемле- 
кетт!к (1952) сыйлыктарының лауреаты. Жыр 
к!таптарында тау халкының ем!р!, психологиясы 
жырланады. «Тау кызы» поэмасы казак т!л!не ауда- 
рылып, инсценировкасы жасесп!р!мдер театрын- 
да б!рнеше рет койылды. «Мен!ң Датыстаным» 
к!табы казак т!л!не аударылып, 1971-73 ж. басыл- 
ды. Ә-пен КСРО Жазушылар одатының съездер!не 
б!рге катысып, б!рте түскен суреттер! бар. «Әуезов 
үй!» мурататында (459-папка) 1960 ж. 13 акпанда 
Лениңд!к сыйлык жөніндет! комитет!ңде Ғ. жөн!нде 
Ә.: «... Расул Гамзатов Советт!к Шьғыс акыңдары- 
ның !ш!ндег! ең б!р таланттысы, өз!нд!к ун!, ойы 
бар акын деп есептейм!н... «Тау кызы» поэмасы 
өлеңмен жазылтан роман сиякты...» деп жазып- 
ты. Ғ. 1973 ж. Алматыда өткен Азия, Африка едцер! 
жазушыларының конференциясына келгенде, 
М. Әуезов музей!н аралап, көр!п шыккан ед!. Сон- 
да жазтан елең! «Правда» газет!нде (1973 ж. 14 
кыркуйек; авар т!л!нен Яков Козловский аудар- 
тан) басылтан. Сол өлеңд! акын С. Жиенбаев казак- 
ша аударып бастыртан.

Р. Досымбекова.
«ҒАСЫР МЕН ЖЫЛДАР»( « В е к а  и т о д ы »), 
жазушының макаласы. «Литературная тазетаның» 
1947 ж. 7 карашадаты санында шыккан. Газетт!ң 
бул нөм!р! Қазан революциясының 30 жылдытына 
арналтан. Соңты бет!нде Ә-т!ң, Г. Габидзен!ң, 
Я. Коластың, А. Караваеваның, М. Айбект!ң, 
М. Алитерд!ң 7 караша мейрамына арналтан мака- 
лалары мен өлеңдер! бер!лген. Салыстырып кара- 
танда макалалардың мазмуны б!р-б!р!не уксас. 
Әркайсысы ез халкының мысалдары нег!з!нде 
Қазан төңкер!с! әкелген өзгер!стерд! марапаттай- 
ды. Ә. макаласында мейрамта орай сол кезде 
айтылута ти!ст! ойлармен катар, казак халкының 
тарихына катысты кызыкты деректер бар, Дәстурл! 
сарынмен бурынты көшпел! өм!рді сынай отыра, 
сол кездет! Қазақстанның жатдайынан статисти- 
калык мәл!меттер беред!. Жазушы Қазан төңкер!- 
с!нен кей!н өнд!р!с өн!м!н!ң көлем! 32 есе өскен!н, 
халык мәдениет!н!ң өркениетт! елдер дәрежесіне 
жакындатанын, Үлттык тылым академиясының 
ашылтанын, драма және опера театрларының жу- 
мыс !степ жатканын, өнд!р!с алыптарының салы- 
нып жатканын айтады. ІІІытыстан шыккан ек! ба
тыр кыздың екеу!н!ң де казак кыздары екен!н мак- 
таныш тутады. Жамбыл бастатан халык акындары 
да социализмн!ң не екен!н түс!н!п, жырларына косу- 
да дейд!. Сталинд!, сталинизмд! мактау жаты аз- 
дау. Макала ез кез!не сай жазылтан.

Р. Әбдігұлов.
ҒАФУР ҒҮЛӘМ (1903-1966), езбек жазушысы. Өз- 
бекстанның халык акыны (1963). Республика Ғы- 
лым академиясының академиг! (1943). Отан соты- 
сы жылдарында жазтан жырлары «Шытыстан ке- 
лем!н» жинатына тогттастырылды (1943). Бул к!табы 
үш!н 1946 ж. КСРО Мемлекетт!к сыйлыты, таңда- 
малы елендер жинатына 1970 ж. Лениңдік сыйлык 
бер!лд!. Ә-пен шытармашылык байланыс жасап, 
талай әдеби жиыңдарда кездес!п, п!к!р альюып жүр-
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Сағынып қауышқан кяламдастар. Со/шан оңға карай:
М. Миршекер, М. Әуезов, Н. Тихонов, Ғ. Ғұләм. 1954.

ген. Үлы жазушының 60 жыдцық мерейтойына қаты- 
сып, «Айбегім -  Әуезовім» атты өлеңін тебірене 
оқып берсе, Мухаңның қазасына байланысты қат- 
ты қайғырып, мақала жазды (Айбек, А. Қаһар, 
Үйғын т. б. бірге, «Лкп-ературная газета», 1961, 29 
маусым). Ә. «Жыл кеігендей жаңалык сеземіз» де
ген мақаласыңда Ғ-ның «Бауырым, мен сенің атаң- 
мын» деген елең жазып, Отан соғысы кезінде қиын- 
шылық керген жас буындарға аталық қойнын ашқ- 
анын баяндаса, еврейлердің ауыр халіне жаны 
ашып, «Мен де евреймін» деген өлеңін жазғанын 
жоғары бағалаған. «Түрксиб жолы салынғанда, бір 
ақыңдар елеңінде, теңеулеріңце «қара айғыр» деп, 
«отарба» деп алғанда, сонда бір өлең жазылды. 
«Бұл қай жол?» деген. «^кен  жыддарда көзінің жасы 
төгіліп, тутқын жүрген, емір зары сан кезген Жетісу 
жолы деген жол Қытай мен Европаның сауда қаты- 
нас жолы ... сол темір жол арқылы жаңа ойлар, 
жаңа тамырмен жаңа қиядцар жүреді» деп жазған 
езбек ақынының бауырластық пиғылына езінің ри- 
зашылығын білдірген.

Н. Ерсарыұлы.

ҒАФУРА Разаққызы (1913-1973), жазушының не- 
мере ағасы Разақтың бәйбішесі Мәкіжаннан ту- 
ған немере қарындасы. Абайдың немересі Әлімқул 
Ақылбайұлының баласы Бағуфұрға турмысқа шық- 
қан. Одан Эрнст (1935-1982), Баукен (1937-1978), 
Айдар (1949) деген ұлдар тарайды. Абайдың 
кіңцігінен тараған үрім-бутақтардың арасынан екі 
мыңыншы жыддың табалдырығын аттаған жалғыз 
еркек кіндікті -  Айдар ғана. Эрнст пен Баукен жас- 
тай дүние салған. Ә. қарыңцасы Ғ-ның үйіне езі 
де жиі қонаққа барып, оларды да шақырып отыр- 
ған. Рәпилә Жағыпарқызы 1923 жылы Кәмила Ма- 
ғауияқызына Ленинградтан Ә. сыйлыкқа әкеп бер- 
ген «Зингер» тігін машинасын 1937 ж. Ғ-ға тарту 
етеді. Машинаны кутіп ұстап, 1956 ж. Ғазел Жағы- 
парқызына тапсырады. Ғ. Мағауина «Зингер» тігін 
машинасын 1997 ж. «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени 
орталығының қорына тапсырды. Қазір ол көрме
залында түр. ^  ^  -Т.Журтбаи.

ҒАФУРИ Мәжит Нұрғаниұлы (1880-1934), башқұрт 
және татар ақыны, публицист, башқұртәдебиетінің 
негізін салушы, Башқуртстанның халық ақыны 
(1923). Шьғармаларында революцияны, жаңа өмір- 
ді жырлады, әйел теңсіздігін, емір тауқыметін 
суреттеді, қазақтардың тұрмыс-тіршілігін бейне- 
леді. Мұхаң Ғ-ды башқұрт және татар әдебиетінде 
адцыңғы, озық демократтық, революциялық ағым- 
ды бастаған жазушы, туысқан екі халықтың жаңа 
дәуірдегі әдебиетінің негізін тудырған қайраткері

ретіңде бағалаған («СССР халықтары әдебиетте- 
рінің еркендеуі»).

Ө. Кутсбаев.

ҒАФУРОВ Бабажан (1908-1977), тәжік ғалымы, 
мемлекет қайраткері. Шығыстанушы ғалым ретін- 
де дүние жүзіне белгілі. Тәжікстан Ғылым акаде- 
миясының (1950), КСРО Ғылым академиясының
(1968) академигі. Ғылыми еңбектері Орта Азия 
халықтары мен ислам тарихының мәселелеріне 
арналған. Ә-пен Мәскеуде, Ташкент, Душанбе- 
дегі жиындарда кездесіп, әңгіме-сұхбат құрып 
пікірлесіп жүрген. Ғ-тың біраз еңбегі Мұхаңның 
жеке кітапханасында сақтаулы. Солардың ішінде 
2 томдық «Тәжік халқы тарихының қыскаша бая- 
нын» Ә, сызып, белгі қойып оқыған. Журналдар- 
да шыққан макалаларын да жіті қадағалап отыр- 
ған. Ә. республика Ғылым академиясының ғылым 
мен техника белімшесінің мәжілісінде жасаған 
хабарламасында (1957, 15 маусым) Шығыстану- 
шылардың Ташкентте еткен кеңесінде Ғ-пен кез- 
десіп, баяндамасын тыгшағанын ескертіп еткен 
(«М. О. Әуезовтің емірі мен шығармашылық 
шежіресі», А., 1977, 582-бет).

Т. Әкім.
«ҒЫЛЫМ», баспа. 1946 ж. қазан айында Алматы- 
да қурылған. Баспаны алғашқы уйымдастырушы 
және оның қалыптасып, нығаюына айрықша кеңіл 
беліп, көмектескен адам Қ. Сәтбаев еді. Баспа 
негізіненғылыми әдебиеттер шығарады. Ә. Үлгтық 
ғылым академиясының негізін қалауға үлес коса 
отырып, баспа ісіне де назар аударды. Үлы жазу
шы ғылыми редакциясын басқарған «Қазақ әде- 
биеті тарихының» 1-томы «Ғ.» баспасынан жарық 
керді. Абай мурасын зерттеуге байланысты әр жыл- 
дарда жазылып, жарияланған, жарияланбаған ең- 
бектері женінде М. Мырзахметов баспадан 1982 ж. 
«Мухтар Әуезов және абайтану проблемалары» 
атты кітабын шығарды. Сонымен қатар Л. Әуезова 
мен М. Мырзахметовтың курастыруымен 1988 ж. 
басылып шыққан Ә-тің «Абайтанудан жариялан- 
баған материалдар» деген жинағының орны ерек- 
ше. Баспа Ә. шығармаларын жариялау, насихат- 
тау ісіне зор көңіл беледі. Үлы суреткердің 100 
жылдық мерейтойы карсаңында Ә. Молдаханов- 
тың «Мухтар Әуезов -  фольклортанушы», Р. Бер- 
дібайдың «Мухтар шыңы», А. Тайжановтың «М.
О. Әуезовтің дүниетанымы», Б. Қундақбаевтың 
«Мухтар Әуезов және театр» кітаптары жарық 
көрді. Ә. емірінің барлык кезеңдерін қамтып көр- 
сеткен, шығармаларының қашан, қайда жарияла- 
нғаны жөніңде нақты мәлімет беретін «М. О. Әуе- 
зовтің емірі мен шығармашылық шежіресі» (50 
баспа табақ) бірегей басылым қатарына жатады. 
«Ғ.» баспасы Ә-тің негізгі шығармаларын жария- 
лаушы, насихаттаушы болып табылады. Қазақстан 
укіметі жазушының 50 томдық академиялық жи- 
нағын «Ғ.» баспасынан шығару жөнінде шешім 
кабылдап, қаламгердің 100 жылдық мерейтойы 
кезіңде 1-томы оқырман қолына тиді. «М. О. Әуе- 
зов шығармаларының библиографиялық көрсет- 
кіші» (45 баспа табақ) орыс және казак тілдерінде 
жарык көрді (1998).

С. Бәйменов.
«ҒЫЛЫМ», жазушының макаласы. Алғаш рет 
1918 ж. «Абай» журналының 1-санында жариялан- 
ған, 1997 ж. Ә-тің «Таңдамалысына» енгізілген
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(329-330-беттер). Мақалада адам баласының әуел 
бастағы тағылық дәрежедегі кезеңінде өмір үшін 
күресі бірте-бірте сатылап дамып, оның түрмыс- 
тық хал-ахүалының, соған сәйкес сана-сезім, 
ақыл-ойының да өсе келе ғылымның қазіргі алүан 
түрлерінің түүына негіз болғандығы сөз болады. 
«Өмірдің тізесі өткен сайын адам күннен-күнге түр 
таүып, дүниенің (жаратылыстың) әр түрлі сырын 
ашқан, сол сырлардың қорытындысынан шыххан 
-  осы ғылымдар» дейді. Автор ғылым түрлерінің 
күнделік түрмыстық қажеттен, «нәфсілік керектен» 
түып жетілгенін, сондықтан өз кезегіне сол ғылым- 
білімнің адам баласының түрмыс-тіршілігін өсіріп 
дамытүға қызмет ететіндігін, ғылым қанат жайып 
өскен сайын қажеттіліктің де арта түсетіңдігін ай- 
тып өтеді. Көп елдердің әлі күнге адам баласы 
дамуының алғашқы сатысынан, «нәфсілік керегі- 
нен» аттап ұзай алмай, ешкімнің ірілігін көтерме- 
сем, өзім ғана ірі болсам деген секідці мақсаттар- 
дың төңірегінде турлі әділетсіздік, қиянат, қиын- 
дықтардың туып жатқанына қынжылыс бідціреді. 
«Ғылымның артынан еріп, көрсеткен жолымен жүр- 
ген -  бұл күнде өмірдің төрінде» деп, оны жете 
игеріп, дүрыс жолмен пайдалану керектігін, оны 
«адамдық, хақтық, мақсатқа жүмсаү» жөнінде өз 
пікір байламын үсынады.

К. Сыздықов.
ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ, К а з а х с т а н  Р е с -  
п у б л и к а с ы н ы ң  Ү л т т ы қ  ғ ы л ы м  а к а д е 
мия  с ы , Казахстан Республикасының жоғары 
ғылыми мекемесі. 1932 ж. КСРО ҒА-ның Казах- 
стандых базасы, 1938 ж. КСРО ҒА-ның Казах фи
лиалы хүрылды. Ә. 1943 ж. хаңтардан бастап КР 
ҒА-ның негізі болтан осы Казах филиалының 1941 
ж. ашылған тарих, әдебиет және тіл кешеңді ғылы- 
ми-зерттеу институты әдебиет секторының аға 
ғылыми хызметкері болып хызмет етті, 1946 ж. 
ашылған ҒА-ның негізін халаушылардың және 
оның туңғыш хұрамына енген 14 академиктің бірі 
болды, академияның жоғары басшы органы -  тө- 
ралха мүшесі болды. 1946 ж. бастап академия хура- 
мыңда жеке ашылған Тіл және әдебиет институты- 
ның хазах әдебиеті тарихы секторының меңгеру- 
шісі, 1957 жыддан өмірінің соңына дейін осы инсти- 
туттың халых ауыз әдебиеті бөлімінің меңгерушісі 
болып хызмет етті. 1946 ж. академия хурылған кез- 
де оған филология ғылымының докторы ғылыми 
дәрежесі мен профессор атагы берілді. ҒА-ның
1-сессиясында (1946), «Казах әдебиеті тарихын 
зерттеу проблемалары», 3-сессиясында (1949),

Қазакстан Ғылым академиясынын бас ғимараты.

“Казах әдебиеті тарихын жасау мәселелері» де
ген тахырыптарда хазах әдебиетін зерттеудің кө- 
кейкесті мәселелерін хамтыған ғылыми баянда- 
малар жасады. Әдебиет мәселелері, Абай мұра- 
сы, халых ахындарының шыгармашылығы, хазах 
әдеби тілі жайлы «КазССР Ғылым акад. Хабар- 
шысы» журналында көптеген гылыми махалалар 
жариялады. Ә-тің тікелей араласуымен Академия 
хурамында Әдебиет және өнер институты ашылып, 
оның негізгі багыт-багдарын, ғылыми-зерттеу 
жумысын, бөлімдерінің хурылымын өзі аныхтады, 
институттың ғылыми кадры мен харажатына дейін 
көңіл бөлді. Ә. жас гылыми кадрларды даярлау 
ісіне көп көңіл белді, оның жетекшілігімен сол кез- 
дің өзінде он адам кандидаттых диссертация хор- 
гады. Казах әдебиетінің білгір маманы ретінде ака
демия төралхасының, Когамдых гылымдар бөлімі- 
нің мәжілістерінде, диссертациялых хорғау кеңес- 
теріңде жиі-жиі сөз сөйлеп, әдебиеттану, фольк- 
лортану ғылымдары бойынша хомахты пікірлер 
айтты. Ә-тің редакциялых басхаруымен, әрі ав- 
торларының бірі ретінде 6 кітаптан тұратын 3 том- 
дых «Казах әдебиеті тарихының» алгашхы 2 томы 
жарых көрді. Әдебиет және өнер институтының 
ғалымдары бұл істі соңына дейін жеткізді. 1957 ж. 
жазушы-ғалымның 60 жылдыгы кеңінен атап өтіл- 
ген кезде Ғылым академиясының төралхасы ака
демик Ә-тің мерейтойына улкен хуттыхтау хат жол- 
дап, оңда оны Казахстан мәдениеті мен гылымы- 
ның даму тарихында көрнекті орын алатын талант- 
ты галым, хазах әдебиеті туралы ғылымның негізін 
салушылардың бірі ретінде ерекше атап көрсетті. 
Академия усынысымен сол жылы ғалымга «Казах 
КСР-інің еңбек сіңірген гылым хайраткері» атагы 
берілді. 1961 ж. жазушы-ғалым хайтыс болғаннан 
кейін өзі негізін халап, хызмет еткен Әдебиет және 
өнер институтына есімі беріліп, 1963 ж. институт 
хурамында гылыми бөлім ретінде Ә-тің әдеби-ме- 
мориаддых муражайы ашылды, мухтартану ғылы- 
мы халыптасып дамып, Ә. шыгармашыльл^ы жай
лы көптеген зерттеулер мен монографиялар жа- 
зылды, кандидаттых және докторлых диссерта- 
циялар хор>галды.

С. Қорабай.
«ҒЫЛЫМ ТІЛІ», жазушының махаласы. 1918 жылы 
«Абай» журналының 7-саныңда жарияланган. Кейін 
Ә-тің 12 томдых (1969, 11-кітап), 20 томдых 
(15-кітап), «Таңдамалы» (1997) шыгармалар жинах- 
тарына енгізілді. Муңда әрбір халыхтың өркениет 
жолында гылыми тіл халыптастыруының маңызды 
екені айтылған. Ә. ең алдымен алфавит таңдай 
білуді зор мәні бар іс деп харайды. Ғылыми оху 
бағытын дұрыс шешудің хажеттілігіне тохтгиіады. 
«Казіргі хазах тіліндегі оху екі ағысха бөлініп бара- 
ды. Бірі -  мусылманша охығаңдардың жолы, ғылым 
тілін арабшаға, мұсылман негізіне тартады. Екіншісі 
-  орысша охығаңдар, гылым тілін орысшаға, евро- 
па негізіне тартады. Мусылманша охыган муғалім 
европаның ғылым тілін білмейді, орысша охыган 
учитель мусылманшаны білмейді» (12 томдых шы
гармалар жинагы, 11-том, 11-бет). Осы екі жоддың 
хазахха хайсысы холайлы деген сауалға жауап 
айтады. «Казах охуының бетіне хандай жаңалых 
кіргіземіз десек те, әуелі кеңінен толғап ойланбай 
іс хылудың артынан талай аурулы мәселе туып 
кетуін умьцпау керек». Ә. гылыми тілді арабшадан 
аламыз дегендерге дәлелді күдік келтіреді; ар>аб- 
тарда ертеде ғылым болганын айта отырып, олар- 
дың соңгы гасырларда бурынғы дәстурінен айры-



лып, артта қалып қойғанын ескертеді. Соңдай-ақ 
түрік универскгтеттеріңде де еуропа тіддері басым 
оқытылатынын мысалға келтіреді. Осы заманда 
мәдениеті, ғылымы озып турған Еуропаны нысана 
етіп ұстау қажет деген тоқтамға келеді мақалада. 
Өз кезіндегі европацентристік көзқарастың әсері- 
мен «пантуркизм» деген терминді артта қаілғаңдық 
белгісі сияқтандырып көрсету сарыны да сезімді, 
Төңкеріс дәуірінің мәселені төтесінен қоятын дағ- 
дысына орай М. Әуезов те ғылым жөнінде барлық 
ықыласты Еуропа жаққа аударып, шығыстікі атау- 
лыдан бой тартатыны аңғарылады. Тугтгеп келген- 
де, Ә-тің ғылым, оқу жолайрығына тускеңце, тубі 
туыс, діні жақын немесе алыс деп қарамай, озық 
елдерді өнеге туту ең дұрыс бағдар деп тужырым- 
дауы ақиқат болып естіледі.

Р. Бердібай.
ҒЫЛЫМИ MVPACbl, Ж а з у ш ы н ы ң  ғ ы л ы м и -  
з е р т т е у  е ң б е к т е р і .  Ә. шығармашылығы-  
қазақ өнерінің кемелденуінің айғағы. Әлемдік 
мәдениетке қазақ халқы қандай көркемдік игі- 
ліктер қосты дегенде, ауызға алынар есімнің бірі 
-  Ә. Ол -  әлемдік қубылыс, Ә. -  ғасырлар бойы 
жиналып келген қазақ топырағындағы асыл құнар- 
лардың жарқырап қайта көрінуінің улгісі. Ауыз 
әдебиетіндегі сарындар, мотив, идея, тіл өрнек- 
тері, бояулар Ә. шығармашылығында қайта жаңғ- 
ырды. Қазақтың реалистік әдебиетіндегі халық- 
тық арнадан, улы Абай айдынынан нер алған Ә. 
шығармашылығы қазақ әдебиетіне орыстың реа- 
листік дәстурлерінің тереншеп сіңгенін танытты, 
Ә. -  қазақ прозасы мен драматургиясын әлемдік 
биікке көтерген ұлы суреткер. Сонымен қатар ол 
әдебиеттану, фольклор, тарих, философия, эсте
тика саласыңда да аса бай мура қалдыржан энцик- 
лопедиялық қуаты бар тамаша талым еді. Саналы 
өмір табаддырьғын аттап, қоғамдық іске енді ара- 
ласа бастаған шақта кімде болсын көп тебіреністі, 
толқымалы іздену, барлау дәуірін бастан кешіреді. 
Жеке адам және халық, жеке адам және тарих, 
жеке адам және дәуір деген аса шытырман сурау- 
лар әсіресе суреткерді ойлантуы заңды. «Оқудағы 
құрбыларына» (1917) атты мақаласыңда Мухтар ез 
тетелестеріне осындай сауал тастайды. Оқыған 
жастар халық ушін қандай қызмет жасауы керек? 
Бугін шәкірт не істесе рауа? Қазақ интеллигент! 
ұмтылар кемер, барар жайлау қайсы? Бул ретте 
Мұхтар пікірлері кешегі Абай айтқан моральмен 
ундес жатады. Семинарист жігіт оқығандардың 
халық ағартудағы прогреет! рөл!н керсетумен шек- 
телмейд!. Ә. интеллигенттер бойыңцағы кемш!л!к- 
терд! сынап, оқьғандарды ауызб!рлікке шақыра- 
ды, адалдық, табандылық, б!л!мділік сияқты қа- 
сиеттерді улгі етед!. Семей қаласыңца 1918-19 ж. 
шыққан «Абай» журналында Ә-тің б!рқыдыру ма- 
қалалары басылды. Журнаддың туңғыш санында 
жарияланған «Ғылым» атты мақаласында Ә. адам 
баласының узак сапар тарихынан көптеген мысал- 
дар келт!р!п, ғылымның қалай пайда болғанын сөз 
етед!. Тәж!рибеден, өм!рл!к қажетт!ліктен туғанын 
нанымды дәледцейд!. Үлкен талант иесі Мухтарға 
қоғамның кунбе-кунг! т!лектер!не орай, журнали- 
стикамен айналысуды буйырған да сол емір тала- 
бы, сол уақыт қажетт!л!г!. Муның анық дәлел!н 
«Қайсысынқолданамыз?» (1917), «Ғылым т/л/» (1918), 
«Оқу ісі» (1917) мақалаларынан керуге болады. 
Үшеу!не де арқау болтан туб!рл! әңг!ме б!реу -  
қазақ тіл!нде оқулықтар шытару. «Қайсысын қол- 
данамыз?» мақаласы педагогиканың жанды тар-
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маты -  оқулықтар жасау мәселес!н сол уақыттың 
ез!ңце өте дурыс кетерген қуңды еңбек. Бул ойлар 
«Ғылым т!лі» мақаласында таратылып, толықты- 
рылып, тереңдей тусед!, термин мәселес! айрық- 
ша сез болып, автор өз байламын усынады. Мәде- 
ниетт! едцер тарихына кез жуг!рт!п, олардаты тылы- 
ми терминдердің қандай жолдармен, қандай прин- 
ципте жасалтанын шолып, айтып шытады. Қазақ- 
станды езгеше томата-тұйық жатдайда алып қара- 
майды. Ресейдег! еск! ш!ркеул!к-словяңдық стиль- 
д!ң, Жапониядаты қытайлық стильдің сол елдер 
мәдениет! уш!н зиянды болтанын дұрыс ескерт!п, 
терминдер жасауда ең аддымен ана т!л!н!ң байы- 
рты мумк!нд!ктер!н сарқа пайдалануды, қажет 
болтанда тана басқа т!лдерден жаңа сөздер, жаңа 
ұтымдар алуды жақтайды, б!рақ қазақ т!лін орын- 
сыз шұбарлаута қарсы. Мұхтардың бұл кездегі 
тылыми-мәдени саладаты !зден!стері әр қиырда, 
әр салада, «Философия жайынан» (1918) мақала- 
сында автор философияның басқа тылымдарта 
қатысын, олардың қатарында алатын орнын, 
зерттейт!н объект!с!н дурыс тус!ңд!ред!- Шәк!ртт!к 
м!нез, б!л!мге кұштарлықтан тутан философията 
таңдай қата табыну да бар. Әлеуметт!к-қотамдық 
проблемаларта арнап жазылтан «Мәдениетке қай 
кәсіп жуық?» (1918), «Мөдөниет һөм улт» (1918), 
«Земство һәм кооператив қауымдары» (1918) мақа- 
лалары бар. Нег!з!нен экономиканы сез етет!н 
«Мәдениетке қай кәс!п жуық?» мақаласында әр 
турл! халықтардың белг!л! б!р шаруашылықпен 
айналысуына географиялық орта жасайтын ықпал 
дуние жузіндег! кептеген елдер тарихынан алын- 
тан утымды мысалдармен сен!мд! дәлелденед!. 
Ғылымта, мәдениетке ең жуық кәсіп -  ег!нш!л!к 
деген пік!рді публицист ерекше қуаттайды. Жан- 
Жак Руссоның «цивилизация адамды бузады» 
дейтін қате байламына Ә. «Мәдениет һәм ұлт» 
мақаласында қарсы шытады, ондай концепция- 
ның зияндылытын, жалтандытын дәлелдейд!. Ас
трономия, биология, зоология, механика тылым- 
дарынан алтан мысалдарына Караганда, жас Ә. 
эрудициясы мол екенд!г! байқалады. Атартушы- 
ЛЫҚ батытта, педагогикалық жуйеде сапалы ой
лар айта алтан Ә. казак котамындаты элеуметт!к 
кайшылыктар, жалпы теңс!зд!к, жалпы бакытсыз- 
дык кыр т!рш!л!г!не хас нерсе деп укты. Дала 
ем!р!не тускен сан килы жарыкшактың себеб!н тап 
баса алмай, оны бас б!р!кпеуш!л!кте, партияшы- 
лыкта деп тус!нген автор өзінше камаудан шытар 
жол !здейд!. «Земство һәм кооператив кауымда- 
ры» макаласында кооперативт!ң пайдалы, тиімді 
жактарын тәптіштеп сез кылады. Турмысымды 
тузей!н десен, дуниен!ң еб!н б!л, саудагерге ал- 
данба, езара б!рлескен сер!кт!к кур дейді. Муның 
бэр! де котамдык кубылыстардын заңдылыкта- 
рын іздеуден тутан байламдар еді. Мухтардың сол 
кездег! педагогикалык ойларының корытындысы 
-  «Оку !с!» макаласы. Мунда мектеп муктажын сы- 
най сез ету бар. Тупк! олкылык мутал!мдер кадр- 
ларын даярлаудын сапасыңда жатканы айтылады. 
Қазак мектептер!н!ң к!нәратты киыншылыктары -  
ортак батдарлама, ортак окулык жоктыты, орыс 
т!л!нен аудару, шәкірттерд! семинарията ж!беру, 
мутал!мдерд! кызметке турактандыру мэселеле- 
рінің шешілу жолдары карастырылды. Халыкты 
жаппай сауаттандырып, ел арасында кітапханалар
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ашып, театрлар уйымдастырайық деген усыныс- 
тар Мұхтардың ағартушылық-демократиялық 
көзқарасын сипаттайды. Семей губревкомының 
органы «Қазақ тілі» газетінде жарияланған «Қазак 
окығандарына ашык хаг» (1920) мақаласының 
принципті маңызы бар, Өйткені: «Россияның ішін- 
дегі кебігі аспанға атып, жуз толғанып, жұлқынып 
жатцан революция толқыны дүние жузіндегі еңбек- 
шілерді құлданған патшалықтардың бәрінің жүз 
жылдан түрған қүлдық қорғандарын іргесімен 
теңселтіп, жапсарын ашып, жігін үлкейтіп түрғаны 
әркімге мәлім. Кең жалғаннан пана таба алмай, 
сол қорғанның түбіне тығылған ақсүйектер, жуан- 
дар қалтырап отырып, соның астында жан беретіні 
де мәлім». Мүндай революциялық байламдардың, 
идеялардың Мүхтар мақалаларының өзегін қүруы
-  оныңталантының қалыптасуындағы, көзқарасын- 
дағы ерекше, сапалы эволюцияның айғағы. Оқы- 
ғаңдарды Әуезов халық үшін аянбай қызмет атқа- 
руға шақырады. «Жалпы жарлық» (1921), «Бүгінгі 
зор міндет» (1920) мақалаларыңда кеңес екіметінің 
жүргізіп отырған күнделікті, маңызды шаралары 
түсіндіріледі. Сауатсыздықты жоюдың мемлекет- 
тік маңызы айтылады. «Қазақ қалам қайраткер- 
леріне ашық хат» (1922) мақаласында баспасөздің 
адам санасынтәрбиелеудегі рөлі көрсетіліп, редак- 
циялардың науқандық шараларды ғана күйттемей, 
әдеби шығармаларды жариялауға кеңіл белу қа- 
жеттігі баса айтылады. «Қаэак әдебиетінің казіргі 
дәуірі» (1922) әдеби-сын очеркінде Әуезов әде- 
биеттің қоғам еміріңде атқаратын қызметін көрсе- 
теді, қазақ әдебиетінің тарихына шолу жасап, бір- 
талай мәселелерге дүрыс баға беріп, болашақта 
не істеу керектігі жөнінде ез ойларын ортаға сала- 
ды. 20-жылдардың 2-жартысында әділет әбден 
бүзылып, билікті қолға мықтап алған Сталин жене 
оның төңірегіңдегілер, олардың жер-жердегі сой- 
ыл соғарлары үлттық мәдениетті қудалап, көрнекті 
қайраткерлерді абақтыға жаба бастады. Ахмет, 
Мағжан, Шәкәрім, Жусіпбек, Міржақып, Мүхтар...
-  бәрі де қамадцы, турмеге, лагерьге жөнелтілді, 
кейбіреуі сол айдаһар аузынан қайтпай қалды. 
Осы түста кептеген кітагттар да «түтқындалып», үзақ 
жылдар бойы абақтыға қамалды. Сол еңбектің 
бірі -  Ә-тің «Әдебиет тарихы». Автор оңца мезгілін- 
де объективті ғылыми түрғыдан айтылған терең 
тужырымдар қатарында қазақ елінің отарлануы, 
ез тәуелсіздігінен айырылуы, осьщан туған кесе- 
паттардың әдебиеттегі керіністері туралы байлам- 
пайымдауларды жатқызу керек. Әдебиет тарихын 
дәуірлеу мәселелеріне келгенде, автордың ислам- 
га дейінгі және исламнан кейінгі әдебиет деп үзақ 
тарихты екі орасан улкен кезеңге бөліп қарауын- 
да ғылыми негіз жатыр. Бүл әсіресе фольклорға 
ерекше дөп келеді. Әділін айтқанда, Ә. еңбегінде 
классикалық әдебиеттанудың орнықты, ғылыми 
жүйесі, үлкен мәдениет, ой тереңдігі, стиль сү- 
лулығы сайрап жатыр. Өнерді өмірдің образды, 
суретті бейнесі, жанды, тірі көрінісі деп қарау, 
жалпы адам баласының көркемдік игіліктерді бі- 
рінші қатарға шығару, улттық сүлулық категорияла- 
ры, терминдер әлемдік әдебиеттің биік-биік түғыр- 
ларымен салыстырыла, шендестіріле алынады. 
Кітапта ерюкше ықтиятпен талданған проблема -  
«Зар заман» дәуірінің әдебиеті. Шортанбай елей
ней алынған ойларды пайдалана отырып, Ә. казах-

тын әдебиетіндегі ең үлы сарын -  елдік, тәуелсіз- 
дік, азаттык, бостандық үранының көркем сөздегі 
керіністерін нақты шығармаларды айкын саралап 
талдау арқылы керсетіп береді. «Қазак халкының 
әдебиеті мен фольклоры» деген зерттеу еңбекті 
Л. Соболевпен бірігіп жазып, орыс окырманда- 
рын үлт өнерімен таныстырды. Қырғыздың батыр- 
лык эпосы «Манас» туралы Әуезов зерттеуі өз ма- 
ңызын әлі жоймаған теориялык еңбек. Әдебиет 
тарихы, сыны, теориясы проблемалары төңірегінде 
Ә. түжырымдаған терең пікірлер, байламдар бар. 
Ол үлкен драматург болу үстіне театр мен драма
тургия мәселелеріне арналған кептеген ғылыми 
еңбектер, макалалар, рецензиялар жазды. Олар- 
ды бірнеше салаға белуге болады. Түңғыш жаз- 
ған еңбегі «Жалпы театр өнері мен казак, театры» 
деген макаласында кептеген кызыкты деректер, 
толымды байламдар, багалы корытындылар бар. 
Кене грек, ежелгі Еуропа театрларын айта келіп, 
жас казак театрларының болашагы, перспекти- 
васына байланысты ойлар айтылады. Болашак 
улт театрларынын кандай жолдармен дамуга тиіс 
екендігін автор дүрыс болжайды. Проза жайлы 
зерттеулері алуан турлі, С. Мукановка арнап 
«Жолы кен жазушы», Ғ. Мустафинге арнап «Өнер 
өріне» атты еңбектер жазды. «Қазіргі роман жене 
ОНЫҢ каһарманы» атты макаласында «роман казір 
жанрлық нәрін тауысты» дейтін пікірлерге карсы 
шығады. Ә. классикалык аудармалар жасады, 
аударма теориясына байланысты ғылыми еңбек- 
тер жазды. Ол әлем әдебиетін терең білген ірі 
ғалым. Өзбек Ә. Науаи, үнді Тагор, кырғыз Ш. 
Айтматов, татар М. Жалил, орыс А. Фадеев шы- 
гармашылыгы туралы кунды пікірлер айтып, те- 
рен тужырымдар жасады. Шота Руставелидің 
«Жолбарыс тонды жиһангер» поэмасын 
білгірлікпен талдады. Жас талаптарды Ә. бірінші 
болып кере білді. Қ. Шаңғытбаев, Қ. Мухамед- 
жанов, Ш. Айтматов туралы алгаш рет пікір ай
тып, олардын тусауын кесті. Ә. шығармашылығы 
-  казак әдебиетінің кәмелет белгісі, оның даму 
бағдарының нысанасы. Ә. -  мәңгі саркылмай- 
тын, бітпейтін, жалғасы бар кубылыс.

Р. Нургали,

«ДАЛА БАТЫРЫ» ( « С т е п н о й  б а т ы р » ) ,  
жазушының әдеби сценарий!. 1942 ж. В. Кадочни
ков жене Ф. Филиповпен орыс тілінде бірлесіп 
жазған. Бурын еш жерде жарияланбаган. Мэскеу- 
дегі эдебиет пен өнердің мемлекеттік орталык му- 
рагатындагы С. Эйзенштейннің жеке мурагатын- 
да осы сценарийге жасаган режиссерлік 3 сурет 
сактаулы тур. Сценарийдің 83 беттік колжазбасы 
Казахстан Республикасы Орталык мемлекеттік му- 
рағатының «Қазакфильм» киностудиясының ко- 
рында жатыр. Осы мурагат негізіндегі сценарий



Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағына енгізілді 
(12-том, 1983, 180-245-беттер). Шығарманың оқиға 
желісі «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» атты лиро-эпика- 
лық жырдан алынған. Сценарийдің 2-нұсқасы Үлы 
Отан соғысы жылдарында Алматыға көшіп келген 
Орталық киностудияға тапсырылып, әдеби-режис- 
серлік нұсқасы бекілген соң, фильмді түсіруге да- 
ярлық жүргізілген. Алайда кинорежиссер Кадоч- 
никовтың кенеттен қайтыс болуына байланысты, 
фильмді түсіру жүзеге аспай қалады. Кейбір оқи- 
ғалар киноның мүмкіндігіне қарай езгеріске 
түскенімен, негізгі сюжет арқауы жырдан алшақ 
емес. Шығарманың соңында Қозының өлгенін ес- 
тіген Баян шашына жіп байлап, Қодарды алдап 
құдыққа түсіреді де, шашын кесіп жіберіп, қасын- 
дағы жігіттерге тас лақтыртып өлтіреді. Сейтіп кегін 
алады. Жаңадан қосылған деталь осы ғана.

Н. Оспантегі.
«ДАЛА БҮРКІТІ», жинақ. Авторы -  Қ. Камалов. 
1990 ж. Өзбекстандағы «Қарақалпақстан» баспа- 
сы қарақалпақ тілінде шығарған. Кітапта каракал
пак кеңес әдебиетінің мәселелеріне арналған әде- 
би-сын, публицистикалык макалалар мен ре- 
цензиялар тогттастырылған, Ғалым олардың бәрін- 
де Ә-тің көркем шьғарма туралы айткан пікірлеріне 
сүйеніп, өз ойларын білдірген. Ал «Дала бүркіті» 
атты макаласында ұлы жазушының туындылары- 
на талдау жасай келіп, Ә-тің шьғармашыльғы ез 
окырмандарының көз алдына Орта Азия мен Қазак- 
стан халыктары әдебиетінің кең даласында ұзак- 
ты көздеп, талмас канаттарын биік шыңға карай 
ершелене каккан дала бүркітіндей болып елес- 
тейді. Оның ғажайып өмірі, таң каларлык әдеби 
біліктілігі, әлем әдебиетінің новаторлығын меңге- 
руі -  жас талант иелеріне мәңгі үлгі деп жазған. 
ДАМДИНСУРЭН Цэндэйн (1908-1986), монгол 
жазушысы, ғалым, коғам кайраткері. Монголия 
Мемлекеттік сыйльғының 3 мәрте лауреаты (1946, 
1948, 1951). Ә-пен достык карым-катынаста бо
лып, халыкаралык, ұлтаралык ірі жиындарда 
кездесіп, сұхбаттасып жүрген. Үлы жазушының 
60 жылдык тойына куттыктау жеделхат жолдап, 
игі тілек білдірген (М. О. Әуезовке. Алпыс жыл- 
дыгына арналган макалалар жинагы, А., 1959, 
25-бет).
ДАМЫТУ, г р а д а ц и я ,  әдебиетжанры. Айшык- 
таудың (фигураның) біртүрі. Аддыңгы сезден соң- 
гы сөзді, алдыңгы ойдан соңгы ойды асыра, ас- 
кактата суреттеу. Ауыз әдебиетінде жиі кездесе- 
ді. Қолдану сипатына карай екіге бөлінеді: бірі 
түйдектеу, екіншісі баяулату. Ә. «Қобыландының 
Тайбурылы туралы» макаласында:

Көл жағалай отырған 
Көккутан мен корабай 
Көтеріліпұшканша,
Белінен кесе басады, -

деп, улгайтылып, ерекше теңеулермен жеткізгенін 
градациясының шырқау биігіне -  туйдектесуіне 
жаткызады. Жазушы ез шыгармаларында да 
Д-дың түрлерін жиі қолданган. «Абай жолы» эпо- 
пеясында жас акынның Тогжанды алгаш көрген- 
дегі қыздың кимыл-козгалысын, жүріс-тұрысын, 
көз карасын бірінен-бірін асырып, өсіріп, күшейтіп 
бейнелеген. «Окапта» деген тарауында Қунанбай- 
дың Әмір мен Абайга теріс батасын беретін керінісі 
Д-дың ұлгайган түріне жатады: «Шык! Жогал, жой- 
ыл көзімнен! Үрпагым екенің шын болса, кұрбан 
еттім екеуіңді. Садага еттім сен екі шіріген жумырт-
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каны, бар да өл! Тез ел! Жөнел!». Автор мұнда 
Д-дың екі турін катар пайдаланган.

З.Қабдолов.

ДАНИЯЛ Кәкітайұлы Ыскаков (1897-1945), жазу
шы, аудармашы, сыншы, котам кайраткері. Абай- 
дың інісі Ыскактан туган Кәкітайдың баласы. 
Студенттік емір Ә-пен бірге өткен. 1907-1912 ж. 
Семейде окып, білім алган. Негізінен каржы-эко- 
номика саласында кызмет істеген. 1920 ж. Таш
кент каласына келіп, «Сана» журналын шьғарыс- 
кан. Қазак балаларына арнап «Біздің ауыл» (М. 
Әуезовпен бірге, 1925), «Өзбекстандагы казак ба
лаларына жаңа әліпби» (1927) окулыктарын жазг- 
ан). Аудармамен шугылданган. Жазыксыз жала- 
мен Ә. екеуі бірге ұсталып, 1930-32 ж. түрмеде 
жаткан. Алматыда Халык агарту комиссариатын- 
да істеп жүргенде кайтадан ұсталып, кызыл кырг- 
ынның курбаны болды. Балалары Марат, Динара, 
Роза Алматыда турады, карындасы Сэйда -  та- 
рихшы Ә. Жиреншиннің зайыбы. Д. өзінің «Бей- 
біше-токал» («Ақ жол», 1923, 23 желтоксан), «Қор- 
гансыздар» («Сана», 1924, N»2-3) макалаларында 
Ә-ТІҢ пьесасын пайымды пікірмен тадцап, сындар- 
лы ойлар айткан. н. Ақбаи.

«ДАҢҚТЫ КАНАЛ» ( « К а н а л  н а р о д н о й  
с л а в ы » ) ,  жазушының шагын макаласы. «Лите
ратурная газетаның» 1952 жылгы 26 шідцедегі са- 
нында жарияланган. Онда кеме катынасын реттеу 
ушін салынган Волга-Дон каналының ашылуына 
байланысты жазылган. Ә. онда кеңес адамының 
ұлы өзгерістерді емірге әкелу аркылы әлемдік 
картага, біздің когамга өзгерістер енгізгенін мак- 
танышпен айткан. Осындай ұлы өзгерістермен 
катар, автор тек әдебиет пен өнер саласында гана 
емес, өмірдің кез келген елеулі жаңальғын да на- 
зардан тыс калдырмаган,

6. Мамыра^.

ДАРА АҚЫНДЫҚ, елеңдері белгілі, авторлыгы 
анық, даусыз шыгармалары бар акын. Негізінде 
18 гасырдан бастап калыптаскан. Буган дейін Сы- 
пыра жырау, Шалгез жырау сиякты бірер гана дара 
акындар белгілі болды. «Қазақ ССР тарихының» 
1-томының (Алматы, 1957) «XVIII гасырдагы және 
XIX гасырдың алгашкы жартысындагы Қазакстан 
мәдениеті» тарауына жазган «XVIII гасырдагы және 
XIX гасырдың бас кезіндегі казак әдебиеті» мака
ласында: «Дара акындык творчествоның туып, 
дами бастауы» деген такырыпша бар. Мұнда акын
дык өнердің анонимдік кезеңнен өте бастауына 
шолу жасап: «Әсіресе XIX гасырда гана орыс галым- 
дары мен казак интеллигенциясының кейбір екіл- 
дері акындардың, суырыпсалма өлеңшілердің, 
жыраулардың елеңдері жайында мәлімет жинап, 
олардың шыгарган елеңдері мен жырларының 
текстерін тіпті жаза да бастады. Акыңдар мен жы- 
раулардың кейбіреулері ездерінің шыгармаларын 
ездері жазып отырды, соның арқасында олардың 
өлеңдерінің ез текстері сакталып кадцы. XIX гасыр- 
дың орта шенінен бастап жеке ақындардың өлең- 
дері мен жырлары жариялана бастады. Муның өзі 
жеке адамның поэзиялык творчествосының туып, 
дами бастаган кезі болды» деп, дара акын тулгасы- 
НЫ Ң тарихи-шыгармашылык эволюциясына кыс- 
каша шолу жасап, аныктама дәрежесіндегі тужы- 
рым шыгарган. Осы макалада дара акындыктың
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алғашқы өкілдері ретінде Буқар жырау, Тәтіқара, 
Үмбетей, Шал, Көтеш, Жанкісі, Ақтамберділерді 
атаған. Ә-тің халық ауыз әдебиетіне арналған басқа 
еңбектерінде «дара ақын» терминіне арнайы тоқ- 
талмағанмен, аты белгілі ақындық өкілдерінің 
алғашқыларына арнап көптеген іиәліметтер бер- 
ген, әдеби танымдық, сыни ойлар айтқан.
«ДАРА АҚЫНДЫҚ ТВОРЧЕСТВОНЫҢ ТУЫП, 
ДАМИ БАСТАУЫ», жазушының мақаласы. 1957 
ж. шыққан Қазақ ССР тарихының 1-кітабына жаз- 
ған (378-381-беттер). Ә. -  осы еңбектің редакция 
алқасының мушесі. Мақала кітаптың «XVIII ғасыр- 
дың алғашқы жартысындағы Қазақстан мәдениеті» 
атты 16-тарауыңца «XVIII ғасырдағы және XIX ғасыр- 
дың бас кезіндегі казак әдебиеті» деген бөлімде 
берілген. Макалада алдымен 18 ғасырға дейінгі 
көптеген акындардың өмірі жайындағы деректер- 
дің, жазбалардың жоктың касы екендігі айтылғ- 
ан. Тек 19 ғасырдан бастап кана кебіне орыс интел- 
лигенциясы тарапынан казактың акын-жыршыла- 
ры туралы деректер жиналып, шығармалары жа- 
зылып алына бастады дейді. «Акындар мен жырау- 
лардың кейбіреулері өздерінің шығармаларын 
өздері жазып отырды, соның аркасында олардың 
елеңдерінің өз текст! сакталып калды. XIX ғасыр- 
дың орта шенінен бастап жеке акындардың елең- 
дері мен жырлары жариялана бастады. Муның езі 
жеке адамның поэзиялык творчествосының туып, 
дами бастаған кезі болды». Осындай акынның бір 
мысалы ретінде Букар Қалкаманұлын алған. Ту- 
ған-өлген жылдары, туған жері, ескен ортасы жай- 
ыңда айтып, біраз шығармаларын талдаған. Өмірі 
жайлы мәліметтері аз болғанмен, бірен-саран шы- 
ғармалары, өмір сүрген дәуірі белгілі акын жырау- 
лар ретінде Тәтіқара, Үмбетей, Шал, Кетеш, Жан- 
кісі, Актамберділерді атап, кыска мәліметтер бер- 
ген. Бұларды казак әдебиетіндегі дара акындык- 
тың бастаушылары деген. «Жыраулардың елең- 
дері өзінің керкемдік жағын алғаңда, одан бұрыны- 
рак кезеңдегі елеңдерден анағурлым жетіле тускен 
елеңдер. Қазак ауыз әдебиетінің негізгі белгілері 
мен дәстурлерінің бәрін сактап калған бұл өлең- 
дерде жазба поэзияға тән элементтер бар» екенін 
дәлелдеп, жыраулык поэзия жөнінде дәл тұжы- 
рымдар жасаған.

Р. Әбдіғулов.

ДАРВИН Чарлз Роберт (1808-1882), ағылшынтаби- 
ғат зерттеушісі, жануарлар мен есімдіктердің тари- 
хи дамуындағы табиғи сұрыпталу женіңдегі Ілімнің 
негізін калаушы. Дуниені танудың идеалистік және 
материалистік бағыттары пайда болды. 20 ғасыр- 
дағы ойшылдарды катты толғандырған бул мәсе- 
леге Абай да ерекше назар аударып, езінше зерт- 
теуге ұмтылыс танытты. Ә. ұлы ақынның бұл ше- 
шімге келу жолына терең үңіліп, Абай ДарвиндІ 
окуға мыктап даярланбай кірісуге болмайды деп 
караған деген пайымды дәлелдер айткан.

Т. Жүртбай.
«ДАРҚАН ДАРЫН», жинак. Ә-тІң 100 жыддығына 
байланысты Шымкенттегі «Жібек жолы» баспасы 
1997 ж. шығарған. Ә, туралы деректі естелік пен 
ғьаілыми-зерттеу макалалар топтамасы. Авторы -  
Г. Жаркынбекова-Смағүлова. Келемі 12 баспа та
бак, таралымы 1000 дана. Суреттері бар. Кітап екі 
бөлімнентүрады: 1-бөлім «Оңтүстік сапарлары»деп 
аталатын деректі естелік. Бүл автордың 1972 ж.

«Жазушы» баспасынан шыккан «Жазушы сапарда 
жүр» атты естелік кітабының енделіп, толыктырыл- 
ған түрі, 2-бөлім «Ғылыми-зерттеу макалалар» деп 
аталып, «Абай жолы» романындағы үлттык салт- 
сана», «Өскен өркен» осылай туды», «Үмытылмас 
күдіретті түлға», «Үлы перзент туралы пікір», «Үстаз 
бен шәкірт», «Көрнекті сыншы-ғалым», «Өмірі өне- 
гелі жандар» деген макалалар енген.

К. Сыздыков.

ДАРОНЯН Сергей Карпович (1925 ж. т.), армян 
әдебиет зерттеушісі. Филология ғылымының док- 
торы, профессор. «Микаэл Налбандян», «Мирза 
Ибрагимов», «Түгелбай Сыдыкбеков» т. б. моно- 
графиялар мен зерттеулер жариялады. Э-пен шы- 
ғармашылык жене достык карым-катынаста бол
тан. Олардың Д О С Т Ы Ғ Ы  1955 ж. «Абай» диафильмін 
тусірген кезден басталған. «Индия университетте- 
р1н аралап» деген макаласында улы жазушының 
Үндістанға барып-кайтқан сапарынан кейін, Мәс- 
кеу студенттерімен кездескені женінде калам тер- 
беген («Московский университет» газет!, 1955, 19 
наурыз). «Үлы халыктың үлы перзент!» атты есте- 
л!г!нде заңғар суреткерд!ң к!ш!пейілд!лігі, аскан 
б!л!м!, аскар дарыны туралы актарыла жазды («Со- 
циалистік Қазакстан», 1970, 20-21 маусым). 1956 
ж. 7 ш!лдеде Ә-ке жазған хатында «Абай» диа- 
фильм!н!ң жарыкка шыкканын хабарлап, Мәскеу 
баспасынан жарық керетін казак әдебиет!н!ң анто- 
логиясына алғы сөз жазуды өт!нед! («М. О. Әуе- 
зовтің өмір! мен шығармашылык шежіресі», А., 
1997, 540-541-беттер). Ал Ә. 1954 ж. 24 маусым- 
да Д-ға жазған хатында Москвада шьғатын «Абай 
жолының» «нағыз лайыкты басылыммен, жаксы 
көркемдел!п» шығуына, Д-ның ез!нің редактор 
болуына т!лек б!лдірген.

Н. Баутан.

ДАСТАН, әдебиет жанры. Фольклордың саласы- 
на жатады. Таяу Шығыс, Орта Азия, казак халык- 
тары арасында кең тараған. Такырыбына карай 
казак Д-дары батырлар жыры («Алпамыс»), тарихи 
жырлар («Бекболат»), ғашыктык жырлар («Қыз 
Ж!бек»), киссалар («Тотының токсан тарауы») бо- 
лып бөл!неді. Кеңес заманында еңбек ерлеріне, 
Отан соғысы батырларына, партия кайраткерлер!не 
арналған авторы белг!л! Д-дар шыкты. Мысалы, 
Жамбыддың «Замана ағымы», Н. Байғанинн!ң «Қан- 
ды жорык», Қ. Жапсарбаевтың «Капитан Гастелло» 
дастаңдары т. б. Д-ның т!л! шүрайлы, оңца бейнел! 
сөздер кеп кездесед!. М. Ә. «Абай (Ибраһим) Қүнан- 
байүлы (1845-1904)» монографиясының «Абайдың 
поэмалары» тарауында Д-ның негізгі окиғасы шы- 
ғыс аңыздарына күрылатындығын, оны Абайдың 
жаңғыртып, «анык казактың ез үлгіс!ндег! дастан- 
дар түріңде» жазғанын мысалға келтірген, «Абай 
шығыс әдебиет!ндегі үлы классиктер мол баянда- 
ған куйге тугел токтап, бағынып калмайды. Ол 
аңызды өз!нше, көп жағынан өм!р шындығына жа- 
кыңдатып, реалист!к стильге бүрады».
«ДАСТАННАН ДРАМАҒА», монография. Авторы 
Е. Жақыпов. 1979 ж. «Ғылым» баспасы шығарған. 
К!тап халык фольклоры нег!з!нде жазылған пье- 
саларды зерттеуге арналған. Бүл орайда автор Ә., 
Ж. Шанин, Анненкова-Бернард, С. Камаловтардың 
драмалык туындыларын салыстыра карастырып, 
дәстур мен жаңашылдык проблемаларына да на
зар аударған. Үлы драматургт!ң «Еңл!к -  Кебек», 
«Айман -  Шолпан», «Бекет», «Қаракыпшак Қобы- 
ланды» пьесаларын фольклорлык төрк!ндер!мен 
жан-жакты салыстырылып, шығармаларға аркау



болған оқиға желілерінің эпос сюжетімен байланы- 
сы, эпостықжыр қаһармаңцарының пьесадағы бей- 
нелері, образдың тарихилық сипаттары әр қырынан 
қарастырылған. Кейіпкерлердің даралық мінездерін 
танытатын шұрайлы тіл көстелерінің, суреткердің 
шебер сөз өрімдерінің бастау көздері шынайы тал- 
данып, ашылған. Зерттеуші дастан мен драманың 
бір-біріне сыбайластығын ажыратып, ара қатына- 
сын тапқан; сонымен бірге жазушының шығарма- 
шылық лабораториясын тексеріп, оның теориялық 
және практикалық маңызын ашып көрсеткен. Сөйтіп 
Ә. бастаған фольклордағы пьесалар дәстурінің 
қалыптасуы мен даму барысына жан-жақты ой 
жүгірткен, фольклорлық драмадағы ол салған 
дәстүрді улгі етіп усынған. Бұл дәстур -  өміршең, 
себебі мұның өміршеңдігін пьесалармен қоса, либ
ретто, киносценарийлерге де ауысып отырғаны 
дәледцейді, яғни бірізділікке «қарсы» болған деп 
түйеді ойын ғалым. Монография жоғары оқу орын- 
дарының студенттеріне, оқушыларға, аспиранттар 
мен ғылыми қызметкерлерге арналған. Көлемі 7,7 
баспа табақ, таралымы 2500 дана.

Н. Ақбай.
ДАУАНИ Ғұламаһи (шын аты: Жалал-ад-дин Му
хаммед ибн Асхад ад-Дауани, 1427-1502), парсы- 
ның ғулама ғалымы, ақын, философ. Атақты «Ах- 
лақ-и Жалали» кітабын түркінің аққойлы табынан 
шыққан әмірші Үзын Хасанның (1453-1478) өтініші 
бойынша Насириддин Тусидің «Ахлақ-и Насири» 
атты кітабының негізінде 1478 ж. жазды. Оның 
бұл кітабы кейін «Мораль философиясы» деп атал- 
ған мінез-құлық, өзіңді-езің тану және тәрбиелеу 
қағидалары туралы ілімнің негізіне айналды. Ә. 
өзінің «Абайдың өмірі мен ақындығы» (1933), 
«Абайдың өмірбаяны» (1944), «Абай еңбектерінің 
биік нысанасы» (1945), «Абай (Ибраһим) Құнанба- 
ев» (1945, ғылыми мақала), «Абай (Ибраһим) Қунан- 
баев» (1959, монография), «Абайтану», «Абайдың 
өмірі мен еңбегі» («Абайтану дәрістері», 1994) атты 
еңбектеріңде кеңінен талдау жасап, Абай: «Ман- 
тық (логика), философия, ахлык (мораль) фило- 
софиясын да білген. Ертеден бергі Шығыс ғула- 
маларының көп еңбектерін бертін уақыттарда да 
унемі зерттеп отырған» деп («Абайтану дәрістері», 
1994, 123-6.) пікір білді. Жазушы-академик Д-дің 
мораль философиясының Абайға өте терең ықпал 
еткенін абайтану саласындағы зерттеулерімен 
коса «Абай жолы» роман-эпопеясында да ғулама- 
ның ғылыми пікірлерін Абайдың ой толғамы мен 
пайымдауы мен авторлық текст аркылы баяндап, 
тусіңдіріп отырады. Акынның «Қарасездері» мен 
өлең-дастандарындағы мораль философиясы, 
тәрбие, мінез, ғылым туралы көзкарастарын тал- 
дай келіп, Ә. Абай Шығыстың ғуламасы Дауаниді 
айтып отырып, жастарға ызасыз, тек ағаның ініге 
айтатын акылын айтады деп пікір білдірді («Абай
тану дәрістері», 1994, 50-бет). ^

«ДАУЫЛ», жазушының түңғыш әңгімесі. Қолжаз- 
ба куйінде калган. Түпнускасы сакталмаған, еш- 
кандай баспасөз бетінде жарык көрмеген. Әңгіме- 
ні Семейдегі бес сыныптык училищеде окып жүр- 
ген кезінде жазған. Әдебиет пәнінің мүғаліміне 
еркін такырыпка жазылған шығарманың орнына 
үсынған. Такырыбы «Менің өмірімде болтан бір 
окиға» деп аталады. Шағын суреттеме орыс тілінде 
жазылыпты. Әңгіменің кыскаша мазмүны мына- 
дай: Жаз. Жайлау. Ауыл. Мәре-сәре болып дуыл- 
даскан ауыл адамдары. Бала-шағалар да мәз-

ДӘЙЕКТЕМЕ 225

мәйрам. Кенет ауа тымырсыктанып, аспан демін 
ішінетарта калады. Батыстан кара бүлт түйіліп келіп, 
окыстан дүрілдете соккан дауыл ауылдың астан- 
кестенін шь(ғарады. Киіз үйлерді жел үшырып әке- 
теді. Қазан-ошактар төңкеріліп, айнала тып-типыл 
болады. Улаған-шулаған ел. Жылаған бала. Маңы- 
раған козы, мөңіреген бүзау, айғайлаған кемпір- 
шалдардың дауысы. Азан-қазаны шыккан ауыддың 
арпалысы дауылмен коса басыла калады. Тып-ты- 
ныш. Ешкімнің үні естілмейді. Әр жерде шашылған 
заттар. Бутаның бастарына ілініп калган әйелдердің 
жаулыктары. Аударылган киіз үйлер. Бос калган 
көгеңдер. Әр жерде әркімдер өздерінің дауыл ша- 
шып кеткен заттарын жиып жүр. Ешкім де сей- 
лемейді. Бүл тырнакалды шыгарма жазушының 
болашактагы «Қыр әңгімелері» мен «Қыр сурет- 
теріндегі» табигат көріністерін еске тусіреді.

Т. Журтбай.
ДӘДЕБАЕВ Жангара (1948 ж, т.), әдебиет зерт- 
теуші. Филология гылымының докторы (1992), 
профессор (1993), Республика ҒА-ның академигі 
(2003). Зерттеу еңбектерінің басты саласы -  Ә-тің 
шыгармашылык шеберханасы. «Қазіргі казак та- 
рихи прозасының дамуыңдагы М. Әуезов дәстурі» 
атты оку куралы (1981), «Мүхтар Әуезов» моногра- 
фиясы жарык көрді (1997). Бүлардаүлысуреткердің 
шыгармашылык шеберханасы мен жазушылык 
шеберлігі бірнеше арнада пайымдалган. Мысалы, 
адам жанының шындыгын, сезім сырын сонша- 
лыкты терең мөлдіретіп, соншалыкты күрделі 
карым-катынаста, дәл осынша накты, көзбен кө- 
ріп, ішпен білгендей айкын, шынайы суреттеу Ә. 
секілді сез енерінің барша күпиясына канық, өзін 
сөз өнерінің ылдиы мен өрінде, шыркау биігі мен 
шалкар кеңістігінде бірдей еркін сезінетін нагыз 
зергердің, хас шебердің гана колынан келетінін 
тілге тиек еткен автор. «Әдеби шыгарма» (1986), 
«Қазак тарихи романы» (1987), «Шымырлап бойга 
жайылган» (1988), «Өмір шындыгы және көркемдік 
шешім» (1991) монографияларында Ә-тің жазушы
лык еңбегі мен шеберлігі, керкемдік әлемі казіргі 
әдеби процеспен тыгыз бірлікте, сабактастыкта 
карастырылган,

Ш. Шортанбаев.

ДӘЙЕКТЕМЕ, ц и т а т а ,  белгілі бір шыгармадан 
сөзбе-сөз алынган үзінді. Ә. өзінің сан-сала зерт
теу еңбектерінде, сейлеген сөздерінде, айтпак 
пікіріне бірде негіз-тірек, енді бірде epic ретінде 
Д-ні жиі әрі утымды колданып отырган. Ол дәйек- 
темені сөз талгап алу (цитирование) деп атаган. 
Мәселенің маңыздылыгын терең сезінген жазу- 
шы Қазакстан Оку комиссариатының білім кеңесі 
шешімімен 1930 ж. Қызылорда каласында жарык 
көрген өзінің «Қазак шаруа жастар мектебіне ар- 
налган программасы және тусінік хаттың» казак 
әдебиеті пәніне арналган «Суретті әдебиет тура
лы» деп аталатын бөлімнің «Жазу тіліне жаттыгу» 
атты тарауыңда оқушылардың кітаппен жүмыс іс- 
теуінің бір түрі ретінде дәйектемеге, оның кажет- 
тілігі мен мәніне арнайы токталып еткен. Бүл мәсе- 
леге ол екінші рет «Тагы да көркем әдебиет тілі 
туралы» деген пікір таластырган макаласында ора- 
лып, тілшінің өзі келтірген цитата сөздерін кітап- 
тардың бірде-бір беттерін көрсетпей пайдаланга- 
нына кынжылыс білдіреді. «Өзің талдап отырган 
еңбектің ішінен сынга алып отырган жерлерің бол-
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са, оны нақтылап атап, көздеп беру әрбір айтыс- 
тың әділ шарты еді» деп, дәйектемені пайдалану- 
ды жазу, сынау мәдениетінің көрінісі ретінде ба- 
ғалайды. Ә-тің пайымдауынша, цитата ретінде 
пайдаланылған сөйлемдер, пікірлер тырнақшаға 
алынуы, соңынан олардың қай шығарманың қан- 
дай беттерінен алынғаны, авторы немесе кімнің 
пікірі, қай еңбегі екені бәрі анық, дәл көрсетіліп 
отырылуы керек екендігі айтылады.

С. Макпьрулы.

ДӘЛЕЛ, м о т и в и р о в к а ,  көркем ніегіздеу. Ә. 
көркем негіздеуге өнердегі шынайылықтың бір 
шарты ретінде қарап, еңбектерінде пайдалы ой- 
пікір айтқан. «Қазақ халқының эпосы мен фольк- 
лоры» атты зерттеуіңце ол ғашықтық жырларының 
батырлық эпостан ерекшеліктерін саралай келіп, 
«үшінші айырмасы оларда образдар реалистік 
түрде сипатталады. Егер батырлық жырларда ба
тыр бес жасқа келгеңде-ақ ерлік жасап жатса, оның 
образы шыңдықтан шалғай, шартты түрде алынса, 
ал ғашықтық жырларының кейіпкерлері ездеріне 
хас қасиеттерімен көрінеді» дейді де, мұның се- 
бебін «ғашықтық жырларда дастанның оқиғалары 
мен кейіпкердің іс-әрекеттері психологиялық жа- 
ғынан нанымды да терең мотивировка табады» деп 
түсіңдіреді. Мухаң ғашықтық жырлардағы мотиви
ровка мығымдығына суйсініп, оларды жазба по
эзия өкідцеріне де үлгі еткен. «Манас» туралы орыс 
тілінде жазған зерттеуінде ол жырдағы сан-сала 
оқиғалардың негізгі тақырыппен тығыз бай- 
ланыстылығын, олардың өрістеуі мен кейіпкерлер 
іс-әрекетінің терең, нанымды дәлел-мотивировкаға 
негізделгенін мысалмен дәлелдейді. Бұған дейін 
екі әйелі бар Манастың Қаныкей сұлуға үйленуінің 
дәлел-мотивировкасының күшті негізделгеніне на- 
зар аударады. «Міне, осылай әкенің улы үшін 
қалыңдық таңдауы оқиғаның әрі қарай табиғи 
ерістеуі ретінде уғынылады», дәлелдеудің сурет- 
телген оқиғалар мен іс-әрекеттер ушін ғана емес, 
алда болатын жағдаяттар мен қимылдар үшін де 
маңыздыльғын пайымдайды. Ал орыс тілінде жа- 
зылған «Орыс реализмінің дәстүрлері және рево- 
люцияға дейінгі қазақ әдебиеті» (1949) атты про- 
блемалық мақаласының соңғы жағында кеңес 
әдебиетінің даму бағдарына тоқтала келе, «біздің 
туындыларымызда жиі кездесетін кемшіліктердің 
бірі -  кейіпкер іс-әрекетінің ішкі психологиялық 
дәлелдемесін берудің орнына, біз әсерсіз, тіпті 
кейде бос мылжың диалогтарға үйір болғаны- 
мызға» байланысты туындаған үлкен олқылықтың 
себебін көрсетіп, көркем дәлелдеусіз шеберлікке, 
шыиайылыққа жетудің мумкін еместігін ескерткен.

С. Макльрулы.
ДӘМЕГӨЙ Мүсірәліқызы (1870-1932), Абайдың 
екінші ұлы -  Мағауияның бірінші әйелі. Жазушы- 
ның екінші әйелі -  Кәмила Мағауиякызының ше- 
шесі. Абайға қатысты деректердің біразын Ә. осы 
кісінің аузынан жазып алған. Мінезі өжет, тура, тік 
сөйлейтін, адуынды адам болтан. Абайдың қара 
шаңырағын отау ретінде ұстап калган, ақынның 
кітапханасы, қолжазбалары, тутынған заттары, 
суреттері, киім-кешегі Дәмегөйдің қолында сак- 
тгілып калган. Қунанбайдың шапанын Дәмегөй 
Ә-ке сыйлаган. Шапанды тәбәрік есебінде әркім 
жыртыс орнына алып кеткен. Шапанның туймесі 
«Әуезов уйі» гылыми-мәдени орталыгының корын-

да тур. Абай мен Магауия туралы Д-діи аузынан 
жазылып алынган естеліктер Абайдың Семейдегі 
муражай-корыгының корында сактаулы. Д. де 
Абай урпактарымен бірге тәркіге түскен. 1927 ж. 
Абайдың колжазбалары мен кітаптарын, турлі 
кымбат заттарын Аралтөбедегі Ділдә мен Әйге- 
рімнің зиратына көмдіріп кеткен. Ә. арнайы экс
педиция жібергенде, кунды муралардың колды бо- 
лып кеткені аныктадцы. Д. Белагаш форпостында 
баласы Жагыпар мен кызы Кәмиланың колында
кайтыс болды. _ ^  _

Т. Жүртбаи.

ДӘРКЕМБАЙ, жазушының кейіпкері. Ә. оны жи- 
ынтыкбейнедеалган. Д-дыңкөпмінез, іс-әрекеттері 
сол өңірдегі кейбір адамдардың бойынан кезде- 
седі. «Абай» романының жазылуы жайынан» деп 
аталатын макаласыңца: «Бірен-саран болмаса, ро- 
маңдагы кейіпкерлердің барлыгы түгел дерлік өмір- 
де болтан адамдар. Әрине солардың бәрі бірдей 
белгілі тарихи рөл аткарып жаткан жок, бірак Абай 
айналасында емір суріп, тіршілік еткендер» дейді. 
Осыңцагы бірен-саранның бірі -  осы Д. Тарихи рөл 
аткармаганмен, бул кейіпкер негізгі каһармаңцары 
дәрежесіне көтере суреттелген. Эпопеяда алгаш 
Токпамбет жанжалы тусында көзге туседі. «Тай- 
ғакта» тарауында Қодардың кунын сурауга 
Дәрменді әкеледі. «Еңісте» тарауыңца Семейде ка- 
талашкада жаткан Абайды босатып алуга келеді. 
«Қактьғыста» Д-дің улы Ракым суреттеледі. «Қапа- 
да» тарауында Д-дің дүниеден өткені баяндалады. 
Жалпы Д, Абай жолын мыктап устанган, оган сен- 
ген. Қодармен туысатын Дәрменге акылшы, кдмк- 
ор адам ретіңце бейнеленген.

т. Әкім.
ДӘРМЕН, жазушынын кейіпкері. Д. -  типтік 
жиынтык бейне. Автордың шьғармашылык ныса- 
насы мен көркемдік шешіміне кызмет ететін, бір 
кітаптан екінші кітапка ауысып отыратын Абай- 
дын образын ашып, оның жан дүние толганысын 
тереңдете жеткізу ушін ойдан жасалган көркем 
тулга. Д. деген адам өмірде болмаган. Бірак жазу- 
шы онын көркем өмірбаянына Қиясбай мен 
Шәкәрімнінтагдырын негіз етіпалган. «Абай» рома- 
нының 1 және 2-кітабында Д. Қодардын немересі, 
бір көзінін догалы бар Қиясбай ретінде танысты- 
рылган. Қиясбай өмірде болтан, Абайдын камкор- 
льғын көрген, сыбызтышы, палуан, шайкы мінезді, 
жарлы адам екен. Жазушы романды жазар алдын- 
да жасатан жоба-жоспарында, эпопея аякталтан- 
нан кейінгі онын жазылу тарихына байланысты 
макаласында Қиясбайдын бейнесін Д. образына 
пайдалантандьғы туралы ескертпелер жасап отыр- 
тан, Ал «Абай жолының» 3- және 4-кітабында 
Д-нін басынан кешірген окиталары мен рухани тат- 
дыры Шәкәрімнін өмірінен алынтан. Абайдың ті- 
келей шәкірті Шәкәрімнің атын атап, жатымды 
кейіпкер ретінде сомдаута кеңес саясаты мумкін- 
дік бермегеңдіктен еріксіз ойдан шытарылтан көр- 
кем бейне ретіңде суреттелген. Демек «Абай жо- 
лы» эпопеясындаты Д. -  тарихи шындыкка негіз- 
делген типтік образдардын катарына жатады.

Т. Жүртбай.
ДӘСТҮР ЖӘНЕ ЖАҢАШЫЛДЫҚ, әдебиет пен 
өнердін даму барысында сабактастык пен жанты- 
руды, мираскерлік пен кайта жасауды, бурынты- 
мен соңтынын байланысын білдіретін утым. Көр- 
кем әдебиеттегі дәстур туралы сөз бүкіл әдебиет 
тарихы, фольклор, этнография, өнер салалары- 
мен тыгыз байланысты. Өнердегі көркемдік әдіс



тәрізді дәстүр де көгттеген субъективті факторлар- 
ға тәуелді болғанмен, кең мағына турғысынан -  
объективті құбылыс. Дәстурді қоғам және уақыт 
сипаты анықтайды. Дәстурді негізінен ең нәти- 
желі, ізгілікті іс-әрекет, шараларжиынтығы, мінез- 
қулық, талғам, әдет, дағды есебінде атаса да жет- 
кілікті. Тұрмыс-салт, өміртанудағы өнегелі меже, 
шешімдердің көріністері өте мол. Әдебиетке к,а- 
тысты ойлағанда, әр буын қаламгерлердің ортақ 
дуниетанымы, идеялық-көркемдік устанымдары 
сол бір көзқарастағы аса улкен дарын иесі тудыр- 
ған шығармаларды улгі, ғибрат етіп қабылдауға 
мумкіндік жасайды. Ал таланттар мен озық бітімді 
туындылардың моддығы әдеби дәстур қазынасы- 
ның байи тусуіне кепіл. Дәстурге сокпай, жаңа- 
шылдық туралы сөз қозғамау керек. Жаңашыл- 
дық -  дәстурдің табиғи сыңары және уақыт пен 
жағдай, жекелеген субъектілердің қатысу, арала- 
су деңгейіне байланысты пайда болатын ұтымды 
турдегі жалғасымдылық әрі соны мазмун, пішіңцік 
оралымдар, Жоқтан жаңа тумайтыны сияқты көр- 
кем әдебиеттегі дәстур уғымы ұзақ дәуірлерді, 
сан толқын жазушылардың қажырлы ізденісі мен 
шығармашылық табыстарын қамтиды. Ол -  әрқи- 
лы кезеңцегі жекелеген суреткерлердің батыл ой, 
қанатты кияддарынан қуат алған жаңашыл мақсат 
пен философиялық, эстетикалық тың шешімдер- 
дің іріктелген жиынтығы. Дәстур дегенде, өнердің 
өрісін ұзартатын өміршең, туғыры берік қаситтерді 
еске аламыз. Махамбет, Абай, Жамбыл жырлары 
өздерінен кейінгі ұрпақ ақындарға жарқын шам- 
шырақ болтаны аян. Ол жырлардан қазіргі қазақ 
ақындары да уйренеді, келер толқын да көңілге 
нәр, ойға азық алары мәлім. Ә-тің басқа дуниеле- 
рін атамағанда, «Абай жолы» роман-дәуірнама- 
сының өзі қазақ прозасында тарихи тақырыпқа 
кдуырт бетбұрыс жасағаны ақиқат. «Оянған елке», 
«Дауылдан кейін», «Ақ Жайық», «Қан мен тер», 
«Махамбеттің жебесі», «Көшпенділер», «Алтын 
орда» т.б. бул саладағы шоқтықты дуниелер. 
Әрине мундағы дәстур діңгегі суреттеу нысанын 
табу мен тарихи тужырымдама беру орайындағы 
бағыт-бағдармен сабақтас.
Белгілі бір қаламгерлердің жазу тіліңцегі ерекше- 
ліктерді игеру оны түгелдей қайталау болып 
табылмайды. Ол мүмкін де, қажет те емес. Ә. -  
дарын, Ә. Нүрпейісов те талантты жазушы. Дуние- 
таным, көзқарас, білім, стиль, шеберлік сипатта- 
ры әралуан болып келуі заңды. Алайда «Абай жо- 
лыңдағы» айшыкты өрнектер «Қан мен тердің» ба- 
яңдау, мінездеу, кескіңдеу тәжірибесіне эсер етуін 
мансуқ ету қиын. Ә. тілінің бедерінен зор тағлым 
алғанын қазақ әдебиетінің классигі Ғ. Мустафин 
ашық айтады. Тіпті бүһнгі кун тақырыбын арқау 
еткен 3. Қабдоловтың «Біз жанбасақ» романында 
Ә-тің сөз сипаттау бедерлерінен үйрену нәтижелері 
көп. Үлы адамдар өміріне барлау жасайтын, жал- 
пы тарих қатпарларын ақтаруға бел шешетін қалам- 
герлер қатары сиремесі мәлім. Ондай туынды 
(мәселен, «Аққан жулдыз, «Абайдың жумбағы») 
жазылған кунде тура осы қалпында дүниеге кел- 
мес еді, Алдыңғы шығарма соңғы туындыға әрі 
сабақ, әрі тосқауыл болады. Еліктеу дәрежесінде 
қалу ілгері басушылық емес, өнерпаздықпен 
уйрене отырып, талант жарыстыра, еркіндікпен 
қарымды ой толғау, сырлы сурет салу -  ішкі мум- 
кіндіктердің толысымды жүзеге асып, соны бе- 
дерлер таба алмауының белгісі. «Ғылым таппай 
мақтанба» өлеңінде Абай:
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Муны жазған білген кул -  
ҒуламаһиДауани,
Солай дегтті ол шыншыл.
Сөзін оқы және ойла,
Тез үйреніп, тез жойма.

Жас уақытта көңіл -  гүл, -  дегенде осы жыр жодца- 
рына мазмундық турғыдан үлгі тутқан данагер жан- 
ның есімін атап, бағасын береді. Бірақ, Абай 
ешкімді жолма-жол көшіріп отырмаған, танып, 
білген ақыл дәстүрін үлттық нанымға лайық жаңа- 
шыл леппен езгерте, түрлентіп жеткізеді. Жака 
ахуалға сәйкес тың сезіммен нақыш кестелері ке- 
мескіден келе жатқан толғамдарды көңіл демімен 
тірілтіп, бар мағынаны нақтылық бедерлерімен 
байытады. Абай Ә-тің емір жолын, шығармашы- 
лық тұрғысын айқыңдауда, жеке тіршілігіңце ерек- 
ше орын алады. Ал Мухаң Абай мұрасы мен өнерін 
зерттеуші, улы ақын жайлы сан алуан туындылар 
беруші ғана емес, саналы ғумыр салтында Абай 
дәстүрін устанушы да. Бул қасиет өлең жазудан 
емес, тіршіліктің мәні адамдық мурат, әлеуметтік 
заңдылықтар, жеке тұлғалардың өзара қарым- 
қатынасы, қуқық, мораль, енер, философия әрі 
эстетикалық сезім туралы көзқарастар бірлігінен 
байқалады. Ә. шығармашылық тәжірибесінде 
Л. Толстой, Ф. Достоевский, И. Тургенев әсерін 
мол сезінгені айқын А. Чехов, М. Лермонтов жене 
әлемдік прозаның барша уздік үлгілерімен таныс 
болды. Ә-тің жеке кітапханасыңца бірталай модер- 
нистердің туыңцылары бар. Әсіресе «Абай жолын- 
да» әке мен бала қарым-қатынасына көркемдік ту
жырымдама беруде қазақ суреткері усынатын Бол
конский немесе Кармазовтар әулетіңдегі хгіл-аху- 
алдан әлдеқайда өзгеше сипаттарымен дара- 
ланады. Бул туста мінез, машық алшақтауы ғана 
емес, ой, таным, мүдде бірлігі де, сыйластық, қа- 
дірлеу сарыны байқалатынын да көркем мәтін аста- 
рына мән бермейтін сыншылар аңғармай өтеді.
Ә. «Көксеректі» жазғанда Джек Лондонның «Ақ 
азуы», Л. Толстойдың «Холстомері», «Булькасы», 
А. Чеховтың «Аққаска», «Каштанкасын» әбден біл- 
ген. Алайда осы шығармалардағы жағдаяттар мен 
идеялардан өзгеше сырлы, тілге де, ойға да бай 
үздік туынды берді. Ол авторлык баяндаудағы 
соншалык устамды бейтараптылықпен ой-сезім 
полифониясынан, градациялық, кереғарлық бей- 
нелеу тәсілдерінің ұтымдылығынан, өмірге фило- 
софиялық көзк,арасының ашык айтылмайтын көп 
мәнділігінен, мәтін семантикасының байлығынан 
аңғарылады. Үлттық және әлемдік әдебиетіміздің 
барша қунды жетістіктері -  болашақ ізденістерге 
меже. Әр кезеңдегі жаңашыл қадамдар дәстур 
қазынасына улес болып қосылады. Дәстүр жаңа- 
шыддыққа келіп тіреледі, жаңашылдық өзгеше түр 
алып, дәстүр қойнауынан шығады да, қайталай, 
дәстүр тармақтарын улғайтады. Көркем әдебиет- 
тегі жаңашылдык, дәстурге қарама-карсы ғана 
емес, белгілі бір уақыт мөлшерінде алыстай кері- 
ніп, кейіннен алғашқы туындымен унасымды бірлік- 
ке жететін, оны көріктендіретін, кейінгі озық тәжі- 
рибелер ушін толык қайталау рәсімінен тартыну 
қажеттілігін тусіңціретін ыңғайлас, салалас уғым. 
Жаңашылдық соны идеялық-көркемдік ізденістер- 
мен толығады. Тақырыптың жаңалығы бәрін анық- 
тамайды. Жаңалық жазушының өмір қубылыста-
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рына келу түрғысынан, көз көрген, естіген факті- 
лерді қорыту, ойлау аңсары мен суреттеу устаным- 
дарынан, белгілі бір идеяны жеткізу ерекшелікте- 
рінен аңғарылмақ. Бұған кейіпкер таңдау, сюжет, 
композиция құру тәрізді жазушының дара стиль 
өзгешеліктері де қосылады. Әр автордың тың са- 
палы шьғарма беруге ұмтылысы әрдайым дәстур 
сабақтарымен астасып жатқанда ғана жемісті. 
Адам характерін ашуда, қаһарманның жан дуние- 
сін, рухани әлемін бейнелеуде классика үлгілері- 
мен есептеспейтін қаламгер жоқ. Үлы суреткер- 
лер шығармаларымен үйрену мақсатындағы, сана- 
лы түрдегі таныстық болмаған күнде де, іргелі 
өнердің ықпалдық күші сол өнерден тағылым ал- 
ған басқа қаламгерлер шығармашылығы арқылы 
келуі әбден мумкін. Құнарлы көркемдік-эстетика- 
лық пішіндік ізденістер -  әдеби даму сипатына 
тән қасиет. Дәстүрге беріктік бар үрдіспен шекте- 
луде емес, сол ауқымда қалыптасқан әдіс-тәсіл- 
дерді, мазмун болмысын толықтыру мен жетіл- 
діруді көрсетеді.
Ә. дәстурінен үйренбеген жазушылар аз. Ол әсі- 
ресе тіл қодданыстары мен нақты бір нысаңды жан- 
жақты суреттеу стилінен байқалады. Сонымен бір- 
ге улы қаламгердің өмір, әлем жайлы дуниетаным- 
дық турғысы, этикалық, ғурып-салттық талғам өл- 
шемдерінен, авторлық бейнелеу турғысынан эсер 
алып, оны меңгеру, еліктеу әрі жаңғыртуға талпы- 
ныс әрдайым жалғасып келеді. Алайда Ә. қайта- 
ланбайды. Дәстур мен жаңашылдық ілкідегіні қай- 
талай отырып, қайталамау ережесіне қурылады.

Б. Майтанов.
«ДӘСТҮР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚ ЖАЙЫНДА»,
жазушының мақаласы. «Қазақ әдебиеті» газетінің 
1960 жылғы 28 тамыздағы санында жарияланған, 
будан соң «Әр жылдар ойлары» (1961) жинағыңца 
басылған. Мунда қазақ әдебиетінің ескелең жо- 
лын саралап, қорытыңцылаған (теориялық) күрделі 
ойлар бар. Ә-тің «Дәстүр -  болмысты көркем об- 
разға айналдырудың ғасырлар бойы машықтапған 
тәсілдерінен және айналамызды қоршаған қо- 
ғамдық орта мен табиғатты ой таразысына сала 
отырып бейнелеудің урпақтан-урпаққа мирас бо- 
лып келе жатқан қағидаларынан қурылады» (12 том- 
дық шығармалар жинағы, 12-том, 509-бет) деген 
анықтамасы дәстүрдің заңдылықтарын ашатын 
тужырым. Бул еңбекте қазақ көркемсез енеріне тән 
дәстур мен жаңашылдықтың бірнеше қырлары 
көрсетілген. Соның бірі қазақ әдебиетінің ауыз 
әдебиеті менжазба кәсіби (профессионал) әдебие- 
тінен нәр алып, қос арна болып дамып келе жатқан- 
дығы. Қазақ фольклорының сурыпталған шебер 
тілі, халықтың уміт, арманын бейнелейтін урдісі, 
кең ауқымды толғамдылығы Абай Қунанбаев бас- 
таған классикалық әдебиетімізге игі эсер тигізген. 
Сондай-ақ кеңес дэуірінде көркейіп дамыған жаз- 
ба эдебиет халық акындарының, соның ішінде 
Жамбыл Жабаевтың шығармашылығын байытуға 
зор ыкпал еткен -  Ә. қазақ кеңес эдебиетінің 
жетілуіне, жанрлық жағынан турленуіне, жаңа са- 
палар табуына орыс эдебиетінің тәсіл, улгісі бол
таный атап өтеді. Қоғамдық өзгерістердің нэ- 
тижесінде эдебиеттегі кене дәстурлердің кейбі- 
реулері жоғалып, оның орнына өміршең жаңа ба- 
ғыттар келетіні де жалпы заңдылық. Жаңа дэстур- 
лер шебер суреткерлердің ізденістері аркылы то-

лысып, түрленіп отырады. Қазак кеңес поэзиясы 
мен прозасы элемдік эдебиеттің тэжірибесін де 
пайдаланып, жетілген. Ал драмалық шығармалар, 
эдеби сын дэстурі, негізінен алғанда, кеңес дэуі- 
рінің жемісі болып табылады. Жазба эдебиеттің 
ең курделі жанры -  романшылықтың қалыптасуы- 
на да тел дэстүрімізбен қатар жаһан эдебиетінің 
де эсері тиген. Тың жанрлардың пайда болуы, кене 
жанрлардың жаңғыруы, ауызша және жазбаша 
көркем шығармашылықтың бірін-бірі байытуы ор- 
тақ заңдылықтай қубылыс. Дэстүр мен жаңашыл- 
дық қазақтың керкем эдеби тілінің қалыптасу 
процесінендекерінеді. Сонымен: 1. Халықтың ақын- 
дық шьғармашылығы, оның жанрлары мен түрлері, 
ақындардың стилі мен қолжазбасы жуздеген жыл- 
дарда қалыптасып, дамып отырады; 2. Қазақ 
эдебиеті езінің даму процесіңце тап дэстүрлерімен 
қатар шығыстың, орыстың, еуропалық жалпы жа- 
һан эдебиетінің көркемдік жетістіктеріне де сүйе- 
неді, жаңа сипаттар табады; 3. Жазба эдеби тіл де 
ақындар, жазушылар шығармашылығының ілгері- 
шіл үрдістерін сурыптап, жетідціреді. Р. Бөрдібай.
ДӘУЛЕТКЕРЕЙ Шығайулы (1820-1887), күйші, 
композитор, домбырашы. Д-дің жастық жалыны- 
ның эсерінен туған «Қыз Ақжелең», «Қос алқа», 
«Ақбала қыз», «Көркем ханым», «Қаражан ханым», 
әлеуметтік-саяси қубылыстардың көріністерін су
реттеу «Муңды қыз», «Жумабике», «Қарақожа», 
«Жігер» жэне басқа да өмір тіршілігімен байланыс- 
ты шығарған 40-қа жуық күйлері бар. Қазақ 
енерінің еткендегісі мен бугінгісі, эншілер мен күй- 
шілердің емірі мен туындылары жайында толғана 
сыр шерткен М. Әуезов: «Қазірде кеп жазылған 
Батыс Казахстан күйлері женінде де ескертілмей 
келген кемшіліктер бар. Жазылған күйлерде бэрі 
де болтан күйші композитор Дэулеткерей, Қур- 
мантазы атымен тана байланыстыра терілген. 
Олардан бурын ескі замандастарда тутан Батыс 
Казахстан күйлері аз ескерілген» -  дейді (М. Әуе- 
зов. 20 томдых шытармалар жинаты, 17-том, 
186-бет).

3. Қоспаков.

«ДВОРЯН ҮЯСЫ» РОМАНЫНЫҢ АУДАРМАСЫ
ТУРАЛЫ», жазушының махаласы. Алташ рет «Эде
биет жэне искусство» журналында жарияланды 
(1952, №9). КейінИ.Тургеневтіңосы романы хазах 
тілінде басылым көргенде хіріспе орнына берілді. 
Ә-тің «Уахыт жэне эдебиет» (1962, 350-354-бет- 
тер), 20 томдых (14-том, А., 1983, 292-297-беттер) 
шытармалар жинахтарында хайта жарияланды. 
Махалада орыс халхының хлассик жазушысы 
Тургеневтің бул романын хазах тіліне тэржімалау- 
ды көптен махсат етіп келгенін, көркем аударма- 
даты бурынты тэжірибелеріне «өзімше жаңалых 
ретінде хостым деген ізденулерім бар» деп, оны 
охырман көпшіліктің сынына салмах ойымен ау- 
дармата кіріспе ретінде эдейі жазып отыртанды- 
тын есхертеді. Автор негізті мэселеге хөшуден бу
рын роман туралы аздап тохталып етеді. Бул ро
ман Тургеневтің аз уахыт ішінде жазтан бір топ 
романдарының «ең көрнекті, көркемінің бірі» деп 
баталап, оны А. Пушкиннің «Евгений Онегин» рома- 
нының дәстурін жалтастыртандытын халых өмірін 
шынайы суреттеуі, кейіпкерлер арнасының уйлес- 
тігі, көркемдік ерекшеліктерінің ундестігі архылы 
дәлелдей хеліп, шытарманың «Орыс эдебиетінің 
тарихында харасезбен жазылтан поэма» екеңцігін 
атап керсетеді. Одан әрі ромаңды аудару архылы



асыл нұсқаның шеберлігін үйренуге және оның 
ерекшеліктерін оқушы журтшылыққа дәл өз қал- 
пыңда жеткізуге тырысатынын айта келіп, «дәл ау- 
дару дегенді мен сөйлеміне сөйлем орай етіп ауда- 
ру деп түсінемін... Сөйлемін дәл беру жазушы- 
ның стилін дәл беруге төтелей себепші болады» 
дейді. Ол ушін аударып отырған шығарманың кей- 
іпкерлерінің немесе автордың аузына қазақтың 
мақал-мәтелі сияқты ерекше, қазақша әшекей 
бояуларды салмау керек. Қысқасы, қазақ тіліне 
аударылғанымен, Тургенев шығармаларына қазақ- 
тың тон-тымағын кигізу керек емес» деген өзінің 
табанды пікірін ортаға салады. Кезінде, кейінірек 
те Ә-тің бұл пікірі мен осы аудармасы әдеби жұрт- 
шылық назарын өзіне аударып, турлі пікірлер 
айтылған. Дегенмен Ә-тің аудармада езі устанып, 
ұсынып отырған табаңды пікір-кезқарасын теріс- 
теуге ешқандай негіз жоқ. Сыншылардың ұғым- 
дылық, көркемдік деп отырғандары дәлдікке қай- 
шы емес. Кейде тупнусқаның да ұғымдылығы мен 
көркемдігі әр турлі дәрежеде кездеседі. Сондық- 
тан көркем аудармада, ең алдымен, дәдцік деген 
талапты қойып, сонан соң ұғымдьілық, көркемдік 
жағын қарастыру қажет.

К. Сыздыков.
«ДЕГЕЛЕҢ ДҮРБЕЛЕҢІ», көтеріліс. 1-дуниежузі- 
лік соғыс майданындағы тыл жумыстарына қазақ- 
тан адам алу туралы Ресей патшасы, II Николай- 
дың 1916 жылғы «Июнь жарлығына» байланысты 
уйыіидастырылған. Семей облысы Қарқаралы уе- 
зіне қарасты Абыралы, Шыңғыс, Семейтау еңірін 
мекендейтін қазақтар Дегелең тауына жиналып, 
әскерге адам бермеу туралы уағда жасасты. Жа- 
залау жасақтарымен қарулы қақтығыстарға бар
ды. Болыстың тізімін жыртып, кеңсе уйлерін ерте- 
ді. Жұрт муны «Д. д.>- деп атап кетті. Бул оқиға 
болтан кезде Ә. сол еңірде Икенің ауылында бала 
оқытып журген еді. Кейіннен сол оқиғаны «Тунгі 
сарын» пьесасына арқау етті.

Б. Кәмеков.

ДЕКАРТ Рене (1596-1650), француз ғалымы, 
философ, математик, физик жене физиолог. «Әдіс 
женіндегі пікірлер», «Бірінші философия жөніңдегі 
ойлар», «Философия бастамасы» т. б. еңбектерін- 
де адамзаттың дуниені тану жолдарын тусінудің 
тың тұжырымдарын жасады. Абай Д-тың еңбегі- 
мен жете танысып, оның жан мен тән, индукция 
мен дедукция, алланың ақиаттығы, ғылымның 
адам игілігіне қызмет етуі тиіс деген тұжырымда- 
рын қостады және ол туралы «Қарасөздерінде» өз 
көзқарасын Шығыс философиясымен байланыс- 
тыра отырып пікір білдірді. Ә. абайтану саласын- 
дағы барлық еңбектеріңце Д-тың Абайдың фило- 
софиялық кезқарастарына әсерін ерекше атап 
өтеді. Ол «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845- 
1904)» атты (1959) монографиясында Абайдың да 
«терең ойдың телміріп соңына ермей», адам жа- 
ратылысы туралы дуалистік жолда болғанына, 
жаңа идеалистік санадағы Д-қа көбірек жақында- 
ғанына талдау жасайды (20 томдық шығармалар 
жинағы, 1985, 20-том, 166-бет).

Т. Қудакетіулы.

ДЕЛЬВИГ Антон Антонович (1798-1831), орыс 
ақыны. Д-тің елеңдерін Абай жаксы білген. Оның 
«Сурғылт туман дым буркіп, барқыт бешпент су- 
лайды» атты өлеңін еркін аударған және оған ән 
жазған. Абай өлеңдерінің 1957 жылғы Ә. жетек- 
шілік еткен басылымында ғана бұл өлеңнің Д-тікі 
екені айтылған. Онда бул шығарма «Не осенний
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мелкий дождичек» деп басталатын орыс халык 
өлеңінен (сөзі А. Дельвигтікі, музыкасы М. И. Глин- 
канікі) жалпы матынасы сақталып өте еркін ауда- 
рылғанын, бутіндей алғанда, елең аударма көле- 
мінде қалмай, тың, жаңа шығармаға айналғанына 
тусініктеме береді (Абай Қунанбаев. Шығарма- 
ларының екі томдық толық жинағы, 1957, 232-бет). 
ДЕРБІСӘЛИН Әнуар Жақсығалиулы (1929-1986), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (1969), ҚазКСР ҒА-ның корреспоңдент мушесі 
(1983). Туркі жазба ескерткіштері, қазақтың ақын- 
жыраулары женінде «Ыбырай Алтынсариннің жа- 
зушылық қызметі туралы» (1957), «Ыбырай Алтын- 
сарин» (1965), «Қазақтың Октябрь адцындағы де- 
мократияшыл әдебиеті» (1966), «Мезгіл және қа- 
ламгер» (1968), «Дәстур мен жалғастық» (1976) атты 
зерттеулері жарияланды. Ғылыми еңбектерінде 
унемі Ә. айтқан пікірлер мен тұжырымдарға сілте- 
мелер жасап, жугініп отырған. «Әдебиет ғылымы- 
ның улкен табысы» деген мақаласында ұлы сурет- 
кердің «Әр жылдар ойлары» атты жинағын қазақ 
әдебиеттану ғылымына қосылған улкен табыс деп 
бағалаған («Қазақ әдебиеті», 1959, 25 желтоқсан). 
ДЕРБІСӘЛІ Әбсаттар қажы (1947 ж.т.), Казахстан 
мусылмаңдары діни басқармасыныңтөрағасы, бас 
муфти (2000), шығыстанушы талым, филология 
тылымының докторы (1988), профессор (1989). 
Д-нің ислам діні, оның букіл адамзатқа ортақ құн- 
дылықтары, республика мусылмандарының діни- 
рухани емірі, араб жене казак мәдениеті мен әде- 
биеті туралы 600-ден астам макалалары жарык кер- 
ді. Академик Ә. Мартүланмен сұхбаттасып, оның 
Ә. жайлы айткан кунды естеліктерін «Жалын» жур- 
налында жариялады. «Буһран әл-Хатиб» макала- 
сында Ә-тің «Абай жолы» эпопеясы мен «Қараш- 
Қараш окитасы» повесінің араб тіліне аударылуы 
хакында жазды. Д. өз макаласында араб окыр- 
мандарының казак жазушысының шытармаларын 
кызыта карсы алтанын атап өтіп, Ә. «Абай жолы» 
туындысы аркылы халкымызды әлем мәдениетінің 
аскар шыңына жетеледі деп тужырымдайды.

Ә. Пірманов.
ДЕСНЯК Олекса (шын аты-жені: Алексей Игнатье
вич Руденко; 1909-1942), украин жазушысы. Шы- 
тармаларында азамат сотысы, колхоз өмірі, ке- 
ңес екіметінің орнауы суреттелген. «Батальоңдар 
Деснадан өтті» (1937), «Тимофей Черняктің полкі» 
(1940) романдары, «Удай-езен» повесі 0938) т. б. 
жарык көрді. Ә. «Социализм дәуіріндегі Орта Азия 
мен Казахстан халыктары әдебиеттерінің дамуы 
туралы» макаласында (Е. Лизуновамен бірге) Ук
раин жазушысы О. Десняк «Тортай кыраны» по- 
весіңде Азамат сотысыңдаты казак батыры Аман- 
гелдінің образын суреттеген, улттық салт-дәстур 
мен әдет-турыпты дурыс көрсеткен деп жазды. 
ДЕТАЛЬ, керкем шытармада белгілі бір матына- 
лык, идеялық-эмоциялык жук көтеріп тұржан көр- 
кемдегіш курал. Ол бірер сопы сез, сурет-дерек- 
теме аркылы берілуі мумкін. Д-да аз тана сөз сурет- 
ке айналып, окырманды әсерлі сезімге белейді, 
шындыктың ой-кырын ашады, ятни шындыкка жа- 
насымды келеді. Мысалы, эпопеяда келіні Камка 
кайтыс болтан куйеуінің тусіне кіргенін айтып тол- 
кытанды, атасы Кодар: «Тус шіркін жұбаныш па, 
тәңір-ай» деп кыска кайырады. Бірак бул жай тана 
айтылтан сөз емес, кыр елінің катытез тұрмысы-
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нан хабар беретін Д. Мұның соңы Қамқа мен Қо- 
дардың ажалымен бітеді («Қайтқанда»), 
ДЕТЕКТИВ, әдеби жанр. Мүнда шығарманың же- 
лісі шытырман оқиғаға құрылады. Шығарманың 
желісіне әдетте қылмыстық оқиғалар арқау етіп 
алынады. Детектив жанры өз ішінде тақырыпта- 
рына байланысты қылмыстық, фантастикалық, 
саяси, хроникалыкт. б. детективдепбірнешесала
та бөлінеді. Тарихи оқиғалар мен аңызға қурылған 
керкем туындыларда да детективтік нышандар 
кездеседі. Мысалы: Ә-тің «Қасеннің құбылыста- 
ры» мен «Буркітші» әңгімелерінде детективтік си- 
пат бар. Онда ізін жасырған шекара бұзушыларды 
ұстау және жасырынып жүрген «ұлтшылдарды» 
әшкерелеу оқиғасы баяндалады.

С. Жүртбай.

ДИАЛЕКТ, жалпы халықтық, ұлттық тілдің өзіңдік 
ерекшелігі барбөлігі, тармағы. Олжергілікті сейлеу 
тілі (говор) деп те аталады. Онымен халықтың бел- 
гілі бір тобы ғана сейлейді, ол жалпы халықтық 
тілге бағынады. Д. сөздер жалпы улттық тілдің 
аясына кіре отырып, әдеби тілді байытады. Ә. диа- 
лекттерді өз шығармаларында қолданудан қаш- 
паған. Бул ерекшелік жазушының Оңтустік Қазақ- 
стан сапары туралы жазылған мақала-очерктерінде 
кейіпкерлердің аузынан жиі естіледі. Әсіресе «Өс- 
кен өркен» романында диалект сездер мол пайда- 
ланылған (пәлек, азанда, қозапая, жүдә, өлә, бә- 
дірең т. б,). Ал «Тіл және әдебиет мәселесі» деген 
мақаласында: «Буның бірі -  үстем таптың белгілі 
ортасы, арнаулы дәуірлерде қолданатын халық 
тілінен белек диалект немесе жаргон. Екіншісі -  
жергілікті елдің халқы колданатын диалект. Осы 
соңғы анық мағынасындағы диалекттің езіндік 
грамматикалық қурылысы болады. Оны диалект 
ететін айрықша белгі сол -  езге, өзімен туыстас 
тіл тобымен бөлекше қалыптанған айқын, езіндік 
қурылысы» деп, дәл анықтама береді. Қазақ тілін- 
деД. бар ма, жоқ па деген сураққа: «Жаңағы белгі- 
дей көп, казак тілінен белек турған грамматикалык 
курылысы бар диалект» жок деп жауап береді. 
Жергілікті кәсіпке, турмыс-тіршілікке байланысты 
айтылатын сөздерді диалектіге жаткызу «ушкары, 
орынсыз байлау» дейді. «Көпшілік халкымыз ту- 
тынып келген, жүрген тың сездерді жатыркап, бой 
тартудың» жөнсіз екенін ескертеді.

Ш. Сарыбаев.

ДИАЛОГ, керкем шығармадағы баяндалатын оки- 
ғаға катысатын екі немесе одан да көп кейіпкер- 
лердің ой-пікірін, көзкарасын, бір-біріне деген 
суйіспеншілігі мен жеккерінішін, жалпы окиғаға 
катысын езара сөйлестіру аркылы білдіретін кер- 
кемдік әдеби тәсіл. Ол керкем әдебиеттің барлык 
жанрыңда колданылады. М. Ә-тіңеңалғашкытуын- 
дысы «Еңлік-Кебектен» бастап <Дос -  Бедел дос
ка» дейінгі жазған жиырмаға жуык пьесасының 
барлығы да диалогке курылды. Ал өзінің керкем 
шығармаларында диалогтің барлык мүмкіндігін 
шеберлікпен пайдалана білді. Мысалы: «Абай жо- 
лы» роман-эпопеясында диалогті бірде автор- 
лык баяндаудың (Қодар-Қамка окиғасының мән- 
жайын тусіңдіру), бірде окиғаны шиеленістірудің 
(Қунанбай мен Абайдың арасындағы), бірде көр- 
кемдік шешімнің (бірінші кітаптың соңыңдағы ба- 
рымта), бірде психологиялык-философиялык тол- 
ғаныстың (Абайдың жер-ана мен Көк аспанмен

муңдасуы), бірде толғаудың (Дәрменнің Абай ка- 
бірінің басындағы сезі) орнына колданды. Абай- 
дың «Қарасөздерін» талдай келіп, авторлык баян- 
дау мен авторлык «меннің» арасындағы диалогті 
аса шебер пайдаланған, Өйткені «Абай сол жай- 
ларды тыңдаушысының кеңіліне, көкейіне коным- 
ды ету жағын алдымен ойлайды... Кейде езінің 
көз алдында отырғандай тыңдаушысына сурак- 
тар береді. Өзі онымен жауаптасып, әңгімелескен 
кісі тәрізденіп отырады» (20 томдык шығармалар 
жинағы, 1985, 20-т., 219-бет) пікір білдіреді. Диа- 
логтің мундай тәсілін Ә-тің «Адамдык негізі -  әйел» 
(1917), «Окудағы курбыларына» (1917), «Ескеру ке- 
рек» (1918), «Қырдағы елге» (1921), «Не себептен?» 
(1921), «Ашык хат» (1922), «Ашык хат» (1932), «Әкел 
достык колынщы, бауырларым!» (1960), «Жүрек 
алғысы» (1957) атты макалаларын жазғаңда кол
данды. Онда окырманға өзіне сурак коя отырып, 
жауаптаса пікір айтады.

Т. Жұртбай.

ДЕХОТИ Әбдісалам Пірмухамед-заде (1911-1962), 
тәжік жазушысы, акын, Ә-пен таныс болтан, тіке- 
лей карым-катынас жасап турған. «Заманымыздың 
улы акыны» атты макаласында («Коммунист Тад
жикистана», 1946, 6 шідце) Ә-тің «Абай жолы» эпо- 
пеясының тәжік журтшылығына тигізген зор тәр- 
биелік жатын атап көрсеткен. Ә. «Қазак әдебиеті- 
ніңтарихына» жазған КСРО халыктарының әдебие- 
ті туралы очеркінде (3-том, А., 1958), кеңес жазу- 
шыларының 2-съезінде жасаған «КСРО халыкта- 
ры әдебиеттерінің керкем аудармасы» деген ба- 
яндамасында, «КСРО халықтары әдебиеттерінің 
өркендеуі» атты еңбегінде Д-дің шығармашылы- 
ғын биік баталатан.

Л. Шодикулова.
ДИВАЕВ Әбубәкір Ахметжанулы (1856-1933), та
лым, фольклоршы, этнограф, тілзерттеуші. Қазак, 
өзбек, каракалпак фольклоры мен этнография- 
сын жинап, зерттеген. Осы максатпен 1883 жыл- 
дан бастап Орта Азия мен Қазакстанның біркатар 
жерлерін аралатан. Сөйтіп өмірінің 50 жылын (1883- 
1933) казак халкының рухани мәдениетін дамы- 
тута жумсаған. Бул салада 100-ден аса еңбек жа- 
риялады. Соның ішінде «Алпамыс», «Ер Таржын», 
«Қобыланды», «Ер Сайын», «Едіге», «Бекет батыр», 
«Шора», «Қамбар» т. б. жырларды жинап, бастыр- 
ды. Ә. өзінің зерттеу еңбектерінде Д-тың жемісті 
кызметін атап көрсеткен. Оның «Қыз Жібек» жы- 
рын 1925 ж. Ташкентте бастырып шығарғанын, ер- 
тегілердің мол корын жинатанын ерекше еске ала- 
ды. «Ертегілер» атты зерттеуінде: «Бір топ зерт- 
теушілер казак ертегілерін казак айтушылардың 
аузынан казакша жазып алып, жинап бастырған. 
Ал таты бір топ зерттеушілер казак ертегілерін 
орысшаға аударып, орыс тілінде жариялайды», ал 
Д. екі бағытта да көп еңбек сіңірді деп жазтан. 
ДИДАКТИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТ, әдеби жанр Ғы- 
лыми, философиялык, моральдык, діни идеялар- 
ды және уагыз, тибрат ойларды білдіретін шы- 
ғармалар. Оңда көркем сурет пен бейнелеуден гөрі 
байлам, пікір, тужырым, өсиет, уағыз, насихат ба- 
сым болады. Дидактикалык керкем сезде макал- 
мәтелдің, акыл-накыддардың, ертегі-эпостың әсе- 
рі күшті. Қазак әдебиетінде Абайдың «Қарасөзде- 
рі» мен поэмалары шьгыстык дидактикалык шытар- 
малардың дәстүрлі жалғасы болып табылады. Ка
зак әдебиетінің өзіндік даму ерекшелігіне байла
нысты дидактикалык есиет-насихатка курылган шы- 
тармалар жазған сөз зергерлерін «атартушы акын-



жазушылар» деп атау дәстүрі қалыптасты. Ә. «ха- 
лықтық-ағартушылық бағыттағы ақындар дидак- 
тикалық дәстурді өзінің шығармашылық мұраты 
ретінде ұстанғандығын және сол дидактикалық 
жанрда еңбек еткен жазушы-ақындардың өзі тақы- 
рыпты таңдауы мен игеру тұрғысынан алғанда 
бірнеше салаға бөлінетіңдігін өзінің «Абайдың өмірі 
һәм қызметі», «Абайдан соңғы ақындар», «Қазақ 
әдебиетінің қазіргі дәуірі» атты алғашқы ғылыми- 
зерттеу мақалаларынан бастап, «Әдебиет тарихы», 
«Абай (Ибраһим) Құнанбаев» (1959) монография- 
лык кітаптарыңца жан-жақты талдайды. А. Байтур- 
сынов, С. Дөнентаев, Ш. Құдайбердиев, Е. Өтетіле- 
уов өлеңцерін осы дидактикалық жанрға жатқыз- 
ған. Мысалы, «Ахмет өлеңдерін ақындық еркі би- 
леп, қиял ермегі айдап шығармайды. Ойды оятуға, 
МИДЫ сергітуге, мұңлы мұхтаж, терең мақсат түртіп 
шығарады. Біресе ызамен зекіп айтып, біресе зар- 
ланып шермен айтып, біресе ақыл қылып сипат ай
тып, не қылса да халықтың көзін ашпақ. Өлеңіңце 
толғанған ой, толқыған шердің көп ізі бар, бірақ 
бұған қарап қиялы шалқып, шарықтап кетпейді. Ылғи 
халықтың нәзіктенбеген сезімімен, жетілмеген 
ұғымымен есегттесіп отырады» деп (50 томдық шы- 
ғармалар жинағы, 1997, 1-т., 94-бет) баға береді. 
Сол ағартушылық-ақылмандық дәстурді Абайдың 
одан әрі тереңдете дамьп'канын саралайды. «Абай- 
тану» дәрісінде сол пікірлерді дамытып, «Отыз 
жетінші сөздегі» мақал-мәтелдерді Абайдың афо
ризм! деп қарауға болар еді («Абайтану дәрістері», 
1994, 101-бет) деген түйінін айтады. Жалпы алған- 
да, Ә. өзінің зерттеу пікірлерінде орыстың «Дидак
тика басталған жерден көркем шығарма аяқтала- 
ды» деген қанатты сөзін устын ретіңде ұстанатыны 
анық байқалады. Абайдың ағартушылық-ақылман- 
дық көзқарасын саралағанда да Ә, халықты тәр- 
биелейтін анық ұстаздық сөз өзіне белек, бір алуан 
болсын. Оңца терең оймен, ашық шыңцықпен ара- 
лас үлкен тәрбиелік мән, мағына болсын дейді. Ал 
осылай талап қойған Абай ақындардың көбінде 
кездесетін әңгімелі поэзия, уақиғалы, қызық сю- 
жетті поэмаға сынмен қарайтынын, оны өзі жазу- 
дан тартынатынын, дидактикалық-ағартушылық 
жанрды көркем әдебиеттің жанрларынан бөліп қа- 
райтынын баяндайды. Алайда жоғары оқу орын- 
дары мен мектеп оқушыларына арнап қурастырған 
хрестоматиялар мен жинақтарда Ә-тің өзі де ди- 
дактикалық-ағартушылық тәсідці қолданып, адам- 
гершілік, үлгілі тәрбие туралы пікірлер мен педа- 
гогикалық тәлімдік канатты сездерді кеңінен пай- 
даланды. «Абай жолы» роман-эпопеясының 3, 
4-кітабыңда Абай бейнесін сомдау тәсіддерінен ди- 
дактикалық сарын аңғарылады. ^ журтбай

ДИҚАНБАЕВ Мәжит (1910-1983), жазушының 
жиені, немере ағасы Самарханның Зура деген қы- 
зынан туған. Жас кезінен бастап Әуез ауылында 
өскен. Өнерге, білімге құштар, зиялы да іскер адам 
болған. Ол Абай мен Әуез ауылы тәркіге түсіп, 
жер аударылып, аштыққа үшырап, ажал тырнағы- 
на ілінгенде көп қайрат көрсетіп, қол үшын бер- 
ген. Әсіресе, нағашысы Әуез үрпақтарына ерекше 
жәрдемдескен. Мәжиттің қамқорлығының нәти- 
жесінде Разақтың үй іші азып-тозып кетуден аман 
қалды. Мүғамила Әуезова: «Разақ ағаның қарын- 
дасынан туған Мәжит Диханбаев ағамыз қатына^ 
сып жүретін. Көпшілік туыстар оның атын атамай 
Жиендейтін. Кейін ол да сотталып, «жазась№> өтеп 
қайтты. Оның сондағы бар кінәсі -  бір той-тома-
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лақ, жиын, дастархан басында отырып шырқаған 
әні сол кездегі жүйеге карсы бағьггталған деп таны- 
лып, соған бола айдауда жүріп келеді. Ауыл-елде 
кәмпеске басталып, дүние алма-кезек ауысып 
жатқанда ауылдағы туыстар бала-шағаларын сол 
уақыттың өзінде қаладағы ағайындарына панала- 
туға жіберіп жататын. Мәжит ағамыз сондай келіс- 
тердің біріңде Разақ ағатайымның балаларын же- 
тектеп әкелді» деп жазады. Мәжиттің мүңдай жақ- 
сылығы туралы Г. Омарханова, В. Н. Әуезова, 
Ә. Әзиев өз естелігінде ерекше ілтипатпен атап 
өтеді. Мұғамила Мүхтарқызына да сондай қам- 
қорлық жасаған. Бердіқожадан бергі Мүхтардың 
ата шежіресін хатқа түсіріп, накты дәлелмен жүйе- 
леп жазған «Мен білетін емірбаян» атты қолжаз- 
басының түпнұсқасы «Әуезов үйі» ғылыми-мәде- 
ни орталығының қолжазба қорында сақтаулы. 
Оның қысқартылған нүсқасы «Әуезов туралы ес- 
теліктер» (1997) атты жинақта жарияланды. Бүл 
Ә-тің туған ортасы туралы барынша анық та қанық 
бағалы дерек көзінің бірі болып табылады. Өкініш- 
ке орай, қолжазба аяқталмай қалған.

Н. Ақбай.

ДИОНИС, мифтік қаһарман. Ежелгі грек мифоло- 
гиясы бойынша Зевстің баласы. Біздің заманы- 
мыздан бүрынғы 8-6 ғасырларда оған өсімдік (жү- 
зім) тәңірісі ретінде табынған. Екінші аты -  Вакх 
(грекше -  Ваксһоз, латынша -  Бахус). Оның құр- 
метіне Вакханал мейрамы өткізілген. Ә. «Жалпы 
театр өнері мен казак театры» деген мақаласыңда 
грек қүдайлары туралы мағлүматтар келтіріп, «қы- 
зық, сауық, ішкілік қүдайы» -  Д. дейді. Оның ас- 
пан мен жердегі судың, діннің қүдайы болып, өсім- 
дік шығарып, жаңа туыс туғызатын қасиет иесі еке- 
нін айтады. «Құдайға құлшылық, тілек ретінде әу- 
елі құрбан шалады, Қүрбандығы теке болатын, 
Сол текені шалып тұрып, айналасына бар халық 
жиналып, Дионистің өмірі турасындағы әңгіме- 
лерді өлең қылып айтатын. Текені грекше «трагус» 
дейді. Бері келген заманда осы сөздерден әлгі 
«трагедия» деген сөз шыққан» деп, әдебиет жанры- 
ның пайда болу тарихынан хабардар етеді. Ал Эс
хил, Софокл, Эврипид заманында Д. мейрамы 
жаңғырып, сахнада, арнаулы театрда көрсетілетін 
болғанын айтады.

Н. Оспантеһ.
ДИОРДИЕВ Евгений Яковлевич (1912-1985), орыс 
актері, режиссер. Қазақстанның(1955), жәнеКСРО 
(1970) халық артисі, ҚазКСР Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1982). 1946 ж. Қазақстанға келіп, 
емірінің соңына дейін Алматыдағы Орыс драма те- 
атрыңда актер әрі режиссер болды. А. Горький, К. 
Симонов, К. Тренев, Л. Шейнин, В. Лацис, А. Ост
ровский, А. Чехов, Н. Гоголь, У. Шекспир, А. Толс- 
ТО Й Д Ы Ң  пьесаларыңца басты релдерде ойнады. Ә. 
пен Л. Соболевтің «Абай» трагедиясыңдағы Ерден- 
НІҢ бейнесін сомдап, шынайы шеберлігін танытты. 
ДИССЕРТАЦИЯ, Ә - Т ІҢ  ҒЫ Л Ы М И  қызметіне байла- 
нысты Д - Л Ы Қ  зерттеулер үш салага жіктеледі; 
а) жазушының тікелей жетекшілігімен; ә) оппо
нент болуы арқылы, б) оның шығармалары бойын
ша әзірлеген жүмыстар. 40-50 жылдары Т. Әбді- 
рахманованың «Ілияс Жансугіровтың лирикасы», 
Б. Адамбаевтың «Қазақтың шешендік шеберлігі 
мен сөздері», Б. Уахатовтың «Қазақ совет проза- 
сындағы характер жасау шеберлігі», С. Ордалиев-
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ТІҢ «Соғыстан кейінгі к,азақ совет драматургиясы 
(1945-1955)» атты кандидаттық д-ларына Ә-тің 
ӨЗІ жетекшілік етті. Кейін өзін балақтан қапқан 
С. Нурышевты аспирант етіп алып, ғылыми атақ 
алуына көп жәрдемдесті. Р. Сүлейменов, Ш. Сәт- 
баева, С. Қирабаевтардың кандидаттық диссер- 
тацияларына, I. Кеңесбаев, Ғ. Мұсаев, Б. Ерзако- 
вич, Ә. Қоңыратбаев, М. Ғабдуллиндердің док- 
торлық диссертацияларына жылы лебіз білдіріп, 
пікір жазған. Туысқан халықтардың әдебиетін 
зерттеушілерге де қол ушын берді, 1957 ж. аспи
ранты 3. Әбсәләмованың қызметке орналасуы 
үшін жақсы мінездеме жазып берген. Сондай-ақ 
өзбек ғалымы И. Султановтың, қарақалпах әде- 
биет зерттеушісі М. Нурмухамедовтің, қырғыз ға- 
лымдары Ж. Таштеміров, К. Бейшенәлиевтердің, 
алтай ғалымы С. Каташтың т. б. диссертациялық 
жұмыстарын жоғары бағалаған. Ә-тің шығармала- 
рыбойыншакөптегензерттеулержазыдды. А, Бай- 
танаев «Абай жолы» эпопеясындағы М. Әуезовтің 
шеберлігі», Л. Әуезова «Әуезов творчествосын- 
дағы Казахстан тарихының мәселелері», А. Тайжа- 
нов «Мухтар Әуезов -  ұлы ойшыл», Қ. Есбаев «М.
O. Әуезовтің эстетикалық көзқарастары» деген та- 
хырып бойынша кандидаттық диссертациялар кор- 
ғады. М. Әдібаев, Т, Әкімов, С. Бәйішева, Е. Бек- 
турғанов, К. Дүйсетаев, А. Ермағамбетова, 
А. Жақсылықов, Т. Жұртбай, С. Әзімбергенова, 
С. Исабекова, Д. Қонаев, С. Майлыбаева, А. Мол- 
даханов, Р. Нұрғали, М. Нұрмұхамедов, В. Репин,
P. Сәрсенбаев, К. Сыздықов, Қ. Тасболатов, т. б. 
ұлы суреткердің әңгіме, повесть, романдары, 
«Абай жолы» эпопеясы жөнінде ғылыми еңбектер 
әзірлеп, кандидаттых диссертациялар жазды.

Р ^^оа>імбскооз
«ДОЙЧЕ АЛЬГЕМАЙНЕ ЦАЙТУНГ», республика- 
лық қоғаіидық-саяси газет. 1966 жылдың 1 қаңта- 
рынан бастап Целиноградта (қазіргі Астана) неміс 
тілінде «Фройндшафт» («Достық») деген атпен 
жарық көрді. 1987 жылдан бері Алматыда шығып 
тұрады. 1991 жылдан қазіргі атымен неміс-орыс 
тілдеріңде шығады. Газет кдзақ әдебиетіне әрдай- 
ым жылы ықылас танытып, қазақтың белгілі акын- 
дары мен жазушыларының шығармаларын неміс 
тіліне аударып, насихаттаумен де шұғыдданады. 40 
жыдцан астам мерзім ішіңде Ә-тің өмірі мен шьгар- 
машылығына қатысты біркатар материалдар басыл- 
ды. 1966-69 ж. Ә. және оның «Абай жолы» эпопея
сы туралы Г. Вормсбехердің бірнеше танымдық ма- 
калалары жарияланды. «Еңлік -  Кебек» трагедия- 
сы жайыцда белгілі акын Н. Пфеффердің «Махаб- 
бат зулымдықты жеңеді» атты мақаласы басыдды. 
Қазактың кемеңгер суреткері әрі ойшылының адам- 
зат өркениетіңдегі рухани-тарихи орны жөнінде әр 
жыдцарда Г. Бельгердің бір топ көлемді эсселері 
осы газетте жарық керді. Ә-тің 80, 90, 100 жыдцық 
мерейтойларына орай, газет арнайы бет беріп 
отырды. Онда «Абай жолы» романының 1-кітабынан 
узінді (аударған X. Ангарова), «Көксерек» әңгімесі 
(аударған Д. Поммеренке), өмірбаяңдык деректер, 
жазушы жайында жылы л^іздер, К. Эрлихтің «Ка
зак әңгімесінің хас шебері» атты шолу макаласы 
келтірілген. Абайдың емірі мен шығармашылығы 
жайыңца басылған көптеген материалдарда да Ә. 
есімі әркашан коса айтылады.

Г, Беіъгер.

ДОЛГОПОЛОВ Нифонт Иванович (1857-1922), 
орыс революционер!. Воронежде діни семинария- 
ны бітірген. Харьков университетінің медицина фа- 
культетіңце окыған. Революциялык үйірмелерге ка- 
тысып, студенттер арасында үгіт жүргізгені үшін 
патша укіметі Батыс Сібірдегі Корған каласына жер 
аударады (1879). 1884 ж. маусымда Семейге ау- 
ыстырылып, полицияның бакылауына алынады. 
Мунда саяси айдаудағы адамдармен байланыс 
жасайды, дәрігерлік, әдеби, ғылыми жумыстармен 
шұғылданып, казактар жөнінде краниологиялык 
зерттеулер жүргізеді. 1885 ж. Абаймен танысып, 
ДОС болады. Сол жылы жазда акын ауылына ба- 
рып, кымызбен емделеді. Патша екіметінің рукса- 
тымен 1886 ж. Ресейге кайта оралады. Ә-тің «Абай 
жолы» эпопеясындағы Федор Иванович Павлов- 
Долговтың түп төркіні осы Д. бейнесіне салды. 
«Абай енді бір орайда өзінің жаңа досы Павловты 
еске алды. Онымен Абай Семейде таныскан екен. 
Павлов бул жакка Тобольск абактысынан шыккан 
соң, жер аударылып келген екен. Абай оны өз аулы- 
на конакка шакырып, осы жолы Мағашка ертіп ала 
кел деп тапсырған еді» деп, ромаңца кейіпкерін та- 
рихи шыңцыкка сәйкес бейнелеген («Карашығын» 
тарауы). «Абай (Ибраһим) Кұнанбайұлы (1845- 
1904)» монографиясында Абайға орыс халкының 
еткен әсеріне токтала келіп, ұлы акынның оларды, 
соның ішінде Д-ты өз бетімен, орыс классиктерін 
окудан, солардың өздерінің еңбектерін окып-зерт- 
теу аркылы тапканын жазған.

М. Қозыбаев.

ДОМАЛАҚ ЕНЕ ( Д о м а л а к  а н а ;  шын аты -  
Нурилә; шамамен 1378-1456 ж. өмір сүрген), та- 
рихи әфсана бойынша түркістандык кожа Әли 
Сыланның кызы, жастайынан бойына әулиелік 
касиет біткен, тарихи тулға Бәйдібек (1356-1419) 
бидің үшінші әйелі. Нұриләдан Жарыкшак (Тілеу- 
берді), одан Албан, Суан, Дулат тарайды. Халык 
аузындағы аңыз бойынша. найман ішіндегі Кызай 
елі -  осы Д. е-ден туған Кызайымның ұрпактары. 
Д, е-ні казак жұрты касиетті ана ретінде бағалап, 
ол туралы жыр-дастандар шығарған. Ә. өзінің 
«Жамбылдың айтыс өнері» атты макаласында 
Жамбыл, Домалак, Сұраншы, Саурык үшеуі тура
лы үш тамаша дастан жырлап шыккан деп жазды 
(20 томдык шығармалар жинағы, 1985, 18-том, 
183-бет). Д. е-нің зираты Оңтүстік Казахстан об- 
лысының Кішібеген деген жерінде, басына кумбез 
орнатылған.

Г, Жүртбай.

Домаяакана кесенесі. Суретші А. Турсынулы



ДОМБРОВСКИЙ Юрий Осипович (1909-1978), 
орыс жазушысы, аудармашы. 1933-39 ж. мектеп- 
те мұғапім, директор, Қазақстан мемлекеттік ор- 
талық музейінде аға ғылыми қызметкер. Бірнеше 
рет репрессияға ұшырады, тек 1956 ж. актадцы. 
1956 ж. Мәскеуге қоныс аударды. Ромаңдары жақ- 
сылық пен жамандық, ерлік пен ездік сияқты 
адамгершілік мәселелеріне арналған. «Гоголь кө- 
шесіндегі ағаш үй» атты естеліктер кітабында 
(1973) қазақ қаламгерлері туралы жылы лебіздер 
айтқан. «Шьғармашылық ерлік» деген мақаласын- 
да Ә-тің «Абай жолы» эпопеясын көркемсөзде 
жасаған нағыз ерлікпен пара-пар деп бағалаған 
(«Дружба народов», 1958, №11).
«ДОМБЫРАДАН ОПЕРАҒА ДЕЙІН» («От д о м 
б р ы  д о о п е р ы »), жазушының мақаласы. 
«Известия» газетінде 1945 ж, 26 желтоқсаңда шық- 
қан. Ә. мақалада қазак театры өнерінің ізденулері 
«көркем әдебиет саласыңцағы күрделі, кеп үміттен- 
діретін процестер сияқты» «ән шьғарудағы» ұлттық 
дәстүрлердің дамуы мен орыс және батыс еуропа 
классикасы тәжірибесін игерумен байланыста ка
ратам. Оңда музыкалық және драмалық театрлар- 
дың дамуына шешуші ықпал жасаған, жазба әде- 
биеттің калыгттасуына эсер еткен шьғармалар (опе- 
ралар, пьесалар, романдар) қамтылған. Автор 
«еткен жиырма жылдағы керкемдік даму жолдары 
мен мезгілдері тьғыз байланысты» «қазақтың жас 
социалистік мәдениетінің» кайраткерлерін атаған.

А. Омарова.
ДОНЕЛАЙТИС Кристионас (1714-1780), литван 
ақыны, литван көркем әдебиетінің негізін салу- 
шы. Шығармаларында әлеуметтік қайшылықтар, 
басыбайлы шаруалардың тұрмысы шебер сурет- 
телген. Ә. «СССР халыктары әдебиеттерінің 
өркендеуі» атты еңбегіңде Д-тың «мұралары -  сол 
дәуірдегі саяси-коғамдық мәдениетті жайлардың 
айнасы. Донелайтис -  Литва әдебиетінің негізін 
қалаушы, немістендіру саясатына қарсы шығып, 
Литваның ұлттық мәдениеті ушін күрескен» деп 
бағалайды.
«ДОС -  БЕДЕЛ ДОС», жазушының пьесасы. 
Қазақ драматургиясыңда фантастика әуені ең мол 
араласқан шьғарма. Пьеса идеясы -  адамды ерге 
жетелейтін гуманизмді мадақтау. Философиясы -  
әркім заманының перзенті. Осы шындықтар көр- 
кем шығарма тілімен жаңаша сейлейді, өзгеше 
эсер беріп кұлпырады. Үш актыда үш қоғамдық 
құбылыс көрінісі бар: феодализм, капитализм, со
циализм. Бедел, Жаппас, Шэріп, Хажендер фео
дализм, капитализмнің шет пұшпағын бала-боз- 
бала күндерінде ептеп көріп қалғандар. Драма
тург бул орайда фантазия тізгінін босатады. Осы 
адамдар әлгі коғамдарда өмір сурсе не болар еді. 
«Д. -  Б. Д .»  Ә -тің баска пьесаларына ұксамайды, 
ол баскаша принципте жазылған шьғарма. Ең ал- 
дымен, бұл пьеса фантастика талабына сәйкес ке- 
леді. Қараңыз, Бедел басынан кешірмеген жәйт- 
терді тусінде кергендей болады. Анда-санда Та- 
рих (бір каһарман ретінде алынған) Беделдің езі- 
мен сөйлесіп, мұғалім Беделдің әрекет, кадамда- 
рын бағалап, саралап отырады. Пьеса каһарман- 
дары уш турлі коғамдык кұбылыста, негізінен, бір- 
біріне уқсастау окиғаларды бастарынан кешіреді. 
Әрине, бұл шартты турде алынған нэрсе. Әлеу- 
меттік орта атмосферасын дэл беру үшін, алғаш- 
кы актыда драматург кейіпкерлерінің аузына араб, 
парсы сездерін эдейі салған. Олар шьғарманы тү- 
сініксіз етіп, бүлдіріп турған жок- Қайта мұсыл-
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маңдыкты дәл бейнелеуге дөп табылған бояулар. 
Пьесаның кино өнерінің, сахнаның бүгінгі табыс- 
тарын ескере жазылғандьғы айдан анык: драма
тург режиссердің жарты жұмысын тындырып кой- 
ған. Сахналык орналасулар, мизансцена, тіпті жа- 
рыкты капай пайдалануға дейін ремаркада айты- 
лып отырады. Ә-тің соңғы пьесасы «Д. -  Б. д.» 
емес, «2010 жылда» деген пьеса. Бул шьғарма жа- 
зушының эдеби-мемориалдык музейі мұрағаты- 
ның N9 138-папкасында сакталып келген. Сырты 
катты, түсі сұр, жалпы дәптер беттерінің екі жағы- 
на бірдей ак жол калдырмастан тығыз жазылып- 
ты. Өшірілген, сызылған, түзелетін жерлері мол. 
Жазушы жоспарына карағанда, «Д. -  Б. д.» дило- 
гияның бірінші, ал мына пьеса екінші бөлімі «Жа- 
рым ғасыр», «Елу жылдан соң», «Жарым ғасыр 
соңында», «Жарым ғасыр еткен соң», «2010 жыл
да» атты варианттары жарыса катар тур. Қаһарма- 
нға келсек, бәрі де «Д. -  Б. д-тағылар» -  сол есім, 
сол адамдар. Пьесаның дэл кашан жазылғаны 
белгісіз, жазушы ешкандай дата коймаған. Бірак 
бул мэселені айкындауға болатын бірнеше мум- 
кіндік бар. Біріншіден, «Д. -  Б. д-ты» 1957 жыл- 
дың соңғы айларында бітіргенін Ә. «Қазак әде- 
биеті» газетінің 1958 жылғы жаңа жыддык анкета- 
сына берген жауабында айткан болатын. Екінші- 
ден, туңғыш спутник казан айында, ал бортында 
ит бар спутник караша айыңда ушырылды. Бул да 
1957 жылы. Үшіншіден, Ә. колжазбасынан мына- 
ны окуға болады: «Спутник орбитаға шыккан кез- 
де тыныс жиілігі әуелгіден үш-төрт есе артты (иттің 
физиологиялык функциясындағы өзгерістер)». 
Мәтінде бул жер орысша. Сез жок, әлгі мэлімет 
спутниктер ушырылғаннан кейін ғана айтылуы 
мумкін. Сөйтіп жоғарыдағы жэйттерге сүйеніп, 
«2010 жылда» пьесасы «Д. -  Б. д-пен» бір шамада, 
1957 жылдың соңында, космоска элі адам ушпай 
турған кезде жазылған. «Д. -  Б. д.» пьесасында 
әдейі шарттылыкка барып, бір адам басынан уш 
коғамдык формацияны кешкендегі тағдыр-талай- 
ды суреттеген драматургтің киялы енді болашак- 
ты көрсетуге умтылған. Жазушы тағы да фантас- 
тикаға кол созған. Ә. суреттеуіндегі өмір -  2010 ж. 
шындығы. Жаркын шуакты тірлік. Қырғын бомба- 
мен ойран-боткасы шыккан лакса жер емес, 
бәйшешекті емір, жаңа бүршік аткан жупар иісті 
жас махаббаттың кулак куйі алыска мегзеген ой- 
лар, пікірлер таласы. Жазушының фантастикалык 
шығарма жазуға кезжумбайлыкпен кумп берме- 
гені, әсіресе ғылыми-техникалык эдебиетті кауза- 
ғаны, спутниктер ушыру мәселесіне бойлап көңіл 
бөлгенін кереміз. Ізденістерге барып, накты тех- 
никалык мэліметтерді эдейі карастырған. «2010 
жылда» пьесасы терт аяғынан тік бітіп турған дра- 
матургиялык туынды емес. Пролог аякталған, кей- 
бір суреттердің диалогтары жазылған. Барлығы 
сегіз сурет. Жазушы кара сөзбен кейіпкерлердің 
ара катынасын айкындаған, сюжет желісін сызғ- 
ан: сезімдер шарпысуы, характерлер кактьғысы- 
ның узын-сүре жолы тартылған. Қайталаймын, 
«2010 жыдда» тәмамдалған пьеса емес, эскиз, улы 
жоба, пьесаныңшала біткентурі, жоспары. Аяктал- 
маған, бітпей калған «2010 жылда» пьесасы бір 
жағынан Ә-тің көп кырлы талантының жаңа сырла- 
рын ашуға кемектессе, екінші жағынан ғылыми- 
фантастикалык драматургияның соны жайлау, биік
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өрісін мегзейді. Бұл пьеса тұңғыш рет «Қазақ әде- 
биеті» газетінің 1958 ж. 11, 18 тамыздағы санда- 
рыңда жариялаңды, кейін Ә-тің 12 томдық (1969, 
10-кітап), 20 томдық (1983, 12-кітап) шығармалар 
жинақтарыңда, ал «2010 жылда» пьесасы («Елу жыл 
өткен соң” ) 20 томдық шығармалар жинағының 
12-кітабыңда жарық көрді. «М. О. Әуезовтің қол- 
жазба мұрасында» сипатталды (157-161-беттер).

Р. Нүргали.
ДОСЖАН (Д 0 с ж а н о в) Дүкенбай (1942 ж. т.), 
жазушы. Мемлекеттік сыйлықтың (1996), М. 
Әуезов атындағы сыйлықтың (1987) лауреаты, Не- 
гізінен тарихи тақырыпқа жазады. Соңғы жылда- 
ры Ә. туралы қалам тербеп, улы жазушыны әр қы- 
рынан танытты. Жапонияға сапары туралы «Таң 
шапағы елінде» (1987), жазысқан хаты женінде 
“Журекпен уғып бір-бірін», «Шын асыл достықтың 
сезі» (екеуі де -  1993), «Хаттар, хаттар», «Оттай 
ыстық суйіспендік» (екеуі де -  1997) т. б. мақалала- 
рын, «Абай айнасы» эссе-кітабын р994) жарияла- 
ды. Ал кемеңгер жазушының емірі мен шығарма- 
шылық қызметі жайында «Мухтар жолы» (1988), 
«Алыптың азабы» (1997) романдары шықты. 
ДОСКЕЙ Әлімбаев (1850-1946), ақын. Қазақстан- 
ның еңбек сіңірген енер қайраткері (1939). Ақын- 
дық дарыны 15 жасынан бастап танылған. Ә. «Ай- 
тыс елеңдері» атты еңбегінде талай айтыста сан 
ақынның алдын ораған, топ жарған ақындар: Ша- 
шубай, Нурпейіс, Доскейлер де Жамбылдан ернек 
алып, ездерінің суырыпсалма ақыңцық өнер қуат- 
тарын халық тілегіне бағыттады деп, Д-дің жаңа 
заманда қайта тулегенін айтқан. 
ДОСМАҒАМБЕТОВ Төлеген Сәбкгтулы (1940 ж. т.), 
мусінші. ҚазКСР-інің еңбек сіңірген өнер қайрат- 
кері (1980), Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты (1976). Қазақтың қоғам, мәдениет, ғы- 
лым қайраткерлерінің мусіңдерін салуға ерекше ден 
қойған. Ә-тің қоладан қуйылған тулғалы мусіні Се
мей қаласының оң жағалауындағы бұрынғы «Алаш 
уйінің» орнына қойылған, Гранитті туғыртастың бір 
жақ бетінде «Абай жолы» роман-эпопеясының, 
екінші жақ бетінде шағын жанрдағы шығармалары, 
кейіпкерлерінің бейнелері бедерленген. Ал оның 
жазушының туғанына 70 жыл толу мерекесіне орай 
жасаған қарасур тусті мәрмәр туғыртастың устіне 
қойылған екінші мусіні Абай атындағы Алматы 
мемлекеттік академиялық опера жене балет теат- 
рының серуен алаңыңца тур. Мунда бұйра шаияы, 
сәл қырын қарап, жанарын алысқа қадаған жазу- 
шының жастық шағы бейнеленген. Бул -  мусіншінің 
сәтті туындыларының қатарына жатады.

А. Қуаньйибаев.
ДОСМҮХАМЕДОВ Жанша (Жаһанша) (1886- 
1937), заңгер, алашорда қайраткері. 1917 жылғы 
ақпанға дейін Томск сот округі прокурорының 
орынбасары. 1- Орал облыстық казак съезінің 
төрағасы, Қурылтай жиналысының мушесі болып 
сайланған. Алашорданың шешімімен 1918 жылдың 
сәуірінде (жаңа стильмен) X. Досмұхамедовпен 
бірге Халык Комиссарлары Кеңесінің және Үлт 
істері Халык комиссариатының басшыларымен 
(В. И. Ленинмен және И. В. Сталинмен) улттык ав
тономия жариялау туралы келіссез жургізеді. 
1918-19 ж. Алашорданың Батыс бөлімшесі -  Ойыл 
уәлаяты укіметінің басшысы кызметін аткарды. 
1920 жылдан Қазакстаннан тыс жерлерде шаруа-

Ж. Досмухамедов. X. Досмухамеяов

шылык жумысында болды. 1930 жылы куғынға 
ұшырап, Воронежге жер аударылды, 1920-25 ж. 
Ташкентте тұрып, ғылыммен, өз мамандығы бой- 
ынша адвокаттык жумыспен айналысады. Ә-те 
1922-23 ж. Ташкентте жумыс іотеген, окыған. Олар 
казак тарихы мен әдебиетіне байланысты курыл- 
ған «Талап» уйымының мәжілістерінде кездесіп 
журген. 1930 ж. 5 казаңдаД-тыңтергеуісіне байла
нысты Ә. жауапка тартылады. Оған «казак ултшыл- 
дарының астыртын уйымдарына қатысты, Қазак- 
стандағы кеңестік наукандар мен шаралардың 
мазмұнын бурмалау максатын кездеді. Ж. Досму- 
хамедовтың уйымында турды, оның тапсырмасын 
орындады» деген сиякты кінәлар тағады, нәтиже- 
сінде Д, пен Ә-тің істері бірге каралды,

М. Қул-Мухаммед,
ДОСМҮХАМЕДОВ Халел (1883-1939), ғалым, 
дәрігер, фольклорист, журналист, коғам кайрат- 
кері. Профессор (1929). Алашорда кесемдерінің 
бірі. Орал реалдык училищесін узд ік (1903), 
С.-Петербург Императорлык Әскери академиясын 
алтын медальмен (1909) бітірген. 1909-1913 ж. 
Пермь губерниясында, 1-Туркістан, 2-Орал орыс- 
казак аткыштар батальонында әскери дәрігер, 
1913-17 ж. Темір уезінде дәрігерлік кызмет аткар
ды. Д. 1905 жыддан бастап саяси куреспен айна- 
лыса бастады. Осы жылдың желтоксан айында 
Қазакстанның бес облысының игі жаксылары бас 
коскан Оралдағы жиынға катысып, казак халкы- 
ның тәуелсіздігін ту еткен Алаш козғалысының 
жумысына белсене арапасады. 1913 ж. әскеридә- 
рігерлік кызметін тастағаннан кейін біржолата 
Алаш козғалысына ден койып, оның саяси кызме- 
тіне араласа бастайды. 1913 ж. «Қазак» газеті уйым- 
дасканда оның туракты авторы ретінде катысып 
отырады. 1917 жылдың Акпан революциясынан 
кейін Д, Қазакстанның батысыңда Алаш козғалы- 
сын ерістетіп, 1917 ж. 19-22 сәуірде өткен, 800-ден 
астам делегат катыскан Орал облыстык съезінің 
жумысына белсене араласып, облыстык комитет 
мушелігіне сайланды. 1917 ж. 1-11 мамырда Мәс- 
кеуде еткен Букілресейлік мусылмандар съезіне 
делегат ретінде қатысып, букілресейлік саяси 
куреске тартылады. 1917 ж. 21-26 шілдеде Орын- 
борда өткен Букілказактык съезге төрағалык етіп, 
онда Букілресейлік курылтай жиналысына депу- 
таттыкка ұсынылады. 1917 жылдың 5-13 желток- 
сан кундері Орынборда еткен букілказак съезіне 
төрт адамның бірі ретінде сьездің тең төрағасы 
болып сайланып, 15 адамнан туратын «Алашорда 
укіметінің мушелігіне етеді. «Алашорда» тапсыр- 
масы бойынша Д. Жаһанша Досмухамедовпен 
бірге 1918 ж. РКФСР Халык Комиссарлары 
Кеңесінің төрағасы В. И. Ленин жене Үлт істері 
Халык комиссары И. В Сталинмен Алашорда жене



кеңес өкіметінің ара қатынасына байланысты 
келіссөздер жүргізеді. Азамат соғысы жыдцарын- 
да Алаш қозғалысының бір орталыққа бағынған 
біртұтас қызметін жүргізу қиын болған кезеңде 
Д. 1918 жылдың 18-21 мамырыңда Жымпиты қала- 
сыңда өткен Орал қазақтары 4-облыстық съезінде 
Мәскеуде өткен келіссөз барысын баяңдап, съезд 
шешімі бойынша Ойыл уәлаятының Уақытша 
үкіметін құрды. 1918 жылдың қыркуйек айында 
Ойыл уәлаятының орнына Батыс Алашордасы 
құрылып, оның басшылығына Ж. Досмухамедов 
тағайыңцалады. Осылайша Д. Алашорданың өзге 
хайраткерлерімен бірге Алаш партиясының жумы- 
сына, Алаш автономиясын жариялау ісіне, Ала- 
шорда үкіметін құруға белсене ат салысып, оның 
басшылары қатарында болды. 1920 ж. Алаш 
қызметіне тыйым салынған соң, будан кейінгі са- 
яси қызметтің тиімсіздігін түсінген Д. бүкіл күш- 
ж ігерін ғылым-білімге жумсайды. 1920-25 ж. 
Ташкенттегі Орта Азия университет! медицина 
факультетінің ординаторы, Түркістан Автономия- 
лык Республикасы Орталық Атқару Комитет! жа- 
ныңдағы Қырғыз-қазақ Біл!м комиссиясының тера- 
ғасы қызметін атқарады. 1926 ж. Қазақ Жоғары 
педагогикалық институтының проректоры. Д. 1927 
ж. 21 наурызда Қазак мемлекеттік университет!н 
(кей!нгі ҚазПИ, казірг! мемл. ун-ті кұру жен!ндег! 
комиссияның терағасы кызметін аткарып, кейін 
оның проректоры, доцент! (1926), профессоры 
(1929) болды. 1930 ж. Алашордаға катысканы үш!н 
саяси айып тағылып, Воронеж каласына жер ауда- 
рылды. Кей!н 1938 ж. 26 ш!лдеде кайта туткынға 
алынып, 1939 ж. 23 сәу!рде атылған. Д. 1958 жыл- 
дың ез!нде акталса да, ұзак жылдар бойы оның 
есім! аталмай, еңбектер! жарияланбай келді. 
Д-тың медицина, биология такырыбындағы «Та- 
биғаттану» (1922), «Жануарлар» (1922), «Адамның 
тән тірл!гі» (1923), «Как бороться с чумой среди 
населения Киргизского края» (1918, 2-бас., 1925), 
«Окушылардың саулығын сақтау» (1925) т.б. оку- 
лыктары, казак тілі мэселелер!не арналган «Қазак- 
қырғыз тіл!ңдег! сингармонизм заңы» (1924), әде- 
биет, фольклор мәселелер!н карастырған «Шер- 
нияз шешен» (1925), «Қазак халық әдебиеті» (1928), 
сондай-ак тарихи такырыптарды зерттеген еңбек- 
тер! жарык керді. Ауыз әдебиеті мен казак акында- 
ры мурасын жинастырып, «Мұрат акын сездер!» 
(1924), «Исатай-Махамбет» (1925), «Аламан» (1926 
жинактарын бастырған. Кептеген ғылыми-кеп- 
шілік, публицистикалык макалалардың авторы. 
Ә. ез!н!ң 1927 ж. шыккан «Әдебиет тарихы» к!табы 
мен 1933 ж. жарык көрген «XIX ғасыр мен XX ғасыр 
басындағы казак әдебиетінің оку кітабы» атты 
еңбектер!ндег! Махамбет, Мураттың емір! тура- 
лы мағлұматтарды Д-тен алғанын айтады. Осы 
жен!нде ІУІураттың емір! турасындағы мағлумат 
Халел Досмухамедұлының Мурат өлеңдер!нің ба- 
сына коса жазған сездер!нен алынды деп жаза- 
ды. 20-жылдардың басында, Ташкент кезеңінде 
екеуі университетте, баспасөз жағдайында кез-
дес!п, ой-п!к!р алмасып журд!.

’ М. Қул-Мухаммед.

ДОСОВ Әб!лқайыр Ысқакулы (1899-1937), партия, 
кеңес кайраткері. Кеңес екімет! уш!н күресті. 1918- 
1937 ж. партизан отрядына катысты. «Кедей сөзі» 
газет!н!ң редакторы болды, Омбыда, Семейде, 
Туркістанда, Оралда, Ақтебе мен Оңтүст!к Казак- 
стан облыстарында әр түрлі жауапты кызметтер 
аткарды. 30-жылдардағы аласапыран кез!нде жа-
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зыксыз жазаға ушырады. Орынбор қаласында Ә- 
пен жакын карым-катынаста болып, б!рге жұмыс 
!стеген. Екеу! б!рігіп, «Степная правда» газет!нде 
«Семей губерниясындағы жағдай» деген макала 
жариялаған. Оңда милиция жумысын жет!лд!ру, жұ- 
мысшы ұйымдары, казак т!лі, партия жумысы ту- 
ралы мәселелер кетер!лген («Степная правда», 
1922, 27 маусым).

Н. Оспантегі.

ДОСПАМБЕТ (1490-1523), көне казак әдебиет!- 
н!ң кернекті өк!лдер!н!ң б!р!, жорык жыршысы. Ка
зак халкының калыптасу кезең!нде өм!р сүрген 
жырау Донның куйылысыңцағы Азау /Азов/ кала- 
сында туып-өскен, суйег! -  К!ш! Ноғайлыдан. Өз 
заманыңдағы әскери жорыктарға, Кырым, Ноғай- 
лы. Казак хандықтары арасындағы езара соғыс- 
тарға катысады. 1523 ж. Астраханға карсы жорык 
кез!нде Д. бастаған шолғыншы жасак тоскауылға 
ұшырайды да, ауыр жараланған жырау урыс со- 
ңынан қансырап елед!. Д-т!ң артында калган мура- 
ның ден! жоғалған, Ел аузында, жекелеген коз- 
жазбалар бет!нде сакталып келген бірл!-жарым 
туындылары 19 ғасырдың бас кез!нде әр түрлі жи- 
нактарда жариялаңцы. Кеңес тусында толык ба- 
сылуы -  «Алдаспан» антологиясында (1970). Д. 
жырларынан («Калаға каблан жаулар тигей ме», 
«Коғалы келдер, ком сулар -  Коныстар конған 
еюнбес...», «Айнала бұлак басы тең...» т.б.) орта- 
ғасырлык номад-жауынгерд!ң ой-ер!с!, санасы, 
нанымы, мұрат-максаты аңғарылады. Жауынгер 
жырау туындылары рухының еск!л!г!не, көркем- 
деу әд!стерінің кенелігіне, т!пті, сел-пәл жабайы- 
лығына карамастан, көң!лге эсер етерлік терең, 
кез токтатарлык сулу келед!. Д. ез!нің айтпак ойын 
дәл жеткізе алатын мағыналы, сырлы сездерд! нак 
табады, орнымен колданады. Артык екп!н, ырғак 
турғысынан алғанда да, соңғы дәу!р акындары- 
нан мүдде өзгеше тур танытады. Жырау елеңдер!н- 
де архаизмдер, мағынасы еск!рген, колданудан 
шыккан сөз тіркестері мол ушырасады. Д. мурасы 
казак әдебиетін өс!п-еркендеу! жолында елеул! рөл 
аткарады. Оның игіл!кт! әсері, т!пті, кей!ніректе 
шыккан Букар, Махамбет шығармашыльгынан да 
айкын аңғарылады. Еск!ден калган асыл казына- 
мыз -  эпикалык жырлардан да Д. әсер!н байкай- 
мыз. Ә. 1927 ж. «Әдебиеттарихында» казак жырау- 
лар поэзиясы, жыраудың коғамдык-әлеуметт!к 
мәртебес! туралы кадау-кадау тұжырым жасады. 
Жырау поэзиясының керкемд!к негіздерінен сөз 
козғады. «Тыныштык заманда киюы кашып, ара- 
сы ашылған карындасты табыстырып, кысылмак 
заманда саскан елге жен табатын, бет нускайтын 
кемеңгер, кереген! болтан. Жер таңдау, ел таң- 
дау, көшу, кону да, соғысу, б!т!мдесу де, барлы- 
ғында ханның ең алдымен акыл косатын к!с!лер! 
солар болатын... Кауым тірш!л!г!нде бұлардың 
саяси салмағы сондайлык зор болғандыктан, ау- 
зынан шыккан сездер! олкы болмауға керек» деп, 
жырау поэзиясының керкемдік негіздер!н козға- 
ды («Әдебиет тарихы», 1991, 197-бет).

М, Магауин, Қ. МәдЮаева. 
ДОСПАНОВА Хиуаз Кайыркызы (1922-2008), 
штурман-ушкыш, гвардия аға лейтенанты. Халык 
каһарманы (2004). Үлы Отан соғысына катысып, 
М. Раскова (1912-1943) баскарған 46-гвардиялык 
авиация полкінде кызмет істеген. Көбінесе түнде
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шабуылдап, зәре-құтын алғаны үшін полктегі 
ұшқыш қыздарды фашистер «түнгі мыстандар» деп 
атаған. Жаү тылына 300 рет ушып барып, неміс 
фашистерін зор шығынға ұшыратқан. Соғыс аяқтал- 
ғаннан кейін, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депу
таты, Жоғарғы Кеңес Төралқасының хатшысы, Ка
захстан МСЖО Орталық комитетінің 1-хатшысы, 
Алматы қалалық партия комитетінің 2-хатшысы 
болды. “Раскованың басшылығымен» (1960), «Хал- 
хым үшін» (1963) атты кітапшалары жарық көрген. 
С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мустафин, Б. Мо- 
мышулы т.б. хазақтың көрнекті жазушыларының 
шығармаларын көп оқыған. Әсіресе Ә-тің туыңды- 
ларымен мол сусындап, жанына азық еткен, руха- 
ни дуниесін байьп'хан, Үлы қаламгермен таныс-біліс 
болып, қызмет бабында араласып турған.

Н. Ерсарыулы.
ДОСПАМБЕТОВ Үзақбай Әбдікерімулы (1941 ж. 
т.), жазушы. «Шың мен шыңырау» атты дилогия- 
сы (1986, 1991) атақты ауыл шаруашылық маманы 
Н. Алдабергенов туралы жазылған. Романда Ал- 
дабергенов пен Ә-тің достық-жолдастық қарым- 
қатынастарын шынайы суреттеген көріністер аз 
емес. Ал «Зор тулға -  замандастар есінде» деген 
мақаласында улы жазушы туралы «Біздің Мухтар» 
деп аталатын естеліктер жинағын саралай отырып, 
улы адамның көк тіреген мунара іспеттес, ушар 
басына көз түгіл, көңілдің жетуі екіталай ғажап 
туындыларына таңырқаған сезім, ықылас білдіруге 
өзі суранып турған көкірек лебі соғады деп, өзінің 
жүрек алғысын білдірген («Жулдыз», 1997, N99).

А. Кендірбекулы.
«ДОСТ АРҒА ТІЛЕК» ( « Сл о в о  к д р у з ь я м » ) ,  
жазушының мақаласы. Советтік Қазақстанның 40 
жыддығына орай «Советская культура» газетінде 
1961 ж. 24 маусымда жарияланған. Қ. Жаңдарбе- 
ков бастаған бір топ мәдениет қайраткерлерімен 
бірігіп жазған. Коммунистік партияның жетекшілік 
етуімен Қазақстанның ауыл шаруашылығы, эконо
мика, саясат саласындағы жетістіктерін тізіп айтып 
етеді. Қазақстанның басты жетістігі -  индустрия- 
ның, көлік-тасымалдың дамуы, тың және тыңайғ- 
ан жерлерді игеру, ғарышты меңгеру, ғарышқа ал- 
ғашкы адамның қазақ жерінен ушуы т. б. барлық 
халықтың мактанышына айналды дейді. Мақала- 
ның басым белігі «коммунизмге апаратын даңғыл 
жолда» белсенді қызмет етіп жатқан әдебиет пен 
енер қайраткерлеріне арналған. Авторлар біздің 
шығармаларымыз партияның биік идеялары мен 
жалынды нусқауларынан нәр алып, жігерге-жігер 
косады дей келіп, қарапайым халықты Отанға қыз- 
мет ету жолында барлық күш-жігерін, қажыр-кай- 
ратын аямай жумсауға шақырады. Сонымен бірге 
сәулетті емір курушы еңбекшілер: курылысшы, тың 
игеруші, ауыл шаруашылык мамаңдары жайлы жа- 
зылған шығармалардың аз екендігіне баса назар 
аударады. С ^еб і окырман қауым біздерден бүгінгі 
таңда таңдауы мол тақырыптарға жазылған шы- 
ғармаларды кептеп кутуде дейді, Сейтіп қаламгер- 
лер журтшылык назарын заман талабына сай, әде- 
биет пен енердің өзекті мәселесіне аударады. Ма- 
қалаға Ә., Ш. Айманов, Қ. Жандарбеков, Е. Серке- 
баев, Ә. Қастеев кол қойған.

Б. Маліыраев.

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821-1881), 
орыс жазушысы. «Қорланғандар мен қор болған-

Ф. М. Достоевскийдінмуражайы.

дар» (1861), «Қылмыс пен жаза» (1867), «Нақурыс» 
(1868), «Ібілістер» (1872), «Ағайынды Карамазов- 
тар» (1880) романдары Д-дің шығармашылық улы 
қуатын танытты. Адам жанының шиеленісті кубы- 
лыстары мен қупияларын философиялық-психо- 
логиялык тебіреніспен тереңдете бейнеледі. Сан- 
салалы философиялык-психологиялық, танымдық 
тартысқа, идеялар күресіне курылған шығармала- 
рына Ә. те ерекше ынта-ықылас біддірді. Ол «Абай 
жолы» роман-эпопеясындағы негізгі қоғамдық 
тартысты Қунанбай мен Абай арасындағы кезка- 
рас қайшылығына қуруға Достоевскийдің «Ағай- 
ынды Карамазовтар» романындағы керкемдік тәсіл 
ой салды деп жазды. Ә-тің: «Ф. М. Достоевский 
жене Шоқан Уәлиханов» деген макаласы «Друж
ба народов» журналында жарияланды (1956, N93).

Н. Жуанышбеков.
«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ ЖӘНЕ ШОҚАН УӘ- 
ЛИХАНОВ» ( «Ф. М . Д о с т о е в с к и й  и Чок ан  
В а л и х а н о в » ) ,  жазушының макаласы. Алғаш 
рет «Дружба народов» журналының 1956 жылғы 
3-санында жарияланған. Будан кейін Ә-тің «Мысли 
разных лет» (1961) жинағында, 5 томдык шьғарма- 
лар жинағының 5-томыһща (Мәскеу, 1975), 20 том
дык шығармалар жинағының 20-томында (1985) 
кайталанып басылды. Ф. М. Достоевский 1854 жыл- 
дың наурыз айынан бастап, 1859 жыдцың 2 шілдесіне 
дейін Семей каласында турды. Ол әуелде 7-Сібір 
шебі батальонында катардағы солдаты боп кыз- 
мет етті, кейіннен унтер-офицер дәрежесіне 
көтерілді. Жергілікті казак кепесі, Қунанбайдың 
куйеу бапасы Меңлібай Тінібаевтың уйіне конакка 
барып, кымыз ішіп, аңға шығып жүрген. Семейде 
Достоевский М. Д. Исаеваға үйленген. «Степанчи- 
ково селосы және оның турғындары», «Ағайдың 
түсі» атты шығармаларын осы Семей каласында 
жазған, Шокан Уәлиханов Қулжа, Қашкар сапары- 
на барып-кайткан кезінде Семейде узак аялдап, 
Достоевскиймен етене сырласкан. Макалада Ә. 
осы деректерді келтіре отырып. Ф. М. Достоевс
кий мен Ш. Уәлихановтың 1854 жылдан бастап 
калыптаскан достык карым-катынасын, бір-біріне 
идеялык турғыдан жасаған ыкпалын, сол кездегі 
әлеуметтік-саяси жағдай туралы пікір алысуларын, 
Достоевскийдің Шоканға деген ыстық ыкыласын 
жазушының хаттары аркылы кеңінен таддап көрсе- 
теді. Сол кездегі Ресейдің озык ойлы зиялылары- 
ның отар елдердегі улттык езгіге карсы болған- 
дьғын және оның казак даласына да Достоевский 
сиякты ойшыл-курескерлер аркылы тарағандығын



баяңдайды. Ә. орыстың ұлы жазушысы Ф. М. До- 
стоевскийдің өзі көкейкесті ойлары мен толғаныс- 
тарын қазақ халқының озық өкілімен бөліскенін 
сезіну -  біз үшін аса зор ілтипат деп жазды. Ә-тің 
кезінде жасаған ұсынысы кейіннен жүзеге асты, 
мақалада көрсетілген Семей қаласындағы екі 
к,абатты шағын уй Ф. М. Достоевскийдің мұражай- 
үйіне айналды. Алдына Ш. Уәлиханов пен Ф. До- 
стоевскийдің ескерткіші қойылды.

Т. Журтбай, Ж. Шалғынбаева. 
ДОСЫМБЕКОВА Руда (1937 ж. т.), өлкетанушы. 
АлМУ-ды (бұрынғы ҚазПИ) бітірген (1959). 1966- 
99 ж. «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығында 
қызмет істеді. Ә-тің «Абай Қунанбаев» кітабын 
(1967), «М. О. Әуезов творчествосы бойынша биб- 
лиографиялық көрсеткішті» (1972), «М. О. Әуезов- 
тің қолжазба мұрасын» (1977), жазушының 12, 20 
томдық шығармалар жинақтарын әзірлеуге қатыс- 
ты. 1997 ж. жарық көрген «М. О. Әуезовтің емірі 
мен шығармашылық шежіресі», «Мұхтар Әуезов 
әлемі», «М. Әуезов туралы естеліктер» атты еңбек- 
терді қурастырды. Үлы суреткердің шығармашы- 
лық қызметіне байланысты «М. Әуезов шығарма- 
ларының бес томдығы» («Қазақ әдебиеті», 1974, 
1 ақпан), «М. Әуезов және халық эпосының тари- 
хи тамырластығы» («Жалын», 1983, N9 1) т. б. мақа- 
лалар жазды. Ә-тің әдебиет пен мәдениет қайрат- 
керлерімен жазысқан хаттарын («Абай», 1997, №2- 
3, 103-110-беттер), В. М. Жирмунскийдің Мұхаңа 
жазған 14 хатын («Простор», 1997, N»10, 75-83- 
беттер) жариялады.

С, Майлыбаева.
ДОСЫМЖАНОВ Байғали (1921-1998), әнші, ак
тер. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1978). 1944 жылдан бастап Абай атындағы Қазақ 
опера және балет театрына әншілік қызмет істеді. 
Әнші-актерретіңцеқазақ, орыс, батыс-еуропа ком- 
позиторларының опералық туындыларында сан 
алуан саздағы музыкалық бейнелерді сахнаға шы- 
ғарды. Тырнақалды сомдаған «Дансидегі» Мал
хаз рөлінен бастап, «Фауста» Фауст, «Руслан мен 
Людмилада» Баян, «Риголеттада» Герцог, «Евге
ний Онегинде» Ленский, «Біржан мен Сарада» Бір- 
жан сал бейнелерін кескіңцеп, қайталанбас артис- 
тік шеберлігімен көзге түсті. Ә-тің либреттосына 
жазылған А. Жұбанов пен Л. Хамидидің «Абай» 
операсында Айдардың бейнесін тұлғалап, диа
пазоны кең, күмістей сыңғырлаған әсем даусы- 
мен, артистік-орындаушылық шеберлігімен ныса- 
на биігінен көріңді.

3. Қоспаиов.

ДӨНЕНТАЕВ Сәбит (1894-1933), ақын, публицист. 
20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің көрнекті 
өкілі. Тұңғыш өлеңдер жинағы 1915 ж. Уфа кала- 
сында «Уақ-түйек» деген атпен шығады. Өлеңде- 
рінде қазақ халқының қараңғылық қушағындағы 
ауыр халін жырға қосып, өнер-білімге, алдыңғы 
қатарлы озық мәдениеттен үлгі алуға шақырады. 
1917 ж. Семейде муғалімдер курсында оқып жүр- 
генде, Ә-пен танысып, дос болады. Ә. те ез зерт- 
теулеріңце Д-тың ақындық таланты мен сатирашы- 
лық шеберлігіне жоғары баға берген. Орталау мек- 
тептің 6-сыныбына арнап жазған «Әдебиет хресто- 
матиясына» (1937) Д. туралы жеке тарау енгізіп, 
ақын емірі мен шьғармашылығына тоқталады. «Сә- 
бит -  революциядан бұрын әдебиет майданына 
шыққан буқарашыл ақынның бірі» болғанмен, оның 
«алашордашылдьғын» сынға алады, артынан олар- 
дан қол үзіп, жаңа өмірді жырлағанын сез етеді.
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Бул жерде Ә-тің сол жыдцары саяси ахуал ыңғай- 
ына орай, Д. поэзиясының ултшылдық сипатын 
айтуға мәжбүр болған. Орыс тілінде жазылған 
«Орыс реализмінің дәстурлері мен революцияға 
дейінгі қазақ әдебиеті» (1949), «Қазақ әдебиетінің 
тарихынан» (1957, Е. В. Лизуновамен бірігіп жаз- 
ған) мақалаларында: «Абайдан кейін орыс реализ- 
мінің дәстүрлерін демократтық бағыттағы проза- 
шылар мен ақындар: Спаңцияр Көбеев, Сәбит Де- 
нентаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров жалғастырып, 
идеялық-тарихи тұрғыда дамыгқанын», «Абайдың 
сатиралық поэзиясындағы дәстүрлерін талантты 
жалғастырушы Дөнентаевтың» болыстар мен сау- 
дагерлердің, шала оқьғаңцардың кемістігін сынға 
алғанын, қазақ қоғамындағы надандық пен қараң- 
ғылық атаулыны аяусыз әшкерелегенін ашып көр- 
сетеді. Д-тың тоқырап қалған кешпеңці турмыс пен 
қазақ кедейлерінің ауыр жағдайын реалистік тур- 
ғыда шебер бейнелеуінен Абай дәстурінен бастал- 
ған сабақтастықты байқап, «Дөнентаевтың осы 
кезеңдегі поэзиясы орыстың сыншыл реализмі ру- 
хымен терең нәрленген» деп ой туйеді (20 томдық 
шьғармалар жинағы, 19-том, 177-179-беттер).

С. Қорабай.
«ДРАМА ПОЭТИКАСЫ» («П оэтика драмы»), 
монография. Авторы -  Р. Нұрғали. 1979 ж. «Жазу- 
шы» баспасынан орыс тілінде жарық көрген. Бұл -  
автордың қазақ драмалары туралы жазылған ең- 
бегінің орысша нұсқасы. Аударған -  Н. Ровенский. 
Зерттеуде драматургия жанрының қазақ әде- 
биетінде туып, қалыптасу заңдылықтары, тарихи 
тұлғалардың сомдалуы, 80-жылдардағы әдеби 
процестің ерекшеліктері қарастырылған. Әсіресе 
Ә-тің «Еңлік -  Кебек», «Бәйбіше-тоқал», «Қара- 
қыпшақ Қобыланды», «Қарагез», «Түнгі сарын», 
«Абай», «Намыс гвардиясы» т. б. драмалық туын- 
дыларының керкемдік құрылымдары жан-жақты 
әрі байыгггы зерттелген. Кітаптың келемі 13,5 бас- 
па табақ, таралымы 4 мың дана. 
ДРАМАТУРГИЯСЫ, Ж а з у ш ы н ы ң  д р а м а 
т у р г и я  с а л а с ы н д а ғ ы  е ң б е к т е р і . Ә. дра
матургия саласында кеп еңбек еткен. Мұның бір- 
неше себептері бар. Халық әдебиетінде, фольк- 
лорда түр жағынан драматургияға жақын нұсқа- 
лар көп. Батырлар жырында толғаулар мол. Саж 
елеңдері, беташар, сыңсу, жар-жар, жоқтау түрі 
мазмуны жағынан драмалық шығармалармен ағай- 
ындас. 20 ғасырға дейін қазактың халық әдебие- 
тінде драматургияға езек болатын мол қазына жи- 
налды. Осы байлықты игерген қаламгер -  Ә. Ол 
халық әдебиетінен нәр алды. Әрине қазақтың 
көшпелі емірі, қаланың болмауы драматургияның 
дамуына кедергі жасады. Қазақ турмысындағы 
сауық түрлері, қыз ұзату салтанаты, алтыбақан 
ойыңцары тұңғыш драмаға енгізілді. Ә. көп ултты 
театрда істеген. Осы тәжірибе оған сахна сырын 
жете үйретті. Ә. қаламынан 30-дан аса драмалық 
шығарма туды. Жеке пьесалардың варианттарын 
қоссақ, 50-ден асады. Ә. драматургиясында жанр- 
лык формалардың бәрін қамтыған. Онда траге
дия да, комедия да, драма да бар. Ә. кейбір шы- 
гармаларын бір ігіп жазған. Олар: Л. Соболев 
(«Абай»), С. Мұқанов («Ақан -  Зайра»), Ғ. Мүсіре- 
пов («Қынаптан қылыш»), Ә. Тәжібаев («Ақ қай- 
ың»), Ә. Әбішев («Намыс гвардиясы»). «Октябрь 
үшін» (1933) пьесасының материалдары -  Жетісу
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қазақтарының революцияға келуі. Кейіпкерлері -  
Д. Фурманов, Ж. Бәрібаев. Кітаптың мұқабасын- 
да «Мұны жазуға Қ. Байсейітов, Бековтар қатыс- 
ты» деген сөздер бар. Ә-ті әдебиетке «Еңлік -  Ке- 
бек» алып кедді, Шығарма өзегі -  эпостық мате
риал. Әлемдік әдебиеттегі мүндай тәжірибе өнімді 
дәстүрлердің бірі. Ә-тің «Еңлік -  Кебегі» 1922 ж. 
Орынборда басылды. Кейіпкерлері сахна тілімен 
сөйлейді. Автор өзінен бұрынғы мотивтерден алыс 
кетпеген. Билер сахнасы -  көркемдік тамаша та- 
быс. Кемшілік, олқылықтарды ескеріп, Ә. пьеса- 
ны 1943 ж. қайта жазды. Бірнеше көрініс қысқар- 
ды. Аса терең, мәнді шығарманың бірі -  «Тунгі 
сарын». Бул -  қазақ драматургиясында реализмнің 
орныққанын көрсеткен туынды. Мұнда көркемдік 
шешім ақыңдық идеалмен тығыз байланысты. Тап- 
тық тартыс шығармада жай схема түрінде емес, 
адам тағдырлары арқылы бейнеленеді. «Т. с,» -  
қазақ драматургиясында жағымды кейіпкерлер 
проблемасын шешкен туынды, «Октябрь үшін», 
«Тартыс» пьесаларында Ә. реалистік драма жасау- 
дың түрлі-түрлі құралдарын пайдаланған. 1934 ж. 
сахнаға шыққан «ХанКене» трагедиясы Ә-тің азат- 
тық идеясын терең бейнелеген, аса көркем тарихи 
пьесасы. Мұнда Хан Кененің, Наурызбай батыр- 
дың, қазақ, қырғыз билерінің реалистік бейнелері 
жасалып, тарихи шындық пен көркем шыңдық та- 
биғи бірлік тапқан. «Карагөз» 1926 ж. бірінші сый- 
лық адды. 30-жылдардағы белгілі әдебиет сыншы- 
сы Ғ. Тоғжанов трагедияда ескі көшпелі өмірді 
мадактау бар дейді. Ж. Орманбаевтың да бір ма- 
қаласында осындай пікірі айтылған-ды. Ә. бүл пье- 
саға кейін кайта оралып, жаңа нүсқа жасады. 30- 
жылдары Ә. реапизмді меңгеруде көп еңбек етті. 
Әсіресе драматургияда көптеген ізденістерге бар
ды. 1918 ж. Әуезов түңғыш рет Абай жайлы мака
ла жазып, Абай заманы туралы білген, естігенде- 
рін қағазға түсірген. Л. Соболевпен бірлесіп жаз- 
ған «Абай» пьесасы кейінгі эпопея такырыбының 
барлауы еді. Онда Абай өмірінің соңғы кезеңдері 
қамтылған. 30-жылдардың аяғында Ә. білімі жөні- 
нен, рухани толысуы жағынан шыңға көтерілді. Ол 
Абай тақырыбына осындай шақта келеді. Автор 
Абайға лайык сөз өрнектерін тапқан. Бұл трагедия 
қоғамдык мәні бар күрделі жағдайларды көрсете- 
ді. Шьғармада тартыс, әрекет бірлігі мықты. Пье- 
сада қақтығыс көп. Осы пьесаның негізінде кейін 
опера либреттосы, киносценарий жазылды. Тра- 
гедияны түңғыш сахнаға қойған -  Аскар Токпа- 
нов. Абай рөлін Қ. Қуанышбаев ойнады. Драма 
формасын Ә. көп байытты. Ә. фантастикалык пье
са да жазған. Ол -  «Дос -  Бедел дос». Пьесада 
«бір адам әр түрлі формацияда өмір сүрсе кандай 
болар еді» деген сүрауға жауап іздейді. Ә. драма
тургиясында казак халкы өмірінің сан алуан кырла- 
ры улкен шеберлікпен көрсетілген. Өмірдің терең 
кабаттарын копарып, типтік жағдайлардағы харак- 
терлерді дәл тауып, олардың өзара кактығысы- 
нан туған үлкен тартыстарды көрсету -  Ә. пьесала- 
рының басты ерекшеліктерінің бірі. Шығармалар- 
га кубылыстың сырт көрінісі, яки адамдар арасын- 
дағы ұсак интригалар емес, әлеуметтік конфлик- 
тілер негізгі арна болады. Ә. -  казак драматур- 
гиясының жаңашылы. Ол дүниежүзілік драматур- 
гияның асыл үлгілерін окып, аудару аркылы шебер- 
лік мектебінен өтті. Муның үстіне Ә. пьесаның

еуропалык үлгісіне соны ұлттык бояу, накыш кос- 
ты. Қазактың ежелгі әдебиетіндегі драматургияға 
жакын үлгілерді (айтыс, беташар, жар-жар, ше- 
шендік дауы) жаңашылдыкпен пайдалана білді. 
Ә. трагедияларында сан алуан образдар галерея- 
сы бар. Олар өздеріне ғана тән, айрыкша сөздік 
сипаттамаларымен кейіптелген. Ә. -  казак әдеби 
тілін дамытуға орасан мол үлес коскан, р ^о р м а - 
тор суреткер. Ә. казак тілінің негізгі сөздік корын 
жеріне жеткізе пайдаланады. Макал-мәтелдерді, 
айкышты сөздерді, фразаларды бағды күйінде ала 
салмай, оларды өз максатына орай жаңғыртып, 
жайнатып, кайтадан күйып шығарды. Ә. пьесала- 
ры -  казак әдебиетінің алтын жамбадай кымбат, 
асыл шығармалары, біздің үлттык мактанышымыз.

Р. Нургали.
«ДРАМАТУРГИЯНЫҢ БҮПНГІ ЖАЙЫ МЕН АЛ- 
ДАҒЫ МІНДЕТТЕРІ» ( « С о в р е м е н н о е  с о с 
т о я н и е  д р а м а т у р г и и  и ее з а д а ч и » ) ,  
жазушының макаласы. Қазакстан кеңес жазушы- 
ларының 1934 ж. 12-18 маусымда Алматы каласын- 
да еткен 1-съезінде жасаған баяндамасы, Алды- 
мен «Казахстанская правда» газетінің сол жылғы 
20 маусымдағы, бүдан соң «Қазак әдебиеті» га- 
зетінің 7 шілдедегі санында «Әуезулы Мүхтар жол- 
дастың баяндамасы» деген косалкы такырыппен 
жариялаңды. Баспа бетінде кайта жарияланбаған, 
колжазба сакталмаған. Жазушы бұл баяндамасын- 
да жаңа үлгідегі социалистік реализм драматур- 
гиясының жаңаша, саяси-таптык мағынасы оның 
1) такырыбынан, 2) драмалык түйінінен, 3) түлға- 
сынан (образынан), 4) сюжетінен (әңгіме өнерінен) 
көрінетін болады деп, драматургия жанрын игеру- 
дің теориялык өзекті мәселелерін атап, жеке ту- 
ыңдыларды осы тұрғыдан саралап, тадцап карас- 
тырады. Автор драматургияның негізгі шарттары- 
ның ішінде аддымен такырыпты атайды. Әдебиет- 
тің кай жанрыңда болсын, әсіресе драматургияда 
дұрыс тацдалған такырыптың аткарар кызметі 
үлкен. Әрине кез келген өмір кұбылысы, дәуір ты- 
нысы көркем шығармаға такырып болады. Деген- 
мен заман талабы, коғам кажеттілігі тұрғысынан 
көкейкесті зәру такырыптарды саралап, солардың 
мүмкіңдіктерін, табиғатын, ерекшеліктерін ескеріп 
отыру, оны жете игерудің жол-жобасын да тал- 
дап-карастыру кажет. Айталык, 30-жылдары, жаңа 
өндірістік, тұрмыстык катынастар орныға баста- 
ған дәуірде әдебиетіміздегі жаңа жанрлардың 
туып, өсіп-даму кезеңінде оның өмір шындығы- 
мен, күнделікті өмір күбылыстарымен етене жа
кын, тығыз байланысты болуын өмір кажеттілігі 
де, өнер мүраты да аса кажет етті. Драматургия- 
ның екінші шарты ретіңце автор драмалык туйінді 
атайды, өйткені «социалистік реализм драмасын- 
да туйін -  субъективтік үжданшылдык емес, 
объективті коғамшылдыктан туған түйін. Түйіңде 
уакиғаның саяси-коғамдык сыры ашылатын бол
сын». Еңді осыан тығыз байланысты драматургия- 
ның келесі шарты -  түлғаның (образдың) да жаңа- 
ша жасалуы кажет деп санайды. Түлға коғамдык 
күй мен жекеліктің бірлігінен туу керек. Өмір шын- 
дығын, коғам болмысын адамның жекеше пішінін 
толык айкын кейіптеу аркылы көрсету кажет, яғни 
адамның іші тереңдеу кажет. Тартыстың себебі, 
туйін байланысы үстірттеу болмай, терең тамыр- 
ларды бойлау керек. Сонда пьеса проблемалы 
пьеса болады деген пікір айтады. Осы түрғыдан 
автор өзі сол кезеңдегі алдыңғы катарлы туыңды- 
лар деп тапкан Бейімбеттің «Майдан», «Талтаң-



бай», Ілиястың «Түрксіб» пьесаларын тілге тиек 
етеді. Драмалық шығарманың негізгі шарттарына 
тьғыз байланысты төртінші белгісі ретінде автор 
сюжет жинақылығын атайды. Талданып отырған 
пьесалардың көпшілігіңде осы шарттың да ойда- 
ғыдай орындала бермейді, «...драмалық түйін -  
қақтығыстар дастан үлгісіңде, шүбалаң күйде қа- 
лыптанады. Уақиғалар да жай, сылбыр өршиді. 
Тартыстың дәл өзімен тығыздалған сюжет боп 
жедел басып, жепіріп, қаусырып жетіп отырмай- 
ды. Драма заңы соны керек етеді. Дастанша жай 
әңгімелеу, баяу суретпен өрбу -  пьеса сюжетіне 
жол емес». Әрине, көлемі белгілі мөлшермен 
шектелетін, аз уақыт ішіцде көрермен адцында бар 
бітімімен бой жазуға тиіс шьғарма ерекше жина- 
қы ширақтықты, динамикалықты қажет етері се- 
зсіз. Жазушыларымыздың схематизмнен арылып, 
өмірді тереңірек зерттеп, жаңа өмірдің кейіптік 
мазмунындағы езгерістерді шыншылдықпен топ
тан көрсету қажеттігін баса айтады. Автор өзінің 
жазып жүрген «Октябрь үшін», «Тартыс», «Айман -  
Шолпан» пьесалары мен әңгіме-очерктерін және 
күнделікті еңбегін жаңа жолға түсудегі алғашқы 
тәжірибелері ретіңде атап көрсетеді.

К. Сыздыков.
«ДРАМАТУРГИЯНЫҢ ЗАҢЫ ТУРАЛЫ КЕЙБІР
ОЙЛАР», жазушының мақаласы. 1953 ж. қазан 
айыңда Мәскеуде еткен КСРО Жазушылар одағы- 
ның 14-пленумында сөйлеген сезі. «Әдебиет және 
искусство» журналында (1953, N“ 12), жазушының 
«Уақыт және әдебиет» (1962, 355-363-беттер), 12 
томдық (1969, 12-том, 97-106-беттер) шығарма- 
лар жинақтарында жарияланған. Қолжазбасы жа- 
зушы мурағатында орыс тілінде «Выступление 
Мухтара Ауэзова (на XIV пленуме Союза советс
ких писателей СССР)», «К тезисам выступления на 
пленуме Союза писателей» деген атпен жене ма- 
шинкаға басылған бірнеше данасы №241-папкада 
сақталған. Жазушы ез сөзін орыс совет драматур- 
гиясы мен ол туралы жазылган сын біздің еліміз- 
дегі әдебиеттер үшін «ең жоғарғы, ең жемісті, бе- 
делді лаборатория» екендігін, сондықтан Мәскеу- 
де ұлт авторларының пьесаларын орыс тілінде 
керсететін халықтар достығы театрының қурьшуы 
«кезек күттірмейтін мемлекеттік мәселе деп уға- 
мын» деген усыныстан бастайды. Автор біздің әде- 
биеттерімізде жоғары идеялық-керкемдік дәреже- 
де жазылған күшті пьесалар болғанымен, «сол 
табыстарды қорыгыңдылап, одан да әрі алға карай 
дамып, есуіне жәрдем беретін ғылыми саласы 
жоқ». Қазіргі жазылып жүрген сын мақалалар мен 
оқулық еңбектерде драматургия туралы әдебиет- 
тің баска да жанрларына катысты жалпы жәйттар- 
ды жалпылама сипай айтылатыны туралы бірнеше 
мысадцар келтіріп, «драматургиялык шеберлікте- 
рінің езіндік ерекшеліктерін ашатын ешкаңдай тал- 
даудың» кездесе бермейтіндігіне екініш біддіреді. 
«...Оның үстіне формата драматургиядан катаң 
карайтын жанр жок. Пьесаның келемі 70-80 ма
шинка бетінен аспауға тиіс. Ал кай поэма, повесть, 
не романның көлемі белгіленіп берілетін еді? Ке- 
лемге катаң караудың өзі формаға қатаң карауды 
көрсетеді» деп, пьесаның идея, образ, тіл ерекше- 
ліктерін таддап зерттеумен катар, оны драматур- 
гияның езіндік заңдылыктары, теориясы турғысы- 
нан да жете танып-зерттеу кажеттігін ескертеді. 
Бұл турғыдан автор пьесаның шартты компонент- 
тері ретіңце экспозиция, байланыс, өзекті окиға, 
шарыктау шегі, шешілу т. б. белгілерін атап
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керсетіп, «драматургияда конфликт мәселесі пье- 
саның жанрлык белгісін көрсететін шешуші 
элементтің бірі... Бул -  өлеңді белгілейтін поэти
ка элементтері сиякты драматургияның негізгі ком
понент!» деп, СОЛ кезеңде epic алған конфликт- 
сіздік теориясын катаң сынға алады.

К. Сыздыков.
«ДРУЖБА НАРОДОВ», журнал. КСРО Жазушы
лар одағының, 1992 жылдан бастап Тәуелсіз Мем- 
лекеттер Достастыгы елдері жазушылары кауым- 
дастығының басылымы. 1939 жылдан альманах 
ретіңде аракідік басылып турды, 1955 ж. журналга 
айналып, ай сайын шығып келеді. Басылымның 
негізгі бағыты көп ултты әдебиет екілдерінің 
шығармалары мен әдеби-сын макалаларын, публи- 
цистикаларын, мәдени шолу пікірлерін орыс тілін- 
де жариялау, насихаттау. Журналға косымша: 
«СССР халыктары әдебиетінің классиктері» (1957- 
1960), «СССР халыктарының тарихи романдар кі- 
тапханасы» (1961-1963), «Совет романдарына 50 
жыл» (1964-1970), «Дружба народов» журналының 
кітапханасы» (1970-1980), «Совет прозасының кі- 
тапханасы» (1981-1991) атты кітаптар шоғыры жа- 
рык керді. Журнал бетінде және кітаптар шоғыры 
катарында Ә-тің «Абай» (2-кітап, 1948, Мд18-жи- 
нак), «Қараш-Қараш окиғасы» (1961, N«7), «Индия 
очерктері» (1958, N«9), «Түнгі сарын» (1960, N«12), 
«Қаралы сулу», «Білекке -  білек», «Шаткалаң» 
(1966, №1), «Өскенеркен»(1965, №1)сияктышығар- 
малары және «Орыс реализмі дәстүрі және револю- 
цияға дейінгі казак әдебиеті» (1949, N«2), «Туған 
бауыр» (1954, N«2), «СССР халыктары әдебиетінің 
керкем аудармалары» (1954, N«2), «Ф. М. Достоев
ский жене Шокан Уәлиханов» (1956, N«3), «Револю- 
циямен туғандар» (1958, №11), «Хаттар» (1961, №8) 
атты макалалары басылды. Сондай-ак Ә-тің шы- 
ғармашылығы туралы ондаған макалалар жария- 
лаңды. Жазушының әңгімелері мен повестері «Д. 
Н.» журналының кітапханасынан әр жыддары шык- 
кан кепшілік жинактарға енгізіліп, бірнеше рет қай- 
таланып басылды.
ДРЭПЕР Джон Вильям (1811-1882), ағылшын ға- 
лымы. Тарих, физика, химия, физиология ғылым- 
дарымен шұғыдданған әмбебап окымысты. Еңбек- 
терінде коғамның дамуына табиғаттың тікелей 
эсер ететінін, алдағы даму бағдарын дұрыс анык- 
тауына байланысты екенін ғылыми мәселе ретіңде 
койды. Д-дің бұл еңбектерімен Абай таныс бол
тан, Ә. те окытан. Ол Абайдың философиялык 
кезкарасының калыптасуына эсер еткен Еуропа 
туламаларын талдай келе: «Абайдың Сократты, 
Аристотельді окытаны «Қара сөзінен», Гете, Бай- 
ронды білгені елеңінен байкалады. Спиноза, Спен
сер, эсіресе Дрэпердің «Европаның есею тарихы» 
деген философиялык еңбектерімен де окып та- 
ныскан» деп айрыкша атап өтеді («Абайтанудан 
жарияланбатан материалдар», 1988, 175-бет). 
«Абай -  казактың классигі» атты макаласында 
Абай Дрэпердің «Европаның акыл-ойының даму 
тарихының» толык курсын тэмэмдатан деген де 
пікір біддіреді (сонда, 75-бет).

Т. Қудакелдіулы.
ДУЛАТ Бабатайулы (1802-1874), акын. Өлеңдері 
ел ішінде ауызша, колжазба түрінде тараған. 1880 
ж. туңтыш елеңдер жинағы «Өсиетнама» деген 
атпен басылым көрген. Мунда акын казак елінің
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саяси-әлеуметтік өмір болмысын шыншылдықпен 
жырлаған. Өлең-жырларының басты сарыны -  20 
ғасырдың алғашқы жартысыңдағы ел билеу жуйесі 
өзгеріп, хавдық билік жойылып, аға сұлтандық 
билік турі енген заманғы отаршылдық қулдыққа 
рухани қарсылық Ә. Д-ты оқулықтарға енгізіп, 
ғылыми зерттеулерінде, «Абай» романыңда жоға- 
ры бағалайды. Қазақстан Компартиясы ОК-нің 
1947 жылғы әдебиет, өнер жөніндегі қаулысынан 
кейін Д-ты діншіл, хаңдық дәуірді, ескілікті аңсау- 
шы кертартпа ақын деп теріс бағалады. 1959 ж. 
өткен «Қазақ әдебиетінің негізгі проблемаларына 
арналған ғылыми конференцияның» ұсыныстарын- 
да Дулат шығармаларын орта мектепте оқыту 
қажетсіз деп санады («Әдеби мұра және оны зерт- 
теу», 1961). Сол себепті «Абай» романында Д. өз 
атымен аталса, «Абай жолыңда» ол Барлас атан- 
ды. Қодар өлімінен кейін жан ауруына, рухани 
күйзеліске ушыраған Абайды айықтырған осы 
Барластың -  Д-тың өлең-жыры еді. Есейген шах
та да, Абайдың күрес құралы сол өлең болады. 
Д. шығармаларының туңғыш толық жинағы «За- 
мана сазы» деген атпен жарық көрді (1991).

М. Мырзахметулы.
ДУЛАТИ Мухаммед Хайдар (1499-1551), тарих- 
шы, әдебиетші. Моғолстан мен оған іргелес жат
кам аймақтардың тарихы жөнінде ғажап еңбек -  
«Тарихи-Рашиди» мен «Жаһаннама» дастанын жа- 
зған. Ә. жазбаларыңда Д. мен оның еңбегі тура- 
лы еске алып отырады. Әсіресе Орта Азия халық- 
тары әдебиеттерінің тарихына қатысты зерттеуле- 
рінде жиі кездеседі.

Ә. Пірманов.
ДУЛАТОВ Міржақып (1885-1935), ақын, жазу- 
шы, драматург, публицист, педагог, қоғам қайрат- 
кері. Міржакыптың даңқын казак арасы ғана емес, 
Ресейдегі түрік әлеміне тутас жайған «Оян, казак!» 
1909 ж. Уфада шығып, 1911 ж. Орынборда екінші 
рет басылды. Бұл -  казак әдебиетінің тарихын- 
дағы ең көп кудаланған шығарманың бірі. «Тер
ме» (1913), «Азамат» (1915) жинактары жарык көрді, 
«Бакьдсыз Жамал» романы (1910) Қазанда басыл
ды. Муның үстіне көптеген окулыктар, аударма- 
лар, казак кітаптарының көрсеткішін шығарды. 
«Азамат» (1913), «Терме» (1915) т. б. жыр жинакта
ры, «Бүркіттің кегі» поэмасы (1917) т. б. жарык 
көрді. «Абай» (1904), «Шокан Шыңғысулы Уәлиха- 
нов» (1914), «Ахмет Байтұрсынов» (1922) т. б. ма- 
калалар жазды. «Есеп куралы» (1921), «Оку кура- 
лы» атты окулыктары бірнеше рет жарияланды. 
Қазак әдебиетінде баспа жүзін көрген алғашкы 
пьесалардың катарында 1922 ж. Орынборда ба- 
сылып шыккан «Балкия» драмасы бар. Драматург 
казак ауылындағы әлеуметтік теңсіздікті, бай мен 
кедей, жуан мен жіңішке болып бөлінуді анык, 
дәл көрсетеді. Ескі салтты мүлде колдамайды, 
калың үшін кыз сатуды айыптайды. Ә. Міржакып- 
пен тағдырлас, пікірлес болып, алаш уранды 
әдебиеттің негізін бірге каласты. Ол Ахаңның «Қы- 
рык мысалы» мен «Масасына» іле-шала ун косып, 
уран салып шыккан Міржакыптың «Оян казағы!» 
болатын» деп жоғары бағалаған (Қ. Мукаметха- 
нов. «Абай мурагерлері», А., 1995, 177-бет).

Р. Нургат.
ДУЛАТОВА Гулнар Міржакыпкызы (1915 ж. т.), 
дәрігер, әдебиетші. Ә-ті алғаш рет Орынборда

м. Дулатов.

көрген. Содан бастап әкесі 
Міржакып пен Мухтар арасын- 
дағы шынайы, таза дос көңілді, 
адал карым-катынас пен сый- 
ластыкты сезініп өсті. 30-жыл- 
дардағы зобалаңнан кейін,
1958 ж. зайыбы Ә. Сатыбалди- 
евпен бірге Мәскеуде өткен 
казак әдебиетінің онкуңдігіңце 
улы жазушымен табысып, та- 
туласады. «Шындык шырағы» 
деген естеліктер кітабында 
(1995) 20-30-жылдардағы ка
зак зиялыларының өмірі, кей- 
інгі урпакка кадцырған улгі -өнегесі туралы сыр шер- 
те отырып, Ә. жөнінде біркатар деректер келтірген. 
ДҮЙСЕКЕНОВА Әтіркүл Жумабайкызы (1940 ж, т.), 
актриса. Қазакстанныңеңбексіңіргенартисі (1986). 
Табиғи дарындылығының аркасында 1958 ж. 
өз облысыңдағы театрға актрисалык кызметке ка- 
былданған. ¥зак жылғы шығармалык Ізденісінің 
нәтижесінде көптеген сахналык бейнелер сомдап, 
труппаныңжетекші шебері екенінтанытты. Актерлік 
шеберлігінің калыптасуына Ә. пьесаларының не- 
гізіңдегі койылымдардағы Қарагөз, Мөржан («Қа- 
рагөзде»), Еңлік («Еңлік -  Кебекте»), Айман («Ай- 
ман -  Шолпаңца»), Көклан, Аналык («Қаракыпшак 
Қобыландыда»), улы драматург аударған «Реви- 
зордағы» Марья Антоновна образдары игі ыкпа- 
лын тигізді.

Б. Қуңаацбайулы.
ДҮЙСЕКОВ Ғали (1900-1978), актер. Қазакстан 
Республикасының еңбек сіңірген артисі (1943). 
1938-63 ж. Шымкент облыстык казак драма теат- 
рында кызмет істеді. Ә-тің пьесалары бойынша 
койылған спектакльдерде Кебек пен Абыздың 
(«Еңлік -  Кебек»), Есен мен Арыстанның («Еңлік -  
Кебек», «Айман -  Шолпан»), Бөжей, Тәкежан, Бір- 
жандардың («Абай» бойынша инсценировка) рөл- 
дерін орындау аркылы ол өзінің актерлік шебер- 
лігін танытты. 1967 ж. улы жазушының 70 жылдык 
тойына арнап «Мухтар аға» (сөзі Ж. Еділбаевтікі) 
әніншығарды.
ДҮЙСЕНОВ Мырзабек Төлегенулы (1928-1988), 
әдебиет зерттеуші, жазушы. Филология ғылымы- 
ның докторы (1968). Ғылыми еңбектері казак поэ- 
зиясының тарихына, халык әдебиетінің өзекті мә- 
селелеріне арналған. Бул салада «Әдебиеттегі 
мазмун мен түрдің бірлігі» (1962), «Ілияс Жансугі- 
ров» (1965), «Акын мураты» (1967), «Үлы Октябрь 
шуағы»(Т, Кәкішевпен бірге, 1982), «Халык акыңда- 
ры творчествосының көркемдік сипаты» (1982) 
монографиялары т. б. жарык көрді. Бул шығарма- 
ларыңца Ә, айткан ой-пікірлерге суйеніп, соларға 
жүгініс жасаған. «Үстаз туралы бір естелік» («Жа- 
лын», 1971, №4), «Жонның жотасында» («Қазак 
әдебиеті», 1971, 3 желтоксан) деген макалаларын- 
да улы суреткерге өзінің сүйіспеншілігін бідцірген.
1959 ж. 15-19 маусымда Алматьща өткен казак әде- 
биетінің негізгі проблемаларына арналған ғылы- 
ми-теориялык конференцияда Д-тің «Қазак совет 
әдебиетінің социалистік мазмуны мен улттык фор- 
масының тутастығы жайыңда» жасаған баяндама- 
сын корытындылай келіп, Ә. өзінің «Қорытынды 
сөзінде» жас сыншының еңбегіне төрелік айтып, 
әділ бағасын берген.

С. Кіуябаөв
ДҮЙСЕНБАЕВ Ыскак Тәкімулы (1910-1976), әде- 
биет зерттеуші. Филология ғылымының докторы



(1967), профессор (1971), ҚР ҒА-ның корреспон
дент мүшесі (1975). Қазақстанның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері (1971). Ә-тің шәкірті және оның 
әдеби мұрасын жинақтап, бастырушылардың бірі. 
1955 ж. Ә-тің жетекшілігімен «Қазақ халқының әлеу- 
меттік-турмыстық эпосы» деген тақырыпта канди- 
даттық, 1967 ж. «Қазақ халқының революцияға 
дейінгі әдебиет тарихын зерттеудің мәселелері» 
деген тақырыпта докторлық диссертациялар қор- 
ғады. Ә. 1959 ж. әдеби мураға арналған конферен- 
циядағы қорытынды сөзіңде осы келелі мәслихат- 
та Д. жасаған баяндаманы жоғары бағалады (20 
томдық шығармалар жинағы, 20-том, 387-бет). 
Д. ұлы жазушы мурасын бастырып зерттеу ісінде 
көп еңбек сіңірді. Ә-тің қазақ тіліндегі 12 томдық 
және орыс тіліңдегі 5 томдық шығармалар жина- 
ғын бастыруға, «Әр жьщдар ойлары», «Уақыт және 
әдебиет» кітаптарын орыс тіліне аудару ісіне белсе- 
не қатысты. Бұл ретте «Мысли разных лет» кіта- 
бындағы жазушының «Қозы Керпеш -  Баян сулу», 
«Қыз Жібек», «Ертегілер», «Айтыс» атты зерттеу- 
лерін орыс тіліне аударуда көп ізденіп, тер төкті. 
1967 ж. Мұхаңның туғанына 70 жыл толуына бай- 
ланысты «Абай Қунанбаев» деген атпен ушінші рет 
жарык көрген макалалар мен зерттеулер жинағын 
баспаға даярлады. Д. өткен басылымдарда маты- 
налы өзгер іске ұшыраған көптеген сездерді 
тузетіп, бастапқы қалпына келтірді. Ә. мұрасын 
зерттеудегі көп жылғы жумысының нәтижесінде 
«Мухтар Әуезов» атты зерттеу еңбегі (1974) ұлы 
суреткердің өміріне, жазушылық, ғылыми қызметі- 
не арнадды. Кітаптың «Қарышты қадам, сәтті са- 
пар» атты улкен тарауында Ә-тің ертеректегі (1917- 
1929 ж.) шьғармаларына тоқталып, жан-жақты тал- 
дау жасайды, баска тарауларында драматургия- 
сы мен аяқталмай қалған «Өскен өркен» романы 
туралы, «Абай жолы» роман-эпопеясының тарихи 
негіздері жайлы сыр шертіп, аса көрнекті ғалым- 
филолог, ауыз әдебиеті мұралары мен әдебиет 
тарихының білгір зерттеушісі, казак әдебиеттану 
ғылымының жаңа саласы -  Абайтану ғылымының 
негізін салушы, әдебиеттер байланысы мен өнер- 
тану салаларын зерттеуші, «Манасты» әлемге та- 
ныткан ғұлама талым ретінде тұлтасын ашады. «Әз 
ата» детен естелігінде ұлы ұстаз туралы тебірене 
әңтімелейді. «Аса кернекті әдебиетші талым» 
(«Қазакстан коммунисі», 1967, N»9), «Асыл адам» 
(«Жалын», 1969, №3), «Ғасырлардың сыры бар» 
(«Жұдцыз», 1976, N»1), «Қилы заман туралы» («Жұл- 
дыз», 1977, N“5), «Нұрлы журек» («Жұлдыз», 1966, 
N96) макалаларын жариялап, «Уакыт және әдеби-

Таудағы серуөн. В. Әуөзова, М. Әуезов, Ы. Т. Дуйсенбаев.
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ет» кітабына (1962) алты сөз жазды. 1976 ж. Алма- 
тыда Букілодактыктуркітану конференциясы өткен 
кезде «Қазак әдебиеттану тылымы өрлеу устінде» 
деген көлемді макала жариялап («ҚазКСР ҒА-ның 
Хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы», 1976, N9 1), улы 
суреткердің казак әдебиеттану тылымына, мәде- 
ниетіне сіңірген еңбегі жалпы казак мәдениетін 
танытуда ерекше зор кызмет аткарды деді.

С. Қорабай.
ДҮНИЕ ЖҮЗІ ӘДЕБИЕТІ КІТАПХАНАСЫ ( Б и б 
л и о т е к а  в с е м и р н о й  л и т е р а т у р ы ), 200 
томдык көркем әдебиеттер сериясы. 1968-74 ж. 
Мәскеудегі «Советский писатель» баспасынан 
жарык керген, Максаты -  окырмаңцарды әлемнің 
ең тацдаулы көркем туындыларымен таныстыру. 
Кітапхананың екі томына (3-серия, 134 және 135) 
Ә-тің «Абай жолы» эпопеясы енгізідці (1971). Орыс- 
шата А. Никольская, Т. Нұртазин, Л. Соболев ау- 
дартан. Ә. Нұрпейісов жазтан көлемді алты сөзде 
тетралогияның көркемдік жатына, Мухаңның аза- 
маттык, адамдык келбетіне көбірек токталтан, 
сондай-ак куллі казак әдебиетінің дамуы Ә. есі- 
мімен тытыз байланысты екеніне кебірек зер сал- 
тан. Ы. Дуйсенбаев пен Е. Лизунова жазтан соңты 
сөзде романның жазылу тарихы, нұскалары, ал- 
ташкы рет орыс тіліне тәржімалануы, жариялану 
хикаясы, әлем әдебиетінен алатын орны туралы 
жан-жакты баяндалтан, кейбір атауларта тусінік 
берілген. Иллюстрациясын Е. Сидоркин жасатан.

Н. Баутан.
«ДҮНИЕЖҮЗІЛІК МАҢЫЗЫ БАР ОҚИҒА» («Со
б ы т и е  м и р о в о г о  з н а ч е н и я » ) ,  жазушы- 
ныңмакаласы. 1955 ж. 31 желтоксаңца «Литератур
ная газетада» шыкты. Қазакша нускасы «Қазак 
әдебиеті» газетінің 1956 жылты 6 каңтардаты са- 
нында жарияланды. Кеңес өкіметінің максаты 
дамушы елдерді өзіне каратып, жактас етуге ты- 
рысканы, оларта каржы, техника, әскери кару- 
жарак жатынан көптеген көмек бергені тарихи 
факті. КСРО-ның бул әрекеттері кеп жатдайда нә- 
тижелі болып, дамып келе жаткан Азия, Африка, 
Оңтустік Америка елдерін өзіне жакындатып, өз 
жемісін берді. Ә-тің макаласы КСРО-ның осы сая- 
сатын куаттау, бул сапарда Н. Булганин мен 
Н. Хрущевтің кол жеткізген келісімдерін колдау 
ниетін білдіреді. Совет Одаты барлык бейбітшілік 
суйгіш елдердің рухани кушті куаттауын сезіне 
отырып, халыкаралык жатдайдың шиеленісін бір- 
сыпыра әлсіретуге езінің мол куш-жігерін жұмсады 
деген автор бул жайында. Макала негізінде тап- 
сырыспен жазылтанта уксайды. Өйткені Әуезов 
муражайының корыңда әр турлі баспасөз органда- 
рынан мейрамдарта, мерейтойларта, мемлекеттік 
маңызы бар окиталарта катысты макала жазып 
беруді суратан көптеген хаттар, жеделхаттар бар.

Р, Әбдіғулов.
ДҮТБАЙ Уандыкулы (1850-1915), Абайдың заман- 
дасы. Тобыктының Көкше тобынан шыккан. Абай- 
дың Ділдәдан тутан қызы Кулбаданның куйеуі. 
Дутбайдан: Мукен, Мұхтар, Муштар, Мәкен, Қади- 
ша туады, Д. Мукыр болысына бірнеше рет болыс 
болтан. Оның ыскаяк, тұраксыз мінездерін көртен 
Абай 1899 ж. «Жылуы жок бойының» деген әйгілі 
өлеңін шытартан. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясында 
(«Тарауда» белімі) Д-дың сыртак, тұрлаусыз мінез- 
кулкы ашык, айкын шеберлікпен суреттелген.
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ДІЛДӘ (1843-1924), Абайдың бәйбішесі. Бұлар- 
ды Алшынбай мен Құнанбайдың татуластығы қос- 
қан. Д. -  Алшынбайдың Түсібінің қызы, бірақ Ал- 
шынбайдың бауырында өскен. Олар қосылғанда 
Абай 15-те, Д. 17-де екен. Урын барып, табысқан- 
нан кейінгі кундері романда былай баяндалады: 
«Қазірде Абай көңілі қандай салқын болса, Ділдә 
да сондай жалынсыз. Әдетте, жетекке ергені бол- 
маса, дәл жүрегінде ол да Абайды жатырқап кел- 
ген. Айрылысар кезде Абай мен Ділдә бір-біріне 
үйреніскен болатын, оқта-текте қалжыңдапта оты- 
рысады. Ділдә Абайға суйкімді, сулу көрінеді, 
Абайдың пішініне Ділдә да үйренді. Бірақ іштей 
екеуі де бір-біріне қабыспайды, салқын күйде қа- 
лысты» («Абай жолы», -Өрде» тарауы). Абайдың 
Д-дан Әкімбай, Әбдірахман, Мағауия, Күлбадан, 
Райхан деген балалары болды. Деректерде Д-ның 
ақылдылығы, бәйбішеге лайық мінезі болғандығы 
жөнінде айтылады. Әйгерімді алғаннан кейін Ал- 
шынбайдың бәйбішесі қьщырып келіп: «Ыбырай- 
дың тоқалы хайсы?» деп сұрайды, ол Әйгерімді 
көргеңде сәлемдеспейді және Абайды «мен кет- 
кенше тоқалдың қасына жатпасын» дейді. Абай 
оның айтқанына құлақ аспай, Әйгерімнің уйінде 
жатыпалады. Абай менД-ныңжубайлықөмІріңдегі 
салқындық ромаңда басынан бастап, аяғына дейін 
өзгерген жоқ, сол алғашқы табысқан кезіңдегі қал- 
пында қалды. Жазушы «Абай» романының жазы- 
луы жайынан» деген мақаласында: «Өзім матери
ал алған адамдардың ішінен мен Абайдың бірінші 
әйелі -  Ділдәны атай аламын. Ол 1924 жылы өдді» 
дейді. Ол Абайды еске алғанда, мынаны айтады: 
“Абайдың айналасы кітап болады уйде отырған- 
да. Оқып отырады. Көзіне очки киеді немесе кітап 
үстіне лупа жүгіртіп отырады. Насыбайға мырза» 
(№29-папка , 211-бет). Өзінің тілегі бойынша, Д. 
Аралтөбедегі Әйгерім жаткан бейітке жерленген.

Т. Әкім.
Д ІЛМ ҮХА М Е ДО В  Елтоқ Ділімбетулы (1903- 
1990), тарихшы. Тарих ғылымының докторы (1973). 
Ғылыми еңбектері Қазакстанда жұмысшы табы- 
ның қсілыгтгасуы, улт-азаттық қозғалысы т. б, мә- 
селелерге арналды. 70-тен астам еңбек жазды. Д. 
1950-53 ж. Кенесары Қасымов бастаған улт-азат- 
тық көтерілісі туралы пікір таласы тусында байып- 
ты көзқарасын білдірді. Е. Бекмахановтың еңбек- 
теріне жаппай саяси айып тағудың дурыс емес 
екендігін айтып, X. Айдарованың, А. Якуминнің, 
Г. Шойынбаевтың, С. Толыбековтің, М. Ақынжа- 
новтың, С. Нурышевтің мақалаларына қарсы шық- 
ты. Бұл -  «Хан Кене» пьесасы үшін дәл сондай 
айып тағылып, солақай әсіре сыншылардың бай- 
баламының астында қалған Ә-ті де корғау деген 
сөз еді.

Т. Қудакетіу^ьі.
ДІНӘСІЛ Малдыбайқызы (1820-1907), жазушы- 
ның әжесі, Әуездің бәйбішесі, Омарханның ана- 
сы, Ақтайлак бидің шөбересі. Ақылды, мейірімді, 
жумсақ мінезді адам болған. Кеп немересі ішінен 
өзі өте жақсы керетін сүйкімді, кішкентай Мух- 
тарды еркелетіп: «Қоңыр козым» деп атаған. 6 жа- 
сар Мухтарды улы Абайға апарып, ак батасын ал- 
ғызған. Д-дің сөзге шешен, қісілік касиеті Ә. бой- 
ына дарыған. Жазушы өзі туралы мақалаларыңда 
әжесін курметпен еске алады.

Л  Байиагамбетова, С. Қарабай.

«ДІНДІ ӘШКЕРЕЛЕЙТІН ПЬЕСА», жазушының 
мақаласы. 1938 ж. 5 мамырда «Социалистік Казак- 
стан» газетінде шыққан. Макала Қазак мемлекет- 
тік драма театрыңда койылып жаткан Аскар Ток- 
мағамбетовтың «Әзірет Султан» пьесасының такы- 
рыптык, идеялык кырларын ашуға, актерлер ойы- 
нын талдауға арналған. 30-жылдардың әсіре сола- 
кай саясатының, идеологиясының әсерінен жа- 
зылғаны анык байкалады. Жазушының «... Аскар 
Токмағамбетов жолдас жазған «Әзірет Султан» пье
сасы біздің заманымызда үлкен жаңалыктың бірі. 
Бул ісләм дінін орнынан турғызбастай етіп әш- 
керелейтін, дінге карсы программалык маңызы 
улкен пьеса», -  деген сездерін шын көңілінен шык- 
кан сез деп кабылдауға болмайды. Көркем шы- 
ғармаларын окып тексергенде, баска зерттеу ма- 
калаларын окығанда, Ә-тің дінге, исламға көзкара- 
сы мулдем баска екені байкалады. Жазушы мака- 
лада пьесаның уш жаксы кыры деп сыкакты, дінге 
карсы угітті адам трагедиясы аркылы беруді, жазу- 
шының пьеса материалын жаксы білуін айтады. 
Кемшіліктері жайыңда айткаңда әсіресе жағымсыз 
кейіпкерлердің (дін екілдерінің) образдары дара- 
ланбай плакаттык дәрежеде калып койғандары 
айтылады. Жағымды кейіпкер мінезінің ірі еместігін 
де пьеса кемшілігіне косады. Макаланың көркемдік 
талдауға арналған екінші бөлігі идеологиялык та- 
лаптарға орай жазылған алғашкы бөлігінен куңды- 
рак. Актерлер ойынын байыптауда орыңды, мәңді 
ойлар айткан.

Р. Әбдіғүлов.
ДІНИ ДАСТАНДАР, ДІНИ ҚИССАЛАР, ислам ді- 
нін уағыздайтын, Мухаммед пайғамбар мен оның 
төрт ярының есімдеріне байланысты мифтік аңыз- 
дар негізіңде туған дастаңцар. Булар -  «Сал-сал», 
«Заркум», «Кербаланың шелі», «Хазрет расулолла- 
ның Мағражға шыкканы», «Жум-жума», «Әзірет 
Әлінің кулдыкка сатылғаны», «Әлінің сараң байды 
жолға Сеілғаны», «Муса ғалаисслам мен Қарын хи- 
каясы», «Жүсіп -  Зылиха» т.б. Д. д. казак дала- 
сын 18 ғ-да әуелде ауызша, кейін жазба түрде 
тарай бастады. Д. д-ды 3 топка белуге болады. 
1-топтағылар -  «Сал-сал» мен «Заркум». Булар бас
ка дінге табынушыларды ислам дініне енпзу жо- 
лындағы жорыктарды баяндайды. Мухаммедтің 
4 яры (серігі) -  Эбу Бакір, Омар, Оспан, Әзірет Әлі 
өздерінің сахабаларын (сарбаздарын) бастап со
тые жорытына шытады да, карсылык керсеткен- 
дерді кыртынта ушыратып, ез максаттарына же- 
теді. «Сал-салдың» окиғасында Әзірет Әлі Сикыр 
шаһарына барып сотые ашып жатканда, Мухам- 
медтің Меккеде жалтыз калтанын естіген Жамшит 
патша калың кол жіберіп, Меккені жаулап алмак 
болады. Екі жактың бір-біріне жасатан шабуылы 
киссада кос-кабат келеді де, Пайруз, Қитар пат- 
шалыктарын жеңіп, Әзірет Әлі олардың халкын 
ислам дініне күшпен енгізеді.
«Сал-салда» миф көп орын алса, «Заркумда» ги
пербола басым. «Заркум» соғысына пайтамбар 
бастатан 4 яр, 33 мың сахаба тугел катысады. «Сал- 
салда» пайтамбар жойкын сотыста хабарсыз кет- 
кен Әбілмәжін, Окас, Сатиттардың татдырын біле 
алмаса, «Заркумда» періштелер (жебрейіл) аркы
лы кудаймен тілдесіп, сотые майданынан хабар 
алып отырады. Бул соғыска дейін Әзірет Әлі бір- 
неше патшалыкты батындырады. Ал Заркумның 
жер кайыскан әскерін көріп сахабалар саскан кез
де, Мухаммед оларта жігер береді. Әзірет Әлі жеті 
жуз батпан курзісі бар Жанәбілді аспанға атып.



әскербасы Қаһаңды мың батпан сауыт-сайманы- 
мен жерге ұрған кезде, олар өз патшалығына қар- 
сы соғысады. Қылышын айдаһардың зәріне суыр- 
ған Зарқұмға пайғамбар өзі жекпе-жекке шығып, 
оны сауыт-сайманымен, басындағы қырық бат
пан тәжісімен аспанға атып, жерге тусірмей қағып 
алады да, «құдай бір, пайғамбар хақ, Құран шын» 
дегізіп дінге кіргізеді. Ғирақ шаһарының 400 қақпа- 
сы түгелдей ашылып, бұтқа табынған Ғирақ (Ирак) 
патшалығын мусылман етіп қайтады.
Д. д-да діни уағыздармен бірге батылдықты, ба- 
тырлықты, намысты, бір сөзділікті мадақтау да 
бар, Жанәбіл мен Қаһанға жекпе-жек шыққан Әзі- 
рет Әлі тоғыз күндей соғысып жеңе алмағанда, 
Мухаммед Қанапия кезек сұрап жетіп барады. 
Сонда Әзірет Әлі: «Күнбатыс, күншьғысқа барған 
бабаң. Шаһар бұзып, ойранды салған бабаң. Та- 
лай Қайсар, Қаһандай палуанды, Жолдассыз жал- 
ғыз жүріп алған бабаң» деп намысқа бульғып, де- 
несінің түгі сауытын тесіп шьгады. Соғыс алаңын 
тастамайды.
«Кербаланың шөлінде» пайғамбар әулетінің күші 
әлсіреп, жеңіліске ұшыраған кезі баяңцалған. Копе 
шаһарының патшасы Нығманның қысым, зорлық 
көрген Сәнилердің Мухаммед әулетін кемек су- 
рауы қиссаның сюжеттік желісін тартады, Бул оқиға 
Нығманның әкесін қатты шамдандырып, Шам, 
Басыра патшалықтарынан көп әскер жөнелткен 
Язит Меккеден келе жатқан Әзірет Әлінің улы Ху- 
сайын қолын Кербаланың шөліне (Ирак) қамап 
алып, сусыз қалжыратады. Қырық мың әскермен 
айқасқан Хусайын қолы суға жете алмай әлсіреп 
жеңіледі. Әскер басы Хусайынның басын алып, 
Язит патшаға апарып сыйға тартады.
Д. д-да есиет, насихат көп орын алады. Булар діни 
сарында жазыла турса да, оқиғасы тартымды, тілі 
көркем, тарихи шындыққа жақын, озбырлық пен 
қатыгездікке қарсылық нышаны да бар. 2-топқа 
кіретін Д. д. «Жум-жума» мен «Әзірет Әлінің пырақ- 
қамініп, Мағражға шьғуы». БулдастаңцардаӘзірет 
Әлінің ужмақта жүрген пайғамбарлармен кездесуі, 
хор қыздарымен сухбаттасуы әңгімеленсе, тірші- 
лігінде дуние қызыына әуестеніп кеткен Жум-жума- 
ның өлгеннен кейін тозаққа түсіп, ораза, намаз тут- 
патаны үшін қатты азап тартуы бірыңғай діни мифтік 
турғыда баяндалған. 3-топтағы Д. д-да «Әзірет 
Әлінің кулдыққа сатылғаны», «Әзірет Әлінің сараң 
байды жолға салғаны» және «Жусіп -  Зылиха» қис- 
саларыңда діни уағыздардан гөрі турмыс-тіршілік- 
тері, әралуанжайлар, тағылым, ғибраттаржырлана- 
ды. Булардың ішіңде «Жүсіп -  Зылиха» -  өмірге бір 
табан жақын шьғарма. Мунда түс жору, кітап ашу 
арқылы болашақты күні бурын болжау, тағдыр, 
жазмыш сияқты мифтік уғымдар бела турса да, қул 
сату, керуен шығу, аияық, тоқтық, қуаңшылық т.б. 
турмыс-тіршілікте кездесетін жайлар кеп айтыла- 
ды, мейрімділік пен адалдықты куншілдікке қарсы 
қояды, тағдырдан болған талай қиындықтарды 
жеңіп шьғып, Жүсіп пен Зылиха муратына жетеді. 
Оларда мадды адал еңбекпен жию, ғарып, мускінге 
шапағат ету насихатталады. Сонымен бірге олар
да соғысқан екі жақтың батырларының жекпе- 
жектегі намысқорлығы мен бір сөзділігін, өлім қаупі 
теніп турса да, өз сөзінен танбайтын, бетінен қайт- 
пас ерлігін паш ету бар. Қазақстан жерінде 15-17 
ғасырларда айтыла бастаған. 19 ғасырда кітап бо- 
лып басылып, ел арасына кебірек тараған. Ислам 
дініне қатысты мифтік оқиғаларды жырлаудан ту- 
ған діни дастандарды қазақ ақын-жыршылары улт-
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тық қабылдау ерекшелігіне ыңғайлап батырлық 
эпос улгісінде жырлаған. Ә. діни дастандарды ар- 
найы зерттемеген. 1922 ж. Ташкентте шыққан 
«Шолпан» журналының 2-3-сандарыңда жариялан- 
ған «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» атты мақала- 
сыңда қазақ батырлары бәрі бір қалыпқа соқкан- 
дай барған жерін қырып келіп, жойып келетін, уне- 
мі жолы болып отыратын, хазірет Әли Сейітбат- 
талша батыр емес деп, діни дастанға сипаттама 
берген. 1924 ж. Ташкентте шыққан «Жас қайрат» 
журналының 3-4-сандарында «Халық әдебиеті ту- 
ралы» мақаласында халық ауыз әдебиеті жанрла- 
рынын ішінде діндар өлеңдерді жеке түр ретінде 
атаған. 1927 ж. Қызылордада шыққан «Әдебиет 
тарихы» оқулық кітабына жазған кіріспесінде (Ле
нинград, желтоқсан, 1925) дін елендерін, қиссалар- 
ды алсақ, көбінің сарыны шеттікі болудан баска, 
мазмуңцар да түгелімен мусылман ғаламынан кел- 
ген көшпелі, қыдырмалы әңгімелер деп, ғылыми 
тужырым жасаған. Арнайы сез ету үшін шығыс 
тілдерін біліп, діни дастандар алғашқы шыққан 
елдердін тарихынан хабардар болу керек деген 
талап қойған. «Қазақ ССР тарихынын» 1-томына 
жазған «Қазақтың ауыз әдебиөті» тарауында Ә. Орта 
Азия халықтарынын классикалық поэзиясы және 
халықтын романдары қазақтын лирикалық поэма- 
ларының қалыптасуына елеулі эсер етті деп, діни 
дастанға жататын «Жүсіп -  Зылиханы» атаған.

С. Қаскабасов.
ДІНІСЛӘМ Әзімбайулы Тәңірбергенов (1881- 
1919), Абайдын ағасы Тәңірбергеннің немересі. 
Д-ді «Шөпіш» деп атап кеткен. Шөпіш -  Тәңірбер- 
геннін бәйбішесі, Сыбан қызы Қаражаннан туған 
Әзімбайдың баласы. Д. -  мейірімді, кісілікті, 
кедейлерге қарасып жүретін адам болған. Ол 
Ә-пен бала кезінде араласып өскен. Сауатты, му- 
сылманша хатты еркін таныған. Атақты Тәуке ба- 
тырды патша улығынан жасырғаны үшін, 1916 ж, 
Қудайбердінің Ырзықбайы екеуі Аягездің түрме- 
сіне қамалады. Оларға Сіләмқул тамақ тасып ту- 
рыпты. Сіләмқұлдың руы -  Көтібақ, гимназия бі- 
тірген, беделді адвокат. Шепіш түрмеден босап 
шыккан сон, Қаражан Сіләмкулға риза боп, катты 
сыйлапты. Шөпіш -  партия тартысына араласып, 
болыстыктан дәмеленген. Ол 1913-1914 ж. Біләл 
Кәкітайулымен болыстыкка таласкан. Ғ. Сармур- 
зиннін «Өмір сабактары» атты естелік кітабында 
Біләл мен Шөпіш екеуінін болыстыкка таласка- 
нын жазған. Осы таласта жастайынан билік тізгіні 
колға тиген, барлык пен биліктін буына ерте мас- 
танған Біләл жеңеді. Д-нің Абай атасы туралы 
естеліктері Абайдын республикалык әдеби-мемо- 
риалды музейінде сактаулы. Онымен кезінде Ә. 
окып-таныскан.

А. Болсынбаева.
ДІНІШЕВ Әлібек Мусаулы (1951 ж. т.), әнші (те
нор). КСРО-нын (1986) және Қазакстанның халық 
артисі (1981). Ленин комсомолы сыйлығының 
(1979), Букілодактык (Тбилиси, 1975) және Халык- 
аралык (Цвиккау, 1977; Рио-де-Жанейро, 1979) 
конкурстардың лауреаты. Ә-тін либреттосы бой- 
ынша жазылған А. Жубанов пен Л. Хамидидін 
«Абай» операсында Айдардың рөлін ойнады. Қазак 
әндерін, сондай-ак баска халыктардын әндерін 
де тамылжыта, нәшіне келтіре орындайды.

А. Омарова.
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ДЮМА Александр (1802-1870), француз жазушы- 
сы. Проза саласында тарихи авантюралык, ғажай- 
ЫП-ҚЫЗЫҚ оқиғаларға қурылған көптеген шығар- 
маларымен әлемге таныдды. Ә. Абай жайында жа- 
зған зерттеу еңбектерінде («Абай (Ибраһим) Қунан- 
байұлы (1845-1904)» т. б. ақынның Батыс Еуропа 
әдебиеттерін, соның ішінде Д-ның шығармалары- 
мен таныс екенін айтқан. Ал «Абай жолы» рома- 
нында («Биікте» тарауы): «Сонымен түн ортасына 
шейін міз бақпай кадала қарап, буны тыңдаған 
мәжіліске осы Абай француз жазушысы Алек
сандр Дюманың атақты романы «Үш мушкетерді» 
қызық әңгіме етіп, ұзақ баяндап отырды» деп жаз- 
ған. Мұхтар Абайдын «Үш ноянды» оқығанын 
Мұхаң Баймағамбеттің өз аузынан естіген («Абай
дын идеялық-мәдени ізденістері»).

Н. Ерсарыү/ы.

«ЕВГЕНИИ ОНЕГИННІҢ» ҚАЗАҚШАСЫ ТУРА-
ЛЫ», жазушының мақаласы. Алғаш рет «Соци- 
алды Казахстан» газетінің 1937 жылғы 8 қаңтар- 
дағы санында жариялаңды. 1967 ж. Казахстан Жа- 
зушылар одағының көркем аударма мәселесіне 
арналған пленумы харсаңында «Лениншіл жас» 
газетінде (1967, 11 сәуір) хайтадан жарых көрді. 
Жазушының 12 томдых (1969, 11-том, 173-181-бет- 
тер), 20 томдых (1985, 17-том, 58-67-беттер) шы- 
ғармалар жинахтарына енген. Махала орыс тілінде 
«Евгений Онегин» на казахском языке» деген ат- 
пен «Казахстанская правда» газетінде (1937, 5 хан- 
тар) басылды. 1937 ж. орыстын улы ахыны А. Пуш- 
КИ НН ІҢ  хайтыс болганына 100 жыл толуына байла- 
нысты ОНЫҢ шығармаларын хазах тіліне аудару 
кеңінен холға алынып, ол туралы кептеген маха
ла, еңбектер жазылған еді. Ә-тің бұл махаласын- 
да көрнекті ахын I. Жансүгіров аударған «Евгений 
Онегин» романының хазахшасын талдай отырып, 
көркем аударманың теориялых, нахты мәселелерін 
жан-жахты сөз етеді. Поэзиялых шығармаларды 
бір тілден екінші тілге аударудағы поәзияның өзіне 
біткен нәзік ырғағын, көрік-стиль хурылысының 
ішкі логикасын дәл жеткізу жодцарына байланыс- 
ты автор поэтикалых тілді ұлт тідцерінен орыс тіліне 
аударуда холданып жүрген тәсіддің -  подстроч
ник (жолма-жол) архылы аудару тәжірибесінің көп 
олхы жахтарын атап көрсетеді. Ал Ілияс сарыла 
зерттей еңбектенуі нәтижесінде «Евгений Онегин- 
ді» Пушкиннің өзіңцегі 14 жолды шумахпен, өз уй- 
хасы, өз өлшеуімен және әр жолдың мағына туспа- 
лын өз халпында беретін, тіл образын да хазахша 
төлеу салмай, өз айтуынша аударып берген. «Бул 
әдіс, хазахтың жас мәдениетінің бугінгі күйін ал- 
ғанда, негізгі -  тарихи зор мәні бар дурыс әдіс

болады», хазіргі әзірлігі аз охырманға бейімдеп, 
шығарманы жонып-мінеп әлсіретіп алмай, «хайта 
сол охушының өзін көтеріп, өсіріп, асыл мураны 
барлых улы тулғасымен тутас түсінетін сатыға апа- 
руымыз керек. Олай болса, Пушкин де хазах әде- 
биетіне дәл Пушкин халпымен өңін өзгертпей кіруі 
керек» деген пікір айтхан.

К. Сыздықов.

ЕВРИПИД (б. 3. б. 480-406 ж.), ежелгі грек дра
матург!. 92 драма жазған, бізге 17 трагедиясы 
мен 1 сатиралых драмасы жеткен. Соғысха хар- 
сы жазылған шығармаларында демократиялых 
идеяларға хатты назар аударған. Е. шығармашы- 
лығы кейінгі әдебиетке, әсіресе Еуропа әдебие- 
тіне зор ыхпал жасады. Ә,: «Еврипид заманында 
бұрынғы Дионистің тойында айтылатын «теке жа- 
йындағы өлеңнен» әдебиеттің ең сұлу, ең зор 
түрінің бірі болған драма, трагедиялар туған» деп, 
грек өнерінде Е-тің ыхпалы зор болғанын жаза- 
ды «Жалпы театр өнері мен хазах театры» деген 
махаласында.
«ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН», улттых және хоғамдых- 
саяси газет. БірІншІ нөмірі 1919 ж. 17 желтохсанда 
Орынбор халасында «Үшхын» деген атпен шыхты. 
1920 жылдың 13 харашасынан бастап газет «Еңбек 
туы» деп аталды. 1921 ж. 7 харашадан газет атауы 
«Еңбекшіл хазах», 1925 ж. 4 ахпанда газет атауы 
сел езгертіліп, «Еңбекші хазах» деліңді. 1932 ж. 21 
хаңтардан бастап газет «Социалды Казахстан» 
атауымен, 1937 жылғы маусым мен 1991 жылғы 
маусымы аралығында газет «Социалистік Казах
стан» атауымен шығып турды. 1991 жылдың мау- 
сымынан «Е. К », 1993 жылдың 1 хаңтарынан бері 
«Егемен Казахстан» аталды. Казах театрынын 
уйымдастырылуы мен халыптасуында «Еңбекші 
хазах» газетінің ыхпалы мен насихаты айрыхша. 
1925 Ж Ы ЛДЫ Ң 10 желтохсаны кунгі немірінде «Ең- 
бехші хазах» будан бір кун бурын Казах мемле- 
кеттік улт театрында Казахстанның о жах, бу жағы- 
нан шахырылған сауыхшылар мен Кызылорда 
әуесхойлары тізе хосып, «Еңліх -  Кебекті» ойнаға- 
нын жазды. 1926 жылдың ахпан айыңда газет жа- 
зушының өзіне театр мәселесі бойынша сөз бе- 
ріп, 8, 9, 10, 15, 17 ахпан күнгі алты нөмірінде оның 
«Жалпы театр енері мен хазах театры» деген тахы- 
рыптағы махаласын жариялады. Жазушы 1933- 
38 ж. театр мәселесіне арнап 11 махала жазды. 
Олар: «Театр, музыка кадры», «Дінді әшкерелейтін 
пьеса», «Жахсы пьеса -  сапалы әдебиет белгісі», 
«Кыз Жібек хандай?», «Социалды Казахстаннын»

«Еңбекші казак» (хазіргі «Егемен Казахстан») газетінің 
редакция мүшелері (солжақтан). А. Сегізбаев,

К. Абдуллин, М. Жолдыбаев, Н. Қулжанова, С.Сейфуллин, 
Т. Арыстанбеков, С. Муқанов Қызылорда 1925.



басқармасына ашық хат», «Қазақстанның көркем- 
өнері», «Ревизордың» аудармасы туралы», «Өнері 
-  үлгі, еңбегі -  таудай жазушы», «Алғашқы эсер», 
“Қазақ сахнасындағы аударма пьесалар», «Ерлік 
еткен коллектив», «Марабай мен Мардан». Бұл ма- 
қалалар жазушының бай әдеби мүрасына «Социал- 
ды Қазақстанда» жарияланған нұсқалары бойын- 
ша еңді, «Социалды Қазакстан» мен «Социалистік 
Қазақстаңда» жазушының ұлттық әдебиет туралы 
макалалары да көп жарияланды. Ең бастысы, 
жазушы өзі таңдаған болашақ ұлы мұраты -  Абай- 
дай ойшылдың өмірі, дәуірі, шығармашылығы 
туралы болашақта улкен туынды, кең құлашты 
роман жазуға дайындығын тұңғыш рет «Социал
ды Қазақстан» газетінің 1934 жылғы 29 қазан кунгі 
санында жарияланған «Үзінділер» мақаласында 
аңдатады. Осы тустан бастап өзі айрықша ден 
қойған абайтану ғылымына арнаған зерттеулерінің 
ең терең мәңдісі -  «Абай еңбектерінің биік ныса- 
насын» алғаш рет «Социалистік Қазақстанның» 
1945 жылғы 18 тамыздағы нөмірінде жариялады. 
Бұл Ә-тің Абай туралы буған дейінгі он жылда 
айтылған ой-толғаныстарын қорытындылаған 
елеулі еңбек еді. Үлы ақынның 100 жылдык ме- 
рейтойын пайдаланып, ол осы макала арқылы 
буған дейінгі Абай шығармашылығы женіңдегі дау- 
дамайға тосқауыл қойды. Жазушының «Пушкин 
және Абай» атты зерттеуі «Социалистік Қазақстан- 
ның» 1950 жылғы 10 тамыздағы санында басыл- 
ды. Бұл мақаланың ерекшелігі -  30-жыддары ашып 
айта алмай, «Абай Пушкиңді аударушы емес, әде- 
би өзгертуші болды» деген бурынғы пікірін өзгертті, 
екі улы ақынды бір деңгейге қойып бағалады. 
Ә-тің Абай тақырыбына дендеуіне бугінгі «Е. Қ » 
газетінің де бір кезде өзіндік улес қосқанын айту 
орынды. Соның айғағындай «Абай» романына 
КСРО Мемлекеттік сыйлығын алғанда, жазушы ез 
қуанышы мен алғысын «Социалистік Қазақстан» 
газеті арқылы («Еңбегім -  улы Отанымдікі», 1949 
жылғы 29 сәуір) шын журектен білдірді. Роман
ный сәтті болып шығуына себепші, насихатшы 
болған, кемектескен жағдайлар мен куштердің 
барлығына алғыс айтты. Сол насихатшының бірі 
«Социалистік Қазакстан» деуімізге негіз бар. 
Өйткені «Абай жолы» эпопеясының жазушы кала- 
мынан туындаған алғашқы тарауларының бірі -  
«Татьянаның қырдағы әні» қазақ тілінде тұңғыш 
рет «Социалды Қазақстанның» 1937 жылғы 9-13 
ақпан аралығындағы нөмірлерінде оқырман наза- 
рына ұсынылды. Ал 1943 ж. жазда Абай ауданына 
ғылыми экспедицияны басқарып барған Ә. осы 
жылдың 17 қазанында «Социалистік Қазақстан- 
да» «Ақынның аулында» деген атпен очерк жария
лады. Осы сапарда жинаған деректері кейін «Абай 
жолының» желісіне аркау болды.
Голощекин зобалаңынан зәбір көріп, екі жыдцай 
қапаста отырып, ақталып шыккан Ә. «Социалды 
Қазақстанның» 1932 жыддың 10 шілдедегі санын
да ашық хат жазуға мәжбур болды («Әуезулы 
Мухтардың хаты»). Ешкімге кінә артпастан, казак- 
тын еш зиялысын әшкерелеместен, бұған дейін 
жазған шығармаларынан бас тартып, өз «кателік- 
терін» мойыңдап жазған хаты жазушыны 30-жыл- 
дар курбаңдығынан сақтап кадцы. Ә. Қазақстанда 
болып жаткан коғамдық өзгерістерге де зер са- 
лып, керкем очерк жанрына бет бурды, 1932-37 ж. 
«Социалды Қазакстанда» оның «Жуалы колхоз- 
шысы», «Көктемнен бері», «Сөз алған -  таусағыз 
бен көксағыз», «Істері сөйлейді», «Қарғалы совхо-
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зында өткізген төрт кун», «Баймұхамедулы Жол- 
дас», «Біз әткөшнекпіз», «Қум мен аскар», «Шатк- 
алаң», «Оның аты -  екінші» атты макала-очерктері, 
керкем-публицистикалык туындылары жарык 
керді. Жазушының ерлікке, отансуйгіштікке 
жігерлендіретін макалалары мен памфлеттері -  
«Отан ұран салғанда», «Ерлік -  елдік сыны», «Мос
ква -  берілмейтін берік камал», «Ер флотка -  ел 
тілегі», «Асыл елдің алып ұлы» т. б. 1941-45 ж. 
жарық көрді. Бас кейіпкері Бауыржан Момышулы 
(шьғармада Бақытжан Намысұлы) болған «Намыс 
гвардиясы» пьесасын Ә. Әбішевпен бірге жазып, 
«Социалистік Қазакстанның» 1942 жылғы 27, 29 
кыркуйек, 4, 6 казан кунгі нөмірлеріңде жарияла
ды. Ә. 1927 ж. жазған «Қараш-Қараш» повесін 
50-жылдардың аяғында кайта өңдеп, екінші ты- 
ныс берген соң, оны «Социалист! к Қазакстанға» 
ұсыңцы. Ол газеттің 1959 жылғы тамыз-кыркуйек 
айларындағы тоғыз нөмірінде басылды. Муның 
бәрі жазушыны халыкка таныстыруда, оның пуб- 
лицистикалык һәм әдеби шығармаларын насихат- 
тауда, арашашы болуда («Әуезулы Мухтардың 
хаты», «Социалды Қазакстанның» баскармасына 
ашык хат») республикалык газеттің релі айтарлық- 
тай болды, Алайда коммунистік режимнің өктем- 
дігі, кеңестік саясатка қулшылык көзқарас әде- 
биет алыбының аяғынан әлденеше рет шалды. 20- 
жылдары Ә. Байділдин бастаған социализм сой- 
ылсоғарларының орынсыз жаласы Ә-ті куғынға ту- 
сірді. С. Бәйішевтің партиялык арнайы тапсырма- 
сымен жазылған «Профессор М. Әуезов өткеңцегі 
қателерінің шырмауында» атты макаласы «Социа- 
листік Қазакстанның» 1941 жылғы 14 наурыздағы 
нөміріне шыкты, Үлгтык жаңғыруға, халыктың ру- 
хани мурасына карсы идеологияға кезсіз берілген- 
дер атынан автор жазушыны ескілік көзкарасты 
жактаушы, әдебиеттану ғылымына зиянды пікір 
калыптастырушы ретінде көрсетуге тырысты, 
Ә. ВК(б)П Орталык Комитетіне, Сталинге хат 
жазып, бул жаладан арашашы болуды етінді. Онда 
өзіне куйе жағушы газет емес, газетті пайдала
нып отырған партиялык ураншыдцар екенін аңғар- 
ткан еді. Хаттағы «республикадағы беделді орган
ный бетінде» деген жолдар, Бәйішевтің өзі бурын 
осы газеттің редакторы болтан кезде Ә-тің «Ше- 
карада» пьесасын мактап, газеттің бір бетін алған 
макала жариялағанын, «Қобыланды» пьесасын 
драматургия шедеврі атағанын еске салуы -  жазу- 
шының газетке реніші жоктығын байкатады. Үлы 
жазушының «Оңтустік сапарынан» атты ең соңғы 
очеркі «Социалистік Қазакстан» газетінің 1959 
жылғы 22, 23, 25, 27 казандағы сандарында ба
сылды. Бул очерк материалдарын каламгер соңғы 
романы -  «Өскен өркенді» жазу кезінде пайда- 
ланды. Сейтіп Ә-тің 70-тей туындысы газеттің 100- 
ге жуык нөмірінде жарык көрді. Газетте жазушы- 
ның 60, 70, 80, 90 жылдык тойларына, әсіресе 
100 жылдык мерейтойына байланысты көптеген 
теориялык макалалар, естеліктер, әдеби мура
сына жаңаша көзқарастар туралы еңбектер жа
рияланды.

У. Катжан.
ЕГЕМБЕРДИЕВ Жумакадыр (1929 ж. т.), қырғыз 
жазушысы, аудармашы. Қырғызстан Республика- 
сының еңбек сіңірген мәдениет кызметкері. 50-ге 
жуык радиокойылым жасады, оның ішінде Ә-тің
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«Абай жолы» негізінде түзілген радиопьеса бар 
(1-кітап бойынша, 1954). Ә-пен 1952 ж. «Манас» 
эпосына арналған ғылыми конференцияда таныс- 
қан. Мәскеуде аспирант кезінде Ә-тің КСРО халық- 
тарының әдебиеті туралы лекциясын тыңдаған, 
“Қазақ-қырғыз халықтарының әдеби байланыста- 
ры» деген тақырыпта аспиранттық курс жумысын 
жазған, 1997 ж. 10-15 шілдеде Қырғызстанда 
Ә-тің 100 жылдық мерейтойына байланысты 
өткізілген халықаралық ғылыми-практикалық кон- 
ференцияға қырғыз делегациясының қурамында 
қатысып, «Әуезовтің қырғыз әдебиетін дамыту- 
дағы рөлі» деген баяндама жасады.

Ч. Жүмағүлов.

«ЕПНГЕ ДАЙЫНДАЛЫҢДАР», жазушының ма
калась!. Көтеретін мәселелеріне, айтар ойы мен 
ундеуіне қарай, шығарма жанрлық жағынан про- 
блемалық бас мақалаға ұқсайды. Өйткені мунда 
сол кезде «ел алдында турған елеулі міңдетті калай 
шешу керек?», «Ол ушін не істеу керек?» деген 
секілді сауалдарға накты жауап беріледі. Бас ма- 
қаланың бастауындағы жолдардан-ақ автор не 
жайында сөз болатындығы туралы бірден емеурін 
танытады. Жазушы губерниялық жер белімінің 
қаулысымен, оның мазмунымен таныстырады. 
Көрсетілген межеден артық егін салған елдерге 
«айрықша сый есебінде бул, шай, ун секілді нәрсе- 
лер» кемек ретінде берілетіңцігін айтып, көпшілікті 
материалдық турғыдан ынталаңдыра туседі. Сон- 
дай-ак жер бөліміне келіп тускен туқым мен соқа- 
сайманның көп бөлігі казак халкына берілетіңцігін 
баса ескертіп етеді. Қазак ултының өкілдеріне 
егіншілікке бойусынып, отырыкшылыкка уйрену 
ушін кол кусырып, бос отырмай, карекетке кешу 
керектігіне назар аударады.
Егінге дайындалу хакыңдағы осыңдай мәселелер- 
ді козғай отырып, Ә. жергілікті мекен жайлардағы 
окыған азаматтардың, казак белімі кызметкерле- 
рінің алдына бірнеше міндеттер кояды. Баспасөз- 
дің уйымдастырушылык кызметіне ден койған, әрі 
соны іс жузіне асыра білген. Губерниялык аткару 
комитетінде әкімшілік кызметтерде журген кезін- 
де ұлы жазушы «Қазак тілі» газетінің редакторы 
міңдетін де коса аткарады. Экономикалык такы- 
рыпка жазылған бұл макала «Қазак тілі» газетінің 
1921 жылғы 18 акпандағы санында жарияланған. 
Жазушының 20 томдык шығармалар жинағының 
15-кітабына осы нуска өзгеріссіз енгізілген.

Б, Жақып.
«ЕДІГЕ ЖЫРЫ», дастан. Дуние жузі фолькло- 
рындағы эпикалык жырлардың ең озык улгілерінің 
бірі. Бул -  арғы ғасырда калыптаскан, сол кездің 
өзінде ғылыми кауым мойындаған акикат пікір. 
Қазак фольклористикасының негізін салған улы 
Шокан бастап таңбаға тусірген һәм зерттеген «Е.» 
жыры соңғы заманда кеңінен танылып, жалпы 
жұрттың рухани иплігіне айналумен катар, жан-жак- 
ты әрі терең зерттелуге тиіс еді. Алайда будан ал- 
пыс жыл бұрын улы эпостың канаты кыркьищы. БК/ 
б/П Орталык комитетінің «Татарстан партия ұйымы 
букаралык-саяси жене идеологиялык жумысының 
жайы мен ое«>і жақсартудың шаралары туралы» 1944 
жылғы тамыздағы каулысынан соң «Е.» эпосы ха- 
лыкка жат деп жарияланды, тіпті, жырдың атын 
атауға тыйым салыңды. Жырды жарыкка шығару 
және бугінгі ғылым деңгейіңде зерттеу тоталитар-

лык жуйе кулап, Қазакстан мемлекеттік тәуелсіздік 
алғаннан соң ғана мумкін болды.
«Е.» жырының Алтын Орда тарихына катысы бар 
турік халыктарының (казак, ноғай, кырым, сібір 
татарлары, таулы алтайлыктар, башкурт, турікмен 
және көшпелі езбектердің) әр кезде (алғашкы 
нускалары еткен ғасырдың басында кағазға 
туссе, кейінгілері бертінде ғана таңбаланды) Ар
када және Қырымда, Алтайда және Маңғыстау- 
да, Арал жене Жайык өңірлерінде, Оңтустік Сібір 
мен терістік Кавказда жазып алынған отыздан 
астам нұскасы бар. Әр кездегі ғалымдар булар- 
ды зерттеп, салыстыра отырып ғылыми тужырым- 
дарын жасаған. «Е.» жырының нускалары ішінде 
таңдаулы деп аталатындары казак нускасы. 
Ғылымда Шокан нускасы аталып кеткен казак- 
тын «Е.» жыры көркемдігі жағынан болсын, көлемі 
жағынан болсын, кенелігі жағынан болсын ең 
куңдысы деп танылған. «Е.» жырын Шокан өзінің 
айтуы бойынша, алғаш рет 1841 жылы Жаманкул 
акыннан естіген екен. Шоканның әкесі Шыңғыс 
султанда бул жырдың уш нускасы болған (екеуі 
курлеуіт кыпшак Жаманкулдан жазып алынған, 
біреуі -  атығай арғын Арыстанбайдан). Осы уш 
кешірменің сузгісі  -  Шоканның классикалык 
нускасы болып шыккан. Жырдың бул көшірмесін 
алғаш рет, Шокан кайтыс болған соң көп жыр- 
лардан кейін, 1905 ж. орыстың улы ғалымы П. М. 
Мелиоранский Санкт-Петербургте бастырды. 
Осының алдында ғана ғалым достары курасты- 
рып, профессор Веселовскийдің баскаруымен 
шығарылған «Сочинения Чокана Чингизовича Ва- 
лиханова» атты бір томдык жинакка «Е.» жыры- 
нын Шокан жасаған орысша аудармасы да 
енгізілген. Енді, арада бір жыл өтер-өтпестен, 
Мелиоранский өзінін алғы сөзін косып, Шокан- 
нын «Е-сін» шығармалар жинағына косымша кітап 
етіп жариялауы -  суйінішті, мәнді окиға еді, Кейін 
бул «Е.» бірнеше рет баспа бетін көрді. 1927 жылы 
Қ. Сәтбаев Мәскеуден, 1933 ж. С. Сейфуллин, 
1939 ж. С. Муканов Алматыдан шығарған жыр- 
дын аты бірінде «Ер Едіге», бірінде «Едіге батыр» 
болса да, өзара салыстыру барысында аталмыш 
басылымдардын Шокан нускасы негізінде жузе- 
ге аскан. Мәтіндегі аз-маз езгешеліктер редак- 
торлык тузеу денгейінде ғана. Және бул 
езгер істерд ін  бәрі жырдын тіліне, өзінд ік 
ерекшелігіне әжептәуір нуксан келтірген. «Е.» жы
рын ескіде, алғаш зерттеушілердін бірі -  Ә. 1927 
ж. жарыкка шыккан «Әдебиет тарихы» кітабында 
жырдын тарихпен ара катынасы, мән-мағынасы 
туралы накты ғылыми тужырымдар жасайды. «Е- 
ні» еткендегі улы батырлардын катарына коса- 
ды. «Е.» жырынын накты, шынайы тарихтан бас- 
тау алатыны ешкандай кумән туғызбайды. Жыр- 
дағы негізгі окиғалар ерістейтін мекен -  Алтын 
Орда мемлекетінін шегі, онын ішінде ежелгі Көк 
Орда, казіргі Қазакстан аймағы; мезгіл -  14 
ғасырдын соны, 15 ғасырдын басы; негізгі 
кейіпкерлер -  өмірде жасаған, өз кезінде кенінен 
танылған накты адамдар, булардын жырға өзек 
болған іс-әрекеті, араласкан окиғалар -  тарихи 
шындык аукымында. Бірак эпос -  тарих емес. 
«Е.» жыры -  ел басынан өткен курделі кезен, сол 
кезеңде жасаған ірі тулғалар туралы кейінгі урпак- 
тын уғым-тусінігі, халыктын өзінін өткен заман- 
ға берген бағасы, тарих сәулесін бойына сінірген 
керкемдік танымынын жемісі. «Е.» жырыида бой 
көрсететін кейіпкерлер ішінде терт тулға -  Едіге,



Тоқтамыс, Нұралын және Қадырберді есімдері 
14-15 ғасыр шегіндегі Алтын Орда тарихынан пак
ты белгілі. Жырда жетекші орында тұрған бас 
кейіпкер -  Едіге. Сырттай шолып қарағанның 
өзінде жырда баяндалған Едіге өмірінде мифтік, 
эпостық және тарихи сипаттар аралас жүргенін 
көреміз. Бұл -  тарихи Тоқтамысқа да тікелей 
қатысты сөз, Эпостағы сияқты, нақты тарихта да 
бұл екеуінің ісі мен тулғасы өзара тығыз байла- 
нысты.
«Е.» жырындағы кейіпкерлердің ғүмырбаяны, іс- 
әрекеті негізінде өрбіген оқиғалар тізбегі мен ту- 
ындаған тартыс желілерін сүзіп қарасак, бүлар- 
дың барлығын бізге ежелгі тарихтан белгілі 
оқиғалармен және соған орай нақты тұлғалар 
қызметін салыстырсақ, эпостың тарихтан алшақ 
кетпегенін, сонымен қатар тарихты нақпа-нақ қай- 
таламайтынын көреміз. Жырдың фабуласы Едіге 
мен Тоқтамыс арасындағы тартысқа қүрылған. 
Бұл тарихи кезеңдегі ең басты оқиға -  Едіге мен 
Тоқтамыс арасындағы келіспеушілік емес, Тоқ- 
тамыс пен Әмір Темір арасындағы қайшылық, 
нақтылап айтсақ, Жошы үлысы Алтын Орда мен 
бұрынғы Шағатай ұлысы Мауараннахр арасын- 
дағы бітіспес антагонизм еді. «Е.» жырында бұл 
жағдайдың көлеңкесі бар, Ақсак, Темір -  Сәтемір 
деген атпен көрінеді, бірақ жыр фабуласында 
ешкандай қызмет атқармайды. Әйтсе де, жырда 
Әмір Темірдің Тоқтамысқа қарсы жойкын жоры- 
ғының ізі аңдалады. Осы бір қилы заманда Ал
тын Орда тарабынан сахнаға шыққан ең елеулі 
түлғалар -  Едіге мен Тоқтамыс еді, Халықтық 
эпос осыны анық аңдаған. Ал өз жұртының бола- 
шағы, игілігі үшін аянбай еңбек еткен, сол ұлы 
мақсат жолына бар ғүмырын жұмсаған ең қажыр- 
лы қайраткер -  Едіге болатын. Халық эпосы өзінің 
адал ұлын жазбай танығанын көреміз. Сонымен 
қатар халық өзінің өткенін де үмытпапты, ел іргесі 
берік замандағы ұлы мемлекетін аңсапты. Тоқ- 
тамысты аяушылық, оның байтақ жұртымен қош- 
тасуы -  халықтың Алтын Орданы жоктауы істпетті 
бабаларымыздың отаншылдық санасының, та
рихи танымының айқын көрінісі. Ә. 1925ж. «Қазақ 
тілі» газетінің 23 сәуірдегі санында «Әдебиет 
ескілігін жинаушыларға» атты мақаласын шығар- 
ды. Мүнда халық ауыз әдебиеті үлгілерін жинау- 
дың қажеттілігі және жолдары жайында айтып, 
жиналуға тиісті үлгілерді жүйелеп берген. Сонда 
«Алдымен ел ішіңде кездесетін барлық батырлар 
әңгімесі. Булардың ішінде әсіресе қалдырмай- 
тындар: «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу», «Қо- 
быланды», «Едіге», «Шора», «Алпамыс» сияқты- 
лар» деген. «Қобыланды батыр» мақаласында 
«Бәрінен де қазақ ескілігінде сақталып қалған 
белгі бар. Алтын Орда бірлігінің мезгілінен «Едіге 
батыр әңгімесін алып шыққан» деп, қазақ фоль- 
клорының үздік үлгілерінің қатарында атаған. 
«Әдебиет тарихы» оқулық кітабында батырлар 
жырын жіктегенде үлы батырлар, кіші батырлар 
деген терминді қолданған. Едігені ұлы батырлар 
тобына жатқызып, «Бұрынғы Едіге, Қобыланды- 
лар біржағы періден, біржағы керемет иесі әулие- 
ден туса, кейбірі көп тілеумен әулиеге ат айтып, 
қорасанға қой айтқан күнде, алыстағы Аналық, 
тоқсаңдағы Токтарбайдан туса, болмаса Ер Сай- 
ын сияқты пірдің батасы, тілеуімен туып, пірдің 
қарғауымен тіршілік ететін болса, соңғы батыр
лар әншейін қоңыр қазақша туады» дейді.

£  Мағауин.'
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ЕДІЛБАИ Нәжіп (1918-1990), башкүрт жазушысы, 
аудармашы. Ә-тің «Абай жолы» роман-эпопеясын 
түпнүсқадан аударып, бұл іске 10 жыл өмірін арна- 
ған, Бүл романды башқұрт тіліне аудару тарихы 
және Ә-пен кездесулері туралы «Қазақ әдебиеті» 
газетінің 1982 ж. 24 қыркүйектегі санында жария- 
ланған «Достықтың мызғымас кепірі» атты естелік- 
мақаласында баяндаған. 1956 ж. Алматьға алғаш 
рет келгенінде Ә-пен көшеде кездейсоқ танысқа- 
нын, екінші күні Иса Байзақовтың қайтыс болға- 
нына 10 жыл толуына арналған кеште сөзін тыңда- 
ғанын, Мүхтар ағаның аса талантты жазушылығы- 
ның үстіне, әр сөзі жүрегіңе жол тауып, санаңа 
сіңіп жататын асқан шешен екенін сездім» деген. 
Сол сапарында орыс тіліндегі «Абай жолы» рома- 
нын сатып алып, еліне барысымен бас алмай 
оқиды да, ».,,көп жақтарымен башқүрт халқына 
жақын туысқан -  қазақ халқының түтас бір ғасыр- 
лық өткен тарихын суреттеген және қазақтың үлы 
ақыны, демократ-ағартушысы Абай Қүнанбаевтың 
жарқын бейнесін ерекше бір асқан шеберлікпен, 
зор қуатпен жазылған бұл романды башқүрт оқыр- 
мандары да міндетті түрде ез тілінде окуға тиіс 
деген берік ойға келіп, романның қазакша басы- 
лымын сұрап, Ә-ке хат жазады. Үзақ күттірмей 
үлы жазушыдан қолтаңбасы жазылған қазақша 
төрт том кітап пен хат келеді. Хатта Мүхаң Е-дың 
бұл талабын құптап, бұл шығарманы туысқан 
башқұрт тіліне аудару хсүмысын өз мойнына алға- 
ныүшін өзініңдостықалғысынбілдіреді, шығарма- 
шылық табыс тілейді. «Автордың бүл ынтық се- 
зімге толы хаты мені тағы да қанаттандырып жі- 
берді» дей келіп, романды аудару барысында 
Мәскеу маңындағы Переделкинодағы шығарма- 
шылық үйінде көрнекті орыс жазушысы Л, Собо- 
левтің оны Ә-пен қалай жақын таныстырғанын, 
аударманың жаңа беттерін оқып беріп, оны үлы 
жазушы көңілінен шыққандығын ризашылык се- 
зіммен жазады. Үзаққа созылған шығармашылық 
сапарында табысқа жетіп, «Абай жолы» эпопея- 
сын түгелдей башқүрт тіліне аударды. 1973 ж. қыр- 
күйек айында Алматыға екінші рет келгенде, «Абай 
жолы» романының башқұрт тіліндегі 4 кітабын 
Ә. мұражайына табыс етті.

С. Қорабай.
ЕДІЛБАЕВ Жұмабек (1923-1983), жазушы. Е-тың 
«Оңтүстік самалы» атты алғашқы елендер жинағы 
1940 ж. жарық көрді. Бүдан кейінгі жылдары про
за саласында еңбек етті. Е. 1959-1961 ж, үлы жа- 
зушымен сапарлас болып, оған ел мен жер жай
ында мол мағлұмат берген. Ә. өзінің болашақ 
«Өскен өркен» романына материал жинау үшін 
Оңтустік Казахстан облысының кейбір ауданда- 
рын аралаған кезде қасында болған. Е. өзінің «Жақ- 
сының шарапаты» («Мәдениет және түрмыс», 1967, 
N9 12), «Мұхтар аға» («Оңтүстік Казахстан», 1967, 
17 желтохсан, Ғ. Дүйсеновпен бірге) т. б. махала- 
ларында үлы жазушының адамгершілік, кішіпейіл- 
дік хасиеттерін тебірене жазған.

Р. Бөрдібай.
ЕЖЕЛП ТҮРКІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІ, 7-9
ғасырлардағы көне туркі ойма жазулары мен хол- 
жазбалары, көне туркі әліпбиіндегі әралуан 
мәтіндер. Мұндай ескерткіштер архылы хазіргі 
түркі халыхтарының көне тілін, тарихын, этноген- 
дік, географиясын, рухани мәдениетін, жазба дәс-
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T y p j мен дүниетанымын білуге болады. Бул жәді- 
герлер Сібірдегі Енисей, Лена өзеңдерінің аңғарла- 
рында, Монғолиядағы Орхон, Онгин, Селенга 
өзендерінің алқабында, Орталық Азиямен Қазақ- 
стаңдағы Талас, Сырдария, Ертіс пен Іле өзенде- 
рінің қойнауларында табылған. Ескерткіштер уш 
турлі алфавитпен жазылған: 1) руна жазуы (Орхон 
-  Енисей жазуы) дел аталатын қолтума туркі ал
фавит!; 2) жаңа соғды алфавитінің негізінде жа- 
салған көне уйғыр жазуы; 3) араб алфавит!. Бұл 
!спеттес ескертк!штерд! жазылу дәу!р!не, қолда- 
нылған аясына, тараған шег!не, пайдаланған ха- 
лықтардың этникалық тобына қарай мынадай топ- 
тарға белуге болады. Орхон -  Енисей жазба 
ескертк!штер! (5-8 гасыр). Булар турк! қағанатта- 
рын басқарған Б!лге қаған мен Култег!н сияқты 
батырлардың, ақылгөйлер мен жыраулардың (То- 
ныкөк т.б ), ел басшылары мен иг! жақсылардың 
басына қойылған қулпытастардың руна жазуымен 
хашалып жазылган. Кейб!р жазулар ыдыс-аяқ, 
к!рп!ш, тер!, пергамент, ағаш тэр!зд! заттарга да 
басылган Кене уйғыр жазба ескертк!штер! (5-13 
гасыр) кеб!несе Шыгыс Турк!стан аймагында пай- 
да болтан. Олар: 1) д!ни уагыздамалар («Тоба ету 
дугасы», V гасыр; “Жәд!гөйлерд!ң табынуы», 8 
гасыр; «Алтун яруқ», 9 гасыр т.б.); 2) !с хагаздары 
(«Турфан мәт!ңдер!», 10-13 гасыр); 3) керкем шы- 
гармалар(«Қудатгу б!л!кт!ң» б!р нусқасы, «Һиба- 
ту-л-хақайықтың б!р нусқасы т.б.). Көне ұйғыр жа
зуы 16 гасырга дейін араб жазуымен қатар қодца- 
нылып келген. Орталық Азия мен Ед!л бойлары- 
ның ескертк!штер! (9-14 гасыр) араб алфавит!мен 
жазылганмен, не огыз тайпаның, не қыпшақ тайпа- 
ларының, т!пт! огыз-хыпшақ т!лдер!нде шыгарыл- 
ган. С. Ремезов, Ф. Страленберг, Д. Мессерш- 
мид 1696-1722 ж. Енисей өзен!н!ң бойынан, Н. Яд- 
ринцев 1889 ж. Орхон өзен! бойынан руна жазула- 
рын тапқан. Сондықтан олар тарихта «Орхон-Ени- 
сей жазба ескертк!штер! немесе тас жазуы» деп 
аталады. Дат галымы В. Томсен 1893 ж, турк!тану- 
шы В. Радлов бұл жазуларды оқып, турк! халықта- 
рына жататынын аныхтады. 1932 ж. Талас алхабы- 
нан табылган руникалық жумбақ жазуды С. Ма
лов, X. Оркун, А. Щербак көне тур!к! т!л!нде оқып 
көрд!. Ерт!с өң!р!ндег! ек! қола айнадагы ойма жа- 
зудың б!р!н А. Бернштам 1948 ж. жариялады. Сон- 
дай-ақ П. Мелиоранский, В. Банг, Г. Рамстедт, 
А. Габэн, В. Насилов, И. Батманов, А. Кононов, 
Дж. Клосон, Т. Текин, қазақ галымдары Ә. Қурыш- 
жанов, М. Томанов, Ғ. Айдаров, А. Аманжолов, М. 
Жолдасбеков, О. Сулейменов т.б. Е. т.ж.е-н!ң т!л!н 
зерттеп, гылымга зор улес қосты. Ал Ж. Баласа- 
ғунидың «Қудатгу б!л!г!н» (1986),М. Қашқаридың 
«Диуани лугат ат-тур!к» еңбег!н (1998), ақын Қ. Мыр- 
за-Әли «Култег!н» жырын қазақша сөйлетт!.

Ә. өз!н!ң «Манас» -  қыргыз халқының батырлық 
эпосы» деген орыс т!л!нде жазган монография- 
сыңда орыс турк!танушысы П. А. Фалевт!ң (1888- 
1922) қыргыз эпосын орхон жазбаларымен салыс- 
тыра қарастырып, оны 9 гасырда шыққан деген 
п!к!р!н мақулдай отырып, КултегІнн!ң қыргызда- 
рга шабуыл жасаганын мысалга келт!ред! де, «Ма
нас» жырының алгашқы туу уақытын осы кезең- 
нен бастаганды жөн көред!. Өйткен! бул жырлар- 
ды жорыкқа өз! катысып, көз!мен көрген адамдар 
шыгарган. Демек «турк! руналарының т!лс!з таста

!з қалдырган осынау жорықтары халқымыздың 
сол кездег! эпостық жырларының тууына ықпал 
жасамаган бола ма? Егер мундай ескертк!штер 
қара тастан ойылып, қашалып турып жасалса, сол 
жырлардың ауызша таралган әр! будан да толық 
нусқалары болмауы мумк!н бе?» деп, Ә. көреген- 
д!к, өте қунды тужырым жасайды. 1952 ж. 8 ш!лде- 
де Фрунзе (қаз!рг! Б!шкек) қаласында «Манас» 
эпосына арналган конференцияда сөйлеген сөз!н- 
де («Манастың» халықтық нұсхасын жасау керек», 
орыс т!л!нде) Тоныкект!ң қыргыз ел!не жасаган 
жортуылы туралы жыр уз!ңд!с!н алга тартып, булар 
фольклор улг!с! емес пе, егер тогыз огыздар, 
тургештер және басқа тайпалар осындай шыгар- 
ма тудырса, қыргыздар неге сол кезде ондай жа- 
самасқа деп, ойын тереңдете, өр!стете туседі.

А. Ашнжолов, Ә. Курышжанов. 
«ЕКЕУ», жазушының буркенш!к аты. Б!р мақапа- 
ны ек! адам жазган кезде осылай деп қол қойган. 
Соңгы уақытқа дей!н гылыми айналымга тускен 
зерттеулерд!ң барлыгында «Екеуд!ң» б!р! -  Жус!п- 
бек Аймауытов дел!н!п келд!. «Әуезов уй!» гылы- 
ми-мәдени орталыгының гылыми қызметкерлер! 
жазушының «Өм!р! мен шыгармашылық шеж!ре- 
с!н» және шыгармаларының 50 томдық толық ба- 
сылымын дайындау барысында «Екеу» деген бур- 
кенш!к атты б!рнеше адамның пайдаланганын 
анықтады. «Адамдық нег!з! -  әйел», «Абайдың 
өнер! һәм қызмет!» атты мақалалардагы «Екеу» -  
Турагул Қунанбаев пен Мұхтар Әуезов. Ал бұдан 
өзге 1918-25 ж. аралыгында жарық көрген шыгар- 
маларындагы «Екеу» -  Жус!пбек Аймауытов пен 
Ә. «Еңбекш! қазақ» газет!н!ң 1927 ж. 8-9 тамызда 
жарияланган «Көркем әдебиет туралы» мақаланы 
жазган «Екеу» -  Абдолла Байтасов пен Даниал 
Ысқақов. Ол туралы 1929 ж. сәу!п айының 24 кун! 
ОГПУ-д!ң тергеушілер!не берген жауабында Ж. Ай- 
мауьнов: «Екеу» деп қол қойылган көркем әдеби- 
ет туралы макала жөн!ңце. Мен оны оқыдым. Ма- 
қаланың авторлары -  Байтасов Абдолла мен Ыс- 
қақов Даниал» деп түс!н!ктеме берген (ҚР ҮКҚ- 
ның мурагаты, 06610-!с, 3-том, 9-бет).

Т. Жүртбай.
«ЕЛ АҒАСЫ», жазушының драмасы. Ә-т!ң 20- 
жылдардагы драматургиясына қатысты б!р дерект! 
Семей губерниялық аткару комитет!н!ң органы 
«Қазақ т!л!» газет!н!ң 1926 жылгы 26 ақпандагы 
санынан оқимыз. «Қала жастары Затондагы казак 
жумысшыларына казакша сауық жасады. Тама- 
шада жас жазушы Мухтар Әуезовт!ң «Ел агасы» 
атты нагыз казак турмысынан алынган төрт пердел! 
драма к!табы койыдды». «Е. а.» драмасы сөз бо- 
лып отыр. Максіладан пьесаның узын-ырға сюжет!н 
аңгарамыз. Дүтбай атты бай немерес!не Битем!р 
деген момынның қызын айттырган. Аяк астынан 
әйел! өл!п, жас и!ске Дутбайдың өз!н!ң көң!л! 
кетед! де, күйеу баласы Жумаканга салмак сала- 
ды. Битем!рд!ң жалгыз кызы Әсия сол жердег! Қа- 
быш деген мугал!ммен көң!л косып, уәде байлап 
жүред!. Б!рак содырлы Жумакан тапа тал түсте 
Әсияны байлап-матап, зорлыкпен атасы Дутбайға 
әкеп береді. Макалада Дутбай болып Кенжебек, 
Битем!р болып Латиф, Ермек болып Уәли, Жума
кан болып Сейітказы, Әсия болып Үшкенбике де
ген к!с!лерд!ң ойнагандьғы айтылады. Спектакль- 
ден соң концерт койылып, онда атақты Әм!ре, 
Әлмаганбет ән салады, Әндерке дейт!н адам бак
сы болып шыгады. »Ел агасы» драмасы кандай 
жагдайда, нел!ктен жогалгандыгы б!зге әз!рше



беймәлім. Газет дерепнің өзіне қарап-ақ, «Е. а.» 
пьесасы әйел теңсіздігін сынайтын прогресшіл 
идеядағы шығарма екенін көреміз. «Сол сорлы 
пьесам қайда екенін осы күнге дейін білмеймін. 
Өзімде қарасы да қалған жоқ» деп жазды М. Ә. 
«Өз жайымнан мағлұмат» деген мақаласында 
(М. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежі- 
ресі», А., 1997. 46-бет).

Р. Нүргали.
ЕЛЕБЕКОВ Жүсіпбек (1904-1977), әнші. Қазақ- 
станның халық артисі (1942). Ә-тің ете бір сүйіп 
тыңдайтын және аса құрметтейтін әншілерінің бірі. 
Е. орындаған әндерге Мұхаң қатты риза болушы 
еді. Мүның өзі -  үлы қаламгердің қазақтың әншілік 
дәстүрін терең білетіндігінің айғағы. Қазақтың ән, 
күйлеріне алғаш Абай ғана әділ бағасын беріп, 
адам өмірінен алатын орнын, атқаратын рөлін шы- 
найы суреттесе, сол Абай бастаған ізгілікті бас- 
таманың қалпын бұзбай жалғастырған Ә. еді. 1934 
ж. Е. Мәскеуге күйтабаққа ән жаздыруға барған- 
да, Ә. оған орыс жазушылары бас қосқан бір жиын- 
да ән айтқызады. Концерт біткеннен кейін, әнші 
енеріне кеңлі толған Мұхтар Омарханұлы Абай әні 
арқылы екі ұлттың унін, ойын бір жерден шьғару- 
ға үлес қосқанына ризашыльғын біддіреді (X. Еле- 
бекова. «Үні кетпес қүлақтан», А., 1981, 74-бет). 
Мұхтар Омарханұлы әнші өнеріне сүйсіне отырып, 
кей жағдайларда сын көзімен де қараған. Таш- 
кентте өткен бір концертте Мүхаң бастаған бір 
топ қазақ жазушылары задда отырады. «Татьяна- 
ны» орындадым. Концерттен кейін Мұхаң шақы- 
рып алып: «Сен, Жүсіпбек, езің қызықсың. Әннің 
басын аңыратып әкелесің де, бітер түсында өзің- 
мен-езің рахаттанып сыбырлайсың да қаласың. 
Сонда сонау залда отырған халық не естиді. Бұл 
қазақтың ошақ басы, киіз уйі емес, пәлен мың 
халық сиятын театр ғой. Ендігі әрі әннің аяғын 
сыбырлатпа. Өз рахатыңнан гөрі халық рахаттан- 
сын» дейді («Қазақ әдебиеті», 1974, 6 қараша). Е. 
1933-38 ж. қазақ театрларыңца Ә-тің «Еңлік -  Ке- 
бек» спектаклінде Жапал, «Айман -  Шолпан» коме- 
диясында Әлібек рөлдерін орындады.

3. Қоспақав.
ЕЛЕБЕКОВА Хабиба Қарақбайқызы (1916 ж.т.), 
актриса. Қазақстанныңеңбексіңіргенартисі (1976). 
Н. Погодиннің Ә. аударған «Ақсүйектеріңцегі» Ма- 
нашка, «Ревизордағы» Пошлепкина, «Любовь Яро- 
ваядағы» Горнастаева, Ә-тің «Шекарасындағы» 
Ажар, «Абай» трагедиясындағы Қаныкей, «Абай» 
романы негізіңцегі қойылымдағы Үлжан, «Қарақып- 
шақ Қобылаңдыдағы» Кунекей, «Қарагөздегі» Текті 
т. б. реддер актерлік шеберлігінің дамып, қалыпта- 
суына ерекше ықпал еткен. Ә-тің пьесаларында 
ойнаумен бірге, оның прозалық шығармаларының 
узінділерін келістіріп, унемі оқып отырған.

Б. Қундаибайулы.
ЕЛЕУКЕНОВ Шериаздан Рүстемүлы (1929 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (1988), профессор (1994). ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1998), Қазақстанның еңбек 
сіңірген мәдениет қызметкері (1981), Ғылыми ең- 
бектері қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясы 
мәселелеріне арналған. Ә. шығармашылығы жай- 
лы көптеген зерттеулер мен мақалалар жазды. Ал- 
ғаш рет «Қазақ романы және қазіргі заман» атты 
монографиясында (1968) Ә-тің «Өскен еркен» рома
ны жайлы келелі сөз қозғаса, «Замандас параса- 
ты» атты зерттеу кітабыңда (1977) Ә-тің қазақ ро- 
манын жаңа биікке көтерген улесіне тоқталады
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(193-208-беттер). «Фольклордан роман-эпопеяға 
дейін» атты монографиясында (1987) Ә-тің ертеде 
жазылған әңгімелері мен повестеріңде кетерілген 
әлеуметтік мәселелер мен емір шындығының бей- 
неленуін сез етті (119-121-беттер). «Абай жолы» -  
бүл халықтың акыл-ойы, шығармашылық мумкін- 
діктері мен рухани көпқырлылығының энциклопе- 
диясы деп баға берді. 1987 ж. Ә-тің 90 жылдьғы 
букіл Кеңестер Одағы келемінде тойланған кез- 
де, барлық мерекелік шараларға белсене қаты- 
сып, мерейтойға арналған «Мүхтар Әуезов және 
казіргі әдебиет» атты ғылыми конференцияда 
«Мүхтар Әуезов және қазіргі заман» деген тақы- 
рыпта баяндама жасады («Мүхтар Әуезов және 
қазіргі заман әдебиеті», 1989, 94-107-беттер). «Үлы 
ғасырдың үмытылмас перзенті» атты зерттеуі («Со- 
циалистік Казахстан», 1987, 25 қыркүйек), «Мух
тар Әуезов роман жанры хақында» («Жүлдыз», 
1987, №9), «Еңбек күндерін бастауға асығамын» 
мақалалары («Казахстан әйелдері», 1987, №9) 
«Үлы суреткер роман жанры хахыңда» ғылыми ма
халась! «Мухтар Әуезов тағылымы» жинағында 
(1987, 170-188-беттер) жарых көрді, Ә-тің 100 жыл- 
дығы тойланған жылы жазушы шығармашылығын 
әр хырынан зерттеген көлемді ғылыми махалалар 
жазып, жариялады. 1997 ж. Баспасөз және бухара- 
лых ахпарат істері жөніндегі улттых агенттігі мен 
еларалых «Заман -  Казахстан» газеті бірігіп өткіз- 
ген «Әуезов және уахыт» атты шығармашылых 
бәйгеде «Мухтар Әуезов: «Хан Кене» және улттых 
мурат» деген махалась: 2-орын алды. Ғалым бұл 
шығармасында Ә-тің бурын зерттелмей келген 
пьесасын тың кезхарастар турғысынан харасты- 
рып, оны улттых мураттармен сабахтастырады («За
ман -  Казахстан», 1997, 8 тамыз).

С. Қорабаев.
ЕЛЕУКЕНОВА Гүлнәр Шериязданхызы (1953 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының кан
дидаты (1991). Әдебиет сыны мен әдебиеттану са- 
ласындағы алғашхы махалалары 1980 жылдан ба- 
стап жарияланды. Ә-тің 100 жылдых мерейтойына 
орай шыххан «Мухтар мурасы» жинағына (1997) 
«Әңгіме жанрының шебері» деген махаласы кірді. 
Махалада Әуезовтің 1920-1930 ж. жазылған «Кор- 
ғансыздың күні», «Кім кінәлі?», «Охыған азамат», 
«Касеннің хубылыстары», «Караш-Караш охиға- 
сы», «Кексерек» т. б. шығармаларының тахырып- 
тых, идеялых-эстетикалых ерекшеліктеріне тохта- 
лып, хазіргі заман турғысынан жаңаша пайымдау- 
лар жасаған.
ЕЛКЕБАЕВ Рахметолла Миңғалиулы (1878-1919), 
педагог. Семей мусылмаңцар мектебінің меңгеру- 
шісі, «Халых сезі» газетінің редакторы, халалых 
5 сыныптых училищесінің директоры, халалых ду- 
манның мүшесі хызметтерін атхарған. Өнер- 
білімге зейін хойып, майлы бояумен сурет сал- 
ған, скрипкада шебер ойнаған. Патша өкіметі М. 
Дулатовтың «Оян, хазах!» жинағын айыптағанда, 
1911 ж. 23 желтохсанда Семейде еткен сот про- 
цесінде Е. Нурғали Кұлжановпен бірге хорғаушы- 
сарапшы болтан. Орыстың улы жазушысы Л. Толс- 
тоймен хат жазысып тұрған, ол туралы бірнеше 
махала жазып, мусылман журналдарында жария- 
лаған. Туңғыш «Ярыш» командасын ұйымдасты- 
руға харжылай кемек берген. Асырап алған татар 
балалары Әбдінасыр Миржанов пен Әміржан Сид-
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дықов осы футбол командасында Ә-пен бірге ой- 
наған. Болашақ ұлы жазушы Е-тің уйіне жиі келіп, 
к.осымша дәріс алып тур>ған. Оның жалғыз қызы 
Халида мемлекет және қоғам қайраткері Әзімбай 
Лекеровке турмысқа шыққан. 1960 ж. Халида өзінің 
шешесімен бірге дәрігер-академик А. Н. Сызға- 
новтың емханасында Ә-пен ойда жоқта кездесіп, 
Е-тан қалған балалардың жай-жапсарын сурап 
біледі. Халида Қазақстанның еңбек сіңірген 
мұғалімі, екі баласы ғылым кандидаты. Ал Әбді- 
насыр Миржановтың жүбайы Рәзия Алматыда тү- 
рады, тоқсан жаста. Бәрі де Ә-ті көрген, қарым- 
қатынас жасап турған.

Н. Оспантегі.
«ЕЛУБАЙ ӨМІРЗАҚОВ», жазушының мақгшасы. 
«Біздің актерлеріміз» деген айдармен «1. Елубай 
(Мәдениетшілер съезінің қарсаңында)» деген 
қосалқы анықтама атпен «Қазақ әдебиеті» газе- 
тінің 1935 жылғы 1 мамырдағы 14-санында жарық 
көрген, Кейін жазушының «Уақыт және әдебиет» 
(1962, 275-279-беттер); 12 томдық (1969, 11-том, 
90-95-беттер); 20 томдық (1985, 17-том, 40-45- 
беттер) шығармалар жинақтарында жарияланған. 
Қолжазбасы сақталмаған. Жинақтардағы жария- 
ланымдарға жазылған түсініктерде, библиогра- 
фиялық көрсеткіштерде бүл мақаланы 1936 ж. жа- 
зылған деп жаңылыс көрсетілген. Ол кезеңде 
Мәдениет қүрылысы қызметкерлерінің бүкілқазақ- 
стандық түңғыш съезі Алматы қаласыңда 1935 ж. 
21-29 мамыр күндері өткен болатын. Автор жас 
өнер иесінің оншақты жыл ішінде үздіксіз іздену, 
өсу жолына жіті зер салып, оның актерлік ерекше- 
лік сипатын жан-жақты терең ашып танытқандай. 
Елубай осы уақыт аралығында «бір арна, тар сала- 
мен ғана жүрмей», үлкеңді-кішілі неше алуан, ішкі- 
тысқы калыптары басқа-басқа болған түрлі рөл- 
дерді қатар алып жургендігін, сол арқылы ауқымы 
кеңіп, биіктей түсіп, тіпті кейде нашар пьесадағы 
болымсыз рөлді ойнаған түста да “өзіне арнап 
пішкен киімдей» жарасымды етіп көрсете алады. 
Өйткені ол «өне бойымен сол рөлге қүлап тусіп, 
суңгіп кетіп, тутана, өртене журіп жалындай жана 
ойнайды... Жарқберумен, шарқүрументүтаса, үла- 
са шыққан ішкі-тысқы екпін серпінімен кдршығаша 
бір-ақ іледі. Ақын қиялының жыр образын ілгенін- 
дей іледі» дейді. Елубайдың көркемдігі -  шыншыл- 
дығында екенін, ол «ішкі сарай (нутро) жене зауық- 
пен (вдохновение) ойнап, әрбір қозғалыс-қимылы- 
ның есепсіз, не шикі, олак, шала-шарпы күйде бе- 
рілмей, ішкі толғаныс сыр-сипатқа сай денесін, бет 
пішінін жақсы үйлестіретінін, «бет пішінінің қүбылыс 
байлығына келгеңде, әрине, Елубайға тең келетін 
актер казақта әлі жоқ» екенін атап айтып, оның 
ізденгіштік, шыншылдық енерін ете жоғары баға- 
лайды. Елубайдың жүре актер болуынан гөрі туа 
актер болуы басымырак (самородок) екенін, сон- 
дықтан оған «оқу, білім, жүйе-жол, ... өнерлі үлгілер 
косыла» түссе екен деген тілегін білдіреді.

к. Сыздықав.
ЕЛШІБЕКОВ Ахмет (1901-1980), жазушы, аудар- 
машы. Ә-пен жаксы таныс, аралас-қүралас бол
тан, қызмет бабында жиі кездесіп, сүхбаттасып 
журген. 30-жылдары «Таракты» деген бүркеншік 
атпен «Еңлік -  Кебек» макаласын жазып, Мүхаң- 
ның драмалык шығармалары жайында сындарлы 
пікір айткдн («Еңбекші казак», 1927, 3 каңтар).

ЕМБІ ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ, драмалык әуескойлар 
үжымы. Атырау облысының Қүлсары ауылында 
1954 ж, Ембі мәдениет уйі жанында үйымдасты- 
рылды. Керкемдік жағын 1959-68 ж. Қ. Өтегенов, 
1968 жылдан бастап А. Шамшеденов баскарды. 
1960 ж. халык театры атағын алды. 1967 және 
1972ж. театр үжымы Алматыда өнеркөрсетті. Үжым 
негізінен казак жазушыларының шығармалары 
бойынша спектакльдер әзірлеп, Ә-тің «Айман -  
Шолпан» комедиясын сахнаға шьғарды. Еңбекші- 
лер көркемөнерпаздык шығармашылығы фестива- 
лінің (1967) және республикалык халык театрлары 
байкауының (1972) лауреаты болды.

К. Нүрпеиісов.

ЕНИКИ Әмірхан Нығметзянүлы (1909-ө.ж.б.), та
тар жазушысы. Ә-тің туғанына 100 жыл толуына 
байланысты «Ватаным Татарстан» газетінде (1997, 
19 кыркуйек) макала жариялады. «Мүхтар 
Әуезовтің абыройы биік өскен, даңкы бүкіл Ке- 
ңестер Одағына таралған шағы еді. Өте талантты 
түлғасы оны казак әдебиетінің классигі және үлы 
ғалымы деп танытты» деген жолдар аркылы 1957 
жылғы кездесуінен хабар береді. Мүхаңның та- 
таршалап ерекше сөйлескенін; сөзінде ол небір 
ғажап, тікелей татар әдебиеті, татар жазушыла- 
рын мақтаудан бастағанын; Токайлар, Ғалымжан- 
дар с ізд ің  ғана тугіл, б ізд ің  де бірінші 
мүғалімдеріміз деген ілтипат сөздерін келтіреді.

С. Қорабай.
«ЕҢБЕГІМ -  УЛЫ ОТАНЫМДІКІ», жазушының 
макаласы. «Социалистік Қазакстан» газетінің 1949 
ж. сәуірдің 29-күнгі санында жарияланған. Ә-ке 
«Абай» романы үшін 1-дәрежелі Сталиндік сый- 
лык берілуіне байланысты газеттің 3-беті түгел- 
дей «Қазак совет әдебиетінің ірі табысы» деген 
айдармен осы окиғаға арналып, өткізілген кеш ту- 
ралы, онда сейлегендердің пікірлері коса жарык 
көрген. Макала жазушының еңбегін жоғары баға- 
лаған партия мен үкіметке шексіз алғыска толы 
жолдармен жазылған. «Мен ушін, менің шағын 
еңбегімнің бағаланғанына куанған достарымның 
саны өлшеусіз көп» дей келіп, бүл баршаға ортак 
куаныш екенін айтады, «бүл күнге дейін менің ав- 
торльғыммен аталып келген еңбек, енді туған со
вет халкы сенікі! Өлшеусіз суйікті, үлы даңкты Ота- 
ным, -  сенікі!» деп, шағын еңбегінің ортак табыс- 
ка жарағаны үшін өзін бакытты санайды. Соны- 
мен бірге шығарма жазу үстінде орыс классика- 
лык әдебиеті дәстүрінен, жалпы кеңес әдебиетінен 
улгі-өнеге алғанын, каламдас достары -  казак жа- 
зушыларының үлкенді-кішілі өкілдерінің жазған 
еңбектерінен де кеп пайдалы тәжірибелер алға- 
нын мактаныш сезіммен жазады. Осындай дос- 
тык көмектерге сүйене отырып, халкының казіргі 
ерлік істерінің, тамаша өмірінің бейнесін неғүрлым 
кебірек көрсететін жаңа шығарма жазу ойы ба- 
рын да айта кетеді. «Бір түтас үлкен еңбекте совет 
адамдарының образдарын көркемдік жағынан 
Абай образынан да толығырак көрсетсем деген -  
менің келешек творчествомның биік мүраты» деп, 
шығармашылык жоспарын бекітеді.

Н Жанақова.
«ЕҢ ДАНА, ЗАҢДЫ, ЕҢ ЖАС МЕМЛЕКЕТ», жа-
зушының макаласы. «Социалды Қазакстан» газе- 
тінің 1936 ж. 18 маусымдағы санында жарияланған. 
Кейін Ә-тің 20 томдык шығармалар жинағының
17-томыңцажарыккөрді (45-46-беттер). КСРО-ның 
жаңа Конституциясы кабыдцанып, Қазак КСР-і Ке- 
ңес Одағы күрамында дербес республика болып



жариялануы, халқына бостандық пен бақытты өмір 
сыйлаған кеңестік заң туралы сыр шертеіді. Негізгі 
заңның жаңа нүсқасын «қаншалық асыл, қаншалық 
ұлы мағыналы заң екенін» дәріггтеп, бұл сәттерді 
«еңбекші ел мемлекетінің» улы көктеміне теңейді. 
“Бүрын Ресей патшалығының езгісіңце келген бұқа- 
ра, оның ішінде қазак, тарихының ауыр, қараңғы 
кувдеріндегі лағынет заңның» қатыгездігін айып- 
тайды, «адам баласының, азамат басының баға 
салмағын қастерлеп, биік дәрежеге көтеруде де 
бул заңдай кең өріс, үлкен түрғылы заңды адам 
тарихы көрген емес», осы заң арқасыңца «біз Одақ 
ішіңдегі орны сай, үлкен республика болғалы отыр- 
мыз» деп, партияға «қазақ еңбекшілерінің бугінгі 
күнгі қуанышты ырзалығын» білдіреді. Сонымен 
бірге осындай «үлы дәуір тудыржан үлы шаралар, 
үлы жаңалықтар... әдебиет, көркемөнер жолында 
істеп жүрген біз сияқты қызметшілерден, әсіресе, 
көп, көрнекті нәтиже шьғатын еңбекті талап етеді», 
«Заманымызға, бак,ытты күнімізге сай шығарма- 
лар беру -  біздің міңцет» деген биік пафосқа толы 
жолдармен аяқтайды.

С. Корабай.
«ЕҢ ЗОР БАҚЫТ» (« С а м о е б о л ь ш о е  с ч а 
с т ь е » ) ,  жазушының мақаласы. 1949 ж. 24 жел- 
тоқсаңца «Литературная газетада» шықты. Ә-тің ма- 
қалаларының ішінде Сталин аты аталатын, «көсем- 
ге» көп мактау айтқан шығармасы. Соғыстан кейінгі 
Сталин беделінің ерекше артқан кезіңде жазылған. 
КСРО-ның ең озық ойлы ғалымдары, журналист- 
жазушылары осы бағыттағы мақалаларды көп жаз- 
ды. Газеттің бүл нөмірі Сталиннің 70 жасқа толуына 
арналған, Бүл тойға қазақ халқының, қазақ әде- 
биетшілерінің атынан күттықтау мақала керек бол- 
ғаңдықтан, таңдау қазақ әдебиетінің ең озық өкілі 
Ә-ке түскен. Мақалада Жамбылдың Сталинге ар- 
налған өлеңдерімен қатар, менің туған жерімде, 
Абайдың суйгенімен қоштасқан өзен бойыңца үлы 
көсемді кеңес қыздары мен жігіттері шабыттана 
жырлағанын көрдім дейді автор. Әр жерде өткен 
тойларда, айтыстарда негізгі тақырып -  үлы көсем 
туралы тақырып дейді. Халық ақыңдарының, әде- 
биет пен өнердің, ғылым мен техниканың 
жетістіктерін Сталин атымен байланыстырған.

Р. Әбдіғулов.
«ЕҢЛІК -  КЕБЕК», ғашықтық дастаны. Ескі заман 
әділетсіздігінің қүрбаны болтан махаббат зары. 
Шығарма бірнеше рет жарык көрген, Алғашқы нүсқа 
«Қазақтың естерінен кетпей журген бір сөз» деген 
атпен 1892 ж. «Дала уалаяты» газетінің 31-39-сан- 
дарында басылған. Мазмүны былай: Тобықты ру- 
ыңца Кебек деген батыр болады. 20 жасқа келген- 
де жас батыр атырапқа аты жайылған Нысан абы- 
зға келіп, болашағы туралы бал ашқызады. Арада 
бірнеше жыл өткен соң, абыздың айткдны дәл келіп, 
Найман руының қызы Еңлікке жолығып, таныса- 
ды, ақырыңда Кебек Еңлік қызды алып қашады. 
Тобықты мен Найман арасында жанжал, барымта 
басталады. Дауласқан екі ру бите жүгінеді. Тасба- 
уыр билер Кебек пен Еңлікті ат қүйрығына байлап 
өлтіреді. Тауда 4 айлық бала шырқырап жылап қала- 
ды. Жырда кездесетін Тобықты, Найман, Жуан- 
таяқ, Матай -  белгілі ру аттары; Шыңғыс, Орда, 
Хан, Доғалаң, Шоңай, Ақшоқы -  бүрынғы Семей 
(казіргі Шығыс Қазақстан) облысының Абай ауда- 
ныңцағы жер аттары. Демек дастан белгілі этника- 
лык, географиялық орта, болтан оқита негізінде 
тутан. Онда халықтық сарын мен халықтық идея 
басым, ол осысымен қүнды. Жырдың екінші нүсқа-
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сы «Қазақ түрмысынан хикая» деген атпен 1897 ж. 
«Дала уалаяты» газетінің 46-санында жарияланды. 
Мүнда мазмүны мен сюжеттік желісі бүрынты қал- 
пыңда сакталып, тек адам, жер-су аттары езгерген. 
Мысалы, жігіт Кебек емес -  Сертали, кыз -  Қаңлық, 
абыз -  Келдей, Тоқтамыс -  Бесқабан, Кеңгірбай -  
Шалпаң деп берілген. Бүрынты жер атауларымен 
катар Далатан, Бүркіттау деген жерлер де айтыла- 
ды. Негізінен бүл дастан -  бірінші нүсқаның 
көшірмесі. Үшінші нүсқа -  Матауия Қүнанбаевтың 
«Еңлік -  Кебек», тертінші нүсқа -  Шәкәрім Қү- 
дайбердиевтің «Жолсыз жаза» поэмалары. «Еңлік 
-  Кебек» аңызының екі дастан, екі поэма түріңдегі 
терт нүсқасыңдаты оқита, оның баяндалу, аяқталу 
реті, кейіпкерлер, негізінен, бірдей. Барлық нүска 
Еңлік пен Кебектің өлімімен аяқталады. Бәрінде 
ел, ру басшыларының екіжузділігі, қатыгездігі мен 
тасбауырлыгы, опаттың себебі татдырдың бүйры- 
тында, жазмыштың қудіретінде деген идея бар. 
Сөйтіп Ә-тің «Енлік -  Кебек» драмасына арқау бол- 
танта дейін аңыз қолдан-колта өтіп, сараланып, 
сюжеттік желісі түрақты калыпқа тусіп, кейіпкерлер 
бейнесі айқындалып, негізгі идея дәстүрлі арната 
тускен еді.

Р. Нүрғали.
«ЕҢЛІК -  КЕБЕК», жазушының трагедиялық шы- 
тармасы. 1917 ж. «Сарыарка» газетіңде спектакльді 
қоюшылардың бірінің жазтанына Караганда, екі 
киіз уй катарластырып тігілген, Қазіргі үгыммен 
айтканда бірі -  сахна, екіншісі -  зал есепті бол
тан. «Еңлік -  Кебектің» 1917 ж. маусым айында 
кан жайлауда койылган түңгыш постановкасына 
жиылган көрермен саны жузден асыпты. Бір кызык 
деталь -  ойынга елу тиыннан билет сатылып, бар- 
лыгы 54 COM 50 тиын жиылыпты. Бүл акша Қүлжа- 
дагы ашаршылыкка үшыраган казактардың пай- 
дасына жөнелтіледі. Түңгыш нүска туралы сейле- 
генде жүгінеріміз -  1922 ж. Орынборда басылган 
кітап, автордың өз колжазбасы сакталмаган, 
жоғалып кеткен. «Еңлік -  Кебек» жайлы алгашкы 
сын макалалар шыгарманың идеялык-көркемдік 
қуатын сараптайтын профессионалдык биік дең- 
гейде емес, олар сахналык ойын туралы кыска 
рецензия түрінде келеді. «Кеше Қазакстан мемле- 
кеттік үлт театрында Қазакстанның о жак, бү жа- 
гынан шакырылган сауыккойлар мен Қызылорда 
әуескойлары тізе косып «Еңлік -  Кебекті» ойна- 
ды» деп жазды («Еңбекші казак», 10.12.1925). Ма- 
калада автор спектакльді сез ету үстінде киім 
жетімсіздігін, декорация жудеулігін сынайды. 
Сахна жабдығының пьесадагы калыпка лайыкты 
болуын, артистердің образ бітіміне сай киінуін, 
декорацияның окига өткен жерлердің накты суре- 
тін бейнелеуін талап етеді. Бүл макала казак теат
ры сынының драматургияны өкшелеп жаңа туып 
келе жаткан алгашкы кезеңіндегі бір нүска секілді. 
Екінші макалада Абыз, Көбей, Кебек, Еңлік, Кең- 
гірбай образдарының калай ойналгандыгы сөз 
болады («Еңбекші казак», 5.1.1927). Үшінші мака- 
лада «Еңлік Кебек» пьесасында ойнаушылар- 
дың аттары айтылады. Артистердің дауыс мәде- 
ниетіне, дикциясына катысты ескертпелер де бар 
(«Еңбекші казак», 18.3.1928), Үлттык топыракта 
драматургиялык дәстүрдің жоктыгына карамай, 
басқа елдер әдебиетінен үйрене отырып, Ә. жанр 
шарттарына толык жауап бере алатын трагедия
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жасады. Сюжеттік желінің тартылуы, композиция 
құрудағы шеберлік к,аламгердің драма заңдылық- 
тарын жақсы білгендігін көрсетті.
Пьесаның алғашқы нүсқаларында автор: «Айны- 
маған: кешегі күнгі жақынымен жатша жағаластыр- 
ған алтыбақан алауыздық. Алаштың аты озғанша, 
ауылдасыңның тайы озсын деген берекесі, ты- 
ныштығы жоқ, бітімі, тынымы жоқ қазақ әлі сол 
қазақ. Өз қайратын өзі жойып, қасындағы туыс- 
қанын қарақтап, өз қолын өзі байлап берген қазақ 
әлі кунге сол қазақ. Өшпеген мінезі осы. Үмытыл- 
маған әдет, жазылмаған дерт осы» деп жазды 
(М. Әуезов. «Еңлік -  Кебек», 4 перделі, 5 оуретті 
трагедия, Орынбор, 1922, 2-бет). Ә. драматургия- 
сыңдағы тырнақ аддысы -  «Е. -  К-ке» 1943 ж. бір, 
1956 ж. екінші рет оралып, пьесаға мол өзгерістер 
енгізді, қайтадан өңдеп шықты. Ірі суреткерлік 
биікке көтерілген Әуезов 1943 ж. «Е. -  К-ті» қайта- 
дан қолға алғаңда, пьесаның туңғыш нұсқасында- 
ғы сюжеттік желіні бурынғы күйінде қалдырды, 
соны, бөгде линиялар жоқ. Жаңадан тың қаһар- 
мандар да қосылмаған. Қайта драматург трагедия- 
ның түп қазық идеясын ашуда жәрдемі шамалы, 
басты конфликтінің өрбіп, асқынуына катысы аз 
Абыздың кемпірі Таңшолпанмен арасындағы 
әңгімені, Еңліктің әкесі Ақан мен шешесі Қалам- 
пырдың үй ішілік тірлігін алып тастаған. Бұл ситу- 
ациялар пьесаның алғашқы нусқасында турмыс- 
тық жәйттерді суреттеуге қызмет етсе де, үлкен 
идеялық жук көтермеген еді. Трагедиялық кон- 
фликтінің жойқын көрініс беруі үшін усақ бурылыс- 
тарды, жай кикілжіңдерді қыск,артып тастау қажет 
болды. Пьесаның 1943 жылғы нусқасында драма
тург аса үлкен шығармашылық табыстарға жетті. 
Оның бірі -  Абыз образының бұрынғы нусқасында- 
ғы күйінен мулде жаңа, басқа кемерге ойысуы. 
Аттары бір болғанмен алғашқы Абыз бен соңғы 
Абыздың арасы жер мен көктей кереғар, алшақ. 
Булар есімі ғана бір, заты бөлек екі адам. БІрІнші 
нусқадағы Абыз -  Тобыктының жыртысын жыр- 
тып, шашбауын көтерген ауыл үйдің қаңбақ шалы. 
Бал ашып, болашақты көрмек болады -  онысы да 
өз тобының қамы. Алғашқы нусқада Абыз конфлик- 
тінің дамуыңда рөл атқармайды. Ал Кебек тағды- 
рын болжап айтқан сөз пьесаның Әуезовке дейінгі 
нусқаларындағы дәстүр қалпында келеді. Халык- 
тың ертеңді аңсау арманы, күні бурын болжау 
муратының бір ушкыны Абыздың көріпкелдігімен, 
жумбақты сырмен астас. Әуезов трагедияны қай- 
та қараған кезде осы халыктық даналықты кджет- 
сіз, сапасыз қоспалардан арылтып, даналыққа да- 
налық, ойға ой қосып, оны улкен жазушылық қиял- 
дың ыстық жалынынан өткізіп, қазақ әдебиетін- 
дегі классикалық образдың бірін жасады. Алғаш- 
қы нусқадағы Абыз бірінші суретте тебе көрсетіп, 
одан әрі оқиғадан үзіліп қалып қойса, 1943 жылғы 
нускадағы Абыз трагедияның идеялық нық берік- 
тігін, конфликт! кесектігін устап турған тулға. Осы 
жылғы нускада Абызға берілген идеялық, эстети- 
калық салмақ Еңлік пен Кебек мойнындағы жуктен 
де ауырырак -Е. -  К.» трагедиясының алғашқы 
нусқасыңда огггимистік идея бар-ды, бірак ол әлсіз 
жанған нәзік сәуледей ғана болатын. Шьғарманы 
екінші рет редакциялағаңда, Ә. реалистік драма- 
тургиядағы конфликтінің пьеса көлеміңдегі шеші- 
мін ғана емес, перспективалы шешімін қунттау

тәжірибесін терең ойластырып, сол идеялық жүкті 
Абыз образымен шебер байланыстырған. Билер- 
дің кесек характерлерін алғашқы нусқаның өзінде 
кескіңдеп бере алған Ә. оларға қарсы қайрат бо- 
ларлық әлеуметтік кушті көрсете алмаса, 1956 жыл- 
ғы нускада сол олқылык орнын Абыз әрекеті ар- 
қылы толтырады. 1943 ж. нускадағы екінші зор 
табыс -  Жапал образы. Алғашқы нусқада қосақ 
арасыңда жүрген персонаж драматургтің жаңаша 
пайымдауында трагедияның үлкен идеялық сал- 
мақ арқалаған орталық қаһармандарының біріне 
айналған. Абыз даналықтың, ойшылдықтың 
бейнесіндей болса, Кебек халық уғымындағы 
шын батыр, Еңлік -  махаббат жолында жанын шү- 
берекке туйген асқақ сулу. Жағымды типтер гале- 
реясын Жапал образы қулпыртып тур. Трагедия- 
ның ең басты тартыс шиеленісінің бірі -  Есен, Ең- 
лік, Кебек арасындағы ситуацияда Жапал атқарар 
қызмет осал емес. Ашьғын айтқанда, оның өзінің 
жан дуниесі, сезім күйі, ой-өрісі, адамдық қалпы 
осы орайда көрініп, мол қырынан танылады. Ав- 
тордың 1943 жылғы нусқада турмыстық-этногра- 
фиялық детальдарды алып тастауы трагедияның 
ішкі әрекетін кушейтуді, реалистік теңцікті, қубы- 
лыстың әлеуметтік астарын айқын ашуды қунтта- 
удан туғаны кумәнсыз. Драматург күрделі психо- 
логияны, бір сезім күйінен екінші сезім куйіне 
ауысу сәттерін, ойдан туған ойды, ушқыр қиял- 
дың шарықтау процесін Жапалдың алғашқы мо- 
нологымен шебер береді. «Е. -  К.» пьесасының 
алғашқы нусқасына енгізілген 1943 жылғы мазму- 
ндық өзгерістер, ірі қосымшалар осындай. 1956 
ж. бір-ақ нәрсе -  Абыздың билер сценасындағы 
сөздері косылған. «Еңлік -  Кебектің» қазір бізге 
мәлім, театрда қойылып жүрген, Әуезов таңда- 
малы шьғармалар жинағына енген түрі -  1943 жы- 
лғы нусқа. Ол қазак драма театрыңца 1943 ж. қой- 
ыдды да, 1956 жылға дейін еш жерде жарық көрген 
жоқ. Алғашқы нусқа мен осы нусқа арасында 
түбірлі мазмундық, идеялық айырмашылықтар, 
көптеген стильдік өзгешеліктер бар. Кейінгі нуска- 
лардағы өзгертулер әр түрлі: солғын я қажетсіз 
жерлерді қысқарту да, жеке сөздердің, тіркестер- 
дің орнын ауыстыру да, тыңнан, соны сөйлемдер 
қосу да, бурынғы сөйлемге жаңа мағына беру де, 
фразаның сахналық өткірлігін арттырып, ырғағын 
күшейтіп, ширату да - бәрі де бар. Образға 
жүктелген идеялық-эстетикалық салмаққа орай 
авторлық ремарка жаңарған. Олар алғашқы нуска
да турмыстан нақты хабар беретін дүниелерді жіпке 
тізіп берсе, кейінгі нускада демократиялык кыз- 
мет емес, психологиялық куйді мегзейді.

Р. Нурғали
С п е к т а к л ь д і ң  қ о й ы л ы м ы .  Пьесаның ал- 
ғашқы нусқасын 1917 жылдың жазында Шыңғыс 
бөктеріндегі Ойқудык жайлауыңда жастар койды. 
Еңлік, Таңшолпан мен Қалампыр рөлдерін де жігіт- 
тер ойнады. Туңғыш спектакль бірін-біріне тіркес- 
тіріп тігілген киіз уйдің ішінде қойылды. Бірі 
сахна, екіншісі -  көрермендер залы. Үйдің боса- 
ғасындағы сандықтың ішіндегі сыбыршының (ав- 
тордың өзі) сөзін естімей, кейде орындаушылар 
өз бетінше сез курастырып, ойынның шыркын буз- 
бай, алып шыққан. Ойынды автордың өзі жургіз- 
ген. Трагедияның тузетілген екінші нусқасы 1922 
ж. Ж. Аймауытовтың режиссерлігімен қойылды. 
Бул көркем шыккан, әрі Ө. пен Аймауытовтың 
бірге ойласып, толғаған, жарасымды шығарма- 
шылық ынтымақтарының нәтижесі еді. Қойылым



бағдарламасында кейіпкерлердің әрқайсысына 
қысқаша мінездеме берілген. Кітап болып басы- 
лып шыққан пьеса көркем үйірмелер мен труппа- 
лардың репертуарынан турақты орын алды, Траге- 
дияны (1933 ж.) М. Г. Насонов қайтадан қойды. 
Ол өзінің режиссерлік пайымдауларын жүзеге 
асыруда Ә-тің көмегіне сүйеңді. Бұл қойылымның 
жаңалығы -  Еңлік пен Кебек рөлдерін ойнаған 
Күләш Байсейітова мен Қ. Байсейітов ойында- 
ры. Бірін-бірі ұнатқан екі жастың махаббаты дра- 
малық ішкі көңіл күй арпалыстарымен бірге, ән- 
өлең арқылы тольғып, лирикалық бояумен көмке- 
рілген. Екі орындаушының тамаша әншілік қабілеті 
қойылымның поэтикалык, сазын көтеріп, халық 
өнерінің көркемдік қуатын танытқан. Трагедияның 
өңделген жаңа нұсқасын 1944 ж. А. Тоқпанов қой- 
ды. Мүнда Еңлік пен Кебектің тағдырына байла- 
нысты натуралистік, түрмыс-салт көріністерінің 
көбісі қысқартылып, кейбіреулері қайта қарасты- 
рылған. Спектакльдің көркем-идеялық мазмұны- 
на ерекше ықпал ететін Абыз бейнесі мүлде бас- 
каша ойластырылып, оның гуманистік эстетика- 
сын аныктаған. Үзак үзілістен кейін 1957 ж. койыл- 
ған «Еңлік -  Кебек» -  ұлттык классикалык 
шьғарманы меңгеру жолындағы театрдың ірі та- 
бысы. Бүл пьесаның әбден жөнделіп, өңделген 
соңғы нұскасы бойынша койылған спектакль. Қою- 
шылар -  аса тәжірибелі режиссер М. И. Гольдб- 
лат пен халык өнерінің хас шебері Қ. Қуанышбаев 
трагедияны танып-білуге мол дайындыкпен кел- 
ген. Әрбір сахналык шешімдермен бірге, жеке 
кейіпкерлердің өзіне ғана тән даралыктарын ашуға 
күш салды. Трагедия бүл жолы романтикалык са- 
рыһща шешіліп, шынайы тарихи сипаттама тапкан. 
Сахнада өтетін окиға аңыз емес, казак халкының 
басынан кешкен тарихи кезең болып бейнелен- 
ген. Автордың жаркын идеясы, гуманистік ойы, 
бүгінгі көрермен кауымға айтары спектакльде ба- 
рынша айкын ашылған. Мұндағы трагедиялык күй, 
романтикалык серпін, кейіпкерлер характерлері 
пьесаның жоғарғы көркемдік биігіне лайык бей- 
неленген. Қойылымның бойындағы каны мен 
куаты Абыздың тың бейнесіне байланысты. 
Спектакльдің көркем-идеялык мазмүны, филосо- 
фиялык мағына, тың бағыт Қ. Қуанышбаевтың 
ойыны аркылы танылған. Кебектің рөлі Н. Жантө- 
риннің орындауында келбеті келіскен, бейбіт тір- 
лік пен кірш іксіз махаббат үшін жаралған жан 
кейпінде көрінеді. Ол сыпайы, кимыл-әрекеті де 
салмакты, нәзік, өмірге ойлана карайтын, үлкен- 
нің алдында әдепті, күш сынасып, найза кағыса- 
тын, соткарлыкка бармайтын адам болып сурет- 
телуі -  бұл спектакльдің жаңалығы. Еңлік рөлін 
ойнаған Б. Римова мен Ш. Жандарбекова өнер 
ерекшеліктеріне карай, ару бейнесінен өздеріне 
пайым, шеберліктеріне жакын сипат-белгілеріне 
молырак көңіл бөлген. Римова кейіпкерінде ба- 
тылдык басым болса, Жандарбековада лирика- 
лык, ізеттілік бояуы басым. С, Қожамкұлов сом- 
даған Еспенбет -  үлкен табыс. Бұрынғыларының 
үстіне бүл койылымда актер сөз кұдіретіне ерек
ше көңіл аударған. Әр сөз актер аузынан асыктай 
иіріліп, оның ерекше айтылу сырын табады. Әрка- 
шан салмакты басталып, баяу жылжып, күш көрсе- 
ту, сескендіру үнімен аякталады. Сөздің ішкі 
куаты, онан туатын кимыл-әрекет, психологиялык 
толғаныстар -  актер ойынының желісі. Қойылым- 
да Абыз ойын әрі карай жалғастырып, мұңына үн 
косып, шынайы балғын болмысымен жаралған
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Жапалды ойнаған актердің «Еңлік -  Кебек» -  те- 
атрдың кезеңдік табысы, ол 1958 ж. Мәскеуде 
өткен казак әдебиеті мен өнерінің онкундігінде 
Кіші театрдың сахнасында көрсетілді. Трагедия- 
ның 50-жылдардың ортасыңда репертуарға кайта 
оралуына байланысты, ең алдымен сахнаға шы- 
ғарған -  Семей театры. Б. Омаров койған бүл спек
такль турмыс-салт өресінде шешілген. Жеке 
рөлдерден М. Акылова (Еңлік), Ә. Жаңбырбаев 
(Кебек), Б. Бұланов (Жапал), Ә. Матыбаев (Көбей) 
сынды актерлердің ойыны койылымның жетістігі 
болды. Шымкент театрындағы Ғ. Хайруллинаның 
режиссерлігімен койылған спектакльде Кебек (М. 
Өтемісов), Еңлік (Ж. Серікбаева), Қараменде (Ә. 
Мүхамедияров) бейнелері нанымды суреттелген. 
Трагедияның Жамбыл (режиссері Т. Иірғалиев), 
Жетісай (режиссері А. Оңалбаев), Қызылорда 
(режиссері Т. Өтебаев), Караганды (режиссері Ж. 
Омаров) театрларының сахнасында койылуы -  
ұлттык классиканы меңгерудің белесі болды.

Б. Құңдакбайүлы.
«ЕҢЛІК -  КЕБЕК», опера. Ә-тің осы аттас траге- 
диясының негізінде музыкасын Ғ. Жұбанова жаз- 
ған. Прологтан, үш белімнен (7 суретті) жене эпи- 
логтан тұрады. Премьерасы 1975 ж. 24 каңтарда 
етті. Либреттосы-С. Жиенбаевтікі, коюшы-режис- 
сері -  Ә. Мәмбетов, дирижері -  Т. Османов, су- 
ретшісі -  А. С. Кривошейн, хормейстер! -  Б. Жа- 
манбаев. Операның сөздік мәтініне Ә. трагедия- 
сының сөздері кіргізілгендіктен, шығарманың 
көркемдік куаты сакталған, драманың сюжеті мен 
опера сюжеті бір-біріне үксас. Образдарды салыс- 
тырып Караганда, карама-карсы екі такырып -  
махаббат такырыбы мен кайгылы тагдыр такы- 
рыптары шиеленіс аркылы керініс тапкан. Опера- 
лык түр мен ұлттык жанрлардың (ән, куй, айтыс), 
музыкалык және драмалык керіністердің, лиро- 
эпикалык шыгармалардың шеңберінде жузеге 
асырылган біртүтас шыгарма әрі композиторлык, 
әрі орындаушылык шеберліктің дамуына игі ыкпа- 
лын тигізген. Жүбанованың операсы нәзік психо
логизм мен романтикалык рухка кұрылган.

А. Омарова.
ЕҢЛІК -  КЕБЕК МАЗАРЫ, Ералыжаэығының шы- 
гыс жагындагы Шубартебе деген жерде. Семей- 
Қарауыл жолының бойында. Жыл еткеннен кейін 
тастан калка-корган орнаткан. Кейін арнайы келіп, 
керген Біржан сал тас калаушы ұста Рыскедді де
ген кісіге тапсырып, кірпіштен мүнаралы күмбез 
түргыздырган, Бертін келе кабір кұлап, мүжіліп 
тозган. Қазір бейіт басында 1960 ж. кейінгі үрпак 
тұргызган іргесі биік куб тәрізді, биік мүнарасы 
киылган ұзынша пирамидага үксайтын еңселі 
ескерткіш бар. Ә. «Еңлік -  Кебекті» алгаш койган 
Ойкүдык -  жакын арада. Еңлік пен Кебектің соңгы 
паналаган жері Кіші Ордадагы үңгірлі Үйтас та 6 - 
7 шакырым жерде. 1764-1770 ж. шамасында То- 
быкты руының ер жігіті Кебек пен Матай руының 
сүлу кызы Еңліктің арасындагы сүйіспеншілік 
сезім екі рудың арасындагы жер дауларынан ту- 
ган араздыктан кедергіге үшырайды. Ушыккан 
араздык, Еңліктің айттырылган жері, далалык 
әсіре намыскойлык, ру билерінің екі жүзді саяса- 
ты т. б. себепші болып, Кебек пен Еңлікті елден 
жырактап кетуге мәжбүр етеді. Алдында Матай 
жагының арыз-сәлеміне менсінбей караган Тобык-
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тының биі Кеңгірбай іс насырға шауып, ауыр ба- 
рымтаға ұласқан соң, Матай жағының даушыла- 
рына Кебектер жасырынған жерді нусқап, билігін 
өздеріне береді. Екі жасты ұстап алып, Ералы жа- 
зығында атпен сүйретіп өлтірген. Еңлік -  Кебек 
оқиғасы жайында ел арасында айтылып жүрген 
жыр-дастандарды, Шәкәрім мен Мағауия шығар- 
ған поэмаларды Ә. қазақ топырағындағы алғашқы 
сахналық қойылымға айналдырып, көркемдігі өте 
жоғары трагедия жазумен қатар, ғылыми-зерттеу 
еңбектерінде де сөз еткен. «Абай жолы» роман- 
эпопеясының «Ақын аға» тарауыңца: «Топтың ал- 
дында озғындап келе жатқан Абай бір кішкене 
төбешікке қарай тартты. Ол төбенің басына шық- 
қанда барлық аттылар сәл ғана томпайып жатқан 
ескі екі моланы көрді... -  Осы жалғыз мола, осы- 
нау елсіз жотаға пайда болғалы, міне биыл жуз 
рет жадырап жаз, кірбең тартқан күз кепті... Бұида 
жатқан бір қыз, бір жігіт. Жігіті Кебек, қызы Еңлік 
атанушы еді! - деген кезде Абайдың үні ажарла- 
нып, машықты қалпына ауысып, қатаң сөйледі» 
деген жолдар бар.

Ш. Елеукенов.

«ЕР АҒЫБАЙ», дастан. Кенесары Қасымулы бас- 
таган улт-азаттық қозғалыстың (1837-1847) 
белгілі батыры, Кене ханның оң қолы -  Ағыбай 
батыр туралы жыр. Ағыбай (1802-85) -  қазақ хал- 
қының тәуелсіздік жолындағы күрескерлерінің 
бірі. 1824-1826 ж. Қарқаралы округі қазақтары- 
ның жерден айрылғаннан кейін туған көтерілісін 
басхарған. 1832 жылдан Саржан мен Есенкелдінің 
қасында журіп, олар мерт болғаннан кейін Кене
сары кетерілісінің басынан аяғына шейін қатыса- 
ды. Кенесары қаза тапқан соң, Ағыбай қазіргі 
Ақмола жағына қоныс аударып, Қайрақты деген 
жерде 83 жасында қайтыс болды. Ә. езінің «Әде- 
биет тарихы» атты еңбегінде тарихи жырлардың 
түп-төркінін, туу себегттерін ашып, Кенесары қоз- 
ғалысының бел батыры, бастан-аяқ көтеріліс тол- 
қынында жүрген Ағыбай тағдырын сол тарихи 
оқиғамен байланысты қарастырған. Ал «Хан Кене» 
пьесасында Агыбай Кенесары батырларының бірі 
ретінде шынайы бейнеленген.

Қ. Мәдібаева.
ЕРАЛЫ ЖАЗЫҒЫ, жер атауы. Ә-тІң «Абай жолы» 
роман-эпопеясы мен «Еңлік -  Кебек» трагедиясын- 
да баяндалатын негізгі окиғалар өткен жер. Ол «Ера

лы қорығы» деп аталатын ені 20, узыңдығы 60 ша- 
қырымға созылатын бул алқап Орда мен Доғалаң 
тауының арасын алып жатыр. Шебі шүйгін, жазғы- 
тұрымғы жайылма су узақ сакталады. Кеңгірбай 
би мен Ырғызбай бидің кыс -  қыстауы, жаз -  ша- 
бындығы болған ата конысы. Шығысында Абай 
туған Қасқабұлақ пен Еңлік -  Кебектің, жазықтың 
ортасындағы қасқа жолдың бойында Ералы 
Кеңгірбайүлы мазары бар. Батысыңдағы Акшоқы- 
ның етегін Қүнанбай қоныстанған. Сол кыстаудың 
шетіңдегі үлкен зиратка Құнанбай мен оның үрпақ- 
тары және Мүхтардың атасы Әуез жерленген. Ера
лы жазығының ортасындағы «Ойқүдық» деген жер
де 1917 ж. маусым айында Ә-тің «Еңлік -  Кебек» 
пьесасы жапсырмалы киіз үйде сахнаға қойылды. 
Ол араға белгі тас орнатылған. Оның шығысына 
қарай 8-9 км жерде Еңлік-Кебек мазары бар.

Т. Журтбай.
ЕРБОЛ Көмекбайүлы (1843-1884), Абайдың досы, 
Бекенші руынан. Ол сезге жүйрік, енерлі, билік 
істеріне де араласады. Абай алғаш онымен Сүйін- 
д ік ауылында танысады, олардың достасуына 
Тоғжанмен екі араға дәнекерлік жасауы себеп 
болады. «Осы кездескеннен бастап, Абай Ербол- 
ды бес күн жібермей, өз ауылыңда қонақ етті. Не- 
ше алуан ойындар ойнады. Әңгімелер айтысты. 
Кеш сайын ән салып, үзақ сауық қүрысты. Сол 
күндер ішінде Абай өз өлеңдерін де айтты. Ербол 
еңдігі сырласы боп алды. Өміріңце алғаш рет осы 
жігітке Абай ез жүрегінің сырын ашты» («Абай жо
лы», «Шытырманда» тарауы). Осыдан олардың 
достығы емірлерінің соңына дейін жазылмайды. 
Дерек айтушылардың әңгімелерінде Қүнанбайдың 
олардың достығына күдікпен қарағандығы айты- 
лады. Оның: «Ерболдың басын Ыбырай алады, 
Ыбырайдың басын Ербол алады күңдердің күнін- 
де» деген көрегендігін Күшік Тобықты болысын 
сайлауда Е-дың Оспанды емес, Бөкенші Күнту 
Шоңқаұлын еткізуді ұйымдастырғаны Абайдың 
жанына қатты батуы растайды. «Көңілім қайтты 
достан да, дүшпаннан да» деген елеңін осы оқиға- 
дан кейін жазады. Е. Семейден қайтып келе жа- 
тып, жол үстінде ауырады да, кенеттен қайтыс бо
лады. Шыңғыстау бөктеріндегі Қарауыл өзенінің 
бойына жерленген.

Т. Әкім.

ЕРГӨБЕКОВ Қүлбек Сәрсенүлы (1952 ж. т.), әде- 
биет зерттеуші. Филология ғылымының докторы 
(1995), профессор (1996), Ғылыми еңбектері казак 
әдебиетінің мәселелеріне арналған. «XX ғасыр ба-

' -
«Еңпік пен Кебек мазары- 

Суретші Н. Өтепбаев 
Тушь, кылкалам 1993



сыңдағы қазақ әдебиеті» (1994) зерттеу еңбегіңде, 
“Ғұмырнамалық проза және кейіпкер парасаты» 
деген мақаласында көрнекті қалам қайраткер- 
лерінің, соның ішінде Ә-тің өмірінен жазылған та- 
рихи прозалық шығармаларға шолу жасады («Жұл- 
дыз», 1989, №1, 181-187-беттер). Ал «Абай» романы 
қалай жарыққа шықты?» атты ғылыми мақаласын- 
да Б. Кенжебаев, Қ. Шаңғытбаев сыңцы абзал аза- 
маттардың қиын кезеңде көмек-жәрдемі арқасын- 
да жарық көргенін, ромаңды шығаруға қарсы бол
тан коммунистік идеологияның солақай, ұрда-жық 
саясатшыларының қырсық-кедергілерін әңгіме ет- 
кен («Мұхтар мұрасы», А., 1997, 23-38-беттер). 
ЕРҒАЛИЕВ Хамит (1916-1997), ақын, Қазақстан- 
ның халық жазушысы (1986). ҚазКСР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1982). Е-тің тырнақ алды 
өлеңдері 1936 ж. облыстық газетте жарияланды. 
Содан бастап 30-дан аса жыр жинақтары шықты. 
Туған жер мен өскен ел, бейбітшілік пен соғыс, 
адамгершілік пен бейбіт еңбек, өмір тынысы, за- 
ман келбеті, достық пен махаббат т. б. тақырып- 
тарды жырлады. Дастандарында еңбек адамда- 
ры мен замандастар бейнесін сомдады, қазақ 
әдебиетінің поэма жанрын молықтыра түсті. Ше- 
тел жазушыларының көптеген шығармаларын ка
зак тіліне аударды. Е. өз әріптесі әрі замандасы 
болтан Ә-тің 60 жылдык мерейтойына арнап «Та
лант туралы жыр» (1957), казасына байланысты 
«Өлмес жанның өзіне уксап батам» (1961), 75 жыл
дык мерейтойына арнап «Әуезовпен әңгіме» 
(1972), 100 жылдык мерейтойына арнап «Әуезов 
кім, бізкім»аттыөленщерін, «Мухтар Әуезов туралы 
аңыз» кантатасының мәтінін (музыкасы Ғ. Жұ- 
банованыкі, 1965)жазып, улы жазушының бейнесін 
мәңгі есте калдырута көп үлес косты. Үлы жазу- 
шы Е-тің шытармашыльғы жөніңде: «Біз Хамиттен 
аркауы катаң акылды шабыт, алтыр шабыт жыр- 
ларын мейлінше мол тосута болады деп білеміз. 
Ол ізденгіш те және көбінесе тапкыр да. Әсіресе 
реалистік дәстүрдегі нактылык (конкретность) 
Хамиттің үлкенді-кішілі шытармаларынан жаксы 
көрінеді. Қуантарлык жаксылыктарды көпсезесің» 
деп жотары бата берген.

Т. Әбдірахманова.

ЕРҒАЛИЕВА Райхан Әбдешкызы (1954 ж. т.), 
өнертанушы. Өнертану тылымыныңдокторы (2001). 
Қазакстан бейнелеу өнерінің проблемалары, казір- 
гі казак сурет өнері мен мүсін өнерінің халыктың 
ауыз әдебиетімен, дәстурлі мәдениетімен байла- 
нысы жайыңда Қазакстан, ТМД еддері, алыс ше- 
телдер басылымдарында 90-та жуык тылыми мака- 
лалары шыкты. «М. О. Әуезов және оның Қазак- 
стан бейнелеу өнеріндегі кейіпкерлері» атты ма- 
каласында («Мухтар Ауэзов и современная лите
ратура», А., 1987) Ә. шытармашылытына арналтан 
Б. Урманче, С. Мэмбеев салтан жазушы портрет- 
тері сиякты Қазакстанның белді суретшілерінің 
еңбектері талданады. Онда Ә. шьғармашылытын- 
даты терең психологизм элементтері шынайы
көрініс тапкандыты баяндалады. „  ^

С. Маилыбаева.

ЕРЖАНОВ Манарбек (1901-1966), әнші, компо
зитор, домбырашы, куйші, актер. Қазакстанның 
халык артисі (1938). Репертуарыңда классикалык 
улгідегі әндермен катар, езі шытартан жуздеген 
туыңдылар бар. Е. дарынды әнші тана емес, соны- 
мен бірге сахна саңлактарының бірі. 1926 ж. Қазак 
драма театрында койылтан Ә-тің «Айман -  Шол- 
панындаты» Жарастың рөлінен бастап, актерлык-
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артистік таланты жаркырай түседі. Осы театрда, 
кейінірек ашылтан Қазак музыка театрында ойнап, 
өзінің дарынды әнші-актер екендігін танытты. 
Кезінде Манарбек пен Жүсіпбек Мұхаңның үйіне 
барып, Абайдың әндерін үйренеді. Сонда Ә. екі 
әншіге де жаксы бата беріп: «Бұлар натыз әншілер 
екен, бірак Манарбек әнді жылдам үйреніп алып, 
сәдцен кейін умьпып калып, кайтадан есіне түсіруді 
керек кылады екен» дейді (Л. Хамиди. «Теңіздей 
терең білімдер», «Қазак әдебиеті», 1977, 30 кыр- 
күйек). Е. 1936 ж, Мәскеуде өткен казак өнері мен 
әдебиетінің онкүндігіне катысты. «Қыз Жібекте» 
Шегенің, «Ер Тартында» Саканның, «Жалбырда» 
Елеместің түлталарын бейнеледі. Е. -  композитор 
ретіңде кептеген ән, күйлердің авторы.

3. Қсюпақов.
ЕРЖАНОВ Мэлс Төлекулы (1931-1992), театр 
суретшісі. Оның театр суретшісі ретіндегі мумкін- 
дігін толык таныткан еңбегі Ә-тің «Қарагөз» траге- 
диясының койылымына жасатан декорациялары 
болды. Шытыс Қазакстан облысының Акжар 
аудандык халык театрында декорацияланып, 
сахналанған «Қарагез» спектаклі аса жоғары ба- 
ғаланып, Мәскеудің Кремль театрында өнер керсе- 
ту кұрметіне ие болды, Е. сәндеп, безендірген «Ка
рагез» трагедиясының үш эскизі мен ойынға каты- 
сушылардың Мәскеу театрының тарландарымен 
бірге түскен суреттері мен койылымның сахналык 
керіністері «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталы- 
ғының корыңда сактаулы.
ЕРЖАНОВА Айнаш(Әйнеш;  1914-2002), актри
са. Ә-тің пьесаларындағы Шолпан («Айман -  Шол- 
пан»), Жузтайлак («Тунгі сарын») релдерінде 
ойнады. «1934 ж. 22 каңтарда «Айман -  Шолпан» 
койылымы аякталған соң, сахна ашылып, спек- 
такльдің авторы шакырылды. Мухаң маңдайы 
жаркырап шыға келгенде, журт ыкыласы ерекше 
болды. Ол Күләш пен А-ты кұшактап, беттерінен 
сүйді. Табыстарымен куттыктады. Спектакльөткен 
үш кунде де залда ине шаншитын бос орын бол- 
мады» деп макала авторы еске алады («Егемен 
Қазакстан», 1997, 17 мамыр).
ЕРЗАКОВИЧ Борис Гиршевич (1908-1997), ком
позитор. Қазакстанның еңбек сіңірген өнер кай- 
раткері (1945), өнертану ғылымының докторы (1966), 
ҚазКСР ҒА-ның корреспондент мүшесі (1967), про
фессор (1970). Ә-тің бағалауы бойынша, Б. Г. 
Ерзаковичтің ұзак, тынымсыз еңбегінің аркасын- 
да, музыкалык-этнографиялык зерттеулерінің 
нәтижесінде, республиканың кеп жерлерін аралап 
шығуының аркасында казак музыкасы езінің 
әлеуметтік мазмұны жағынан жаңа кептеген музы- 
калык шығармалармен толыкты. Е. 1935 ж. Абай- 
дың музыкалык мурасын сактауға деген Ә-тің кам- 
корльғы аркасында акынның әңдерін інісі Ыскак- 
тың баласы Әрхам Ыскаковтан (1886-1963) Семей 
каласында мумкін-кадерінше толык жазып алады 
(«Мұхтар Әуезов әлемі», А., 1997, 40-44-беттер). 
Абайдың музыкалык мұрасы жайлы макалалардың 
авторы либреттосын Әуезов жазған «Абай» опера- 
сының музыкасының авторлары А. Жұбанов пен 
Л.Халилды жайында макалалар жазған.

А. Омарова.
ЕРКЕЖАН Ибаккызы (1858-1927), Оспан Қунан- 
байулының бірінші әйелі. Жазушының жинаған 
деректерінен: «Қажы кетіп бара жаткаңца (Омбыға
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айдалғанда) Шақанның әкесі Ибақ жолда қонақ 
етеді. Содан барып Қажы қүда болады кейін» де
ген жопдар кездеседі. Құнанбай Алшынбаймен де 
осыңдай жолдармен құда болысқан. Оспан Е-нан 
басқа Зейнеп, Торымбала деген әйелдерінен де 
бала көрмейді. 1891 ж. қайтыс болғаннан кейін, 
үшеуін үш ағасы -  Тәкежан, Абай, Ысқақ әмең- 
герлік жолымен алады. Е. өз қалауымен Абайға 
қосылады. Шындықтағы Е. мен шығармадағы 
Е-ның айырмашылығы сол -  романда ол Абаймен 
қосылмайды, Романның 3-кітабындағы біраз тар- 
тыс Е-ға байланысты ербиді. Бұл Оспанның мал- 
мүлкі, оған ие жесірлері бөліске түскен кезде бо
лады. Бәрінің кекейін тескені -  Е-ның қолыңдағы 
Қүнанбайдың қара шаңырағы, оған кімнің қолы 
жетсе, букіл байлықты сол иемденеді. Бүған 
әсіресе Тәкежанның баласы Әзімбай мен Ысқақ- 
тың әйелі Мәніке қатты қызығады. Қанша ырғас- 
қанмен, амал-айла істегенмен, Е-ның кенбесіне 
көздері жеткенде: «Оспан үйі орнында түрсын. 
Еркежан бүрынғыша үлкен үйде отырсын. Бірақ 
ол үйде тек Абай нәсілі ғана болмасын. Олардың 
мал-дүниеге бас-кез болуға жастары да кем жене 
езге екі туыстың көзі үлкені уй мүлкіне ортақта- 
сып отыратын болсын» деген шарт қояды («Абай 
жолы», «Қоршауда» тарауы). Абай қарсы болмай- 
ды. Е. Жидебайдағы Оспан мен Абай жатқан бе- 
йітке жерленген.

Т. Түрғанбаев.

«ЕР КӨКШЕ», жыр. Ер Көкше шамамен 14-15- 
ғасырларда өмір сүрген. Ер Қосай батырдың әкесі. 
В. В. Радлов жазып алған «Е. К.» жырының басы 
Көкше жайында айтылса, әрі қарай Ер Қосайдың 
ерліктері жырланады. Г. Н. Потанин, А. Хангел- 
дин, Мәшһүр Жүсіп Көпеев жазып алған нүсқала- 
ры бар. Қырғыздың «Манас» эпосында да Көкше 
есімі кездеседі. Бүл нүсқалардың бәріңде дерлік 
Ер Кекше мен Ер Қосай бірге жүреді. Ә. «Қазақ 
ССР тарихының» 1-томына (1957, 212-228-беттер) 
арнап «Қазақтың ауыз әдебиеті» атты макала жаз- 
ды. Осында «Қарабек», «Ер Көкше», «Қобылан- 
ды», «Қамбар» сияқты ерлік дастандар Қараханид- 
тер заманында және XII-XIV ғасырлардағы кып- 
шактардың түсында шыққан» десе, «Ер Көкше» 
жырына кыскаша тоқталып, «қырғыз эпосы «Ма- 
наста» Ер Кекше дейтін қазақ басты батырлардың 
бірі болып, соғыстарға катысып жүр еді, «Ер 
Кекшенің» В. В. Радлов жариялаған қазақша нүсқа- 
сында Манаша батыр Кекшенің досы болып кер- 
сетіледі дейді. _
«ЕР ҚАБАНБАЙ», тарихи жыр. 18 ғасырда шык- 
қан. Қаракерей Қабанбай батырдың ерлік жорык- 
тарын жырлайды. Хан батыр, бас батыр, дарабоз 
атанған Қабанбай туралы жырлардың бірі. Негізгі 
идеясы -  ата жұрттың бостандығын ардақ туту, 
туған жердің тыныштығын қорғау. Жырда тарихи 
адамдардың есімі, нақты географиялык атаулар 
кездеседі. Демек жыр тарихи деректерге негізде- 
ліп шығарылған. Ә. «Қазақ әдебиетінің тарихын 
жасау мәселелері» атты макаласында бірнеше та
рихи жырдың тыңнан қаралып, тузетуден еткенін 
айта келіп: «Бурынғы қалпында бірінші томға, тари
хи жырлар катарына кіруге лайығы болмаған «Қа- 
банбай» жыры да кірген-ді. Бүгінгі Үлы Одақ кө- 
леміңде достас, бауырлас болып отырған кейбір 
елдерге Қабанбайдың шабуылын айтатын жыр

шьғарып, бұл жырды да соңғы ісімізде тексеру- 
ден шығарып тастадық» деп, атакты дастанның 
касіретке ушырағанын жазған, ^  Баутан

«ЕР ҚОСАЙ», жыр. Тарихта белгілі Ер Көкше ба- 
тырдың баласы. Ә. зерттеулерінде айтылады. Ша
мамен 14-15 ғасырларда өмір сурген. Оқиға 
желісінде қиял-ғажайыптық әрекеттер мол ушыра- 
сады. Жырдағы қалмақпен соғыс окиғалары кейінгі 
кездерде қосылған сиякты. Жырдың бірнеше нуска- 
лары бар. Олардың сюжеттік желісі уқсас. Негізгі 
идеясы -  ел корғау, отаншылдык, ел бірлігін сак- 
тау. Ә. «ҚазақССРтарихының» 1-томына(1957, 212- 
228-беттер) «Қазақтың ауыз әдебиеті» атты тарау 
жазды. Бұл еңбектің қазақ эпосына арналған 
бөлімінде автор «...Ер Сайын, Қамбар, Алпамыс, 
Ер Қосай, Төрехан, Телағыс, Құбығыл және басқа- 
лар жайындағы эпостық дастаңдар қыпшақ, ноғай 
қалмақтарға карсы бірлесе отырып жургізген со- 
ғыстарын көрсететінін баяндаған.
«ЕРЛІК ЕЛДІК СЫНЫ», жазушының очеркі. 
«Социалистік Қазақстан» газетінің 1941 ж. 9 шідде- 
дегі санында жарияланған. Газеттік нұсқасы қыс- 
қартылған түріңде берілген, толық нұскдсы Ә-тің 20 
томдық шығармалар жинағыңда жарияланды. Жауға 
қарсы ашу-ызамен, шынайы патриоттық сезіммен 
жазылған. «Совет халқында ... ерекше ардакты 
саналатын ең қастерлі қасиет -  Отан жолындағы 
ерлік» дәріптеліп, «тіл айырмасы, тек айырмасы, 
жас айырмасы, жыныс айырымы баршасы да Отан 
сүйер ерлік алдында айырмыс боп көрген емес» 
деп ерлікті ардақтайды. «Бізде азамат сыны -  ерлік, 
ерлік -  өзі елдік сыны» деген сөздерді очерктің 
негізгі темірқазығы еткен. «Ерліктің ез тірлігінде 
езгеше қадір тутқан елдің бірі -  қазақ халқы», «Жай 
сую емес, жар сүю емес, жанынан артык керіп, 
журтын сүю, халқын сую сезімімен» уштастырады. 
«Бұл суюден қасиетті сую жоқ», «Ел басына күн туған- 
да» туған жерін, халқын қорғау үшін жауға қарсы 
тайсалмай аттанған ер Жәнібек, Қобыланды ба- 
тырлардың «езін-езі тасқа тусер асылдай, өткір қай- 
рап алу ушін...» айтқан серт сездерін келтіреді. 
«Жары ерлік жорьғына кеткеңде, елдің панасы бол
тан» Қуртқаны «Ел -  Отанның ары үшін ері жанын 
қиғанда, сол елдің әлсізі мен күйсізіне бұл адал 
ана болып шығады» деп енеге етеді. «Елі ушін 
«еңірегенде етегі толған» халық қамқоры Қамбар 
батырды «жұрт жаныңдай керді. Жадынан атын тас- 
тамады». «Сонымен қатар ескінің де еңсесі биік 
ерлігін біз қадірлейміз. Үлгі болар мінезін енеге 
етеміз» деп ойын ербітеді. Мақаланы «пәле баста- 
ған олар болса, жеңісті тойлайтын біз боламыз. Ер 
елдің екі болмас серті -  осы!» деген нық сенімге 
толы жолдармен аяқтайды.

С. Қорабай.

«ЕРЛІК ЕТКЕН КОЛЛЕКТИВ», жазушының мака- 
ласы. Ә-тің казак даласының басынан еткен килы 
заман мен екіталай күндерді баяндайтын «Түнгі 
сарын» атты пьесасы 1937 ж. наурыздың 4 куні 
түңғыш рет орыс драма театрында, аудармалар- 
дың алғашкысы болып койылды. Осы койылымға 
орай, жазушының «Е. е. к.» атты макаласы «Соци- 
алды Қазакстан» газетінің 1937 жылғы 6 наурыз- 
дағы санында «Қазак пьесасын орыс актерлары- 
ның орыс театрында ойнауы -  ірі жаңалык, суй- 
сінерлік уакиға» деген айдармен басылды. Мака
ла Алматыдағы орыс драма театрында Ю. Рутков- 
скийдің режиссерлігімен казак пьесасының сәтті 
койылуына байланысты жазылған. «Өздері шала
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білетін өмірдің, тарихтың 
жұмбақ түйіндерін образдар 
арқылы бұлжытпай ойнап бе
ру оңай іс емес болатынын 
білген театр коллектив! қой- 
ылымға батылдық пен ізден- 
гіштігі арқасында мол жұмыс- 
тар атқарып сәтті қоя» біл- 
гендігін, сахнада етіп жатқан 
қайшылықты өмірдің кезең- 
дерін түсіне біліп, оқиғаға Т е 
рек бойлап, нанымды сурет- 
тегенін жоғары бағалап: «Ка
зак мәдениеті, қазақ әдебие- 

тінің кеңірек өріске шығып, кепке мәлім болуы 
женінде мынадай іс, үлкен бір өнімді жол екенін 
көрдік. Орыс сахнасында көп сезім, қатты әсерлі 
боп керіне алды. Екіншіден -  қазақты қазақ етіп, 
барынша үқсатып, илаңдыра ойнады. Декорация, 
музыка, киімдер де бір-біріне уйлесіп, спектакльді 
Рутковский үлкен творчестволық оймен әдемі 
меңгергендігін көрсетті» деп жазған автор. Алғаш- 
қы нүсқасы өзгертілмей, жазушының 20 томдық 
шьіғармалар жинағының 17-томында жарияланды 
(А., 1985, 73-74-беттер).

С. Майлыбаева.
ЕРМАҒАМБЕТОВА Шекер (1903-1986), партия, 
кеңес қайраткері. 1938-1955 ж. Жоғарғы Кеңес тө- 
ралқасы төрағасының орынбасары, 1955-59 ж. 
соңца наградтау бөлімінің меңгерушісі болды. 1938 
жылдан бастап Қазақстан Жазушылар одағының 
басқармасы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің адцы- 
на көрнекті қазақ жазушысы М. Әуезовтің кеңес 
өкіметі мен қазак әдебиетін дамытудағы еңбегін 
ескере отырып, «Қазақстандағы біріккен Мемле- 
кеттік Саяси Басқармасының төтенше өкілеттігінің 
жаныңдағы үштіктің N“ 116 мәжілісінің 1932 жылғы 
20 сәуірдегі шешімі бойынша ...Қылмыс кодексі- 
нің 58/10, 57/7, 58/11 және 58/3-баптары бойынша 
жауапқа тартылып, үш жыл концлагерьге қамалу 
туралы» үкімін қайта қарап, жазушының анкета- 
сындағы «сотталған» деген сезді алып тастауға 
арнайы қаулы қабылдау туралы мәселе қойды. 
1943 ж. ақпан айында өткен Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің сессиясында С. Мұқанов сөз сөйлеп, 
Ә-тің мәселесін шұғыл шешу туралы үсыныс жаса- 
ды. Сотталған қылмыскерлердің арыздарын қарау 
және кешірім (амнистия) жасау туралы арнайы ко- 
миссиясы «М. Әуезовтен «сотталған» деген айып 
үкімі алынсын» деп қаулы шығарды. Е. Жоғарғы 
Кеңес төрағасының орынбасары ретінде осы мәсе- 
леге тікелей араласып, Казахстан Компартиясы 
Орталық Комитет! мен Кау!пс!зд!к комитет!н!ң, 
басқа да шығармашылық одақтардың ресми жау- 
аптарын ұйымдастырып, мәселен!ң дұрыс ше- 
ш!лу!не ықпал жасады және Ә-т!ң ақталуын қос- 
тап дауыс берд!.

Т. Қудакелдіүлы.

ЕРМАКОВ Жүрс!н Моддашұлы (1951 ж. т.), ақын. 
Б!рнеше жыр жинақтарының авторы. Казақтың 
айтыс өнер!н!ң жандануы мен дамуына үлкен 
еңбек с!ң!рд!. 1995 ж. Абайдың, 1996 ж. Жамбыл- 
дың туғанына 150, 1997 ж, Ә-т!ң туғанына 100 жыл 
толуына орай халықаралық жыр мүшәйрасында
2-жүлдеге ие болды. Үлы жазушыға арналған өлең-
дер топтамасы жарық көрд!. „  ^  _

^ С. Журтбаи.

ЕРМЕКОВ Әл!мхан Әбеуүлы (1891-1970), мемле- 
кет және коғам қайраткер!, “Алашорда’’ үк!мет!н!ң
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мүшес!, қазақ халқынан шыққан түңғыш матема
тика профессоры (1935), Семей гимназиясын 
(1912) б!т!ргеннен кей!н, сол жылы Томск техноло
гия институтына түсед!. Оқудағы кез!нде Шоқан- 
ның досы Н. Ядринцев, Г. Потанинмен танысады. 
Е. 1913 ж. Потанинд! Казақстанға шақырады, қазақ 
ауыз әдебиет! үлг!лер! мен жыр-дастандар жинауға 
көмектес!п, оларды орыс т!л!не аударып беред!. 
Осы жылдарда ол Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсы- 
нов, Ж. Ақбаев, М. Дулатовтармен танысып, үлт 
азаттығы жолындағы күреске қатысады. 1917 ж. 
Ақпан революциясынан кей!н, Томскщег! оқуын 
5-курстан уақытша тоқтатып, саяси күрес !с!не бел- 
сене араласады. 1917 ж. 21-26 ш!лдедег! Бүк!лқа- 
зақтық съезге Семей облысынан делегат болып 
қатысып, II Бүкілқазақтық съезде (5-13 желток- 
сан, 1917) Алашорда үкіметіне мүше болып сайла- 
нады. 1917-18 ж. Алаш автономиясы, Уакытша 
СІбІр үкіметі, Комуч, Башкүрт үкіметі, СІбІроблыс- 
тык думасы, Уфа директориясы атынан Колчак- 
тын Омбы үкіметімен келіссөздер жүргізеді.
1918 ж. 2 сәуірде Ә. Бөкейханов және X. Ғаббасов- 
тармен бірге Семейден тікелей байланыс аркылы 
большевиктер үкіметінін басшылары Халык Комис- 
сарлар Кенесінін төрағасы В. Ленин, Үлт ІстерІ Ха
лык комиссары И. Сталинмен Алаш автономиясын 
тану жөнінде келіссөздер жүргізеді. 1919 ж. Ала
шорда үкіметі күшпен таратылғаннан кейін Семей 
губревкомынын мүшесі, кейін Казак өлкесін бас- 
кару жөніңдегі әскери-рев. комитеттін мүшес! әр! 
төралка төрағасы болып кызмет аткарады. 1920 ж. 
17 тамызда Ленин төрағалык еткен мәжілісте бола- 
шак КАКСР шекарасын белгілеу мәселес! бойын
ша баяндама жасап, казак жерінің тұтастығын кор- 
ғап калады. 1921-22 ж. Каркаралыда халык ағарту 
Ісімен айналысып, 1923 ж. ТомскІдегІ окуын бі- 
тіреді. 1924-25 ж. Семей губ. аткару комитет! мен 
губ. жоспарлау комитет! төрағасынын орынбаса
ры, 1925-26 ж. КАКСР Мемлекеттік жоспарлау 
комитет! төрағасынын орынбасары қызметтерін 
аткарады. 1926 жылдан бірынғай ғыл.-педагогтік 
кызметке көшіп. Казак жоғары пед. институтында 
окытушы, жаратылыстану-математика факульте- 
т!н!н деканы (1926-28), Казак мемл. универси- 
тетінде (1930 жылдан Казак пед. институты) до
цент, Казак мемл. зоотех.-мал дәрігерлік институ
тында доцент, проф., кафедра менгерушіс! (1929, 
1932-35). Казак тау-кен металлургия институтында 
проф., математика жене теориялык механика ка- 
федрасынын менгерушіс! (1935-37), Куйбышев 
жоспарлау институтында кафедра менгерушіс! 
(1938), Шымкент технология институтында матема
тика кафедрасынын менгерушіс! (1947-48), Кара
ганды тау-кен институтынын ага окыгушысы (1955- 
58) кызметтерін аткарды. 1958 жыддан кейін гыл.- 
педагогтік кызметтен біржолата шеттетілді.
Е. кенес өкіметіне, коммунистік-репрессиялык жү- 
йеге карсы кызмет!, Алаш партиясын кұрысып, 
Алашорда үкіметіне мүше болтаны үшін бірнеше 
рет жазыксыз жазага тартыдды. 1930-32 ж. Э-пен 
бірге ек! жыл турмеде отырады. 1938-47 ж. реп- 
рессияга ушырап, сталиндік лагерьде азап шегед!, 
б!р жылгы үзілістен кейін 1948 ж. камауга алы- 
нып, 1955 жылга дейін турмеде отырады. Негізг! 
гылыми енбектер! ыктималдык теориясы мен ма- 
тематикалык статистика, казак тіліндег! матема-
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тика терминологиясы мәселелеріне арналған. «Үлы 
математика курсы» (1935, 1-бөлім), «Қазақ тілінің 
математика терминдері» (1936) еңбектері жарық 
көрген. Е. Алашорда кайраткерлерімен бірге қыз- 
мет істеген. Ә-ті қызмет бабыңда, достық, рухани 
қарым-катынаста жақсы білген, хат-хабар жазы- 
сып турған, сол үшін 30-жыддары бірге қуғындал- 
ған М. Әуезов, Ж. Аймауытов, Ә. Ермеков, 
Ж. Төленевтер 1920 ж. 13 наурызда Қазревкомға, 
СІбревкомға және А. Байтурсыновқа хат жолдап, 
улт зиялыларын бұрынғы саяси кызметі ушін қу- 
ғынға ушыратуды біржола тоқтатуды, өйткені он- 
дай әрекет халықтың болашағына орны толмас 
зиян келтіретінін қатты ескерткен. («М. Әуезовтің 
өмірі мен шығармашылық шежіресі», 1997, 49, 103, 
128, 138-беттер).

М. Қүл-Мүхаммед.
ЕРМИЛОВ Владимир Владимирович (1904-1965), 
орыс әдебиет сыншысы. КСРО Мемлекеттік сый- 
лығының лауреаты (1950). Ә-пен шығармашылық, 
достык карым-катынасын узбеген. «М, Әуезовтің 
«Абайы» атты мақаласында бұл эпопеяның тұтас 
бір халык, оның тарихы, турмыс-тіршілігі, даныш- 
пан Абай туралы, қазақ халқының жаркын бола- 
шағы туралы аса көркем, дарынды шығарма» 
екенін жазды («Литературная газета», 1949, 10 сә- 
уір). Ә. «Драматургияның заңы туралы кейбір ой- 
лар» атты макаласында жазушы шеберлігі жайын- 
да мәселеге өз пікірін білдіре келіп, Е-тің сын ма- 
қалаларының мән-мазмунына тоқталған. 
ЕРМОЛИНСКИЙ Сергей Александрович (1900- 
1975), орыс драматург!, киносценарист. Шығар- 
малары негізінен тарихи тақырыгттарға қуралған. 
Казак халқының біртуар перзенті 111. Уәлиханов 
туралы «Оның күні туады» (1958; М. Блейманмен 
бірге) кинофильміне сценарий жазды. Ә. «Шоқан 
туралы сценарийден эсер» атты макаласында бұл 
шығарманың сәтті шыкканына токталып, «Ермо
линский аса игі іс істе, казак кауымы орыс совет 
жазушысының бул еңбегі үшін улкен алғыс айтуға 
тиісті деп білемін», сценарийдің «50-60-жылдар- 
дың әлеуметтік-экономикалык кескінін әсем аша 
білгенін айткан жөн. Шоканның өзі бул ортада әрі 
ғалым, әрі мемлекет кайраткері болып көрінеді» 
деп, тарихи такырыгтты жаксы игергенін, өмірбаян- 
дык мәліметтерді шебер әрі мол пайдаланғанын 
ерекше атап көрсеткен.
ЕРМҮСА, Абай ауылының адамы. Ә. 1935 ж. елге 
барғанда да, сотые жыддары кезіһше де оның көп 
әңгімесін естіп, көп дерек жазып алады. 1943 ж. 
Абай ауданын аралағанда, Е. «Бірлік» ужымшары- 
ның бастығы екен. Бұл жөнінде «Акын елінде» де
ген очеркінде: «Ермұса улкен әңгімеші, Бапты са- 
бадан күйылған сары кымызын сапыра отырып бір 
күн, бір тун нелер кызык әңгімелер шерткенде, 
бір айтканын кайта айтпайды. Абаймен өзі тіл- 
деспесе де, ұкканы мен канғаны көп ірі әңгімешінің 
бірі -  осы Ермұса» деп жазған. Жазушы осы жолы 
Е-дан «Көкіректе калың шер» деген өлеңді, «Қади- 
ша кыз дауы» деген әңгімені, Базаралы туралы 
бурын естімеген біраз деректерді және Көкбай- 
дың өлеңі деген мына жолдарды жазып алган: 
«Артым елу болғаңда, алдым сексен, Жетпіске кел- 
ген адам-жермен жексен. Көкшенің көп кулары-ай 
күңцеуші едің, Ал мен кеттім орныма егін ексең». 
Е-ның көп әңгімелері эпопеяның сол туста жазы-

лып жаткан 2-кітабына дәл келді де, елеулі дерек- 
тер ретінде жол тапты. Соның біріне «Қадиша кыз 
дауының» романдағы «Салиха кыз дауына» негізге 
айналғаны мысал бола алады.

Т. Әкім.

ЕРНАЗАРОВ Елтай (1887- 1945), партия және 
мемлекет кайраткері. 1928-1934 ж. Қазак АКСР 
ОрталыкАткару Комитетініңтөрағасы кызметтерін 
аткарды. Мухаң Е-ты көрген, әңгімелескен. 1959 
ж. кыркуйекте Оңтүстік Қазакстан облысын арала- 
ғанда, оның мазарына арнайы барған. Осыған 
байланысты, «Оңтүстік Қазакстан» газетінің сол 
кездегі редакторы Әділбай Омаров былай деп 
жазды: «Мухаң Қажымуханның Мінай деген әй- 
елінің үйіне соғып, атакты палуанның бейітін көрді. 
Қабір басында тұрып, облыс басшыларының аты- 
на сын айтты: «Осы өлкеде өлген кісілерді кадірле- 
меушілік бар ма деп ойлаймын. Кеше Ежайға сал- 
ған ескерткішті көрдік. Оны ескерерлік ескерткіш 
деп кім айта алады. Ол обал емес пе? Топырак 
үйіп, ағаш кадапты» («Біздің Мухтар», 1975, 404- 
бет). Ә-тің сынынан кейін екеуінің де басында көр- 
некті ескерткіштер орнатылды.
«ЕР САЙЫН», жыр. Ноғайлы заманыңда туған. Ә. 
1927 ж. Қызылордада шыккан «Әдебиет тарихы» 
окульғында арнайы талдайды. Кітаптың 2-бөлімін- 
дегі «Батырлар әңгімесі» тарауының кіріспесіңде 
батырлар жырын «батырлар әңгімесі» деп атап, 
ертеде, ноғайлы, кырым, кыпшак, кырғыздардың 
бір ел болып журген кезіндегі батырларды улы 
батырлар, беріректе болғандарын кіші батырлар 
деп жіктейді. Ер Сайынды улы батырлардың ката- 
рына коскан. Ә. Ер Сайын атын алғаш рет 1925 ж. 
«Таң» журналының 1-2-сандарында шыккан «Қобы- 
ланды батыр» деген макаласында атаған. Онда 
«Кейінгі казак бірлігіне кірген рулар ноғайлы бір- 
лігінің кезінен Сайын әңгімесін алып шығады» дей- 
ді. Л. Соболевпен бірге жазған «Қазак халкынын 
эпосы мен фольклоры» атты монографиялык еңбе- 
гінде Қобыланды, Қамбар, Тарғын батырларды 
аға батырларға, Алпамыс, Сайыңдарды Іні батыр- 
ларға жаткызады. Мұңда «Әдебиет тарихыңдағы» 
жіктеуге карағаңда айырмашылыктар бар. «Баска 
іні батырлар сиякты, Сайын да көбінесе өз басы 
үй ішінің камы ушін ерлік жасайды» деп, бул ара- 
да «улы», «аға» батырлардан «кіші», «іні» батырлар- 
дың айырмашылығын мезгіл, дәуір турғысынан 
ғана емес, жеке бастарының касиеттерінен де 
іздейді. Бұл еңбекте бурын «Әдебиет тарихында» 
айткандарын сығымдап берген.
«ЕР СЕРІГІ -  СЕРГЕК ОЙ», жазушының макала- 
сы. 1945 ж. «Қазак елі» журналында (N°2) шыкты. 
Бұл -  жазушы мурағатта (№223-папка, 1-11-бет) 
сакталған машинкаға басылған нуска. І^рағатын- 
да соңғы беттері жок колжазба (233-папка, 46- 
53-беттер) нұскасы да бар. Макалада суреттелген 
окиғаның желісін жазушы 1942 ж. білгені туралы 
нактылы деректер Әуезов мұр>ажайы мурағатында 
(№106-папка, 24-25-беттер; №107-папка, 61-бет) 
бар. 1944 ж. Бауыржан Момышұлы майданнан Ал- 
матыға келіп, ҚазКСР Ғылым академиясында 19- 
25 каңтарда окыған әңгіме-лекциясында бул оки- 
ғаның 1942 ж. 7 акпанда болғанын айткан. Осы 
лекцияларға түгелдей катыскан жазушы Момыш- 
улының айткандарын түгелдей конспектілеп, жа
зып алған (№409 папка, 1-60-беттер, «Бауыржан. 
Оның 1944 жылдың январында 6 күн окыған лек- 
циялары»). Ә. осы лекциялардағы окиғаның біреуін 
көркем очеркке айналдырған. Жазушының 20 том-



дық шығармалар жинағының 8-томына жоғарыда 
аталған қолжазба-автографы негізінде машинкаға 
басылған нұсқасы қосалқы пайдаланыдды. Мака- 
лада көркем очерктік сипатпен қатар, прозаға 
келетін жерлер көп. Оқиға Мәскеуді қорғауда аты 
шығып, 8-гвардиялық дивизияға айналдырылған, 
Панфилов басқарған атақты қураманың Б. Момыш- 
улы басқарған бөлімшесінің Трашково едці мекеңці 
басып алуы жайында. Сол кездегі дивизия ко
мандир! генерал Чистяковтың бұйрығы бойынша, 
күші анағұрлым басым жауды басып алу керек. 
Момышұлы бөлімшесін алтыға бөліп (бір беліктің 
командир!, кей!н Совет Одағынын Батыры болтан 
Мәл!к Ғабдуллин), шебер құрылған әскери такти
ка, жоспармен Трашковоны аз шығынмен алған. 
Мақалада әскери қимылдармен қатар жауынгер- 
лер психологиясы, әскери тактиканын тылсым сыр- 
лары, Момышұлынын әскербасылық ерекшел!ктер! 
суреттел!п, көркем образы жасалған,

Р. Әбдіғулов.
«ЕР ТАРҒЫН», казак эпосы. Бұл туралы енбек 
Ә-т!н «Әдебиет тарихы» к!табына «Ер Тарғынның 
кыскаша әнг!мес!», «Ер Тарғын әнг!мес!н!н мән!с!» 
деген такырыгттармен енген. Бұл зерттеу Ә-т!н 20 
томдык шығармалар жинағынын 16-томына да 
(1985) дел осы калпында кайталанып басылған. 
■<Ер Тарғыннын кыскаша әнг!мес!нде» жырдың 
окиғалык мазмұны кара сөзбен және елен уз!н- 
д!лермен баяндалған. Ал «Ер Тарғын әнг!мес!н!н 
мән!с!нде» эпостын тарихи нег!здер! сез болады. 
Ә. “ Е. Т-ды» -  «казак б!рл!г! жасалудан бұрын, 
жеке-жеке рулардын Ноғайлымен көрш! болып, 
Орта Азия тарихыңда, сонымен катар шьгып, жа- 
кын руларша ыстығына куй!п, суығына тонып 
журген кездерін білд!рет!н әнг!мен!н бір!. Сол 
кездег! араластың, жакындыктын белг!сі сиякта- 
нып, Ноғайлы батырынын әнг!мес! казак рулары- 
нын !ш!ңде сакталып калган» (Шығармалар жинағы, 
16-том, 1985, 80-бет) деп сипаттайды. Зерттеуш! 
бұдан кей!нг! ойларын жыр «кай рудан шыкса да, 
жалпы б!рл!кт!н корғаны болтан, жалпы амандык 
пен тутастыктын кепке б!рдей ұйткысы болтан 
батырдын кад!рл!, баталы кез!н көрсетед!» (сон- 
да, 80-бет) деп жалтастырады. Таргын өлені «кеп 
заманнын талкысын кер!п, көп толкынта түс!п, 
әлденеше боялтан әнг!ме» деген сөздерден жыр- 
дын көнел!г!н де, жұртшылык арасына кен тарата- 
нын да түс!нуге болады. Жырдын Марабай айт- 
кан нүскасынын т!лі «найзатайдын отындай жал- 
тылдап, ойнап шыккаңдай» дейд! зерттеуш!. Тар- 
тын, Акжуніс бейнелер!н!н сан сурет б!т!м!н ай-
рыкша баталайды. „  .

Р. Бердібаи.

ЕРТЕГІ, эпикалык жанр. Ауыз әдебиет!н!н ен көп 
таратан түр!. Ерте заманда пайда болып, заман 
өткен сайын мазмүны, сюжет!, көркемд!г! езгер!п, 
жет!ле берген, үрпактан-урпакка ауызша жет!п 
отырган. Е-де көбінесе өм!рде сирек кездесет!н 
немесе мулде үшыраспайтын, ойдан шытарылтан 
окиталар баяндалады. Кейде кара сез, кейде елен 
тур!нде айтыла беред!. Қазак ертег!лер! киял- 
тажайып, хайуанаттар, түрмыс-салт болып үш са
лата бел!нед!. Бүлар мазмүнына, кейіпкерлер! мен 
окита жел!с!не карай таты бірнеше топка ж!ктелед!. 
Ә. өзін!н «Ертегілер» атты зерттеуінде бүл жанрта 
жан-жакты сипаттама бер!п, казак ертег!лер!н -  
реформата дей!нг! ертег!лер және реформадан 
кей!нг! ертег!лер деп, ек! топка бөл!п карастыртан. 
Зерттеуш! ез дәу!р!ндег! таптык идеология ураны-
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на сәйкес, кейб!р ертег!лерд! «анык халыктык 
үтымта сай келет!н ертегілер тобынан тылымдык 
сын аркылы кертартпалык мазмүн сапасын ашып, 
әшкерелеп, бөл!п тастау кажет» екен!не назар 
аударткан. Дегенмен жазушы ертег!н!н кай сала- 
сын алсак та, онда тарихтын терен сыры, зор 
котамдык ой-сана, әлеуметт!к тартыс жатканын 
антара б!лу кажетт!г!н баса айткан.

н. Ерсарыулы.

«ЕРТЕГІЛЕР», жазушынын зерттеу енбег!. Мо- 
нографиянын алташкы нүскасы 1927 ж. жарыкка 
шыккан «Әдебиет тарихында» орын алған. Кей!ннен 
талым бүл енбег!н толыктырып, ендеп отыртан. 
Ертег!лер туралы тарау «Қазак әдебиет!н!н тари- 
хына» (1948, 1960) енд!, орыс т!л!не аударылып, 
«Әр жыддар ойлары» (1959) атты к!тапта басылды. 
Мүңда казак ертег!лер!н!нжиналу, жариялану, зерт
теу тарихы шолынтан, бүл жанрдаты шытармалар- 
ды кенінен насихаттаута ат салыскан В. В. Рад- 
лов, И, Н. Березин, Ә. А. Диваев, Г. Н. Потанин 
т. б. ес!мдер! аталтан, казак ертег!лер!н!н нег!зг! 
салаларына арнайы токталады. Олар: киял-тажай- 
ып ертег!лер!, хайуанат жайындаты ертег!лер, салт 
ертег!лер. Осы уш топ ертег!н!нжанрлык ерекшел!г!, 
генезис!, тарихи мазмүны, керкемд!к кестес!, 
кей!пкерлер катары кенінен талдантан. Қиял- 
тажайып ертег!лер «Көб!несе көне заман айтаты, 
барлык ертег!лер тобынын !ш!нде аса еск! заман 
үтым-нанымдарын, түрмыс-болмыстын ең кене 
түрлер!н көрсетет!н әнг!мелер» (Шытармалары, 11- 
том, 1969,291-бет). Хайуанаттар туралы ертегшерге 
берілген жалпы сипаттама да мәселенін мән!н те
рен аша алатындытымен ерекшеленед!. «Адамнын 
ез!нен езге, жанды-жансыз дүниен!ң !ш!нде ерте 
куннен ен кеп араласатын ортасы жан-жануар, 
неше алуан дос, кас хайуанат ортасы. Осы сан 
алуан, сан сырлы, санап б!т!рг!с!з жүмбаты кеп, 
ерекшел!г!, ерс!л!г! кеп ен дуние. Еск! заманнан 
бер! карай адам сол хайуанат дуниес!мен эр куйде 
айласу аркылы олардын алуан-алуан жаратылы- 
сы, мерз!м-машыты, т!лек-тэс!л!, езгешел!ктер! 
туралы кеп нэрсен! б!л!п, танытан. Т!с, тырнакты 
жырткыштын калын сауыр мыктысы, канатты, 
кыраты үшкышы, су асты, жер астынын жайыны 
мен долысы, каскей! мен момыны, жем!т! мен же- 
м!, улысы мен к!ш!с!, эдц!с! мен айласызы -  бэр! де 
ертедег! адамды сансыз кеп киялга, ойта, тэс!л- 
тэж!рибеге, эд!с-айлата салындыртан» (Керсет!л- 
ген к!тап, 305-бет). ҮЙ хайуанаттарымен байланыс- 
ты тутан акындык, бейнел!к, стильд!к тенеме, ба- 
лама сездер, утымдар мол екен! де атап ет!лген. 
Сондай-ак салт ертег!лер!н!н де жанрлык нактылы 
белг!лер! жинакталып бер!лген, б!рсыпыра шытар- 
маларга токталып еткен. Турмыс-саж ертег!лер!н- 
де жи!рек кездесет!н сарындарды (пайдалы есиет, 
акылды ж!г!т, акылды кыз, киянатшыл жар, егей 
шеше кастьғы, хан киянаты, эке мен бала, аталар 
мен !н!лер арасы, татдыр мен бак, урылар мен аяр- 
лар т. б.) нактылы атайды. Мунымен катар Ә. аныз 
ертег!лератантан(«АлдарКесе», «АсанҚайты», «Жи- 
ренше», «Қоркыт») шытармаларта да токталады.

Р. Бердібай.
ЕРТІС, езен. Монгол Алтайынын онтуст!к-баты- 
сынан басталып, Батые С!б!р мен Қазакстанды ба
сып өтеді. Обьт!н сол саласы. Зайсан кел!не дейін- 
г! бел!г! Қара Ерт!с деп аталады. Ә. акын Абайта
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Ертісөзені,

байланысты зерттеулерінде Е. өзені туралы бір- 
қатар мағлуматтар келтірген. Ал «Абай жолы» эпо- 
пеясында («Шайқаста» тарауы) ақынның Семейге 
келген сапарын баяндай отырып: «Ертістің улкен 
суы көктемдегі шарасынан азайып, мол өзен сәл 
де болса тарылыпты. Соған орай оның мөлдір суы 
бурынғыдан да тұна, көгере, тазара түсіпті» деп, 
өзеннің күзгі көрінісін суреттеген.
ЕРУБАЕВ Саттар Асқарұлы (1914-1937), жазушы, 
аудармашы. Бүкілодақтық БЛКЖО сыйлығының 
лауреаты (1966). Ә-ке арнап сатиралық шығарма- 
лар жазды. «Мухтардың колхозға баруы» пародия- 
сында үлгілі колхозшылардың өмірімен танысуға 
ұмтылған Мұхаңның ниетін құптай отырып, дос- 
тық ниетпен әзілдейді. «Қызыл кітап» деген мақа- 
ласыңца (1933) Ә-тің ауыл өмірінен шеттеп қалға- 
нын шымшып өтеді. Сол жылы 6 желтоқсанда жас 
жазушылар мен ересек жазушылар кешінде Е. дос- 
тық әзілдерін ОК.ЫП береді. Бул туралы «Лениншіл 
жас» газетінің тілшісі былай деп жазыпты: «Жол- 
дас Саттар жас жазушылардың ішінде өсіп келе 
жатқан, келешегі бар жазушы екенін көрсетіп өтті. 
Әрбір жазушының кожоз өмірінен соңғы сағатқа 
дейін көре алмай жүрген уақиғаларын көріп, таң 
қалғандарын әзілмен өте жақсы жазған. Мұхтар -  
1926 жылдан бері ауылда болмаған, колхозды 
көрмеген, жаңа өмірден тосырқап қалған жазу- 
шының бірі. Саттар Мұхтардың бұл жеріне келген- 
де, қаламының өткірлігін, сөзінің кестелігін ерек- 
ше көрсеткен». Ал Ә-ке арналған эпиграммасын- 
да жазушы шығармашылығындағы ауыл өмірінің 
тек саяси жағына ерекше кеңіл бөлген тұстарын 
сынап, болашакта кептеген көркем, келелі туын- 
дылар кутетінін достық емеурінмен білдірген. Ә. 
өзінің «Октябрь өркені» атты мақаласында кеңес 
заманындағы қазақ әдебиетінің табыстарына 
шолу жасай келіп, Е-ты реалистік шығармалар 
жазған авторлардың қатарына жатқызған. Қай- 
тыс болғанда, Ә. бір топ жазушылармен бірге карт 
шешесіне кеңіл айтып, «Ерубаев Саттар» деген 
казанама жазды («Лениншіл жас», 1937, 5 маусым).

Г. Султанбаева.
«ЕРУБАЕВ САТТАР», жазушының мақаласы. 
1937 ж. 2 маусымда қайтыс болтан С. Ерубаевтың 
казасына Ә-тің бір топ жазушылармен бірге жаз- 
ған казанамасы «Лениншіл жас» газетінің 1937 ж.

5 маусымдағы санында шыккан. Көңіл айтуда «2 
июнь күні туберкулез диспансерінде жатып талан- 
тты жас жазушыларымыздың бірі Саттар Ерубаев 
жолдас қаза болды» деп, әрі карай Ерубаевтың 
өміржолы, кызметі, шьғармашылык еңбегі жайын- 
да мәліметтер берілтен. Соңында «Біз оның жасы 
үлкен ағалары, әдебиет майданындағы заманда- 
стары кымбатты жолдастың туған-туыскандары- 
на көңіл айтып, жалғызынан айрылған карт шеше- 
сінің колын кысамыз» деген. Қол койғандар: Мұка- 
нов, Әуезов, Қаратаев, Тәжібаев, Орманов, Сыз- 
дыков, Хасанов.

Р. Ыкыласов.

«ЕР ШОРА», жыр. Қазак халкының ертеден ай
тып келе жаткан, кең тараған жырларының бірі. 
Саяси талаптарға орай, казак кеңес фольклорта- 
ну ғылымында зерттелмеді. Ә. «Ер Шора» жырын 
алғаш рет «Қобыланды батыр» атты макаласында 
айтты. Макалада «Сдан бері Алтын Орда бірлігі 
кұлап, жалпы саяси бірлік жоғалған уакытта бурын- 
ғы бірлік кезі жаксы кездей болып ұмытылмай 
жүреді... Сол кездің белгісі сиякты әңгімелер: Ер 
Тарғын, Шора, Қобыланды әңгімелерінде Алтын 
Орда кулаған кезде соның екі шетінде екі жаңа 
хандык жасалады. Бірі -  Қазан, бірі -  Қырым хан- 
дығы» деп, Шораны атап кана кеткен. «Әдебиет 
тарихы» кітабында Шора батыр жайлы жырларға 
арнайы токталған. Кітаптың 2-бөлімінде «Батыр- 
лар әңгімесі» тарауында «Нәрікулы Шора батыр- 
дың» кыскаша әңгімесі» және «Шора батыр» 
әңгімесінің мәнісі» атты тараушаларда «Ер Шора
ны» арнайы талдайды. Шораны улы батырлар то- 
бына коскан. Алғашкы тарауда Шора батырдың 
еміріне, жырдың сюжетіне шолу жасап, мысалдар 
ала отырып жырдың мазмунын кыскартып айтып 
шыккан. Екінші тарауда «Қазак әңгімелерінде ат- 
тары үлы батырлардың арты Шора» дейді. Шора 
батыр әңгімесін Алтын Орда кулап, Қазан хандығы 
орнаған кезбен, Қобыланды батыр заманымен 
байланыстырған. Екі нускаға токталады. Қара сөз- 
ді нускасында ертегілік сипаттар басым, өлеңді 
нұскасында шындык басым дейді.
«ЕР ФЛОТҚА -  ЕЛ ТІЛЕГІ», жазушының макала- 
сы. «Социалистік Қазакстан» газетінің 1941 жыл- 
ғы 27 шілдедегі немірінің соғыс-теңіз флоты күніне 
арналған 3-бетінде жарияланған. Ауыз әдебиетінің 
кайнарынан сусындаған Ә. бул макаласын поэти- 
калык сарынмен, лирикалык леппен жазып шык
кан. «Жағаласкан жауыма, Журыңдай жер бермес- 
ке, Нык бекіген жүрегім Майдандағы бауырмен, 
Біріккенде білегім, Отанымды ораған, Теңізімде 
тірегім» -  деп, автор ел атынан жыр жолдарымен 
ун катады. Макаланың басынан аяғына дейін ше- 
шен тіл, шебер стиль байкалады. Көркемдік курал- 
дар да өз орнында, ретті пайдаланылған. «Бұра- 
лкы иттей тімтініп келген жау кемесіне урдіс ұрып, 
кауырт каза жұмсайтын айбарлы флот сыбағасы 
әлі алдыңды тосып тұр. Өлім күнің өлшеулі» деп, 
автор ащы сарказммен карғыс айтады. Макала- 
ның колжазбасы жазушы мұрағатында сактал- 
маған.

Б. Жакьп.
«ЕС-АЙМАҚ», драмалык труппа. 1920 ж. Семей 
каласындағы кітапхана жанынан курылған казак 
студент-жастарының туңғыш ағарту коғамы еді. 
Атын Ә. койған. Онда сахнаға бейім дарынды жас- 
тар, әнші-бишілер, куйшілер басын косып. театр 
өнерін дамыту, халыкка жаңа заман саясатын ту- 
сіндіру, кол жеткен бостандыкты насихаттау, сон-



дай-ақ халықтың бай өнерінжандандыру көздедді. 
Көркемдік жетекшілері С. Тоқымбаев, А, Шикі- 
баев, Ж. Шанин, Ғ. Төребаев, мүшелері V. Тұрлы- 
беков, Қ. Құлғарин, Ж. Сәлменов, А. Жаулықбаев, 
Ә. Қашаубаев, И. Байзақов, Қ. Байжанов, Ж. Еле- 
беков, М. Ержанов т. б. болды. 1922 ж. Қазақ бас 
саяси-ағарту кеңесі театр бөлімінің ұйғарымы бой- 
ынша, «Е.-а.» бюджетке алынып, Семей губерния- 
лык казак драма труппасы болып кайта курылды; 
кейін, 1934 ж. Семей облыстык казак музыкалы 
драма театрының ашылуына негіз калады. «Е.-а.» 
труппасының сахнасынан сол кезде жарык керген 
пьесалар көрсетідці. Әсіресе Ә-тің шығармалары 
репертуардан берік орын алды. 1922-24 ж. ұлы 
драматурггің «Ел ағасы», «Еңлік -  Кебек», «Бәйбі- 
ше-токал», «Қарагөз» драмалары койьшып, труп- 
паның беделін көтеріп, атағын шығарды.

Н. Оспантегі.
ЕСБАЕВ Құлмағамбет (1930-1994), әдебиет 
зерттеуші. Философия ғылымының кандидаты. 
Студент кезінде «Абай поэзиясының халыктығы 
жайлы» такырыбы бойынша диплом жұмысын кор- 
ғады. Жұмыстың жетекшісі болған Ә.: «Бұл дип- 
ломдык жұмыстың такырыбы, мазмун мәні де бір 
диплом жұмыс келеміне оңай сыя коймайтын ауыр 
да киын жайлар еді. Ізденіп, зерттеу кезінде кей- 
де көлемді ұзак турде жазған білімдерін тугелімен 
кайта карап, тыңнан өзгертіп жазуға кажыры, та- 
лабы да, орыны да жеткілікті болып көрінді. Осы 
айтылғандардың барлығына суйене отырып, дип
ломант Есбаевтың бұл жұмысын «Өте жаксы» деп 
бағалау лайык деп білемін» деген пікір айткан («М. 
О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылык шежіресі», 
А., 1997, 536-бет). Е. «М. О. Әуезовтің эстетика- 
лык кезкарасы» деген такырыпта кандидаттык дис
сертация корғады. «Әуезовтанудың кейбір про- 
блемалары» атты макаласын жариялады («Қара- 
ғанды университет!», 1987, 29 кыркүйек).

И. Хасенулы.
ЕСЕНБАЙ ЖЫРАСЫ, жер атауы. Ә-тің «Абай жо- 
лы» романында суреттелген. Тобыкты руының 
«осы жасырын жырада удайы ұры жатады» деп, 
зар каккан жерінің бірі. Романның «Қайтканда» 
деген тарауында бала шәкірт Абайдың окудан 
ауылға кайтып кележатқанда, осыжыраныңтусын- 
да касындағы Жұмабай мен Байтасты корқытка- 
ны суреттелген. Жазушы Е. ж-сын окырманға бы- 
лай таныстырады: «Бул Есенбай жасырын жыра- 
сы -  Абай ауылының аса мәлім коныстары. Көктем 
мен куз уакыттарында, жылында екі рет осы жер- 
лерге Құнанбай ауылдары келіп, конып, ұзак уакыт 
отырып, жайлап та кететін. Үлкендер корыккан 
Есенбай да, тігтті ұрылар да Абайға сондайлык жат, 
суык боп көріне алмады. Үры десе, осы елдің 
өздеріндей казактары. Көп болса: киімдері, ер- 
турманы ғана жаман, колдарында сойыддары ғана 
бар. Окуда жургенде елді, ауылды сағынғанда, 
Есенбай жырасы да есінен кетпейтін де, бул жер- 
лерге урке карамай, кушағын керіп, «мен сені са- 
ғындым, өзгелер жаман жер десе, мен олай де- 
меймін. Тіпті койныңа тыккан уры-мурыңмен де 
жатсың, бөтенсің демеймін» («Абай жолы», 1989, 
1-том, 5-6-беттер). Бул узіндіден туған жерге де
ген ыстык сезімді жазушының керкем шеберлікпен 
суреттегенін көруге болады. ^  soлcь^aesa.

ЕСЕНБЕРЛИН Ілияс (1915-1983), жазушы. ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1968). Көркем 
әдебиеттің поэзия, драматургия, проза саласын-
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да калам тартты. Тарихи такырыпка жазған ро- 
мандары жазушыны жаңа шығармашылык белес- 
ке көтерді. Ә-тің 80 жылдық мерейтойына байла- 
нысты «Тула бойы турған улгі» макаласын жазып, 
улы жазушының кісілік, азаматтык, суреткерлік 
касиеттері кейінгі урпакка үлгі, мектеп болып кала 
беретіні жайында ой толғаған. Сондай-ак өзі де 
Ә-тің ізбасары екенін, оның бәрімізге улгі болып 
калатынын баяндаған.

Т. Журтбай.

ЕСЕНЖАНОВ Хамза Исханулы (1908-1975), жа
зушы, аудармашы. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1967). Тарихи такырыпка арнал- 
ған бірнеше романның авторы. Ә-тің 70 жылдык 
мерейтойына арналған «Көркем ой алыбы» мака- 
ласында улы жазушының тіл бедерінің керкем 
кестелеріне назар аудара отырып, «көп жыл бурын 
Мухтар Әуезовтің ардакты атын республикаға аян 
еткен «Еңлік -  Кебек», «Қарагөз», «Қилы заман» 
сынды нареркеш биік шығармалар бізді сулу сезге 
куштар етіп, көркемдік цдеалға» баулығанын, сей- 
тіп «әдебиеттің бізде жок саласы -  драматургия- 
ның ірге тасын» калағаны, оның «теңдессіз керкем 
шығармаларының б ізге рухани байлык бола 
беретіні жайында толымды ойлар толғаған («Жеті- 
су», 1967, 9 желтоксан; «Біздің Мухтар», А., 1976, 
154-159-беттер).

н. Ақбай.

ЕСЕНЖОЛОВ Дүйсебай (1897-1983), педагог. 
Ә-тің алғашкы пьесаларында рөлдер ойнады. 
«Асан салдың релін ойнадың» деп, театр сахна- 
сында туткынға алып, 1938-1948 ж. Колыма -  Ма
гадан турмелеріне айдаған. 1948-1956 ж. Семей- 
дегі N“28 мектепте казак тілінен сабак берді. 1957 
ж. Алматыға көшіп барды. Ә-ті ертеден білген, ара- 
ласыптурған. Қызы Роза Есенжолова Оку министр! 
болған.

М. Бөйсенбаев.

ЕСЕНОВ Шаһмардан (1927-1994), геолог, коғам 
және мемлекет кайраткер!. Геология-минералогия 
ғылымының докторы (1969), профессор (1971). 
Мемлекетт!к ҚазКСР Ғылым академиясының ака- 
демиг! (1967), Лениңд!к (1966), ҚазКСР, (1972) сый- 
лыктарының лауреаты. Ғылыми еңбектер! пайдалы 
кендерд! барлау, өнд!ру, игеру және геология 
мәселелер!не арналған. Қоғамдык ғылымдардан 
да мол хабардар бодцы; әдебиет пен өнерд! жаксы 
көрд!. Абайдың, Ә-т!ң шығармаларын суй!п окыды, 
ез п!к!рлер!н, алған әсер!н баспасөз бет!нде жи!- 
жи! жариялап турды («Б!ртуар Шаһмардан», А., 1997).

К, Нурпейіс.
«ЕСКЕНДІР», Абайдың дастаны. Дүние жуз! ха- 
лыктарының әдебиет!нде, аңыз-әңг!мелер!нде, 
әфсана-хикаяттарында, жыр-дастандарында ай- 
тылатын Александр Македонский туралы поэма. 
Македонский (б. з. б. 356-323 ж.) б. з. б. 326 
жылдан Македонияның патшасы болды. Македо
ния патшалығының нег!з!н калаған 2-Филипт!ң ба- 
ласы. Үлы ғалым Аристотельд!ң тәрбиес!нде бол
тан. Б. 3. б. 334-331 ж. согыстарда сол кездег! 
элемдег! ең !р! империя -  Персияны жеңіп, Ахеме- 
нидтер патшалыгын бағындырды. Сырдарияға 
дей!нг! Орта Азия жер!н басып алды. Шығыста Инд 
езен!не дей!н аса улкен империя курды. Бул импе- 
рияның !шк! байланысы нашар болтан. Македон
ский елгеннен кей!н империя тарап кетт!. Элемд!к
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тарихтағы ерекше тұлға, әскери қолбасшы ретіңде 
аты аңызға айналып, көптеген халықтарда көркем 
шығармалар туды. Қазақ арасына негізінде парсы 
халқындағы нұсқалары, Фирдауси, Низами т. б. 
шығармалары арқылы тарады. Шығыс халықтары 
әдебиетіндегі нәзира үлгісі осы тақырыпта айқын 
көрінеді. Көбіне «Ескендір Зұлқарнайын» деп ата- 
лады. Осы тақырыптағы Абайдың Ескендір даста- 
ны көркемдік қуатымен, реалистік сипатымен 
ерекшеленеді. Дастан сюжеті шымыр құрылған, 
оқиғалық желісі тұтас, композициялық құрылымы 
шебер, Ескендір тұлғасының айналасында қурыл- 
ған. Көлемі 4 жолды 42 шумақ. Ә. Абайдың «Ес- 
кендір» дастаны жайында «Абай (Ибраһим) Қу- 
нанбайулы (1845-1904)» монографиясында, 
Абайға арналған т. б. еңбектерінде айтхан. 
Ескендір (Александр) тақырыбына тарихи шолу 
жасап, Абай бұл тақырыпты әзірбайжан халқы- 
ның ұлы ақыны Низамидің «Ескендірнамасынан» 
алса керек дейді. Еуропа тарихшылары еңбекте- 
рімен жақсы таныс Абай Шығыс дастандары фабу- 
ласын өзінше өзгертіп, реалистік бағытқа ойыстыр- 
ғанын көрсеткен. Ә. «Барлық шығыс поэзиясында 
Ескендірдің сипаты осы алуандас зорайып, қас- 
терлеп алынған болатын! Ал Абай поэмасына кел
еек, мүлде олай емес», дейді. Сонымен қатар 
монографияда Абай дастанындағы әкімшілік жуйе- 
ге көзқарас, Шығыс классикасын игерудегі жаңа- 
лыктар жайында терең ойлар айтқан,

Р, Әбдіғүлов.

«ЕСКЕРУ КЕРЕК», жазушының 1918 ж. жазылған 
мақаласы. Бүл жылы Омбы қаласында жалпы қа- 
зақ-қырғыз жастарының жиналысы шақырылды. 
Жастар съезіне Ә. Семейдегі «Жанар» ұйымының 
атынан катысып, жинапысқатөрағалыкетеді. Съез- 
ден кейін «Жас азамат» ұйымының «Жас азамат» 
атты газеті 1918 жылғы шілденің 30-нан бастап 
Қызылжар қаласыңда шыға бастайды. Осы газет- 
тің казан айындағы 8-ші нөмірінде жарияланған 
«Е. К . »  макаласында Ә. өзі қатысқан жастар съезі- 
нен түйген ойларын, жиналыстың қаулы-карар- 
ларына байланысты түсінігі мен көзқарасын ашып 
айтады. Макала басындағы жас Мүхтардың ак 
жаркын ойлары патша отарына айналған казак үл- 
тының ауыр тағдыр-талайын алға тартады, Жас 
публицист коғамның негізгі кайшылыктарын, за- 
ман үнін, үлт окығандарының, көзі ашык жастар- 
дың даусын тайсалмай, анык та айкын жеткізеді. 
«Кешегі ешкімге бағынбай, елді хан билеп, көсем 
би билеген заман -  киіз туырлыкты казактың та- 
рихында әркімге белгілі бір дәуір. Ол заман етті. 
Одан бергі біздің хал бүлкынбай, жатка бағыну- 
дың жолыңда болды. Кең казак даласын әлдене- 
ше указ сайкалдап шыкты. Көп өзгеріс, жаңалык- 
тар болды. Әуелгі казактың халыктык калпы неше 
толқып, неше кішірейіп, шым-шытырык турлерге 
түсті. Әр турлі указдардан шыккан езгеріс халык 
бакытын мыскалдап жылжытып, күлдык күшағы- 
на тастағалы әкелді. Неше рет казак халкы зын- 
данның ернеуіне келіп кайтты. Бүл уакьпта заман 
ол түманды сейілтті. Енді кандай өзгерістер бол- 
са да, халыктык жоғалмайды, бакыт кайта ора- 
лып карайды деген үміт халык журегін куантып 
түр». Макаланың бастауындағы осы сөйлемдер- 
ден енсені баскан ауыр ой салмағы да, болашак 
үлт тәуелсіздігіне бағыт алған үміт сәулесі де

аңғарылады. «...Енді нашар- 
ды өрге тартып, теңдік алып, 
әділет көзбен карап, есесін 
өзіне тапсыру керек...». Отар- 
лаудың, күлдык бүғаудың 
зар-залалын бүдан артык 
жеткізіп айту киын-ак. Тығы- 
рыктан шығудың бірден-бір 
жолы -  ел ішінде үлттык азат- 
тыкка кол жеткізу. Автор өз 
түрғыластарын сол бағытта 
ойлануға шакырады. Үлттык 
түтастыкты ту етіп, үлт бостан- с. Ескараев. 
дығына жол ашуға үндейді.
Бүл макала жазушының 12 томдык шығармалар 
жинағының 11-кітабында, 20 томдык шығармалар 
жинағының 15-кітабында жарияланған.

6. Жақып.

«ЕСКІЛІК КӨЛЕҢКЕСІНДЕ», жазушының әңгіме- 
сі. «Таң» журналының 1925 жылғы 4-санында жа- 
рияланды. Соңына: «Аяғы бар. Мүхтар» деп кол 
койылған. Алайда әңгіменің аяғы жазылмады. 
1935 ж. жарык көрген «Ескілік келеңкесі» атты жи- 
накка, кейін жазушының 12 томдык (1-кітап, 1967), 
20 томдык (1-кітап, 1979), 50 томдык (2-кітап, 
1998), 5 томдык (аударғандар В. Дудинцев пен 
Н. Гордеева, 1-кітап, 1973) шығармалар жинакта- 
рында өзгер ісс із енгізілді. Жазушының көзі 
тірісінде жарык көрген «Қараш-Қараш» атты жи- 
накка (1960) да алғашкы нүсқа негіз етіп алынған. 
Алайда сол кездегі заман талабы мен кеңесшіл 
әсіресыншылардың байбаламына байланысты 
біршама қыскартулар жасаған, кей түстарына 
стильдік түзетулер енгізген, Ауыл суреттерін та- 
мылжыта бейнелеген жерлерін сызып тастаған. 
Соңдай-ак Жәмештің ағасының бурынғы аты Хакім 
болатын, соны Қасым деп өзгерткен. Әңгіме оки- 
ғасы психологиялык желіге күрылған. Мүнда оқи- 
ғадан гөрі адамның ішкі толғанысы, ой ағымы ба- 
сым. Шығарманың басты кейіпкерлері -  Қабыш 
атты оқыған жігіт пен Жәміш атты ауыл бойжеткені. 
ЕкеуІ жастайынан бірге ескен, бір-біріне ынтық. 
Араларына кылау түспеген. Бірак Жәміштің ең 
жаксы көретін әпкесі Хадиша кайтыс болып, сүйік- 
ті жездесі Кенжехан әйелсіз калады. Сүлу, пара- 
сатты, беделді адам. Қыздың әжесі Мәкен бәйбі- 
ше Хадишаның балаларының жат, өгей шешенің 
колында өскенін каламайды, Жәмішке сөз сала- 
ды. Қабыш пен Кенжеханның бейнесі көз алдына 
кезек-кезек елестеген Жәміш акыры казак кыз- 
дарының үяң мінезінен шыға алмай, Кенжеханға 
ризашылығын береді. Ойсокты болған кыз Қабыш- 
ты оңаша кездесуге шакырады. Әңгіменің бүкіл 
желісі бір-бірімен кездесуге келе жаткан ғашык- 
тардың толғанысына күрылған. Олардың тағдыры 
калай шешіледі -  ол жағы белгісіз. Жазушы ше- 
шімді окырманның өзіне калдырады.

т. Жүртбай.
ЕСҚАРАЕВ Сүлеймен (1897-1938), партия, кеңес 
кызметкері. 1921-25 ж. РК(б)П Сырдария обко- 
мында нүскаушы, бөлім меңгерушісі, Ташкент 
облыстык төтенше комиссия бастығының орын- 
басары, Қызылорда калалык аткомитетінің төра- 
ғасы, облыстык партия комитетінің бөлім меңге- 
рушісі, 1925-28 ж, Қазакстан Ішкі істер халкомы, 
1928-29 ж. Орынбор елкелік милиция мектебінің 
бастығы, 1933-37 ж. Қарағанды облаткомының 
төрағасы, республика прокуроры, Халык комис- 
сарлар кеңесі терағасының орынбасары болды.



Ә-пен қызмет бабыңца кездесіп, сұхбаттасып жүр- 
ген. 1934 ж. 21 қаңтарда «Қазақ әдебиеті» газетіне 
мақала жазып, Ә-тің «Айман -  Шолпан» пьесасы- 
ның қойылуы, жазушының табысы туралы ыстық 
ықыласын, жылы лебізін білдірген.
ЕСОВА Сара Сәтбайқызы (1903-1984), партия, 
кеңес қайраткері. Қазақстанның еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері (1967). Е. менӘ. 1922 ж. Таш
кент қаласында танысқан. Қазақ әйелдерінің ара- 
сынан шыққан алғашқы қоғам қайраткерлерінің 
бірі ретінде Ә. оған ілтипатпен қарап, түрлі кезде- 
сулер мен мәжілістерде сөйлеген сөзінде мысал- 
ға келтіріп отыр>ған. Орталық мемлекеттік мүра- 
жайдың мәдениет пен әдебиет тарихы бөліміне 
арналған көрменің ғылыми кеңесшісі болып, Абай- 
дың өмірі мен шығармашылығына қатысты дерек- 
тер мен суреттерді берген. Мысалы: Абайдың 
өлеңдерінің жазылу тарихы туралы баяндаған 
ақынның баласы Турағүл Абайүлы Құнанбаевтың 
қолжазбасы осы мүражайдың қорында сақтаулы.

Ә. Нысанбаев.
ЕСПЕНБЕТ, жазушының «Еңлік -  Кебек» пьеса- 
сындағы кейіпкер. Е. образы -  әдеби шығарма- 
ның заңдылығына байланысты тарихи шыңдық пен 
көркем шындықтан туған жазушы қиялының нәти- 
жесі. Өйткені «Еңлік -  Кебек» оқиғасына Абылай- 
дың садақшы жасақтарының қолбасшысы, Най- 
маннан шыққан Сыбан руының Жарасқұл атасынан 
тараған атақты Еспенбет батырдың тікелей қатысы 
болмаған. Алайда драматургияның жанрлық 
ерекшелігі мен сахна талабына байланысты көркем 
шындықтың дәлелді әрі әсерлі шығуы үшін, 
Кеңгірбай мен Көбейді дегеніне көңдіретін, өктем 
сөйлеп, қатал мінез таньггатынтарихитүлғаны қажет 
етті. Міне, осы арада жазушы Ер Еспенбетті пьеса- 
сына кейіпкер ретінде қосуға мәжбүр болды. 
Әйтпесе «Дала уәлаяты газетінің» 1892 жылғы 29- 
40-сандарында жарияланған «Қазақтың естерінен 
кетпей жүрген бір сөз» («Еңлік -  Кебек») және 
Шәкәрімнің «Жолсыз жаза, яки кез болған бір іс», 
Мағауия Абайұлының «Еңлік -  Кебек» атты басы- 
лымдарыңда Еспенбеттің аты мүдцем кездеспейді. 
Ол жоңғар шапқыншылығы аяқталған соң Абылай- 
дың жасағын басқарып, Түркістанға келеді, 1766 
ж. Ташкент маңында Қокан ханы Ирдана бекке қар- 
сы шайқасқа қатысып, ауыр жарақаттанады. Сол 
жарақаты жазылмай, кайтыс болады. Зираты Таш
кент қаласының түбіндегі қорымда. Ал «Еңлік 
Кебек» оқиғасы Шәкәрімнің анықтауынша: «1780 
жыл шамасында, осы Шыңғыс тауыңда, матай мен 
тобықтының арасында болған». Демек қаңды оқиға 
Е. каза тапқаннан кейін он бес жьLлдaн соң өткен. 
Бүл да Е. образының тарихи шынщыққа негізделген
көркем бейне екендігін дәледдейді.^ „

Т. Қүдакелдіүлы.

ЕСТАЙ Беркімбаев (1874-1946), әнші, ақын, ком
позитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қай- 
раткері (1939). «Шолпан каққан», «Ақжалмаш», «Наз- 
коңыр», «Бір мыскыл», «Сандуғаш», «Назыгүл», 
«Құсни-Қорлан» және басқа да әңцері бар. Казак- 
тын әншілік дәстүрін жетік білетін Ә. әрбір халық 
әніне, әрбір халық әнші-композиторының шығар- 
маларына тадцау жасап, керек кезінде өзінің тылы- 
ми еңбектерінде пайдаланып отырған. Бүл жөніңде 
Мүхаң «Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» 
деген еңбегінде: «Бүрынғы қазақ тұрмысында сү- 
йіскен жүректерді қатыгездікпен айырып, жас қыз- 
ды жай адамға сатып жіберуіне байланысты да мұн- 
дай өлеңдердің талайы туған. Солардың ішінде көп

«ЕСІЛ ҚАРҚАРАЛЫ» 263

тараған әрі ең тамаша әндерінің бірі -  «Қорлан». 
Оны Қорлан атты ғашығынан айрылғанда, атақты 
әнші-ақын Естай шығарған» дейді (217-бет).

3. Қоспақов.
ЕСТЕ БОЛАР СӨЗДЕР, жазушының артында кал- 
тан колтаңба мұрасының бірі. Ә-тің мұрататын, 
шытармаларының түпнұскаларын актартанда, 
көзге ерекше түсетін бір жай -  оның жазайын деп 
жүрген такырыбын мүкият зерттеп, айтар ойла- 
рын әбден пісіріп барып, жазу столына мол дай- 
ыңцыкпен келетіңдігі. Қай шытармасын окысаңыз 
да, алташкы түпнұскасынан бөлектеніп, күрделі 
өзгеріске үшыратаны шамалы. Осының бір себебі 
-  жазушының зор білімділігі, әр істі егжей-тег- 
жейлі ойда пісіріп алатындыты. М. Бөжеев, Б. Саха- 
риев үлы суреткердің мұражайындаты мұрататы- 
нан алып, 1967 ж. 19 мамырда «Қазак әдебиеті» 
газетінде жариялатан «Есте болар сөздер» деген 
жазбалары Ә-тің лабораториясын танып-білуді, 
оның көркем шытарма жазута деген әзірлік-дай- 
ыңцытының бір көрінісін бейнелейді. «Таты бір топ 
сөздер», «Ерлер туралы әйел сөзі», «Индия талым- 
дары сөзінен», «Бір тойдан сонты стол үстіңдегі, 
үй ішіндегі сурет», «Кей адамдар жөнінде» деген 
бөлімшелерден түрады. Бөлімшелердін ішінен: 
«...Найзанын жарасы емделеді. Жазылмайтын -  
сөз жарасы. Ел мінін түзеймін деген әкім әуелі өз 
мінін түзесін. Болмаса, кисык аташты түземей 
тұрып, кисык көленкені түзеймін дегенге ұксай- 
ды. ...Кейбір жокшылык пен мүктаждык сорына 
үшыратан жандарды көргенде, өзіннін амандытын 
мен бакытын үшін ұялгандай боласын... Көркем 
өнердін міндеті табитатка еліктеу емес, онын сы- 
рын ашу» сиякты акыл, накылдар, ойлы тіркестер 
кездеседі. Бүлар кейін жазушынын 20 томдык 
шьғармалар жинатына енді (1985, 20-кітап).

Р. Досымбекова.
ЕСТІРТУ, өлен жанры. Ә. зерттеулерінде айтыла- 
тын түрмыс-салт өлеңдерінін түрі. Қазак халкынын 
ауыз әдебиетіңде тұрмыс-салт жырларынын мүн- 
шер тобына жататын түрі. Кісі өлімін, кайтылы 
окиталарды туыстарына, ел-жүртына, жакындары- 
на өленмен естіртетін, хабарлайтын фольклорлык 
жанр. Ә. «Әдебиет тарихы» окульгында апташ рет 
естірту жайында жазды. Осы кітаптын «Сыршыл- 
дык салт өлендері» атты 1-бөлімінде Е-ді жеке та- 
кырыпша етіп алып таддатан. Естіртуді «ел салтын- 
даты шер өлендер» тобына жаткызтан. «Ескі казак 
салтында көп елді күйзелтетін кайтыны арнаулы 
өлен түріңце естіртетін әдет болтан. Хан өлгенде 
елге естірту, ардакты азамат өлгеңце жан күйеріне 
естірту өлен -  ескі казактын өмірінде куанышын 
үлтайтып, кайтысын кемітетін жұбанышты бесігі 
болтан» деп, негізгі ерекшеліктері мен аткаратын 
кызметін кыска кайырып аныктап берген. Естірту 
жайында бұдан кейін Л. Соболевпен бірге жазтан 
«Қазак халкының эпосы мен фольклоры» атты 
келемді енбегінде айтады. «Халык поэзиясынын 
шатын түрлері» атты тарауыңда естіртуге арнайы 
токталтан. Естіртудін эпоста да кездесетінін ай- 
тып, «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» жырынан, «Ер Сай- 
ын» жырынан мысалдар келтірген.

Р. Әбдіғулов.

«ЕСІЛ ҚАРҚАРАЛЫ», жазушынын макаласы. «Ка
зак тілі» газетінін, 1921 жылты 17 наурыз күнгі са- 
нында жарияланды. Сонына «М. Э.» деп кол кой-
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ылған. Шығармаларының 50 томдық толық басы- 
лымының 2-томына кірген (1998). Мақала Семей 
губерниясын Сібір ревкомынан Қазақ Автономия- 
лы кеңес республикасының қурамына беру туралы 
каулыны жүзеге асыру жолыңца жаппай халықтық 
қозғалыс жүріп жатқан кезде жазылған. Әкімшілік 
аймақтардың нақты шекарасы белгіленбегенмен, 
мемлекеттік құрылымдар жоспарының шет-жаға- 
сы аныктала бастаған-ды. Қарқаралы уезі Семей- 
ге қарайтын. Ақ пен қызыл әскерлерінің тепкісін 
кеп керген Қарқаралы журты кеңес өкіметіне де сене 
қоймады. Оның үстіне ақ гвардияшылар бүлік шы- 
ғарып, большевиктердің біразын қырып тастады. 
Осы охиғаның қарсаңыңда Ә. Қарқаралыға барып, 
бүліктің мән-жайын біліп қайтқан еді. Губерния 
орталығының алыстығын пайдаланып әрі больше- 
виктік үгіт-насихаттың шырмауымен жергілікті қара 
шекпендер Сібір ревкомының құрамында қалу ту
ралы мәселе қозғап, оны ушықтырып жіберді. 
Қазақтардың өзара бақталастығы да өршіп, уездің 
берекесі кетеді. Ә. осы жайларды көркемдік тәсіл 
аркылы сөзіне кекесінді мысқыл араластыра оты- 
рып жазады. Жанры жағынан мақаладан гөрі фель- 
етон-памфлеттің белгілері, деректік сипаттан гөрі 
керкемдік сипат басым. Рушылдық пен тоғышар- 
лықты барынша әшкерелеген. Кейіннен Ә. Қарқа- 
ралыға уәкіл болып келіп, Автономияның бір жыл- 
дык, тойын өткізді. Қарқаралыдағы ру таластары 
2-3 жылға созылды. М. Бапиулы, Ғ. Айтбайулы 
іспетті қазақтың біртуар өнер иелері осындай аран- 
датулардың к.ұрбаны болды. «Қарқаралының ор- 
тақшыл партиясының уездік комитетінің жауапты 
секретарь! Шаймерден Тоқжігітов» (Ә. Досов. 
«Тоқжігітов жолдасқа!», «Қазақ тілі», 1922, 6 қыр- 
күйек, №66) сиякты большевиктік көзқарастағы 
қызметкерлер де ел ішінде топ қурып, қалың көп- 
шілікті «алтыбақан алауыз етіп» қойды. Ел болып 
бірігіп, автономия туының астына топтасатын туста 
осындай берекесіздікке ыза болып, Ә. шьғарма- 
ны тосындау көркемдік тәсілмен жазған.

Т. Жұртбай.
ЕСІМ (т. ж. б ,- 1645), қазақханы (1598-1645). «Ең- 
сегей бойлы ер Есім» деп те аталады. Шығай 
сұлтанның баласы. Түркістан қаласында туруған. 
Орта Азия хандықтарымен узақ жылдар соғысып, 
Сыр бойынан Самарқанға дейінгі жерлерді басып 
алған. Соғыстарда айрықша жеке басының ерлікте- 
рімен және колбасшылық талантымен кезге түс- 
кен. Тәуекел хан өлгеннен кейін (1598) таққа отыр- 
ды. Сыртқы саясатқа ерекше мән беріп, қазақ хап- 
К.ЫН біріктіруге күш салды. Қалмак хандықтары- 
мен аяусыз күрес жүргізді. Қатал ел билеуші, та- 
лантты қолбасшы болды. Е. хан ішкі, сыртқы сая- 
сатта тәртіп орнатып, ел билеуде байырғы дала- 
лық заң ережелерін утымды пайдалана білді. «Есім 
ханның ескі жолы» атты заңында қоныс-тұраққа, 
мал-мүлікке, адамдар арасындағы қарым-қаты- 
насқа қатысты туындайтын дау-шардың шешімдері 
сараланды. Е. ханның жаугершілік заманда елдің 
қорғаныс қабілетін нығайтуға бағьпталған заңда- 
ры, оның шын мәнінде мемлекеттік тұрғыдағы ірі 
қайраткер екенін танытты. Ә. «Әдебиет ескілігін 
жинаушыларға» атты мақаласында «Есім, Абылай 
сияқты кепке белгілі хандар жайындағы тарихи 
өлеңдерді» жинау керектігін бірінші кезекте айт- 
қан. Л. Соболевпен бірге жазған «Қазақ халқының

эпосы мен фольклоры» атты монографиялық мака- 
лада тарихи жырлар жайыңда айта келіп: «Есімнің, 
Абылай мен Қабанбайдың, XVI-XVIll ғасырларда 
өмір сурген басқа да тарихи адамдардың жорыкта- 
ры жайындағы тарихи жырлар да мол» дейді. Әрі 
карай «Сакталып жеткен тарихи жырларды жазып 
хатка түсіру әлі күнге дейін аякталған жок- Көлемді 
тарихи жырлардың бірі -  Есім жайындағы жыр. 
Есімнің Орта Азия тайпаларының хандарына карсы 
куресін баяндайтын бұл жыр 1938 жылы жазылып 
алынды» деп, кыска мәліметтер берген. Саяси-иде- 
ологиялык талап екшеуі әсерінен бул жыр кейінгі 
жылдары ғана зерттеле бастады.

М. Қул-Мухаммед.

ЕСІМ Ғарифолла (1947 ж.т.), философ. Филосо
фия ғылымының докторы (1994), профессор (1995). 
Қазакстан Республикасы Ғылым академиясының 
академигі (2003). «Хакім Абай» (1994) т. б. ғылыми 
еңбектері жарык көрді. 1994-95 ж. Абайдың 
карасездеріне арнап бірнеше хабар циклын жүр- 
гізді, ұлы акынның шығармашылығы туралы 50-ге 
тарта макаласы жариялаңцы. Бұл туыңдыларында 
үнемі Ә-ке жугініс жасап, ой-пікірлеріне сүйеніп 
отырды. Үлы жазушының 50 томдык толык шығар- 
малар жинағының 1-томын шығаруға катысты. 
Абайтану мәселесінде орын алған саяси-идеоло- 
гиялык, тұрпайы социологиялык пікірлерді сынап, 
акынды ғылыми негізде зерттеді, оның ойшылды- 
ғының накты керінісі -  хакімдігін дәлелдеді, сейтіп 
Ә. калыптастырған дәстүрді жалғастырды. Жазу- 
шының «Қаралы сұлу», «Абай жолы» т. б. шьгарма- 
ларын герменевтика тәсілі бойынша карастырды, 
Абай мен Мұхтардың рухани жакындығын ғылыми 
тужырымдар аркылы дәлелдей түсті.

Д. Омаров.

ЕСІМЖАНОВА Рәбиға (1914-1986), әнші-актри- 
са. Қазақстанның халык артисі (1967). Әншілік 
өнерге баулыған әкесінің інісі -  белгілі әнші 
Қ. Бабаков. Сахналык өнер жолын Семейдің му- 
зыкалы драма театрынан бастады. Кейін Караган
ды, Алматы театрларының труппасында (1931- 
1946) кызмет етіп, Ә-тің Еңлік, Айман (музыкасын 
И. В. Коцых жазған «Айман -  Шолпан» музыкалы 
комедиясында), Жібек (Е. Г. Брусиловскийдің 
«Қыз Жібек» операсында) т. б. сахналык бейнелер- 
ді жасады. 1946 жылдан бастап біржола әншілік 
енермен айналыскан. «Әупілдек», «Әпитөк», «Жал- 
ғыз арша», «Гауһар тас», «Ләйлім шырак» т. б. 
әңдерді нәшіне келтіріп айткан.

Б. К,ундак,байулы.
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ЖАҒАНОВА Алтыншаш Қайыржанкызы (1943 
Ж .Т . ) ,  жазушы, мәдениет кайраткері. Негізінен 
орыс тіліңде жазады, Бірнеше прозалык кітаптар 
мен драматургиялык шығармалардың авторы. Ә. 
шығармаларындағы казак әйелдерінің тағдыры-



ның суреттелуі туралы «Жолы жіңішкелердің жолы 
болып жүр ме?» деген мақаласы жарияланған 
(“Абай», 1997, N9 4, 27-29-беттер).

С. Жүртбай.
ЖАҒЫПАР Мағауияулы (1898-1934), Абайдың не- 
мересі. Семейде муғалімдер курсында оқып, 
Ә-пен бірге гимназияда білім алған. Шыыс Қазақ- 
стан облысының Шемонайха ауданында Новопор- 
товск аулыңдағы мектеп-интернатта директор бол
тан. 1934 ж. осы арада қайтыс болды. 1982 ж. су- 
йегі Шульба ГЭС-інің астыңда қалатын болғандық- 
тан, Абай ауданындағы Ақшоқыға, Қунанбай әу- 
летінің бейіттері жанына қайта жерленді, белек 
бейіт соғылды. Мәрмәр тасқа ескерткіш сөздер 
жазылды. Жағыпардың Ищағы, Ғазел деген қыз- 
дары Алматы қаласында турады. Ә. Ж-дың бала- 
ларына қамқорлық жасап, қол ушын берген.

М. Бейсенбаев.
ЖАЗУ ӘДІСІ, жазушы қолданған жазу турлері. 
Ә. қаламынан туған колжазбалар негізінен араб, 
латын, Кирилл (орыс) әрпіңде қазақ, орыс тілдерін- 
де жазылған; өзінің көркем шығармалары мен кей- 
бір авторлардың туындыларын орыс тіліне аудар- 
ғаны болмаса, бул тілде көркем дуние тудырма- 
ған, текзерттеулерді, мақалаларды, публицистика- 
лык еңбектерді, сейлейтін сездері мен баяңцама- 
ларды, кітаптар мен диссертациялык жумыстарға 
жазған пікірлерді, хаттарды орыс тілінде кағазға 
тусірген. Сапарлары кезіндегі жолжазбалары ка
зак, орыс тілінде аралас келіп жатады, буларға 
араб пен орыс әрпін алма-кезек колданады; Ин
дия, Жапония, Америка сапарларының жазбала- 
ры -  тугелдей дерлік араб әрпіңде. Атақты «Абай 
жолының» алғашкы кітаптары және оған ел аузы- 
нан жинаған деректерінің бәрі араб әрпінде жазыл- 
ған, көп жағдайда екі әріпті кезек-кезек қолда- 
нып отырған, будан жазушы ушін араб әрпі колай- 
лы, оңтайлы екендігі байкалады. Сол жазбала- 
рының ішінде: «Растройства семьи: осы жөнде 
біліп кайтатын бір ауыр хал әңгімесі кажет, өзі 
араласу кажет» деген жолдар кездеседі. Осын- 
дағы «өзі араласу кажет» деп, облыс басшысы- 
ның бул окиғаға араласатынын айтып отыр. Жазу
шы осыңдай деректерін пайдалана отырып, ро
ман тарауларының жоспарларын жасайды: не 
мәселе көтерілетіні, нелер камтылатыны, көрініс 
табар кейіпкерлерінің іс-харакеттері жазылады. 
Бір жаксысы кейінгі жазылған нускаларыңда су- 
реттелінгендер сол жоспардағыларынан алшак- 
тап кетпей, көбіне сол калпында кеңейтіліп, же- 
тілдірілген турде жол алып отырады. Мундай жос- 
парлар «Абай жолының» біраз тараулары мен әң- 
гіме-повестерінен, драмалык шьғармаларынан да 
кездеседі. Булардың кай-кайсысы болсын Ә-тің 
уйреншікті машык, әдісі екендігін аңғартады. 
Ешкандай дайындықсыз басталған шығармала- 
ры, әрине жок емес, бірак жаңағыдай әдіс жазу- 
шының үйреншікті әдетіне айналып кеткендігі
кашан да сезіліп, көзге урып турады. .

Т. ІуКІМ.

«ЖАЗУШЫ», баспа. 1934 ж. акпан айыңда курыл- 
ды. Ол «Қазак көркем әдебиет баспасы» деп атал- 
ды. Баспаның туңғыш өнімі Абайдың өлеңдер 
жинағы еді. Жинакты курастырып, алғы сөзі мен 
түсініктерін жазған -  Ә. пен I. Жансугіров. Туңғыш 
директоры -  Ғ. Мусірепов. 1941-1950 ж. сотые 
кезіндегі киыншылыктарта байланысты уакытша 
Қазак мемлекеттік біріккен баспасының курамы- 
на енген. 1950 жылдан бастап «Қазак көркем әде-
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биет баспасы» болып кайтадан бөлініп шыкты. 
1964 ж. баспаның аты «Жазушы» деп езгертілді. 
Ә-тің шытармалары бул баспадан 1935 жылдан 
шыта бастады. Сол жылы «Тартыс» пьесасы мен 
«Тас түлек» атты жинаты жарық көрді. Будан кейін 
«Қараш-Қараш» (1936, 1960), «Ескілік келеңкесін- 
де» (1935), «Абай» (1940, 1950), «Абай» (1-кітап, 
1942, 1948, 1953), «Абай» (2-кітап, 1947, 1949, 1953), 
«Акын ата» (1950), «Абай жолы» (1956, 1961, 1987), 
«Индия очерктері» (1958), «Қилызаман»(1975, 1979), 
«Көксерек» (1962, 1967), «Өскенеркен» (1962, 1977), 
«Әр жылдар ойлары» (1959, 1961), «Уакыт және 
әдебиет» (1962) кітаптары және таңдамалы шытар- 
маларының 6 томдыты (1955-1957), 12 томдык 
шытармалар жинаты (1967-1968), 20 томдык шы- 
тармалар жинаты (1979-1985) осы баспадан шык
ты. Орыс тілінде «Абай» (1948), «Абай жолы» (1957, 
1958, 1960, 1972, 1978, 1982, 1988), «Эр жылдар ой
лары» («Мысли разных лет», 1961), «Кексерек» 
(1962), «Қараш-Қараш» (1964, 1982), «Таңдамалы» 
(1967), «Өскен өркен» (1977, 1979), уйтыр тілінде 
«Абай» (1-2-кітап, 1959, 1960), «Қараш-Қараш» 
(1972), «Қаралы сулу» (1988), «Қилы заман» (1997), 
«Путь Абая» (1-2-кітап; 2003), «Абай жолы» (1-4- 
кітап; 2005), «Қараш-Қараш окитасы» (казак, 
орыс, атылшын тілдерінде; 2008), «Көксерек» 
(өзбек тілінде; 2009) атты кітаптары жарияланды. 
Ә-тің өмірі мен шытармашылыты туралы «Казак- 
тык туңтыш эпопеясы» (көпшілік жинак, 1957), А. 
Нуркатовтың «Мухтар Әуезов» (1957), А. Әуезовтің 
«Бала Мухтар» (1967), М. Қаратаевтың «М. Әуезов» 
(1967), Р. Нурталиевтің «Трагедия табитаты» (1968), 
Ә, Байтанаевтың «Шын шеберлік» (1969), Л. Лизу- 
нова мен Ы. Дуйсенбаевтың «Мухтар Әуезов» 
(1957), Ә. Жиреншиннің «Мухтар Әуезов» (библио- 
графиялык көрсеткіш, 1958), «М. Әуезовке» («М. 
О. Ауэзову. Сборник статей к его шестидесятиле
тию», 1959), 3. Кедринанык «Қайнардың тірі кезі- 
нен» (1966), Е. Лизунованың «Мухтар Әуезовтің 
шеберлігі» (1968), «Мухтар Әуезов замаңцастары- 
ның естеліктерінде» (1972, 1997), «Біздің Мухтар» 
(1976), К. Оразалиннің «Абайдан соң» (1982, 1987), 
«Мухтар Әуезов татылымы» (көпшілік жинаты, 
1987), Т. Журтбайдың «Бесігіңді тузе!..» (1997), 
«Мухтар Әуезов туралы естеліктер» (1997), «Әуезов 
әлемі» (1997) т. б. жинактар шықты. Будан баска 
20-дан астам жинакта Ә-тің шытармашылық 
шеберлігі туралы макалалар басылды.

С. Иманасов, Ж. Шалғынбаева. 
«ЖАЗУШЫЛАР БАСПАЛАРЫНЫҢ ЖҮМЫСЫ 
ТУРАЛЫ ОЙЛАР» («В ы с к а з ы в а н и я  о р а 
б о т е  п и с а т е л ь с к и х  и з д а т е л ь с т в » ) ,  
жазушының макаласы. «Литературная газетаның» 
1955 ж. 21 мамырдаты санында жарияланган. 
Мэскеу, Киев жене Тбилиси калаларындаты кітап 
баспсшарының жумысын екі кун талкылатан КСРО 
Жазушылар одаты тералкасының мәжілісі туралы 
«Жазушы баспалары калай жумыс істейді?» деген 
жалпы айдармен шолу макала беріліп, осы мэ- 
жілісте сейлеген жазушылар катарында Ә-тің де 
СӨЗІ келтірілген. «Советский писатель» баспасы- 
НЫҢ такырыптык жоспарында кеңес эдебиетте- 
рінің жай-күйі мен даму болашатына арналтан сын 
жене эдебиеттану еңбектерінің мулдем аз екен- 
ДІГІН атай келіп, Ә. ез сезінде муңцай кітаптар мен 
жинактарды шытарута шын мәнінде шексіз мүм-
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кіңдіктер бар екендігіне назар аударады, туысқан 
әдебиеттерге арналған еңбектердің іздеген кісіге 
көп ұшырасатындығын, мұндай жұмыстарды жо- 
ғары оқу орындарының тіл-әдебиет факультет- 
терінен, студенттік дипломдык жумыстар мен жас 
ғалымдардың диссертацияларынан табуға әбден 
болатындығын айтып өтеді. «Жазушылардың екін- 
ші съезі туысқан әдебиеттердің бай екендігін көр- 
сетті» дей келіп, оларда болып жатқан процестер- 
ге баға беру қажеттігін, бұл ретте өз оқырмандары- 
на интернационалдық тәрбие берудің жарқын үл- 
гісін көрсетіп келе жатқан Киев баспасын атап өте- 
ді, осы баспаның қазақ жазушыларының шығар- 
маларын тікелей түпнұсқадан аударып, мектеп 
хрестоматияларына енгізгенін улгі етеді.

С. Қорабай.
«ЖАЗУШЫЛАР СӨЙЛЕЙДІ» ( « П и с а т е л и  
р а с с к а з ы в а ю т » ) ,  жазушының мақаласы. 
«Культура и жизнь» журналы редакциясының сұра- 
уына берген жауабы. Осы журналдың 1957 жыл- 
ғы 1-санында шыққан. Редакция бірнеше жазу- 
шыларға шығармашылық жоспарларыңыз тура- 
лы айтсаңыз деген сауал қойған. Жазушы өзінің 
ең соңғы жұмысы Индия туралы очерктер кітабы 
екенін, «Абай жолы» романының соңғы томын 
аударуға дайындап жатқанын айтады. Болашақ 
«Өскен өркен» романы жайында; «Қазір мен жа- 
зып жатқан жаңа романдар сериясы Советтік 
Қазақстанға арналады. Бірінші кітап даладағы 
ауыл адамдары туралы, совет екіметі әкелген 
олардың өмірі жайында болмақ, мен оны 1958 
жылы Москвада өтетін казак енері мен әдебиеті- 
нің онкундігіне дейін аяктаймын деп ойлаймын» 
дейді. Жазушылыкпен катар Қазак мемлекеттік 
университетінің профессоры ретінде устаздык 
кызметпен айналысатынын, көптеген шәкірттері- 
нің кейін шығармашылык, зерттеушілік жолға 
тусіп, олармен әрі карай да карым-катынасын 
үзбейтінін айтады. Қазак фольклорын зерттеу- 
мен айналысуым Абай жайындағы романымды 
жазуда, халыктың таусылмас шығармашылык 
мумкіндіктерін сезіп-білуіме көмектесті деген. 
«ЖАЗУШЫЛАРДЫҢ ЕКІНШІ СЪЕЗІНДЕ ЖА- 
САҒАН БАЯНДАМА» («Д о к ла д ы на в т о р о м  
с ъ е з д е  п и с а т е л е й » ) ,  жазушының П. Анто
кольский жене М. Рыльскиймен бірге жазған баян- 
дамасы. Букілодактык жазушылардың 2-съезі 
1954 ж. 15-26 желтоксанда Мэскеуде Бағанды 
залда еткен. Аталған баяндаманы Антокольский 
окыған. «Художественные переводы литератур на
родов СССР» деген такырыппен сол жылы «Лите
ратурная газетаның» 21 желтоксандағы санында 
шыкты. Аударманың барлык мәселелерін камты- 
ған баяндама көлемі жағынан да, талдау тереңдігі 
жағынан да съездегі алдыңғы катарлы баянда- 
малардың бірі болды. Баяндамашылар халыктар 
ДОСТЫҒЫ жайындағы мәселелерді кетерді. 1953 ж. 
осы бағыттағы аудармалар барлык аударма эде- 
биетінің 44,6%-ын кұрапты. Аударма теориясының 
жаңа калыптаса бастағанын айта келіп: «Аударма 
теориясындағы тағы бір ірі кемшілік тәржімадағы 
улттык форма проблемаларының жасалмағаны бо
лып табылады» дейді. Баяңдама авторлары аудар
ма жұмысында етек алған бағыттар ретінде: 
лингвистикаға ауытку мен еркіңдікке ауьдкуды атай- 
ды. Алғашкы бағьпта сөзбе-сөз дәддік болғанмен,

эстетикалык жағы аксаса, екінші бағьптағылардың 
тым еркінсіп, асыра сілтеп жіберетінін айткан, 
«Акылды» аударманы усынады. Әрі карай ay- 
дармашының тупнусканың тілін білуі керек, тіл біл- 
мей «подстрочниктен» аудару зиянды тәжірибе де
ген тұжырым жасайды. Әсіресе мәскеулік аудар- 
машыларда көп кездесетін «авторизованный пе
ревод» дегенге сак карау керектігін ескерткен. «Көп- 
теген аудармалардағы кемшіліктер түпнұсканың 
мазмунын ғана аударып, ішіне терең бойламаудан 
туады» деп, жоғары көркемдік талап турғысынан 
караған. Баяндама «Аударма -  халыктар арасын- 
дағы достыктың негізгі дәнекері» деп аякталған.

Р. Әбдіғүлое
«ЖАЗУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ЖОСПАРЛАРЫ» ( « Т в о р ч е с к и е  планы пи
са т е л е й » ) ,  жазушының макаласы. Ә-тің Мэске
уде шығатын «Литературная газетаның» 1951 ж. 29 
желтоксандағы санында «Жазушы жоспары» ай- 
дарымен берген сұхбаты. Онда улы суреткер жаңа 
жыл карсаңында окырмандарды өзінің шығарма- 
шылык жоспарларымен таныстырған. Ол өзінің осы 
жыддағы ең басты жоспары -  «Абай жолы» рома- 
нының соңғы кітабын редакциялап, баспаға дай- 
ындау екенін айткан. Бул романды баска улт оқыр- 
мандарына кеңінен таныстыруда «Знамя» журна- 
лының еңбегіне айрыкша баға береді. Содан кейін 
казак әйелінің коғамдағы аткарған релі туралы 
келемді сценарий жазуға кіріскенін еске салып 
өткен. «Мен, шығармаларымда өз халкымның тағ- 
дырын, оның бугіні мен болашағын тереңірек тол- 
ғап, дәл көрсетуді өзімнің аддыма максат етіп қой- 
дым» деп аяктаған автор макаласын.

Б. Мамьраев

ЖАЙЛАУОВ Өкім (1929 ж. т.), акын. Бірнешежыр 
жинактарының авторы. «Мухаңа хат» атты өлеңін 
Ә-тің 60 жаска толу тойына арнады («Сталиндік 
жол», 1957, 28 кыркуйек).
ЖАЙЛЫБЕКОВ Таңат (1929-1989),актер, Қазак- 
станның еңбек сіңірген артисі (1966). 1954 ж. Мәс- 
кеу театр енері академиясын (ГИТИС) бітірген 
Сахнада жасаған рөлдеріне комедиялык бейне- 
леу турғысынан келу -  Ж-тың актерлік ерекшелігі. 
Ж-тың актерлік енерінің дамып, калыптасуына Ә. 
пьесаларының койылымдарында ойнаған рөлде- 
рінің орны белек. Драматургтің «Еңлік -  Кебегін- 
дегі» Жапал, «Абайындағы» Кекбай, жазушы 
аударған У. Шекспирдің «Асауга тусауындагы :̂ 
Грумио, «Отеллосындагы» Родриго -  актердің 
улкен шабытпен ойнаған кейіпкерлері. Әсіресе аа- 
тордың өзі жылы кабылдап, аса жоғары бағала- 
ған Жапалдың сахналык бейнесі 1958 ж. Мэскеу
де еткен казак әдебиеті мен өнерінің онкүндігінде 
койылымның зор жетістігінің катарына косылды 
Ж. көптеген көркем фильмдерге тусті.

Б. Қутак.байугы
ЖАЙМУРЗИН Әбдірахим (1916 ж. т.), философ, 
партия, котам кайраткері. Философия ғылымы- 
ның кандидаты, доцент. Қазакстан Жазушылар 
одағында жумыс істеп жүрген кезде Ә-пен кызмет 
бабында кездесіп, карым-катынаста болтан «Өз 
көзіммен» атты естелігінде 50-жылдары улы 
суреткердің жеке басына, шытармаларына бай- 
ланысты epic алтан айтыс-тартыста колынан кел- 
ген жәрдемін аяматанын тебірене еске алып, 
Ә-тің үш ерекшелігіне: «білімділігіне, еңбексуйгіш- 
тігіне, тутан халкын жаксы көретіндігіне» ерекше 
токталтан. Сондай-ак улы адамның жиі-жиі айтып 
отыртан: «Маңдайымның каскасы болмаса. мен



халқымнан басқа емеспін» деген сөздерін елжірей 
еске алады («Мұхтар Әуезов туралы естеліктер» 
А., 1997, 403-414-беттер).

Ғ. Есімов.
ЖАЙСАҢБАЕВ Есболған Ботабайүлы (1940- 
1983), актер. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі 
(1982). Терек психологизмге бой урған сахна ше- 
бері. Оның актерлік өнерінің қалыптасуына Ә-тің 
пьесаларында ойнаған рөлдерінің өзіндік орны 
бар. «Абай» трагедиясындағы Нарымбет, Көкбай, 
«Қарак,ыпшак. Қобыландыдағы» Қараман, «Еңлік 
-  Кебектегі» Жапал (телефильм!нде де осы рөлді 
ойнаған), «Тунгі сарыңдағы» Нұрқан, Ә. аударған 
У. Шекспирдің «Асауға тұсаудағы» Грумио т. б. 
рөлдері көрермендер ілтипатына бөлеңці.

Б. Қүңцақбайулы.
ЖАҚАНОВ Ілия (1936 ж. т.), өнертанушы, сазгер, 
жазушы. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қай- 
раткері (1998). Өнер так,ырыбына арналған әңгіме, 
повестер жинақтары, романдары жарық көрді. 
Бірнеше шығармаларында Ә-тің адамгершілік, 
шығармашылық тулғасына қатысты ойлар айтқан. 
«Көңілге түрлі ой салар» новелласында («Екі жи
рен», 1976) Абай әңцері жайлы айта келіп: «Абай- 
дың жұртқа белгісіз әндері бар көрінеді. Онье не- 
мересі Мәкен біледі. «Мәкенді Мұхтар Әуезов көп 
тыңдаған» деген дерек келтіреді. Осы мақалада 
Ә. өмірінің бір кезеңін Мәкеннің (Абайдың неме- 
ресі) аузымен айтқызған: «Өмірінің соңғы жылда- 
рында Мұхтар аға Шымкент облысын жиі аралап 
журді. Бір жылы ұзақ сапардан шаршаңқырап 
келіп, бізге тоқтаған еді. Мұхаң Абай әндерін көп 
білетін. Кейде «Мәкен, қане, сен енді жайлап қана 
Абай атаңның әнін айтшы» деуші еді» деген жол- 
дар бар. «Бірінші концерт» жинағына енген «Смет», 
«Опера осылай туған», «Көзімнін қарасы», «Абай 
ариясы», «Ақылбайдын әні», «Махаббат вальсі», 
«Өзгеге көнілім тоярсын” , «Көнілге турлі ой са
лар» атты новелла-әнгіме, мақалаларында Ә-тін 
өмірі мен шығармашылығы, өскен ортасы әр қыры- 
нан, соны сипатпен баяндалған.

Р.Әбдігулов.

ЖАҚСЫЛЫҚОВ Аслан Жәмелулы (1954 ж. т ). 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымынын кан
дидаты (1984), доцент. Ғылыми енбектері әдеби- 
еттер байланысына арналған. Үлы жазушынын шы- 
ғармашылығы туралы «М. Әуезовтін 20-30 жыл- 
дардағы прозасы; психологизм, тартыс және ба- 
яндау тәсілі» деген тақырыпта кандидаттық дис
сертация қорғады. «М. Әуезовтін жас кезіндегі 
прозасы», «М. Әуезовтін «Қараш-Қараш» повесін- 
дегі психологиялық талдау шеберлігі», «М. Әуезов- 
тін көзқарасы және қазіргі заман», «М. Әуезовтін 
эстетикасы және дәуір» мақалалары «Қазақ уни
верситет! хабаршысынын» 1982 және 1997 ж. фило
логия сериясы бойынша шыққан жинақтарында 
жарық көрд!. ^  ,Н. Жуанышбеков.

«ЖАҚСЫ ПЬЕСА -  САПАЛЫ ӘДЕБИЕТ БЕЛГІ-
СІ», жазушынын макаласы. «Пікір алысу рет!нде» 
деген қосалқы анықтамамен «Социалды Казах
стан» газет!нін 1934 жылғы 28 сәуірдегі санында, 
кей!н Ә-тін «Уақыт және әдебиет» (1962, 259-268- 
беттер), 12 томдық (11-том, 1969, 79-88-беттер), 
20 томдық (17-том, 1985, 11-21-беттер) шығарма- 
лар жинақтарында жарияланған. Қолжазба жазу
шы мурағатында сақталған (№229-п,, 1- 15-беттер). 
Шығарма Казахстан кенес жазушыларынын 1-съезі 
харсанында п!к!р алысу ретінде жазылған. «Жал-
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пы совет әдебиет! үлкен мүрат хып отырған нәр- 
сен!н б!р! -  !рі пьеса» деп бастап, драманын суретт! 
әдебиет !шінде «кепке жетет!н, деген! дөп тиетін, 
эсер! мол» екен!н, сондыхтан партия мен үкімет 
оған ерекше мән бер!п, бағасын көтеріп отырған- 
дығын ескертед!. Одан әр! автор орыс драматур- 
гиясындағы, жалпы одах көлем!ндег! үзд!к туын- 
дыларды үлгі ете отырып, хазах пьесаларынын көп 
олхылыхтарынын түп төркін!н, объективті себеп- 
салдарын еске салады. Б!зде, алдымен, өм!р хүбы- 
лыстарын терен зерттеп тану, байыппен бағдар- 
лап саралау жағы кемш!н соғып, «таяз жүзіп, үст!- 
нен халхып, шала-шарпы ғып жиып алған көп быты- 
ранхы материадцын астында халатындығымызды» 
хадап айтады. Ек!нш!ден, бізд!н пьесаларымыз- 
дын хүрылысы олах кел!п, жазушыларымыздын әл! 
де драматургия занын жете үғып, тет!ктер!н дүрыс 
менгере алмай келе жатханын сынайды. Өйткені 
«хүрылыс олахтығынан. туйін-тартыстарды драма 
занымен өрб!те алмағанымыздан адамымыз жан- 
ды, әсерл! сергек адам болмай, пьеса адамы бол- 
май, функция болып шығады». Көркем өнерд!н, 
әдебиетт!н басты м!ндет! үнамды түлғанын дап- 
дайын бейнес!н әшекейлеп көрсету емес, хайта 
онын барлых табиғи жахсы-жаман жанды халпын 
сахтап, өм!рдег! түрл! болмыс, хүбылыс тартыстар- 
ға араластыра, арпалыстыра отырып, онын бойын- 
дағы мінез-хүлых, ахыл-ой хасиеттер!н!н өсіп өзге- 
ру, шыңдалу жолын сатылап ашып көрсету деп 
б!леді автор. Казах драматургиясынын халыптасу 
кезен!нде жазылған бүл махаланын өз кез!нде де, 
әл! күнге дейін де теориялых және практикалых 
маныз-мән! өте жоғары екенд!гі сөзс!з.

К. Сыздықов.
«ЖАҚСЫ СЫНҒА -  ЖАН ПИДА», жазушынын ма- 
халасы. «П!к!р алысу рет!нде» деген хосалхы атпен 
«Социалист!к Казахстан» газет!н!н 1939 жылғы 1 
наурыздағы 49-санында жарых көрген. Кей!н жа
зушынын 20 томдых шығармалар жинағынын 17- 
томына енг!з!лд!. Колжазбасы жазушы архивінде 
(N»227, 233-папка) сахталған. Автор махаланы С. 
Мүхановтын «Социалистік Казахстан» газет!ндег! 
«Халых хазынасын дүрыс пайдаланайых» атты п!к!р 
алысу рет!нде жазған махаласына (1939, 27 ахпан, 
№48) жауап рет!нде жедел жариялаған. Мүханов 
махаласында «Правда» газет!ндег! «Батырлар» де
ген саяси бағытпен жазылған махалаға суйен!п, 
хазах эпостарын таптых, партиялых түрғыдан баға- 
лап, пайдалану керек деп, Ә-т!н «Айман -  Шолпан» 
либреттосындағы Көт!бар бейнесінін жағымсыз 
ет!п суреттелу!не саяси астар бер!п, сын айтхан. 
Әл! 37-жылдын алахүйын ойранынан ес жиып, 
оналып алмаған сол кезен үш!н мүндай сыннын 
саяси айыпха айналып кетуі оп-онай ед!. Сондых
тан оған !ле жауап хайтарған махаласында Ә. ха
лых хазынасын дұрыс пайдалану жайлы өз көзха- 
расын байыппен бідд!р!п, тарихтағы Көтібар тура
лы ішк!-тысхы хайшылыхты үзын сарын мағлүмат- 
тар мен жырда айтылатын ел үғымындағы кей!п- 
керд!н ара хатынасын салыстырып, саралайды. 
Мүхановтын махаласындағы Көтібарды баймен 
алысхан кедей ретінде бағалануына орай: «Бул ара- 
да Сәбит не білмест!кпен немесе б!ле түра, әдей! 
бурған хиястыхпен бір бекер сөз айтады. Өленнен 
дәлел келтірген боп, Маман айтхан сөз бойынша 
Кет!бар кедей дейді. Айтыс өлен, айтыс сөз үстіңде
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М Ы Ң  Ж Ы ЛҚЫ ЛЫ  K ie l -  жүз жылқылыны «қүрдым» 
дейді, мың кісі сойыл соғары бар -  жүз кісісі бар
ды «түлдыр» дейді. Ол -  сөз барымтасы. Көтібар 
екі қызы бар Маманды «қу бас» демей ме». Қгиіың 
рулы елін «бір шыбықпен өргізіп, жусататын» жуа- 
ны, үйіңце тоқалы болса да, Айманды «алтынмен 
аптап, куміспен куптегендей» ырғап-жырғап үзатып, 
жас тоқал етіп алғысы келетін Көтібарды халықтан 
шыкқан кедей еді деп, кесіп-пішіп айту қаншалық- 
ты жөн болар екен. -«...Рас, ол Мамаңдай бай бол- 
мауы мүмкін. Бірак одан әрі басып, кедей еді деу- 
ге мен Көтібардың малым санап келгенім жоқ» 
дейді. Жырдың мазмүны бойынша, елге зорлық, 
озбырлық жасаушы «феодалдық, реакциялық 
мінездің адамы» -  қара шоқпар иесі Көтібарды 
мысқыл етіп, күлкі етіп көрсетеді. Оны қалайша 
халық өкілі етіп бейнелеуге болады? «Сәбитше шек 
жоқ. Өйткені ол “жүз жыл бойы халық суйген 
Көтібар» деп өзеурейді. Жолдас Мұқанов, бүл араға 
келгенде сізге қатты айтуға тура келеді, бір шығар- 
маның ішінде әрі зорлық көріп жылаушыны, әрі 
зорлық істеп жылатушыны бірдей суйген ел көрдің 
бе? Оқушы көрдің бе? Әдейі жалған айтпаса, қатар 
қостаған сыншы көрдің бе?» деп, өткір жауаптаса- 
ды. “Сынай көрме» деп сенің қаламыңа ешкім жар- 
маспайды... Құр белден шалып, жаптым жала, жақ- 
тым куйе болмасын. Сын орнына қиястық жүрмесін, 
дәлел орнына далбай жүрмесін» дейді. Автор 
әділетсіз сынға шамырқанып, шиыршык атқаңцай, 
“жақсы сынға -  жан пида» деп аяқтайды мақаланы.

К. Сыздьж,ов.
ЖАҚЫП Бауыржан Өміржанүлы (1963 ж. т ), ақын, 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (2004), профессор (2007). Казахстан Рес- 
публикасы «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлы- 
ғының лауреаты (1999). ҚазМУ-ды бітірген (1985). 
Ғылыми еңбектері негізінен Ә-тің шығармашылы- 
ғына арналған. Бул салада 10-нан аса мақала жа- 
риялады. «М. Әуезов және қазақ әдебиеті» деген 
тақырыпта АҚШ-та өткен ғылыми конференцияда 
баяндамалар жасады (1997, 11-12 сәуір, Канзас 
штаты, Лорэнс қаласы). «Мухтар Әуезов -  публи
цист» деген монографиясында үлы жазушының 
казак публицистикасының дамып, калыптасуына 
сіңірген еңбегін жан-жакты зерделеп, талдаған. 
«Бөрілі. Әуезов Мүхтардың мұңды уні» деген 
өлеңін арнады («Казак әдебиеті», 2002, 23 тамыз).

Ә. Гврманов.
ЖАҚЫПОВ Аманжан Ілиясулы (1937-2007), акын, 
жазушы, әдебиет зерттеуші. Казак халкының ұлы 
перзенттері туралы көптеген макала жазды. Бұл 
салада «Кабанбай үрпактарының үлы шежіресі», 
«Шынкожа батыр», «Адамның бүлбүлы», «Бауыр
жан», «Нұрғиса», «Бибігүл» деген ғылыми-зерт- 
теу еңбектері бар. Ә. туралы «Шәкірт естелігі» 
(«Семей таңы», 1993, 27 кыркүйек), «Абай деп 
өткен ғүмыры» («Түркістан», 1995, 9 тамыз) мака- 
лалары, «Жазушы мен кымыз» әңгімесі 
(«Туркістан», 1997, 3-9 казан) жарияланды. «Сол 
бір бес жыл» естелігінде улы ұстаздың лекция- 
сын тыңдап, тағылым алғанын әңгімелей келіп, 
Ә-тің баяндау әдісі, сөйлеу шеберлігі жайында 
төгіле әңгімелеген («Мұхтар Әуезов туралы 
естеліктер», А., 1997, 577-586-беттер). 
ЖАҚЫПОВ Есенгелді (1928-2010), әдебиет зерт- 
теуші, аудармашы. Филология ғылымының кан

дидаты. Ғылыми еңбектері казак фольклоры мен 
драматургиясының мәселелеріне арналған. Бұл 
салада «Эпос на сцене» деген еңбегі жарык көрді 
(1977). Ә-тің шығармашылығы жөнінде «Көш басы» 
(1967), «Сахнадағы сара бейне» (1971) т. б. мака- 
лалары жарияланды. (^«Дастаннандрамага» атты 
монографиясында үлы жазушының казак халык 
ауыз әдебиеті негізінде жазылған пьесаларын 
фольклорлык төркіндерімен салыстыра зерттеген. 
ЖАҚЫПОВ Зейнолла Каппарүлы (1916-1981), ак
тер, режиссер, драматург. ҚазКСР-інің еңбек 
сіңірген артисі (1944). Үлы Отан соғысы жылдары 
Ә. пен Ә. Әбішевтің «Намыс гвардиясы» спектаклін- 
деөртұлғалы, кас батыр Намысулыныңрөлінуакьп 
талабына орай жоғары леппен орындады. Бүдан 
баска ол Ә-тің тамаша аудармасымен койылған 
Н. Гогольдің «Ревизорында» малай Осиптің, 
«Каракыпшак Кобыландысында» Көбікті батыр- 
дың рөлдерін сомдады. Режиссер ретінде үлы 
драматургтің «Еңлік -  Кебегі» мен «Айман -  Шол- 
панын» сахнаға шығарды.

К. Нурпейісов.

«ЖАЛМАУЫЗ СӨЗСІЗ ЖАНШЫЛАДЫ» («Жал- 
м а у ы з  б у д е т  р а з д а в л е н » ) ,  жазушының 
макаласы. 1937 ж. 28 каңтарда «Казахстанская 
правда» газетінде жарияланды. Сол кезде халык 
жауы ретінде әшкереленіп, ату жазасына бүйырыл- 
ған Пятаковтардың тобы туралы өз пікірін 
біддірген. Оңца жеті басты жалмауыз сиякты фоль
клорлык кейіпкерлерді мысалға ала отырып, 
«оңшылдар» мен «солшылдарды» сынаған. «Казак 
әдебиеті» газетінің сол жылғы 5 акпан кунгі са- 
нында С. Сейфуллин, С. Мұканов, I. Жансугіров, 
К- Өтепов, К- Каратаев, Ғ. Орманов, Ә. Тәжібаев, 
Т. Жароковтармен бірге Ә. кол койған ундеу жа- 
рияланып, шығарма «Сактык кушейіп, көрегендік 
артсын» деген такырыппен казакша аударылып 
басылды. Заманның сол кездегі ыркына карай, 
мүндай тапсырманы орындамауға болмайтын еді. 
Ә. соған еріксіз мойынсүнған.

Г. Журтбай.

«ЖАЛОЛ ИКРАМИДІҢ ЖАҢА КІТАБЫ ЖАЙЫН
ДА» («П О п о в о д у  н о в о й  к н и г и  Д .  И к 
рами») ,  жазушының макаласы. Бул шагын ма
кала «Коммунист Таджикстана» газетінде 1957 ж. 
24 сәуірде жарияланды. Тәжік мәдениеті мен ене- 
рінің Мэскеуде еткен онкүндігі кезінде талкылан- 
ған Ж. Икрамидің «Өзімді кінәлімін деп санаймын» 
деген романына пікір ретінде жазылған. Ә. бүл 
жаңа романның жетістіктерін айта келіп «бүл шы- 
ғармада адам мінезінің жаксы және жаман жакта- 
ры арнайы ашып көрсетілген» деп атап өтті. Оның 
ойынша, романның бір кемшілігі -  әрекет етуші 
кейіпкерлердің реалистік образдары. Олар шығар- 
мада конфликтіге түспей, бір-бірімен байланыс- 
пай түрғаңдай. Жалпы онкундік корытындысын са- 
ралай келіп, Ә. Тәжікстанның мәдени өсуінің біраз 
дамьғанын, аткарған игі шаралардан жаксы эсер 
алғанын айта кетеді. Сөйтіп шығармада үлттар 
әдебиетінің өсіп-жетілуі, оның даму процестері 
ұлы жазушының назарынан тыс калмай, оған әр 
кезде кол үшын беріп, камкорлык жасап отыраты- 
нына риза екенін білдіреді.

Б. Маһьраөв
«ЖАЛПЫ ЖАРЛЫҚ», жазушының макаласы. 
«Казак тілі» газетінің 1921 жылғы акпан күнгі 119- 
санында жарияланды. Жазушы шьғармаларының 
50 томдык толык басылымының 2-томына кірген 
(1998). Ә. 1919-1921 ж. Сібір революциялык комите-



тіне қарасты Семей бөлімшесінің меңгерушісі бо- 
лып қызмет істеді. Кейіннен бүл мекеме губерния- 
лык, атқару комитетінің жаныңдағы қазак. (қырғыз) 
бөлімі деп аталды. Атк,ару комитетінің жанынан 
халық билері кеңесі («халбике») құрылып, барлық 
заң істері соған жуктелді. Қазақ арасындағы 
дәстурлі дау-шарлар, таласты мәселелер осы ка
зак бөлімі макулдаған нұскауларға байланысты 
жургізідці. 1920-22 ж. Семей губерниясында Ре- 
сей мен Қазакстанның заңдары катар колданы- 
лып, турлі тусінбестіктер, киындыктар тудырды. 
1921 жылдың басынан бастап Семей губерниясы 
Қазакстанның курамына енгізілуге тиісті болатын. 
Үлкен саяси-идеологиялык, ұлттык тартыска толы 
шекара мәселесі шиеленісіп турғанда, Қазакстан- 
ның заңына жүгіну Сібревкомның шамына тиіп, 
оны токтату туралы нұскау берілген. Қазак бөлі- 
мінің бастьғы ретінде Ә. осы макала аркылы «ка
зак съезінің каулысын» колданбай тура туруды 
ескертуге мәжбур болған. 1921 ж. мамыр айында 
Қазакстан орталык аткару комитетінің өкілетті 
уәкілі ретінде келген С. Сәдуакасұлы Сібревком- 
ның Семей губкомын таратып, оны Қазакстанның 
курамына косты. Тамыз айында Семей губкомы- 
ның терағасы болып Ә. бекітілді.

Т. Журтбай.

«ЖАЛПЫ ТЕАТР ӨНЕРІ МЕН ҚАЗАҚ ТЕАТРЫ»,
жазушының макаласы. Алғаш рет «Еңбекші казак» 
газетінің 1926 жылғы 8, 9, 10, 11, 15, 17 акпаңцағы 
30-33, 36-37-сандарыңда жарык керді. «Мухтар» 
деп кол койған. Кейін жазушының «Уакыт және 
әдебиет» (1962, 13-33-беттер); 12 томдык (1969, 
11-том); 20 томдык (1984, 15-том) шығармалар 
жинактарына енгізілді. Қолжазбасы сақталмаған. 
Қазакстан өнері мен әдебиетінің тарихындағы аса 
маңызды, улы окиғаға сәйкес автор улттык театр 
«кай улгіде курылуы керек, каңдай жолмен дамуы 
керек, оның келешегі кацдай?» деген өзекті мәсе- 
лелерді жан-жақты сез етеді. Ол ушін Ә. алдымен, 
букіл әлем халыктарының әдебиет, мәдениет та- 
рихына зер салып, екі жарым мың жыл бурын бас- 
талған грек, рим, француз, орыс театрларының 
туып, өсіп даму жолдарына байыпты барлау жа- 
сап: «Ешбір енерді курғак тілек, курғак буйрык ту- 
ғызбайды. Қай елдегі, кай түрдегі өнерді алсак 
та, сән-салтанатпен ырғалып-жырғалып бір күннің 
ішінде ғайыптан кешіп келген жок. Барлығы да 
болымсыз урыктан жайлы топыракка көміліп, 
белгілі шартпен бағылып, кағылған уакытта ғана 
бой жасап өсіп өнген» дейді. Жоғарыда аталған 
едцердің театрлары тарихыңца шеттен келіп, өзге- 
лердің улгісімен жасапғандарынан гөрі ел тіршілі- 
гін ің  іргесінен шыккан, халықтың турмыстык, 
әлеуметтік әдет-ғурып салтына байланысты туған 
енері кең epic тауып, даңғыл жолға ие болғанын 
айкын, айғакты мысал-дәлелдермен жүйелеп 
тусіндіреді. Әрине автор дүние жүзі әдебиеті мен 
өнерінің озык үлгілерін кабыддауға карсы болып, 
тек өзімізде бармен ғана шектеліп калу жеткілікті 
деп отырған жок. Театр сиякты жаңа өнер турін 
халыктың ескі салт, ойын-сауығы сиякты «мол 
кордың ішінен тесік моншак сиякты асыл буйым, 
асыл урыкты таңдап, тауып алып, ... арнайы топы- 
рактың устіне іргесін орнатып дүкен курса, ... ескі 
кун мен бугінгі кунін жалғастырып, өмірге жанаса- 
тын» етіп жасаса, калың кауымға уғымды да жуғым- 
ды, сіңімді келіп, халыкты да өсіре отырып, өзі де 
өсіп өркендейді. Будан кейінгі сатысында казак 
пьесалары калың елдің өмірін көлемдей кең су-
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ретпен көрсетумен бірге, мәдениетті кауымның 
акыл-сезіміне толығырак жем беретін жаңа улгіні 
де туғыза бастау керек. Эрине, муның бәрі жазу- 
шының шеберлігіне байланады. Сейтсе де сулу 
әндей ескілік пен бүгінгі өмірді косып, соның 
бәріне жарастыкты жаңа улгіні әдемі кесте сияк
ты кылып жамаса, казак театры алдынан да, арты- 
нан да кең epic табар еді деп тужырымдайды.

К. Сыздьков.
«ЖАЛЫН» БАСПАСЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІП ШЕК- 
ТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІП, баспа. 1975 ж. балалар мен 
жасеспірімдер әдебиетін шығаратын республика- 
лык «Жалын» баспасы болып курылды. Баспа 
Ә-тің әдеби мурасына айрыкша ілтипатпен кеңіл 
бедді. 1976 ж. «Шу асау» деген атпен «Абай жолы» 
романынан узіндіні балаларға арнап 50 мың дана- 
мен жеке кітапша етіп, бастырды. Келесі жылы 
«Өскен еркен» романын, «Жастарға айтар бірер 
сез» («Слово к молодым») деген атпен бір корап- 
ТЫ Ң ішіне салынған шағын екі кітапшасын казак, 
орыс тілдерінде сый-тарту ретінде шығарды. Сый- 
тарту кітапшаға жазушының 1960 ж. 25 желток- 
саңца ҚазМУ-де поэзия күні жастарға арнап сейле- 
ген сезі енді. Будан кейін 25 желтоксан күні «Әуе- 
зов куні» деп аталды. 1977 ж. Ә-тің туғанына 80 
жыл толуына орай Ә-тің суретшілер Н. Гаев және 
Е. Сидоркин салған портреттерін, Ахмет Әуезовтің 
«Жас Мухтар» деген естелік кітапшасын басып шы- 
ғарды. 1978 ж. «Кексерек» әңгімесі, 1980 ж. «Абай 
жолының» бір тарауы («Оралу»), 1982 ж. «Белеете» 
деген тарауы жеке кітапша ретінде жарык керді. 
«Кексерек» әңгімесі «Серый лютый» деген атпен 
1982 ж. орыс тілінде шыкты. 1984 ж. «Өскен еркен» 
романының үзіндісі балаларға арналып «Мурагер- 
лер» деген атпен жарык керсе, жазушының таңдау- 
лы повестері мен әңгімелері орыс тілінде, ал 
1994 ж. «К ІН Ә М Ш ІЛ  бойжеткен» кітабы жарык керді,

Б, Нуржекеу^ы.
«ЖАЛЫНДЫ ЖАЗУШЫ», жазушының макала
сы. «Лениншіл жас» гаэетінің, Қызылорда облыс- 
тык «Ленин жолы» газетінің 1946 жылғы 1 акпан- 
дағы сандарында жарияланды. «Жолы кең жазу- 
шы» деген атпен «Социалистік Қазакстан» газе- 
тінде (1946, 27 каңтар); жазушының 12 томдык 
(1969, 11-том, 257-261-беттер); 20 томдык (1985,
18-том, 283-287-беттер) шығармаларжинактарын- 
да жарияланган. Қолжазбасы сакталмаған. Мака- 
ланы С. Мукановтың шығармашылык еңбегінің 
25 жылдык мерекесіне арнаған, негізінен оның 
басты жетістік каламгерлік ерекшелігін сез етеді. 
Автор жазушының барлык жанрларда дерлік 
елеулі еңбек етіп келе жатканын, осы саладағы 
басты шығармаларын саралап, сипаттай келе, 
езіндік ерекшеліктеріне байланысты оның жаңа 
такырыптарды жазудағы дуниеге ез кезкарасын, 
ез сеэімін жаңаша танытуда жаңа тур іздеп, «казак 
поэзиясына сейлей толғап айтатын, еркін екпіні 
бар елеңді кіргізді. Бурынғы буын санаған, баяу 
баскан, айнымас жәй ырғакты елең жолын 
желпініп сөйлейтін жеңіл орамға жеткізуге тыры- 
сады. «Шығармаларының барлык муң-мураты 
калың елдің кунделік керегіне жарау болғандык- 
тан, сол сипатты жаңа мазмун, жаңа турді езі ту- 
ғызған. Ол тур, динамикалы, орамды және жеңіл 
тусінікті бір ырғакка бөленеді» деп, дәл, айкын 
бағасын береді. Жазушы шығармашылығындағы
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осындай жетістіктерімен қатар, кейбір жеке-жа- 
рым кемшіліктері де айтылған.

К. Сыздықов.
«ЖАЛЫНДЫ ЖІГЕР» ( « Н е у к р о т и м а я  в о 
ля»),  жазушының шағын мақаласы. «Литератур
ная газетада» 1958 ж. 28 қазанда шыққан. Газеттің 
бірінші беті БЛКЖО-ның 40 жыддығына арналған. 
БЛКЖО Орталық Комитетінің хатшысы Н. Васад- 
зенің бас мақаласымен бірге Ә-тің, О. Форштың, 
М. Рыльскийдің, П. Бровканың, С. Чикованидің, 
М. Гусейннің, В. Лацистің, С. Зарьянның шағын 
мақалалары басылды. Ә. мақаласында басқа ма- 
қалалардағы сияқты Ленин комсомолына арнал- 
ған лепті құттықтау, мадақтау сөздері айтылған. 
Өзіңдік ерекшелігі: «Біздер, қазақстандықтар рес- 
публиканың ұлы жеңісі -  Қазақстан миллиарды 
туралы жарқын умітпен және асыл оймен әрбір 
таңды атырып, әрбір кауырт еңбек кунін, кешті 
өткіземіз» деген сияқты мақтанышын да білдіреді. 
ЖАМАНОВА Роза Үмбетқызы (1928 ж. т.), әнші 
(сопрано). КСРО халық артисі (1959), ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1970), про
фессор (1987). Ақжелең (Е. Брусиловскийдің «Ер 
Тарғынында»), Прилепа (П. Чайковскийдің «Қар- 
ғаның мәткесінде»), Қамар (Е. Рахмадиевтің 
«Қамар сулуында»), Сара (М. Төлебаевтың «Біржан 
-  Сарасында») т. б. көптеген басты кейіпкерлердің 
партиясын орындады. Либреттосын Ә. жазған А. 
Жұбанов пен Л. Хамидидің «Абай» операсында 
Ажардың релінде ойнап, жан дүниесі нәзік, журегі 
таза, сүйіспендік жолында басын қурбан еткен 
кейіпкердің шынайы бейнесін жасады.

А  Омарова.

ЖАМАНҚҮЛОВ Туңғышбай Қадырулы (1948 ж. 
т.), актер. Қазақстанның халық артисі (1992), Мем- 
лекеттік (1992) және Жастар одағы (1980) сый- 
лықтарының лауреаты. Сомдаған сахналық тул- 
ғалары ішкі ой иірімініңтереңдігі, кескін мәнерінің 
айқындығымен ерекшеленеді. Ә -тің «Қаралы 
сулу» әңгімесі бойынша түсірілген фильмде (1983) 
Әзімханның релінде ойнады. Үлы драматургтің 
«Айман -  Шолпанында» Көтібар, «Қарагезінде» 
Сырым рөлдері актер шеберлігін ұштауда мол ық- 
пал етті. «Оның рухы» атты мақаласында Қазақ 
драма театрында алғашқы шымылдықты ашқан 
«Еңлік -  Кебек» пьесасынан бергі 70 жылдан ас- 
там уақыт ішінде Ә-тің 15 тел туындысының, 4 
автормен бірігіп жазған пьесасының, 4 аударма- 
сының 44 премьерасы, бірнеше мыңдаған қойы- 
лымы болғанын айта келіп, Мұхаңның рухы біздің 
театрымызды бір сәт тастап кеткен емес деп жаз- 
ды («Туркістан», 24-30 қыркүйек, 1997).

Б. Қундак.байүлы.
ЖАМБЫЛ Жабаев (1846-1945), халық поэзия- 
сының алыбы, ұлы жыршы, дулдүл айтыскер. Ә. 
1936 жылдан бастап жиі кездесіп тұрған. Соның 
бір куәсі: ол 1943 ж. мамыр айында Ж-ға келіп, 
сәлем бергенде айтқан өлеңі: «Уәликуміссалам, 
Мұхтарым, Оң қолымды ұстағын. Жиі-жиі сенімен, 
Кездесуге қуштармын... Еңбегің, Абай, жазға- 
ның, Өрлеп көкке ушқаның». Ж-дың: «Мынау 
турған Абайдың суреті ме? Өлең сөздің уқсаған 
кудіретіне» деп басталатын елеңіндегі Абай об
разы -  Ә-тің улы эпопеясында суреттеген ақын 
бейнесімен ундес. Ә. «Абай жолында» Әбіштің 
қайтыс болуына байланысты тарауда Ж-ды су-

Жамбыл ағайын-туыс, отбасы ортасыңда.

реттеген. Жазушының Ж-ға деген суйіспеншілігі 
«Ардакты Жаке» макала-хатынан аңғарылады. 
Жамбыл шығармашылығын сөз еткен ғылыми 
еңбектердің ішіндегі бірегейі -  улы жазушының 
ақынның 100 жылдық мерейтойында жасаған ба- 
яндамасы. Қазақ әдебиеті тарихының кеп том- 
дығының 1-томына жазған монографиялық тарау- 
ларында (айтыс туралы), 3 томдық «Айтыс» жи- 
нағына жазған алғы сөзінде ақынның айтыстары 
туралы айтқан ой-пікірлері жамбылтанудағы ең 
бағалы зерттеулер болып саналады. Ә. орыс 
тілінде де Жамбыл мен халық поэзиясы женінде 
бірнеше танымдық мақалалар жазды. 
«ЖАМБЫЛ ЖӘНЕ ХАЛЫ Қ АҚЫНДАРЫ» 
( « Д ж а м б у л  и н а р о д н ы е  а қ ы н ы » ) ,  жазу- 
шының орыс тіліңде жазған мақаласы. Алғаш рет 
1938 ж, «Литературный Казахстан» журналының 
6-санында басылды, кейін «Әр жылдар ойлары» 
жинағында жарияланды (1961). Негізінде Жам
был Жабаев шығармашылығына арналғанмен, 
ауыз әдебиетінің поэтикасы жайында қунды гео- 
графиялық ойлар айтқан, ғылыми-танымдық 
сипаты мол. М. ГорькийдіңДағыстанашугі (акы
ны) С. Стальскийді Гомерге теңеген әйгілі сезі- 
нен бастап, Жамбылдың казак халкының ауыз 
әдебиетіндегі, рухани мәдениетіндегі орнын пай- 
ымдайтын кунды тужырымдар жасаған. Макала 
социалистік коғамның «дуркіреп» турған кезінде 
жазылғандыктан, онда сол кез идеологиясына 
сәйкес тарихи-әлеуметтік турғыдағы талдаулар 
да кездеседі. Жамбыл шығармашылығын, оның 
акындык шеберлігін жеке-дара алмай, дәстур 
жалғастығы турғысынан карап, Махамбет, Суйін- 
бай сиякты акындарды мысалға алады. Өз за- 
манының ең білімді, ең дарынды зерттеушісі 
ретінде, автор әлемдік фольклорда да, казак 
фольклорында да (халык ауыз әдебиетін де) 
негізгі екі сала бар екенін айтады. Біріншісіне 
сол кездегі тарихи-әлеуметтік жағдайлар туғыз- 
ған турмыстык жағдайларға карасты, халыктың 
кеңіл күйін білдіретін шығармаларды, екіншісіне 
дүние жузінің барлык халыктарында бар бакыт- 
ты өмір, умітті болашак жайындағы арманда- 
рын көрсететін шығармаларды жаткызады. Сей- 
T in  осы екі ағымға байланысты бағалы ойлар 
айткан. Бул екі ағымның да Жамбылдың Қазан 
теңкерісіне дейінгі шығармаларында бар екенін 
дәлелдейді. Жамбыл кейбір сурамсак, тіленші 
акындардай бай-манаптардың, төрелердің бо- 
сағасын сығаламай, ез өлең-жырларын халык- 
тык турғыдан жырлағанын көрсетеді. Акынның 
«Өтеген», «Сураншы», «Саурык» сиякты шығар-



малары халықтың асыл армандарының айк.ын 
көрінісі дейді.

Ш. Елеукенов.
«ЖАМБЫЛ ЖӘНЕ ХАЛЫҚ ПОЭЗИЯСЫ»
( « Д ж а м б у л  и н а р о д н а я  по эзи я» ) ,  жазу- 
шының мақаласы. Алғаш рет «Казахстанская прав
да» газетінің 1938 жылғы 23 мамырдағы санында 
шыкк,ан. Содан кейін баспа бетін көрген жоқ. 1938 
ж. Жамбылдың шығармашылық өмірінің 75 жыл- 
дығы кең шеңберде атап өтіліп, Ленин орденімен 
марапатталған еді. Осыған орай Жамбылға арнал- 
ған көптеген ғылыми-зерттеу еңбектер, мақала- 
лар шықты. Солардың ішіндегі, көлемі шағын 
болса да, бірегейі Ә-тің аталған мақаласы. Жа- 
зушының осы мақалада Жамбыл шығармашылы- 
ғының тарихи-идеялық түптамырлары мен негізгі 
мотивтері тек қана өзінен аз-ақ бурын өмір сүрген 
Махамбет, Шортанбай, Сүйінбай сияқты ақын- 
дардың ғана шығармашылык мурасынан емес, 
тым әріден -  ертегілерден, эпос пен тарихи жыр- 
лардан, аңыз-әңгімелерден, көптеген халықтар- 
дың көне өмірінен туындайды деген пікірі күні 
бүгінге дейін ақиқат ойдың жалғасы болып отыр. 
Ә. әлем фольклорында бар екі бағыт -  әлеуметтік 
теңсіздікке қарсылық және халықтың жақсы бо- 
лашақты армандау бағытының екеуінің де Жам- 
былдың революцияға дейінгі шығармашылығын- 
да болғанын нақты мысалдармен дәлелдейді. 
Жазушының халық ауыз әдебиеті өкілдері мен 
жазба әдебиет өкідцерінің өзіндік ерекшеліктерін 
айқындаған ойлары да қунды.

Р. Әбдігулов.
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСТЫҚ ҚАЗАҚ ДРАМА ТЕАТ
РЫ, А б а й  а т ы н д а ғ ы  Ж а м б ы л  о б л ы с -  
т ы қ  қ а з а қ  д р а м а  т е а т р ы , 30-жыддардың 
басыңда көркемөнер үйірмесінің негізінде қурыл- 
ды. 1936 ж. 16 мамырда Б. Майлиннің «Келін мен 
шешей», К. Қырқымбаевтың «Келіншек» атты бір 
актылы комедияларымен алғашқы шымылдығын 
ашты. Аудандық театр 1940 ж. облыстық драма 
театры болып қайта кұрыдцы. 1945 ж. Абай есімі 
берілді. Театр сахнасында драмалық пьесалармен 
қатар, музыкалық шығармалар да қойылды. Ә-тің 
пьесалары театр сахнасынан берік орын алды. 
«Қарақыпшақ Қобыланды» (1944; режиссері Б. А. 
Лурьен) бірінші рет осында қойыдцы. Үлы драма- 
тургтің «Еңлік -  Кебек», «Айман -  Шолпан», «Тунгі 
сарын», «Қарагөз», «Абай» трагедиясы мен «Абай» 
романының сахнаға бейімделген нұсқасы қайта- 
ланып қойылып, театрдың кәсіби жағынан қалып- 
тасуына ерекше ықпал жасады. Үлы жазушы 
аударған Н. Гогольдің «Ревизоры», К. Треневтің 
«Любовь Яроваясы», У. Шекспирдің «Отеллосы» 
театр ұжымының классикалық шығармаларды
меңгерудегі мол ізденісі болды. 

Б̂. Қүңцакбаиу/ы.
«ЖАМБЫЛДЫҢ АЙТЫСТАҒЫ ӨНЕРІ», жазушы- 
ның мақаласы. 1946 ж. ұлы ақынның жүз жыддық 
мерейтойына арналған ғылыми конференцияда 
жасаған баяндамасы негізінде жазылған. Алғаш 
рет «Қазақ КСР Ғылым академиясының хабарла- 
рында» (әдебиет сериясы 1948 ж. №55, 5-24-бет- 
тер) жарык көрді. Ә-тің «Әр жылдар ойлары» (1959, 
360-370-беттер), 20 томдық шығармалар жинағын- 
да, «Таңдамалы»(1997, 452-458-беттер) шьғарма- 
лар жинақтарында жарияланды. Қолжазбасы Ка
захстан Республикасы Үлттық Ғылым академия- 
сы кітапханасының қолжазба қорында (N993-n ), 
жазушының өз архивіңце (№249-п.) сақталған. Ав-
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тор бул мақаласында бұдан бұрынғы еңбектерін- 
дегі ой-пікірін жалғастырып, толықтыра тускен. 
Алдымен жалпы айтыс ақындарына тән өзіндік 
ерекшелік сипаттарды айқындап, саралай келе, 
ол ақындарға халық «суырыпсалма ақын» деген 
атақ беретінін, олардың «қынаптан қылыш суыр- 
ғандай жалт еткіш, отты, өткір өнер иесі» екендігін 
атап көрсетеді. Жазушы Жамбылды айтыстың 
бұрын-соңды өткен ақты-бозды сан жүйрік айтқ- 
ыштарымен салыстыра, шендестіре отырып, өзін- 
дік дара өрнек, ерекшеліктерін саралап таньдады. 
Туре айтыстан бастап, сүре айтысқа шейін өскен 
улы ақынның әр айтысында бірінен-біріне өткенде 
жаңа бір зор сапаға ауысып, жаңаша сипатқа ие 
болатынын, оның басты айтыстарын талдап, тал- 
ғап атайды. Жамбылдың ақындық қасиетінің оқ- 
шау ерекшелігі ретіңце оның көрегендігі мен сез- 
гіштігін, қырағы алғырлығын, теңеулерінде төбе- 
ден жай тускендей жайратқыш гротеск, шарж, 
мысқыл-әжуаның неше атасын тауып, қарсыласын 
«тобыққа урып, талмау жерден бір-ақ қағып, түсіріп 
кетіп, тарта беретін» ерен жүйріктігін атап, ақын 
айтқан қалжың кақтығыстарынан мол мысалдар 
келтіреді.

К. Сыздықов.
ЖАМЛИХА Шалұлы (1927 ж. т.), ақын, жазушы, 
аудармашы. Монголияда турады. Шығармаларын 
қазақ, монгол тілдеріңце жазады. 30 жылдай өмі- 
рін казак әдебиетін монгол журтшылыгына наси- 
хаттау, аудару ісіне арнады. Ә-тің «Абай жолы» 
эпопеясының 1, 2-кітабын 1972 ж. монгол тілінде 
(Ж. Ахмет, О. Тілейхан, Б. Құрметбек, А. Менис, 
С. Хайроллалармен бірге), ал 3, 4-кітабын 1978 ж. 
өзі тәржімалап, бастырып шығарды. Соңгы жылда- 
ры ұлы жазушының «Жетім», «Қаралы сұлу», «Шың- 
гыстау» т. б. әңгімелерін аударып, 100 жылдык ме- 
рейтойы карсаңында бірнеше макалалар жазды. 
ЖАНАЙДАР Орынбайулы (шамамен 18-19 га- 
сырдың 70-жылдары), батыр. Кенесары Қасымулы 
бастаган ұлт-азаттык күресі колбасшыларының 
бірі. Отарлык буғаудан азат болудың сара жолы -  
белсеніп күреске шыгу керек екенін ерте түсініп, 
Кенесарыны коддаган. Көтеріліс жеңілгеннен кейін, 
Ж. Петербор барып, Кенесарыга ергені үшін патша 
кешірім жасаганнан кейін, Терісаккан өзені бойы 
менен Арганаты тауыццагы шұрайлы өлкеден коныс 
алып, өле-өлгенше «Бай Жанайдар», «Батыр Жан- 
айдар» атанып, болыс болып, ел билеу жұмысына 
араласады, орыс патшасына кызмет етіп, шен-шек- 
пен киеді. Өткен гасырдың 70-жыддарында кажыга 
-  Мекке-Мединеге барып, кайта оралган сапарын- 
да кемеде кайтыс болады. Ә-тің «Хан Кене» пьеса- 
сын жазардагы әзірлеген тарихи деректеріңде Жан
айдар есімі Кенесары батырларын көрсеткен 
тізімнің ішіңде бар (№146, 148-папка).

Р. Досымбексва.
ЖАНАҚ Сағындыкулы (1770-1846), акын. Халык- 
тың эпостык, тұрмыстык жырларын көп білген. 
Абай Ж-ты жогары багалаган. «Абай жолы» рома- 
нында Ә. Ж-ты «Садак» деп өзгертіп адды. Абай- 
дың әр сөзі ертегідей алыс акын Садакка сога 
береді. Бала кезінде ол өзіне өзге акындардан 
өзгеше көрінеді. «Көргені мен білгені ұшан-теңіз. 
Ол кісінің айтканы мен жеткізгенінің мың да бірін 
білмейміз. Тегін емес, кеудесінен нұр саулаған 
акын сол еді, жарыктык» дейді («Абай жолы».
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“Өрде» тарауы). Жазушы оның қасиеттілігін мына 
бір оқиғамен байланыстырып көрсеткен. Бірде ол 
Найманның тоггганып отырған жиынына кез келеді. 
Сонда шідерлеп жіберген шубар аты аузын кең 
ашып, есінегенде таңдайындағы бармақтай қалын 
отырған жігіттердің бірі байқап қалады. Ж-ты бидің 
алдына алып барып: «Мынаның мініп жүрген шуба- 
ры менікі, тай күнінде жоғалған еді. Енді таны- 
дым, өзіме алып беріңдер» дейді. Оның белгісін 
сұрағанда ол жаңағы көрген қалын айтады. Ж-тың 
«өз малым, қулынынан мәлім» дегеніне қарамай, 
Шұбарды жала жапқан жігітке бұйырады. Жігіт 
шубар атты жетекке алып, шылбырының бір ушын 
белбеуіне байлап кете барады. Біраз жерге ұза- 
май-ак, ат үркіп, жігітті сүйреп, тепкілеп быт-шы- 
тын шығарып кетеді. Осы көрініс романның қол- 
жазбасында және 1942 жылғы басылымында бар, 
одан кейінгі басылымдарына енбей қалған.

т. Әкім.
«ЖАНАР», жастар ұйымы. 1917-1918 ж. Семейде 
жұмыс істеген. Негізгі міндеті -  қазақ жастары- 
ның басын біріктіру, оқу-ағарту, мәдениет, әдеби- 
ет Ссіласындағы істерге белсене араласу, Алаш пар- 
тиясының бағдарламасын жүзеге асыру, несие- 
қарыз серіктестігін құрып, мудделі шараларға қар- 
жылай жәрдемдесу. Оның төрағасы -  Ә. Бөкей- 
ханов, басқарушысы -  М. Дулатов, жауапты хат- 
шысы болып Ә. сайланды. Жастар уйымы «Абай» 
ғылыми-көпшілік журналын шығару ушін қаржы 
бөлді. Семей жастарының «Талап» және «Ж.~ 
уйымдарының атынан Ә. Омбы қаласында өткен 
Букілқазақ жастарының 1-қурылтайына (1918, 5 - 
13 мамыр) өкілетті екіл болып қатысып, сез 
сейледі. Бүкілқазақ жастары Орталық комитетінің 
мүшелігіне сайланды. «Ж.» уйымын уйымдастыру- 
шылар Ж. Аймауытов, Ә., А. Бейсенбаев (кейін 
Шикібаев деп өзгерді) еді. 1919 ж. кеңес екіметі 
орнаған соң, «Ж.» уйымы жабылып, оның орнына 
«Ес-аймах» ойын-сауық труппасы қурылды.

Т. Журтбай.
ЖАНБОЛАТОВ Мейрамбек (1938 ж. т.), журна
лист, композитор. Абай мен Ә-тің емірі мен шы- 
ғармашылығына қатысты деректерді жинауға, 
«Қаламқас» ән-би ансамблін қуруға, Зеренің, 
Еңлік-Кебектің басына кулпытас және Гете-Лер- 
монтов-Абай ушеуіне ортақ «Қараңғы түнде тау 
қалғып» атты елеңі бойынша жасалған «YHaecTix» 
атты монументальдық ескерткіштерді салуға бас- 
тама көтеріп, жузеге асырды. Ә-тің «Қаракөз» тра- 
гедиясындағы Сырым бейнесін халык театрының 
сахнасына шығарып, Букілодақтық халық театры 
байқауының 1-дәрежелі дипломымен марапаттал- 
ды. «Шыңғыстау», «Сарыарқа», «Ән-домбыра», 
«Бесік жыры», «Жеңеше», «Ахау, Арқа» атты кең 
тараған әндердің авторы. Ә-тің туғанына 70, 80, 
90, 100 жыл толуына орай, Абай ауданыңда өткен 
мерекелердің бағдарламасы мен сахналық көрініс- 
терінің сценарийін жазды.
ЖАНБОЛАТОВ Молдабек (1936 ж. т.), мәдениет 
хайраткері. ҚазКСР-інің еңбек сіңірген мәдениет 
қызметкері (1970). Оның тікелей жетекшілік етуі- 
мен 1964 ж. Абай атындағы халық театры курыл- 
ды. Ә-тің «Қарагез», Б. Майлиннің «Жалбыр», А. 
Шамкеновтің «Адасқан қаз» пьесалары бойынша 
к.ойылған спектакльдер Мәскеудегі Бүкілодақтық 
халык театрлары байқауына қатысып, 1-дәрежелі

диплом алды. 1993 жылдан бері «Абай» журналы- 
ның белім меңгерушісі. Ө. туралы жазылған «Үлы 
жазушының дүбірлі тойы» деген мақаланың авто
ры («Абай», 1997, N»4).
ЖАНБОЛАТОВ Муратбек (1948 ж. т.), мусінші. 
Қондырғылы-монументтік, сәнді-монументтік му- 
сін жанрында жумыс істейді. Республиканың эр 
турлі муражайларының көрмесіне қойылған М. 
Мәметованың, К. Байсейітованың, Ш. Қудайбер- 
диевтіңт.б. мусіндерін жасаған. Қарауыл селосын- 
дағы Гете, Лермонтов, Абай үшеуіне арналған 
«Үндестік» монументінің, Ә-тің мәрмәр тастан 
қашалған мусінінің (Бөрілідегі муражай-уйінде), 
«Үлылар өлкесі: Абай, Шәкәрім, Мухтар» атты 
мүсіндік композицияның авторы.
ЖАНҒАЛИЕВ Телеген (1950 ж. т.), акын. Респуб- 
ликаның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері 
(1991). Ә-тің туғанына 80, 90, 100 жыл толуына орай 
өткізілген мерей тойлардың бағдарламасын 
әзірледі. Мәдени-әдеби шаралар еткізуге тікелей 
басшылық жасады. Абайдың -  Жидебайдағы, Қу- 
нанбайдың -  Ақшоқыдағы, улы жазушының әке- 
шешесі -  Омархан мен Нуржамалдың Бөрілідегі 
кешенді кумбездерін салуға жетекшілік етті. Ә-ке 
арнап «Қоңыр» дастаны мен «Мухтар муңы» бал- 
ладасын жазды.
ЖАНҒАЛИЕВА Бақыт (1947 ж. т.), актриса. Қазақ- 
станның еңбек сіңірген артисі (1982). 1954 ж. Ақ- 
төбе мәдени-ағарту училищесіңде диплом жумысы 
ретінде койылған Ә-тің «Еңпік -  Кебегіңдегі» Еңлік- 
тің рөлін ойнаған. Сол училищенің жолдамасымен 
1966 ж. Алматы консерваториясына тусіп, оның те
атр факультетінің актер белімін бітірді (1971). 1969 
ж. М. Әуезов атындағы Қазақ драма театрының 
труппасына қабыдданды. Театр сахнасында көпте- 
ген қайталанбас бейнелер жасап, актерлік шебер- 
лігін калыптастырды. Ә. пьесалары бойынша 
койылған спектакльдерде Еңлік («Еңлік -  Кебек- 
те»), Айман («Айман -  Шолпанда»), Әйгерім («Абай- 
да») сыңды кейіпкерлердің бейнелерін жасады.

Б. Қундакбайупы.
ЖАНҒАЛИН Мухтар Омарулы (1910-1975), аудар- 
машы, қоғам қайраткері. Тарих ғылымының кан
дидаты (1955). Кептеген аудармалары арқылы казак 
окырмандарына кеңінен танылды. Ж. «Абай» (1940), 
«Үлы акынның бейнесі» (1948), «Аддымнан Алатау 
боп көрінеді» (1977) т. б. макалаларыңда улы жазу- 
шының шығармалары туралы өзінің журекжарды 
ой-пікірлерін айткан, Ә-пен жаксы достык карым- 
катынаста болды. Ә. оны іні-досы ретінде езіне жа- 
кын тарткан. Ж. 1955 ж. диссертация корғағаңда Ә. 
пікір жазып: «М. Жанғалин ез диссертациясын өте 
зәрулі мәселеге арнаған. Қазакстандағы партия та- 
рихы, марксизм-ленинизм классиктері шығармала- 
ры мен осы салаға катысты әдебиеттердің казак 
тіліне аударылуы және басылуы туралы терең тылы- 
ми талдау, корьпындылар жасаған» деп, жылы лебіз 
білдірген (№208-папка, 25-бет).

Т. Әкіи.
ЖАНДАРБЕКОВ Қурманбек (1905-1973), Әнші, 
актер, режиссер, педагог, профессор (1970). Қа- 
зактың улттык театр енерінің негізін калаушылар- 
дың бірі. Қазакстанның халык артисі (1936), КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1949). Үлттык 
опера және балет театрын уйымдастырды Қазак 
театрларында көптеген классикалык шығармалар- 
ды сахнаға шығарды. Алғаш рет Ө-тің «Қарагөзін» 
койып, езі Сырым рөлінде ойнады. Одан кейін улы 
драматургтің либреттосы бойынша жазылған
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А. Жұбанов пен Л. Хамидидің 
«Абай» операсын қойды 
(1958). Ж. жасаған сахналық 
бейнелер өзіндік ерекшелік- 
терімен, ішкі қайшылықтары- 
мен дараланып, есте қалды. 
«Гогольдің қанжардай өткір, 
алтындай асыл сөзін жеткізе 
білу керек» (1936), «Сүйсінер- 
лік іс» (1938) т. б. мақалала- 
рында Ә-тің 30-жылдардағы 
драмалық шығармаларының 
көрермен жүртшылықтың 
ықылас-ілтипатына бөленге- 

ніне тілектестік сезімін білдірген. Ә. «Қазақ сахна- 
сындағы аударма пьесалар» деген мақаласында 
«Астық» пьесасыңда ойнап, Ж-тің ірі табысқа жет- 
кенін атап өткен.

Б. Қундацбайүт.
ЖАНДАРБЕКОВА Шолпан Исабекқызы (1923- 
2005), актриса, үстаз, профессор. КСРО (1982), 
Қазақстанның халық артисі (1959), ҚазКСР Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1980). Тұңғыш рет 
ойнағаны -  Ә-тің «Сын сағатта» қойылымындағы 
13 жасар Рәш қыздың рөлі (1941). Ж. үлттық дра
матургия бойынша қойылған спектакльдерде бас- 
ты рөдцерді орындап, сымбатына ақылы сай ару- 
лар галереясын жасады, театр өнеріне өлшеусіз 
еңбек сіңірді. Бұлардың ішінде ұлы жазушының 
«Еңлік -  Кебегіңдегі» Еңлік, «Қарақыпшақ Қобы- 
ландысындағы» Құртқа, «Абайындағы» Тоғжан, 
«Айман -  Шолпандағы» Шолпан, «Абай әні» кино- 
фильміндегі Мағыш бейнелері бар. Жалпы Ж. Мү- 
хаң шығармаларыңдағы оннан астам рөдді сахна- 
ға шығарған. 1968 жылдан бастап ұстаздық қызмет- 
пен шүғылданды.

Б. Қундақбайүлы.
ЖАНДОСОВ Ораз Қиқымұлы (1889-1937), қоғам 
және мемлекет қайраткері. Ә-пен жақын қарым- 
қатынаста болтан. Ж. 1924-28 ж. Қазақстан өлке- 
лік комитетінің үгіт-насихат бөлімін басқарған ке- 
зінде Қызылордаға келіп-кетіп журген Ә-ке 1916 
жылғы Албан (Қарқара) көтерілісі туралы әңгіме- 
лер айтып, осы тақырыпқа шығарма жазуға кеңес 
берген. 1927 ж. тамыз айында Ә. Алматыға келіп, 
одан көтерілістің орталығы болтан Қарқара жайла- 
уын көріп қайтқан. Оған сол кездегі Жетісу облыс- 
тық атқару комитетінің төрағасы Ыдырыс Көшкі- 
нов жәрдемдескен. Ә. Қарқара өңірін аралап, өзінің 
әйгілі «Қилы заман» атты шығармасына негіз бол
тан деректер мен естеліктерді молынан жинаған.

К. Нурпейіс.
Ж АНКЕЛДИН Әліби Тоғжанұлы (1884-1953), 
мемлекет және қоғам қайраткері. 1916 жылғы ұлт- 
азаттық кетерілістің Торғай ошағына ықпал жаса- 
ған. Қазақстанда кеңес өкіметін орнатып, нығай- 
туда үлкен белсенділік көрсеткен. Алаш қозғалы- 
сының басшылығына қарсы әуелде идеялық күрес 
жүргізіп, азамат соғысы жылдарында олармен 
ашык айқасқа түскен. 1934 ж. 21 қаңтарда «Қазақ 
әдебиеті» газетіне мақала жазып, «Айман -  Шол
пан» пьесасының шеберлігі жөнінде жақсы пікір 
бідцірсе, «Яркая картина восстаний» атты мақала- 
сында («Казахстанская правда», 1935, 16 қаңтар) 
«Тунгі сарын» драмасында тарихи шындықтың ай- 
кын бейнеленгенін атап керсетеді.

к. НурпеЯс.

ЖАНКІСІ Өтемісүлы (1772-1849), ақын, жырау, 
Жыраудың ел арасына кең тараған «Қоқан ханына
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айтқаны» деген толгауы. Ә. «Қаэактың ауыз әде- 
биеті» деген мақаласында 19 ғасырдың бас кезіңде 
жасаған Ж. жырау жайында сез қозғаған. Жыр- 
шының еленщерінде Қоқан бектерінің қаталдығы 
мен зорлығын ашулана, куйіне жырлағанын, бұл 
суырыпсалма ақынның жырлары халық бұқарасы- 
на тусінікті, жеңіл тілмен жырланып отырғанын ай- 
тады. Бұқар, Жанкісі, Тәтіқара, Ақтанберді сияқ- 
ты суырыпсалма ақындар, жыршылар қазақ әде- 
биетіндегі дара ақындық шығармашылықтың бас- 
таушылары болып табылады. 18 ғасырдағы және 
19 ғасырдың бас кезіңцегі көптеген жыраулардың 
шығармаларында болтан қайшылықтардың бәріне 
қарамастан, бұл жыраулар қазақ әдебиеті тари- 
хыңда көрнекті орын алады деген ойын айтқан.

А. Болсынбаева.
ЖАНПЕЙІСОВ Ербол Несіпбайүлы (1930 ж. т.), тіл 
зерттеуші. Филология ғылымының докторы (1991). 
«Абай Қүнанбаев пен Мүхтар Әуезовтің тіліндегі 
стильдік кейбір ортақ өрнектер» («Қазақ КСР Ғылым 
академиясының хабаршысы. Филология және өнер- 
тану ғылым сериясы», 1962, №11), «Абай мен М. 
Әуезов тіліндегі ортақ өрнектер» («Жұдцыз», 1964, 
№2) мақаласында, «М. Әуезовтің «Абай жолы» эпо- 
пеясының тілі» атты зерттеуінде (1976) үлы жазу- 
шының тіл байлығын қарастырды.
ЖАНСҮГІРОВ Алмас Дузелханұлы (1959 ж. т.), 
архитектор-безендіруші. Қазақстандағы отызға 
жуық музейді безендіруге қатысқан. Соның ішіңде 
Қожа Ахмет Йасауи, Жаркенттегі Уәлибай мешіт- 
терінің, Астанадағы тарихи-этнографиялық музей- 
дің, Қарақыстақтағы Ж. Жабаевтың, Алматыдағы 
Қ. Сәтбаевтың, Семейдегі және Жидебайдағы 
Абайдың, Алматыдағы, Семейдегі және Берілідегі 
Ә-тің мүражай-үйлерінің кермесін жасады. Бірне- 
ше халықаралық көрмеге қатысты.
ЖАНСҮГІРОВ Ілияс (1894-1938), ақын, қазақжаңа 
дәуір әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Ж. 
халық ауыз әдебиеті мен үлы Абай шьғармалары- 
ның бояу-нақыштарын молынан пайдалана оты- 
рып, оларды жаңғыртты, жаңартты. Сөйтіп казак- 
тык поэтикалык тіл мәдениетін дамытып, елеулі 
улес косты. Ә-пен 1927 ж. танысып-біліскеннен ке- 
йін, шығармашылык, достык карым-катынасын үз- 
беген. Мысалы, 3. Кедрина «Бәрі де менің есімде» 
атты естелігінде 1932 ж. Мүхтар мен Ілияс ушеуі 
«Дала» поэмасын аударғандарын айта келіп: «Әуе- 
зов ез мойынында кеп те көрнекті жүмыс тұрғаны- 
на карамастан, талай тынымсыз уакытын, алуан 
кырлы еңбегін осы аудармаға жүмсады» деп жаз- 
ған («Мұхтар Әуезов туралы естеліктер», А., 1997, 
125-бет). Ж. 1935 ж. «Тунгі сарын» алғаш рет сахна- 
да койылғаннан кейін «Казахстанская правда» га- 
зетінде жазған макаласында (16.1.1935) бүл пьеса 
«әлеуметтік маңызы мен керкемдік касиеті жағы- 
нан Әуезовтің ең үздік шығармасы болып кетер» 
деп бағалаған. Ә. өзін\ц«Пушкинді к.аэак,шаға ауда- 
ру тәжірибелері туралы», «Евгений Онегиннің қазац- 
шасы туралы» макалаларын жазып, Ж. аударма- 
ларын «жаңа әдіспен аударылған» деп, жоғары 
бағалады. «Мынадай істі тарихи зор міндет деп 
түсінудің өзі, оған Пушкиңді дүрыс әдіспен ауда- 
рудың негізгі дұрыс жолын таптырды. Ол әдіс 
нүсканың өз стилін, өз түрін бүлжытпай түсіру әдісі 
бодцы» деп, Ж-тің шет жайылып кетпей, Пушкинді 
үғынып-біліп аударғанына суйсініс таныткан. Одан
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әрі бірлі-жарым кемшілігін де назардан тыс қал- 
дырмаған: бірі -  уйқастың кейде дөп келмейтін- 
дігі, екіншісі -  түпнұсқадағы дін-шіркеу сөздері- 
нен қашқандығы. Алайда бул аударманың көркем- 
дігіне нұқсан келтірмейтін, болашақта осы ұста- 
ған жолын тереңдетіп, толықтыра тусетініне ақ 
жол тілеген (12 томдық шығармалар жинағы, 1969, 
11-кітап, 175, 180-беттер). Ә. будан әрі «Чаадаев», 
«Жәбірайылнама», «Сібірге хат», «Қара булт» 
өленщерінің қазақша нұсқасында Ж-тің дурыс 
уйқас турін пайдаланғанын мақулдап, формалис- 
тікке салынбауды ескерткен. Жалпы алғанда, Ә. 
Ж-тің талантын биік бағалап, Абайдан кейінгі зор 
ақын, асқан сөз шебері деп таныған, әдебиет ту- 
ралы жазған еңбектерінде Ілиястың есімін әсте 
умыт қалдырған емес.

Т. Әбдірахманова.

ЖАНТӨРИН Нурмухан Сейітахметулы (1928- 
1990), актер. Қазақстанның халык артисі (1966). 
Сахна мен экранды бірдей меңгеріп, узамай же- 
текші актерлердің деңгейіне көтерідді. Өнер мен 
халық дәстурін шендестіре білу -  оның актерлік 
ізденістеріне тән қасиет, ол терең ойдың, улкен 
шеберліктің актері болып калыптасты. Тамаша 
сомдаған сахналық һәм экрандық бейнелерімен 
бірге, оның ой-пікірлері де ешкімге уқсамайтын, 
қызық пьеса мен болашақ қойылым, өзі ойнай- 
тын рөлдері жайындағы сахналық тужырым-тусі- 
ніктері режиссура пайымдауларынан әлдеқайда 
терең, өзгеше, кейде қарама-қайшы келетін. Оның 
көп білетіні, туйсік мәдениетінің кеңдігі, әдебиет 
пен өнердің жаңа туындыларын журттан бурын 
окып-тануы кейбір режиссерлерге унамайтын. 
Соған карамастан, сахнада жасаған отызға тарта 
бейненің дені тамаша актерлік жетістік дәрежесін 
байқатты. Ә-тің «Еңлік -  Кебек», «Қарагөз» қой- 
ылымдарында Кебек пен Сырымның өзіндік сахна- 
лык бейнелерін сомдады. Осыдан кейін Абыздың 
(«Еңлік -  Кебекте») философиялық бейнесін жаса- 
уы -  сахнада сирек кездесетін қубылыс. Шағын- 
дарын санамағанда, кинофильмдерде 70-ке жуық 
экраңдық бейнелер жасады. Ол сомдаған көркем 
бейнелер улттық ерекшеліктерімен дараланып, 
оның есімін, талант қудіретін әлемге танытты.

6. Қундацбайүлы.
«ЖАҢА АУЫЛ» ( «Новый  аул»),  Ә-тіңоқулығы. 
1929 ж. Қызылорда қаласында «Қазақстан» бас- 
пасынан жарық көрген. Орыс мектептерінің баста- 
уыш сыныбыңда оқитын қазақ балаларына арнал- 
ған. Оқулық 7 тараудан турады: 1. Жаз; 2, Мектеп; 
3. Күз; 4. Денсаулық сақтау; 5. Қала мен ауыл; 
6. Қыс; 7. Көктем. Әр тараудың өзінің жеке-жеке 
сөздіктері жасалып, олардың аудармасы берілген. 
Өлеңдер А. Пушкиннен, И. Никитиннен, Д. Бед- 
ныйдан алынса, прозалық мәтіңдер балаларға ар- 
нап орыс тілінде жазылған «Наш язык», «Мак», 
«Красная зорька», «Школа и деревня», «Игра и 
труд», «Книга для рассказывания» сияқты кітап- 
тардан алынған. Ә. мәтіндердің көпшілігін қазақ 
балаларының уғымына сәйкестендіріп өңдеген. 
Жака курылыс тусында Қазақстанда қалыптаса 
бастаған ағарту ісін дамытуда бул еңбектің мәні 
мен маңызы зор болды. Ағарту ісінің тарихын 
зерттеушілерге зор пайдасын тигізд і. Оқулық 
екінші рет жазушының 20 томдық шығармалар 
жинағында (16-кітап) жарияланды.

«ЖАҢА ӘДЕБИЕТ», журнал. Пролетариат жене 
шаруа жазушылары Қазак бірлестігінің (ҚазАПП) 
көркем әдебиет пен сын органы. 1928 ж. ақпанда 
1-нөмірі жарық көрді. 1932 жылдан «Әдебиет май
даны» депаталды. Әдебиет, мәдениет, саясат, ша- 
руашылык мәселелері көтерілді. Ә-тің «Көксерек» 
әңгімесі жарияланды (1929, №2, 3).
«ЖАҢА БЕЛЕСТЕР» («Новые го р и зо н ты »), 
жазушының мақаласы. «Литературная газетада» 
1958 ж. 9 қазанда шыққан. Ташкент қаласыңда өт- 
кен Азия, Африка елдері жазушыларының конфе- 
ренциясы кезінде жазылған. «Литературная газе- 
таның» бір беті конференцияға қатысушылардың 
мақалаларына арналған. Жазушы «Мен бул кон- 
ференциядан не күтем?» деп сурақ койып алып: 
«Ең алдымен біздің Азия, Африка елдерінің мәде- 
ниетін білуіміздің көкжиегі кеңиді» дейді. Оқыр- 
мандар, аудармалар арқылы бізге мүлде белгісіз 
болып келген ақын, жазушылармен, олардың ең 
жақсы көркем шығармаларымен таныса алатынын 
айтқан. Сонымен қатар қазақ жазушыларының 
таңдаулы шығармалары да Азия, Африка халық- 
тарының тіддеріне аударылып, шет еддердегі сан- 
сыз көп оқырмандар аудиториясымен кауышады 
дейді. Ташкент конференциясының маңызы жөнін- 
де «күллі әдебиет тарихындағы жазушылардың ең 
зор бас косуы» болғанын айтады. Конференция 
материалдары, оған қатысушы жазушылардың 
шығармалары барлық улттар әдебиеттерінің да- 
муына игі ықпал жасайтынын көрсеткен.

Р. Әбдігупов.
«ЖАҢА МЕКТЕП», журнал. Қазақ АССР Оку ко- 
миссариатының органы ретінде 1925 жылдың та- 
мыз айынан бастап ай сайын шығып турды. 1933 
жылдан басқаша аталды. Ғылыми-педагогика 
мәселелері жазылды. Муғалімдерге, тәрбиешілер- 
ге, устаздар мен ғалымдарға, ата-аналарға көмек- 
ші нусқаулар жарияланды. Ә. журналдың жумы- 
сына қызу араласып, шығармашылык байланыс 
жасап турған. Онда жазушының «Қараш-Қараш 
оқиғасы» повесі (1927, №11-12; 1928, 1, 2, 3), «Бөлім 
максаты» мақаласы (1929, N912) жарык көрді. 
«ЖАҢА ЖЫЛҒА -  ЖАҢА ТӨЛ», жазушының ма- 
қапасы. «Қазақәдебиеті»газетінің 1940 ж. Іқаңтар 
кунгі 1-санында жарияланған. Макала: «Өрбіп, 
өндіп келе жатқан совет әдебиетінің жаңа жыл кар- 
саңында туған жаңа төлі қанша, соны еске ала- 
мыз. Бул жөнінде, ең әуелі табанынан басып тік 
турған, біткен, піскен жаңалықты алдымен айту 
керек. Өткен жылдың соңғы жарымында мен екі 
түрлі шығармаға кірісіп ем. Біреуі -  «Райхан» де
ген кино әңгіме. Екіншісі «Абай» атты пьеса бола- 
тын. «Райхан» сценариасы қазірде қабыл алынып, 
«Ленфильмнің» 1940 жылғы планына кіріп отыр» 
деген есеппен басталады. Будан кейін «Абай» тра- 
гедиясының жазылу тарихы, пьесада қамтылатын 
уақыт межесі, тақырыпты игерудегі ізденістері 
баяндалады. Сөзінің соңын: «Өткен жылы бітпей, 
алдыңғы жылға ауысып қалып отырған улкен ісім 
де осы Абай тағдыры. Қазақстанның улы мерекесі 

жиырма жылдығына «Абай» романының бірінші 
кітабын бітіріп бару -  ендігі ең зор мақсатым. 
Жака жылға мен атайтын жака төлдер осылар» 
деп аяқтаған. Мақала содан кейін еш басылымда 
кайталанып басылған жоқ.

Т Жүргбай.
ЖАҢАРҚА ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ, көркемөнерпаздар- 
дык драмалық ужымы. 1955 ж. бурынғы Жезказған 
облысынык Жакарқа ауданыкдағы Атасу кентінде



құрылған. 1963 ж. халық театры атағы берілді. 
С. Ысқақов, Ж. Омаров, А. Сыздықов, Т. Туңғыш- 
баев, А. Үсеновтер көркемдік жетекшілері бодцы. 
1970 ж. республикалық халық театрлары байқауы- 
ның лауреаты атанды. С. Сейфуллин, Б. Майлин, 
Ғ. Мүсірепов т. б. қаламгерлер пьесаларын Ә-тің 
«Еңлік -  Кебек» трагедиясын сахнаға шығарды. 
ЖАҢБЫРБАЕВ Әбілқасым (1927 ж. т.), актер. 
Қазақстанның халық артисі (1970). Өнердегі кер- 
кемөнер үйірмесінен бастап, 1942 ж. Семей облы- 
стық музыкалы драма театрына қабыддаңды; алғ- 
ашында балет бөлімінде би билеп, кейін шағын 
рөлдер ойнады. Сахнаға ысылып алғаннан кейін, 
драмалық һәм музыкалы спектакльдерде сан қилы 
бейнелер жасады, труппаның нағыз бесаспап ак- 
теріне айналды. Солардың ішіңде актердің шығар- 
малык сапарында ерекше орын алатындары 
Ә-тің драматургиясындағы Сырым, Кебек, Арыс- 
тан. Сапа («Қарагез», «Еңлік -  Кебек», «Айман -  
Шолпан», «Түнгі сарын») бейнелері. Режиссура- 
мен шүғыдданып, бірнеше спектакльдерді сахнаға 
шь>іғарды. Кинофильмдерге түскен.

Б. Қундакбайулы.
ЖАҢЫЛТПАШ, ауыз әдебиетінің жанры. Бала- 
ның тілін жаттықтыру қүралы. Тілдің артикуляция- 
сын киындататын сөздер тіркесін пайдаланады. 
Қызыкты ойын сипаты да бар. Тіл қимылын киын
дататын, үйреншікті емес дыбыстар тіркесін шы- 
ғаруға мәжбүр ететін дыбыстардан күралады. 
Көбінесе үяң, қатаң дауыссыз дыбыстардан жа- 
сапады. Қара сез немесе елең түріңце болады. Ә. 
жаңылтпашты арнайы зерттемеген. Ташкент қала- 
сыңда шыққан «Жас қайрат» журналының 1924 ж.
3-4-сандарында жарияланған «Халык, әдебиеті 
туралы» деген мақаласында «Халық әдебиеті деп 
бір халықтың мәдениет жузінде жас болып, оқу, 
оқыту деген болмаған надан шағында сол халық- 
тардың арасында ауыздан ауызға кешіп, бірден 
бірге калып айтылып жүрген: өлең, жыр, ертек, 
мақал, жаңыжпаш... һәм баска да осылар сиякты 
сөздердің бірсыпырасы халык әдебиетіне жата- 
ды” деп, жаңылтпашты халык ауыз әдебиетінің 
жанры ретінде караған.
ЖАПОН ӘДЕБИЕТІ. Алғашкы әдеби үлгілер 8 
ғасырда пайда болды. Эпикалык «Кодзики» дас- 
таны мен «Маньесю» өлеңдер жинағы жапон жаз- 
ба әдебиетінің негізін калады. Ф. Симэйдің «Кеш- 
пелі бүлт», Т. Роканың «Өмір сүрмегеннің өзі ар- 
тык», К. Наоэнің «Отты бағана», И. Такубокудің 
«Бір уыс күм», А. Рюнесконың әңгімелері мен 
Я. Кававатаның «Қарлы елке», «Мың канатты тыр- 
налар», «Таулардың ыңырсуы» атты шығармала- 
ры жапон әдебиетін дуниежузілік деңгейге көте- 
реді. Ә. жапон мәдениеті мен әдебиетінің тари- 
хын өте жаксы білді. Жас кезінде «Жапония» атты 
макала жазып, бүл елдің даму жолын таңдау бары- 
сындағы үлттык жетістіктерін жан-жакты таддады. 
Олардың ғылыми-техникалык ойының шарыктай 
өрлеуіне сүйіне отырып: «Жапония окушыларына 
осы кунге шейін киындығы кетпей жүрген бір 
нәрсе -  Қытай мен Жапонияның әдебиеті ерте уа- 
кьпта косылып кеткендігі. Бүл косылу себепті Жа- 
понияның жазба сездерінің бәрін кытай тілі кер- 
неп, Жапонияның өз тілін жеңіп кеткендік. Міне, 
сондыктан Жапонияның кітап тілі мен сөйлейтін 
тілі жат, екі баска. Окушылар әуелі кытай тілімен 
таныс болып һәм баска жүрттардың тілін тағы үйре- 
ну кажет» деп, жапон әдебиетінің негізін калаушы- 
лардан кеткен ағаттыкка өзінше сын айтты (Шы-
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ғармаларының 50 томдык толык жинағы, 1-том, 
87-бет). Жазушы 1957 ж. Бейбітшілікті корғау ко- 
митетінің мүшесі ретінде Жапонияға барып кайт- 
ты. Ондағы конференцияда атом бомбасын сы- 
науға карсы сөз сөйледі. Жазушылармен, ғалым- 
дармен, мәдениет кайраткерлерімен пікірлесті.

Т. Журтбай.
ЖАПОНИЯ САПАРЫ. Жазушының арнайы ісса- 
пары. Ә. атом жене сутегі бомбасын колдануға 
карсы 1957 жылдың тамызында Жапонияда еткен 
3-халыкаралык конгреске кеңес делегациясы 
күрамындакатысты. Келесі 1958ж. ТашкенттеАзия 
және Африка елдері жазушыларының конферен- 
циясында: «Сен Никконы көрмеген болсаң, онда 
«ғажап» деген сөзді колданба» деген сөзді айта- 
ды. Ә. сол сапарында Никконы ғана керіп кой- 
май, айға жуык уакыт ішінде Токио, Хиросима, 
Осака, Нара, Киото, Нагоя, Уциноми сиякты бірсы- 
пыра калалары мен өлкелерін аралайды. Бүл конг
реске дүние жүзінің көптеген елдерінен екілдер 
келіп, өздерінің ой-пікірлерін білдірген. Солардың 
ішіһще Ә-тің сөздері ерекше эсер етіп, кей жиын- 
дарда кайта-кайта сөйлеуге тура келеді. Елге орал- 
ғаннан кейін Уцуноми каласының префектурасы- 
нан хат келеді, онымен бірге каладағы кездесулер- 
ге арналған газет киындыларын коса жіберіпті. Бір 
макалада жазылғаңцай, үлкен бір жиыңца Ә. сөйле- 
генде, жиналған жүрт орыңдарынан түрып: «банзай, 
банзай, банзай» («жаса») деп, уран тастағандай 
күрмет көрсетіп кепке дейін отырмай кояды. 
Прогресшіл жазушылар кауымдастығының 
президент! Аоно, конференция жүмысына катысып 
жүрген Танабэ Конитиро, Исино Кэйитиро, Симото 
Масатциогу, император сыйлығының лауреаты 
Хино Асихей, Ә-ке «Махаббат пен түрме», «Қалың- 
дык пен жалғыз арғымак» деген романдарын сый- 
лаған Эгуси Кан, аса ірі суреткерлер Исидзаки Та- 
худзо, Ясунари Кавабаталармен (кейін Нобель 
сыйлығын адцы) әңгімелесіп, сүхбаттасты. Атакты 
профессор Ояманың үйінде болғанын; «Аса жак
сы, мәнді, көңілге сондай әсерлі сәт болды. 
Әркімнің орныңда осындай тәрбиелі, сезімді, үлгілі 
достары, жакындары калганы кандай бір кымбат 
ескерткіштей куанышты, мерейлі және езі тағдыр 
дейтіннің унамды, келісті бір сағасыңцай сезілді» 
(№533-папка, 2-дәптер, 86-бет) деп жазады.

Т. Әюм.

М . Әуезовтің сутегі және атом бомбаларына қарсы 
III халыкаралыкконференцияғакатысукезі.Токио. 1957.
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ЖАРАПАЗАН, турмыс-салт жыры. ДІни уғымға 
байланысты туған. Ж. қазақарасына ислам дінімен 
келген. Ораза кезінде айтылады. Ә. Ж. жайында 
(авторда -  ж а р а м а з а н )  «Әдебиет тарихы» 
кітабында (1927) айтады. Жалпы діни-салт өлең- 
дері қазах халқында аз дейді. Ж-ның бір узақ үлгісін 
беріп: «Бул жарамазан барлық мусылман журтына 
жайылған: салт бойынша, ораза күңдерінде айты
лады. Қазақ ішіңде де кей жерлерде әдейі ел қыды- 
рып журіп, уй басына жарамазан айтып, оразаның 
садақасын алып журетін жарамазаншылар бола- 
ды», дейді. «Жарамазан өлеңі де сондайлық дін 
мағынасы мен дін угіті болып шығып, бері келген 
соң қыдырма жарамазаншылар әнге салып айта- 
тын болды» деген тужырымымен Ж-ның қазақ хал- 
қындағы төркініне шолу жасаған. Қазақ жарама- 
зандарының көбін алсақ, дін угітімен шыхса да, 
солардың ішінде әлі күнге дін туманы аз. Күшті 
сопылық, өрескел тақүалықты айтып, өзге журттың 
дін өлеңі сияқты үнемі сәжде, унемі дуға, удайы 
күнәкәр болүды айтып, көп тәүбамен жалбарына 
беретін сөздер жоқ. Бул жағынан қарағанда, казах- 
тын көп жарамазаны баяғы ақы сурап айтатын мақ- 
таү өлеңдерге жақын келеяі... Мунда да барлық ел 
өлеңіңде көрінетін ашык акыл, саү сезімнің ізі бар» 
деген ойларынан қазакы Ж. жайынан шындықка 
сай, айкын ойды көреміз.
ЖАР-ЖАР, турмыс-салт жыры. Үйленү тойында 
орындалады. Ә. әдет-салт айтысына жатқызады. 
Үзатылатын кызды шьгарып саларда қыздар мен 
жігіттер, кыз берүші жак қыз алүшы жақ екіге бө- 
лініп айтады. Ж.-ж-дың мақсаты бейтаныс елге 
бара жатқан кыздың көңілін аүлаү. Ә. «Әдебиет 
тарихы» еңбегінде алғаш рет Ж.-ж. жайында жү- 
йелі ғылыми пікір айтты: «Булар жаттама болса 
да, сөгісті емес, сондықтан Ж.-ж., бет ашар жат
тама өлең болып айтылады» деп, негізінде кыз- 
дың өзі сүырып салып айтатын танысү мен сыңсү- 
дан айырмашылығы бар екенін көрсетеді. «Бул 
өлең екі жақтың айтысынан куралады. Бір жағы 
куйеү, екінші жағы -  қалыңдык. Бір жағы еркек 
тобы, екінші жағы әйел тобы. Адам баласының 
екі рү болтан қаүымының бул жерде екі бөлінген 
жігі ашылады. Соның белгісі көрінеді. Жаңа өмірге 
кіретін жас әйел, жаңа өмірге кіретін жігіт, өздері 
шыккан екі топтың пікірін, сырын сөйлейді. Еркек 
тобы әйелге жалпы адам баласының кауымына 
әйелдің не міндет, не мақсатпен жаралғанын айта
ды. Әйел атаүлы әйел басының өз тілегін айтады» 
деген Ә. ойлары Ж.-ж-дың толыққаңцы, әлі күнге 
дейін маңызын жоймаған теориялық тужырым, 
жанр анықтамасы дәрежесіне жеткен. «Жар-жар» 
деген атаүдыңтөркіні жас келінніңалғаш рет күйеүін 
«жар» деп атап, соны қайта-кайта қайталап, кула- 
ғына сіңдірү, жаңа өмірге көндірү ушін айтылатын- 
дығында жатыр дейді. Мысалымен қосканда, бес
ах бет болатын тараүда Ә. Ж.-ж-дың жанрлых 
сипатын толых дерліхтей ашып берген.

Р. Әбдіғ^лов.
ЖАРГОН, әдейі бурмаланған тілдің әлеүметтік 
түрі. Шағын топтардың бөлехтеніп, охшаүланүы- 
нан түындайды. Жастардың, мүзыканттардың, 
аңшылардың, бузахылар мен уры-харылардың 
шартты тілдері бар. Мысалы, «суйке» -  сох, «мо
тор» такси, «комок» коммерциялых дүкен, 
«баксы» -  доллар, акша т, б. Ә. Абайдың алғашкы

өлеңдерінің бірі -  «Иүзи -  рәүшан» деп бастала- 
тын «Әлифби» өлеңдеріндегі тіл шубарлығын: 
«Абайдың жаргонға орынсыз кызыккан кемшілігі. 
Мазмуны өзіндік, мистикасыз болса да, еліктеүдің 
арзан улгісіне кеткендігі көрінеді» деп сынға алған 
(20 томдык шығармалар жинағы, 12-кітап, 330-331- 
беттер). Ал «Абай жолы» эпопеясында урылардың 
сөздерінде Ж. колданған.

Н. Оспантегі.

ЖАРҚЫНБАЙ Кеңесбайулы (1812-1874), би. Ак- 
тайлак бидің немересі. Бес болыс Сыбан руын 
билеген. Мусылмандык жолымен Түркістанға кел- 
генде 25 жастағы Әүезбен танысып, өз аүылына 
алып келеді. Бір жыл бала окытканнан кейін, Әүез 
кожа еліне кайтпакка руксат сурағанда, оны жібер- 
мей, алып калу ушін Ж. өз інісі Малдыбайдың кы- 
зы Дінасылды Әуезге косады. Дінасылдан Мухтар- 
дың әкесі Омархан туған. Омархан 6-7 жаска кел- 
генде, осы ауылға Абайдың әкесі Қунанбай келіп, 
Әуезді отбасымен көшіріп алып, Бөріліден жер 
беліп береді. Ә. те әкесінің нағашы журтына үнемі 
назар аударып, шығармаларында осы Сыбаннан 
шыккан белгілі билер мен акындар жайлы кеңінен 
сөз етеді. Қүнанбайдың «карадан хан болғанына 
токтап: «Сыбан Кеңесбай деген ру басы Жаркын- 
бай деген баласына өзі өлерде өсиет айткан: «Тө- 
ремен ел болма, екінші ел арасында сөз болса, 
Сабырбайға акылдаспай іс кылма, басыңа улык 
орманнан іс келсе, карадан хан туған Қунанбайға 
акылдаспай істеме» депті деген мағлуматтар 
келтірген жазушы («Абайды білмек парыз ойлы 
жаска», А., 1997, 105, 264-беттер).

С. Қорабай.

ЖАРҚЫНБЕКОВ Қаржаубек (1918-1991), тарих- 
шы, талым. Тарих тылымының кандидаты. 35 жыл- 
та таяу партия, кеңес орындарында басшылык 
кызмет аткаржан. Ә-тің «Оңтустік сапарынан» атты 
очеркіндегі және «Өскен өркен» романындаты об
ком хатшысы Алмасбек Жайлыбековтің прототипі. 
Жазушы 1959-1961 ж. Оңтүстік Қазакстан облы- 
сына шытармашылык іссапарта келген кездері об- 
комның идеология жөніндегі хатшысы Ж. жазу- 
шымен үнемі сухбаттасып, жолсерік ретіңде бірге 
жүрген. Осы жылдары бір-бірімен үзбей хабарла- 
сып, хат жазысып, «Өскен өркен» романына кажетті 
мәлімет-деректер жіберіп турған. Ә. 1961 ж. 17 ак- 
панда жазған хатында «жалпы облыс көлемінде 
кумдарда, Сыр бойларында, тегі мал кыстатан 
өлкелердің бәрінде былтырдан бері канша база- 
лар салынды екен, солардың жиынтык мәліметтері 
болса... Будан баска шопандар балаларына арнал- 
ған бала бакшалары, жалпы медпункттер сандары 
канша болды екен, сол айтылса» деп жазтан (Жа
зушы мурататы, 366-п.).

К. Сыздыков.
ЖАРМАҒАМБЕТОВ Қайнекей (1918-1974), акын, 
әдебиет зертт^ші. Шьгармаларыңда заман тыны- 
сын, адамгершілік пен достыкты, адалдык пен ма- 
хаббатты, туғанжердіжыр»лады. Қазакәдебиетіңце 
баллада жанрының дамып, калыптасуына мол үлес 
косты. Ә-тің өмірі мен шығармашылығы туралы 
«Абай» романы туралы» (1948), «Үлы сыйлык алтан 
шытарма» (1949), «Үлкен жазушы» (1957), «Алып 
тулта» (1961), орыс тіліңце «Тамаша талант» (1957), 
«Үлттык драматургияның бастауы» (1967) т. б. ма- 
калаларын жазды. «Мухтар Әуезов» атты моногра- 
фиясында (1963) улы суреткердің шығармашылы- 
тын үш салата жіктеп зерттей келе; «бірінші, кыска 
әңгімелер мен пьесаларының окиталары бірімен-



бірі жатык байланысып жатады, алып тастаса, орны 
ойсырайтын оқиғалар тым аз кездеседі». Екінші, 
кейіпкерлердің «ішкі сырын, мінез-құлқын, ой- 
өрісін, дүниетану көзкдрасын шиеленіскен оқиғалар- 
ға» қатыстырыпсуреттейді. «Үшінші, Мұхтар-  қазақ 
тілінің байлығын жете меңгерген жазушы» деген 
қорытынды жасайды.

Н. Ацбай.
ЖАРМҮХАМЕДҮЛЫ Мухамедрақым (1928 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (2003). «Айтыстың даму жолдары» деген 
монографиясында (1976) айтыс жанры туралы Ә. 
айтқан пікірлерді тұжырымдап, мысалдармен 
дәлелдеген. «Жазушы және айтыс» (1977), «Ай
тыс өнері» (1979), «Сарбаз поэзия» (1981), «Айтыс» 
(1990), «Көненің көзі» (1996), «Шешендік өнер» 
(1998) т. б. мақала, зерттеулерінде ұлы ғалымның 
ауыз әдебиетіне қосқан зор үлесін бағамдай келіп, 
ол ұсынған бағыт-бағдарды басшылыққа алған. 
ЖАРОКОВ Тайыр (1908-1965), ақын. Шьғармала- 
рыңда өмір құбылыстарын көтеріңкі леппен сурет- 
теп, еңбек адамдарының жеңісін жырлады. «Қалам 
шеберіне» деген өлеңінде Ә-тің биік түлғасын ас- 
қақтата жырлады («Қазақ әдебиеті», 1957, 28 қыр- 
күйек). Үлы жазушы өзінің «Қайта туған халықтың 
әдебиеті», «Дәстүр мен жаңашылдық жайында» 
атты мақалаларында Ж-ты «қазақ совет поэ- 
зиясының көп ізденіп, өнерленіп келе жатқан» то- 
бындағы көркем де құнды поэмаларымен көзге 
түсті десе, «Тіл және әдебиет мәселесі» деген 
еңбегінде: «Жароковтың тілінде тасқын, қарқын, 
әсем айшық, өршіл көріктілік көп болғанмен, тілдік 
теңеу, образдар жасауда алогизм жиі ұшырайды. 
Қолданған образының астарындағы ой, логикалық 
желі, айқын мағына кеңілге нанымды, кенеулі боп 
келе бермейді» деп, шыны мен сынын қоса айтқан. 
ЖАРШЫ, жар айтушы, хабарлаушы. Үлкен жиын 
тойларда, халық жиналған жерлерде, ел арасында 
арнайы жар айтатын белгілі сайланған ақындар 
болтан. Олар ат үстінде жүріп болашақта болатын 
той-думандар, астар, әр турлі жиындар жайында 
жар айтып, хабарлап отырған. Қашан, қай жерде 
болатынынан мәліметтер берген. Жаршылық қыз- 
метке тілге жүйрік ақындар сайланған. Ә. алғаш 
1939 ж. Мәскеуде «Литературный критик» журна- 
лының 10-11-саңцарында шыққан «Қазақ халқының 
эпосы мен фольклоры» атты монографиялық ең- 
бегінде (Л. Соболевпен бірге) «Тіршілігі көшпелі 
өмірге, мал бағуға байланысты казақта мал- 
мүліктері жайында да талай-талай қызғылықты 
өлең-жыр бар. Той-думаңда, ас бергеңде балуан 
күрес, ат жарыс басталғанын жариялайтын жаршы- 
ның айтатын өлеңдері өз алдына бір алуан» деген. 
ЖАРЫҚБАЕВ Құбығүл Бозайүлы (1929 ж. т.), пси
холог, педагогика ғылымының докторы (1982), 
профессор (1984). Негізгі ғылыми-зерттеу еңбек- 
тері психологиялық ой-пікірдің тарихы, жас ерек- 
шелігі, педагогикалық психология мәселелеріне 
арналған 50-ге жуық жеке еңбектің, 500-ден ас- 
там ғылыми мақалалардың авторы. Ә-тің психоло- 
гиялық, педагогикалық мұраларын зерттеп: «Әуе- 
зов жастар туралы» (1977), «М. Әуезовтің психо- 
логиялық пікірлері» (1987), «Мұхтар Әуезовтің пси- 
хологиялық көзқарастары» (1996) т. б. мақалала- 
рын жариялады және үлы жазушының тәлім-тәр- 
бие туралы айтқан пікірлерін «Ақылдың көзі» (1980), 
«Ақылдың кені» (1991) атты жинақтарына енгізді. 
Автор бүл еңбектерінде Ә-тің психология мәселе- 
лерін қарастыруда Абай дәстүрін әрі қарай жалғас-
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тырып, халқымыздың үлттық жан дүниесінің қаи- 
таланбас ерекшеліктерін (суырыпсалма ақындар 
психологиясы, ақын мен жазушы т. б.) нақты де- 
ректермен таддап көрсеткенін дәлелдейді.

Ә. Пірманов.
ЖАРЫЛҒАПОВ Ісләм (1918-1989), жазушы, ау- 
дармашы. Ж-тың қазақ тіліне енгізген «аялдама», 
«оқырман», «көрермен», «саяжай», «балмұздақ» 
сияқты сәтті баламаларына Ә. ерекше сүйінген. 
Ж. ұлы жазушының өтініші бойынша, оның ертеде 
жарияланып, өңделген әңгімелері мен пьесалары- 
ның басын қосып, «Қараш-Қараш» деген атпен құ- 
растырып, 1960 ж. жеке кітап шьғарды. Сондай- 
ақ «Мүқанмен кездескенде алған эсер» атты есте- 
лігін жариялады («Коммунистік еңбек», 1977, 23 
қыркүйек).

С. Журтбай.

«ЖАРЫС», «Я р ы ш», әуесқой футбол команда- 
сы. 1913 ж. қыркүйек айында Семейде қүрылған. 
Алғашқы кезде қүрамында 12-14 адам болып, 
жылдың соңына қарай екі есе көбейген. Ә. Семей- 
ге сол жылы күзде келіп, осы жасөспірімдер коман- 
дасына қабыдданады. Оларды орыс бапкері Н. Н. 
Куприянов футбол шеберлігіне үйретеді. 1914 
жылдың кузіңде «Ж.» командасы гимназияшылар- 
дың ең күшті командасымен кездесіп, жеңіске 
жетеді. Бұл ойында бірінші допты ерекше ынта- 
мен ойнаған Мұхтар соғып кіргізген. Кейін «Ж.» 
командасы ерікті спорт қоғамына айналды. Оның 
құрамындағы жастар жүгіру, коньки, шаңғы жа- 
рыстарына, халық аспаптар оркестріне қатысып, 
«Ж.» атты қабырға газетін шығарды. Бүл ол кезде 
қаладағы талапкер қазақ, өзбек, татар жастары- 
ның бас қосқан түңғыш мәдениет ошақтарының 
бірі еді. «Ж.» командасыңда Ә-пен бірге С. Хис- 
матуллин, Н. Миршанов, Қ. Мухамедов, М. Сей- 
дашев, Ә. Сыдықов т. б. балалар ойнаған. Қалам- 
гер Семейде оқып жүрген кезінде допты қалай

«Жарыс» («Ярыш») футбол командасы. Солдан оңға қарай: 
1 - қ а т а р :  СайфутдиновҒабдраиф, МирсалимовМидхат, 
Молдабаев, Хисматуллин Салах; 2 - қата  р : МүхамедшинЖап- 
бар, СитдыковӘміржан, Құрманов Мүхамадулла, Миршанов 
Ғабделнасыр, Ахметшин Сабыржан, Сайфугдинов Ғабделбар; 
3 - қ а т а р :  КәрімовҒабделғазиз, НасибуллинӘмір, Бекметов, 
Кәрімов Ахмадсәлім, Мухаммадов Қасымхан, ҒаббасовҒаб- 
депхан, Әуезов Мухтар, Рысбаев Зиятдин; 4 - қ ат а р : Бикмаев 
Кәрім, Ямбушев Ғұсман, Нигматуллин Юнус, Сайдашев 
Мухаммад, Фаизов Рифхат, ҒұсмановҒабделбар. Семей. 1914.
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оинаитыны туралы оқырмандарымен кездесу 
кезінде үнемі айтып журген,

Қ. Керейбаев,
«ЖАС АЗАМАТ», газет. Қазақ жастарының 1918 ж. 
5-13 мамырда Омбы қаласында өткен 1-жалпы 
съезінде к,урылған «Жас азамат» уйымының Орта- 
лық Комитетінің органы. 1918 ж. 20 шілдеден -  
1919 ж. 2 ақпанға дейін Петропавл қаласында ап- 
тасына бір рет шьғып турды. Уақытша редакторы 
-  Қ. Кемеңгеров, бастырушысы «Алаш» серіктігі 
болды. Газет тәуелсіздікке қол жеткізу, ел болу 
уранын көтерді. Қазак жастарын халыққа қызмет 
етуге үндеді. 1918 ж. 25 қазандағы 8-санында 
Ә-тің «Ескеру керек» деген проблемалық макала- 
сы жарияланды. Газеттің жарық көрген сандары 
түгелдей сакталмаған.

Б. Байғалиев.
«ЖАС АЛАШ», газет. 1921 жылдың 22 наурызы- 
нан 1922 жылдың сәуір айына дейін Ташкент қала- 
сында шыққан. Редакторы -  Ғ. Мұратбаев. Газет 
алашорда козғалысын буржуазиялық-ултшылдық 
бағытта деп сынап, қазақ жастарын кеңес екіметін 
нығайту жолындағы күреске шақырды. 1922 ж. 
оның орнына «Жас қайрат» газеті шыға бастады. 
1926 ж. қараша айынан бастап ол «Лениншіл жас» 
журналымен ауыстырылды, ал 1927 ж. 22 қыркүй- 
екте ол газетке айналдырылды. Үлы Отан соғы- 
сына байланысты газеттің шығуы уақытша тоқта- 
тылып, 1945 ж. қыркүйекте қайта шықты. 1992 ж. 
22 наурыз айынан бастап газет алғашқы атымен 
шығып келеді. Газет бетінде Ә-тің әр тақырыпта 
жазылған шығармалары жарияланды. Мысалы, 
1924 ж. жарық көрген «Халық әдебиеті туралы» 
деген мақаласында жазушы әдебиетті халық 
әдебиеті және жазба әдебиеті деп жіктеп, халық 
әдебиеті мен жазба әдебиетіне тән ерекшеліктерді 
атап керсеткен. 1937 ж. 26 желтоқсан айында «Көр- 
кем жырдың улы ақыны» деген мақаласы шықты, 
бунда грузин халқының улы ақыны Шота Руставе
ли жайында айтылған. Осы жылдан бастап улы 
жазушының «Алма бағында», «Үмітті урпаққа -  игі 
тілек», «Академик, жазушы М. Әуезовтің жаңа 
жылдык анкетасы», «Жыл келгендей жаңалық 
сеземіз», «Қобыланды батыр», «Евгений Онегин- 
нің» қазакшасы туралы» т. б. шығармалары жария
ланды. Үлы жазушының 100 жылдығына орай, 
көптеген ақын, жазушылардың Ә. ол туралы жаз- 
ған мақалалары жарияланды.

А. Болсынбаева.
«ЖАС ҚАЙРАТ», журнал. Кеңестік Туркістан рес- 
публикасы комсомолдарының органы. 1922-24 ж. 
газет, 1924-25 ж. журнал ретінде Ташкентте шық- 
ты. Саясат, шаруашылық, мэдениет, гылым мен 
техника салаларындагы жетістіктер жазылып, жас- 
тарды өнер-білімге шақырды. Жас ақын-жазушы- 
лардың шьғармалары басылды. Ә-тің «Халық әде- 
биеті туралы» макдласы жарық керді (1924, N»3, 4). 
«ЖАС МҮХТАР», естеліктер кітабы. Авторы -  А. 
Әуезов. Жазушының 80 жылдық мерейтойына 
орай, 1977 ж. «Жалын» баспасы шьғарған. Автор- 
дың бурын жарық керген «Бала Мухтар» жинағы 
(1967), өмірінің соңғы кездерінде жазған «Жас 
Мухтар», «Ел мен ер қамкоры» т. б. естелік әңгі- 
мелері толықтырылып, қайта басылым керген. 
Әдеби еңдеген -  Ж. Аяшев. «Мухтар! Бул есімді 
еске алсам, аскар Шыңғыс көз алдыма келеді

көлбеңдеп. Аялап, мәпелеп өсірген алтын уя таула- 
рым Мухтардың кіршіксіз қылығын көз алдыма 
алып келіп, жайып салады. Тай-қулындай тебіскен 
Мухтармен қайта ойнағандай боламын, кызығы- 
на елітемін» деп тебірене келіп, автор болашақ 
жазушының балалық, жастык, ж ігіттік шағынан 
сыр шертеді, Туған ортасы, ата-аналары, Абай 
өлеңдері, Абай ауылы Ә-тің білімдар, салауатты, 
жетік, алғыр, зейінді болып есуіне кеп эсер еткен. 
Әсіресе атасы Әуезден алған үлгі-енегесі, тәлім- 
тәрбиесі мол болған. Автор сондай-ақ жазушы- 
ның «Кексерек», «Қыр әңгімелері» т. б. шығарма- 
ларын ез көзімен көріп, көңіліне тоқьған жайлар- 
ды арқау еткенін айтады. Естеліктің соңында Ә- 
тің Оңтүстік елкесін аралаған сапары туралы әсер- 
лі әңгімелер берілген. Кітаптың келемі 4,2 баспа 
табақ, таралымы 24 мың дана.
ЖАСТАР МЕН БАЛАЛАР ТЕАТРЫ, Ғ. М. М ү с і- 
р е п о в  а т ы н д а ғ ы  Қа з ақ т ың  м е м л е к е т -  
т і к а к а д е м и я л ы қ ж а с т а р  м е н  б а л а -  
л а р  т е а т р ы ,  1945 ж. 7 қарашада Е. Щварцтың 
«Қызыл телпек» пьесасымен әуелі орыс труппа- 
сы, ал 1948 ж. 4 шілдеде А. Толстойдың «Алтын 
кілт» пьесасымен қазақ труппасы театр шымыл- 
дығын ашты. Ә. -  қазақ театрының іргетасын кала- 
сып, оның қалыптасуы мен дамуына мол еңбек 
сіңірген адам. Ол қазақ топырағында балалар мен 
жасеспірімдер театрының дүниеге келуіне тікелей 
атсалысты. Оның тәржімалауында сахнаға шық- 
қан А. Толстойдың «Алтын кілт» пьесасы қазақ 
балаларының уғымына лайық жатык та, керкем 
шықты. Ә-тің төл шьғармалары бул театрдың ре- 
пертуарына көп жылдар еткеннен кейін қабылдан- 
ды. Режиссер Ш, Айманов «Абай жолы» романы 
бойынша Абайдың балалық шағы мен өскен орта
сы туралы «Жас Абай» деп аталатын спектакльді 
1969 ж. 8 маусымда сахнага шыгарды. 1983 ж. 8 
қазанда режиссер Р. Сейтметов Ә-тің «Алуа» пье- 
сасын сахналады. Спектакльді қоюшы режиссер 
4 перделі пьесаны 2 актіге ықшамдап, оның идея- 
лық-көркемдігін тутастай сақтауға куш салды. 
Пьесадағы хроникалық реттілікті сақтай отырып, 
кептеген әлеуметтік сатылардан еткен Алуаның 
тағдыры арқылы кеңес дәуіріңдегі әйедцердің өсу 
эволюциясын таныта білді. Ә-тің «Қаралы сулу» 
әңгімесін театр ужымы 1996 ж. 29 желтоқсанда 
жарыққа шығарды. Спектакль режиссер! -  Б. Ата- 
баев, сахналық жүйесін жасаған Р. Муқанова. 
Қойылымда адам баласының курделі табиғаты 
мен әйел затының жумбақ психологиясы ғана 
емес, жалпы журтшылықты толғандыратын гума
нист! к ойлар айтылды.

Б. НурпеШсова.
«ЖАСТАР ҮЙЫМЫНА АШЫҚ ХАТ», жазушының 
публицистикалық шьғармасы. «Абай» журналының 
6-санында Ә. қол қойған «Б!р!нш! жалпы жастар 
съезі» (3-4-беттер), «Жастар уйымдарына ашық 
хат» (4-5-беттер) деген ек! материал жариялан- 
ған. Бул екеу! де автордың т!келей қатысуымен 
1918 ж. 5 мамырда Омбы қаласында өткен «Жалпы 
қазақ жастарының съез!» туралы есеп беру мақса- 
тында жазылған. Ә-т!ң аталған ек! материалын б!р- 
б!р!нен бел!п алып қарауға болмайды, б!ртутас 
газет есеб!н!ң жүг!н кетер!п тур. Алғашқы хабар- 
ламада съезд!ң қайда, қашан болғандығы, қан- 
дай мәселелер кдрағандығы баяңдалса; ек!нш!с!н- 
де қаралған мәселелер бойынша қорытындылан- 
ған жобаның қысқаша мазмуны оқырманга жеткі- 
з!лед!. Омбыда өткен жалпы жастар съез!н!ң нег!зп
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«ЖӘҢГІР ЖЫРЫ» ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ». жазушы- 
ның мақаласы. «Социалистік Қазақстан» газетінің 
1940 жылғы 18 сәуірдегі саныңда жарияланған. Жа- 
зушы жинақтарына енбеген. Қолжазбасы сақтал- 
маған. 1940 ж. Элиста қаласында қалмақ халқы- 
ның үлы эпосы «Жәңгір» жырының 500 жылдығы 
аталып өтті. Сол мерекенің қарсаңында ақында- 
рымыз Қ. Аманжолов, Ж. Саин, Қ. Бекхожин, 
А. Жумағалиев, Қ. Сатыбалдин, А. Тоқмағамбе- 
товтер жырды қазақ тіліне аударып шығарды. Ал- 
матьща хыркуйекте осы мерейтойға арналған жи- 
налыста Ә. баяндама жасады. Бұл мақаласында 
автор жырдың аудармасына баға беруден бурын, 
“Әуелі жалпы аударма атаулыдан нені талап етеміз» 
деген мәселеге тоқталды. Поэзия аудармасының 
«ең бірінші қасиеті -  аударма екені білінбеу ке- 
рек». Бірақ ол аударушы қазақ ақыны жазған жыр 
сияқты болып кетпесін. Шығарма өзіндік бітім 
кескінінен, иісі-лебінен айырылып қалмасын. Үғым- 
ды болсын деп, қазақтың тон, тұмағын кигізсек, 
жол болмайды... Қысқасы, қазақшалансын, бірақ 
қазақыланбасын» деген өзінің теориялық тужы- 
рымы турғысынан біздің ақындарымыздың «Жәң- 
гір жырының» өскелең, лебі күшті өрнектерін «аса 
қонымды, келісті, көркем етіп» бере алғанын жо- 
ғары бағалайды. Жырды ортақтасып аударған әр 
ақынның өзді-өзінің пішіні дө сезіліп отыратынын, 
дегенмен жалпы үлгі сарындары бір арнадан қосы- 
лып, «Жәңгірдің» өз арқауын, өз сүрлеуін жаңсақ 
әкетпеген. Түтасынан алғанда, «Жәңгірдің» аудар- 
масы бірыңғай шықты, шыққанда орташа емес, 
едәуір жоғарғы дәрежеде шықты деп түйіндейді.

К. Сыздықов.
ЖӘҢПР (1801-1845), хан. Бөкей ханның баласы. 
Бөкей ордасын билеген (1823-45). Жүргізген сая- 
сатының қаталдығы И. Тайманов пен М. Өтемісов 
бастаған шаруалар көтерілісін туғызды. Көтерілісті 
күшпен басып, оған қатыск,андарды аяусыз жаза- 
лады. Ә. өзінің «Әдебиет тарихы» монографиясын- 
да («Тарихи жырлар» тарауы) Ы. Шөрековтің «Иса- 
тай-Махамбет» жырын таддау барысыңца хан елін 
билегенде патша үкіметіне сүйеніп, маңайына әр 
жерден шыққан шығайларын жиып алып, қожа, 
молдаға билетеді. Елге көп шығын салады. Ел 
ішінен уәзір есебіне он екі би алады. Бірақ билері 
елдің өзі сүйіп сайлаған биі емес. Ханның же- 
тегінде болып, үнемі соның шашбауын көтеретін, 
әділеті жоқ, жемқор билер болады. Қалың елдің 
ортасында ханның әділетсіз ауыр билігі үшін үл- 
кен наразылық болады деп, көтерілістің шығу 
себептерін жиып көрсеткен (20 томдық шығарма- 
лар жинағы, 1985, 138-139-беттер).

Ж. Қасымбаев.
ЖЕБІРӘЙІЛ Турағүлүлы Қүнанбаев (1903-1930), 
Абайдың немересі, жазушының досы, Оспан асы- 
рап алып, өз атына жаздырған. Ж. Ресейдің Томск 
қаласыңда орыс мектебіңде, соңдағы университет- 
те оқыған. Соңда Абайдың өлеңдерін жиі-жиі сах- 
нада орындап жүрген. Ж. домбырашы, скрипка- 
шы, әнші болған. Абай ауылы жастарының басын 
қосып, скрипка, домбыра, мандолин, сырнай, 
қобыз аспаптарынан оркестр үйымдастыржан. Ә. 
қысқы-жазғы демалыска келгенде алтыбақан, ак- 
суйек, соқыртеке сияқты үлттық ойыңдарды бірге 
ойнап, саятқа алып шықкдн. Ол сауықшыл жастар- 
дың өтінішімен «Еңлік -  Кебек» пьесасын жазып.

оны Ақылия Турағүлқызының үзатылу тойында 
Әйгерімнің отауыңца сахнаға шыарды. Жапал бо
лып Ж. ойнады. Ол Семей мен Тумен қалаларында 
орыс мектептерінде оқыды. 1927 ж. жер аударыл- 
ды. 1930 ж. Ә. Ж-ді Ташкент қаласына шақырып 
алып, Орта Азия ауыл шаруашылығы техникумына 
оқуға кіргізді. Ж, үлы жазушының қарындасына 
үйленген. Мүхаң Ж-ді туған інісіндей жақсы көрген, 
оған үнемі қамқорлық жасап отырған («Біздің 
Мүхтар», 1976, 359-360-беттер). Ж-дің Алыпарыс- 
лан есімді үлы Үлы Отан соғысыңда каза тапты.

Т. Журтбай.
Ж ЕЗҚАЗҒАН ОБЛЫСТЫҚ ҚАЗАҚ ДРАМ А  
ТЕАТРЫ. Шымылдығы 1972 ж. 24 желтоқсанда 
Ә-тің «Айман -  Шолпан» комедиясымен ашылды. 
Алғашқы кезде Торғай облыстық қазақ музыка- 
лы драма театры болып қүрылған еді. Үжым 
мүшелері өздерінің шығармашылық даму жолын- 
да көптеген ірі-ірі шьғармаларды сахнаға шығар- 
ды. Соның ішінде Ә-тің «Қараш-Қараш» повесі 
негізінде қойылған «Таңғы жаңғырық» спектаклі 
бар (сахналық жүйесін түсірген -  Қ, Ысқақов). Үлы 
жазушының 100 жылдық мерейтойына байланыс- 
ты еткізілген республикалық фестивальда «Қара- 
гөз» трагедиясын керсетіп, режиссерлік жаңа ой- 
түсінігімен, сахналық соны шешімімен, бугінгі ізде- 
ніс түрғысынан ерекшеленді. 1981 ж, театрға 
С. Қожамқүловтың есімі берілді. 1988 жылдан 
бастап Жезқазған аймақтық қазақ музыкалы дра
ма театры деп аталады.

Б. Қүндакбайүлы.

ЖЕКЕ ҚОРЫ, жазушының Қазақстан Республи- 
касы Орталық мемлекеттік мүрағатындағы қоры. 
Ә-тің негізгі қүжаттары ез мүражайында сақтал- 
ғандықтан, Орталық мүрағатта 4 қүжат қана бар. 
Олар: жазушының 1929 ж. Орта Азия мемлекеттік 
университетіндегі шығыстану факультетінің аспи
ранты кезінде есебін тыңдаған өндірістік кеңесі 
және соңцағы терминология комиссиясының үйым- 
дастыру жиналысы хаттамасының көшірмесі (1813- 
кор, 1-тізбе, 1-10-беттер); «Хан Кене» атты тарихи 
драмасы колжазбасының казак жене орыс тіл- 
деріндегі фотокешірмелері (1813-кор, 1-тізбе, 2, 
3-істер); Ә. туралы баспасөз беттерінде жарык 
көрген макала, естеліктер (4-іс).

Р. Сариева, Ғ. Исахан.
ЖЕМАЙТЕ (лакап аты; шын фамилиясы -  Б е н ь- 
ш я в и ч ю т е  Ж и м а н т е н е )  Юлия (1845-1921), 
литван жазушысы, литван әдебиетінің классигі. 
Жазушылык кызметін 48 жасыңда бастап, «Келін» 
(1893), «Петрос Курмямес» (1898), «Топимес» 
(1897), «Жаксы анасы болтан жок» (1895), «Қоныс- 
майда», «Қоныс-майдағы ереуіл» (1907), «Америка- 
дан сыйлык» т. б. шығармаларында литван халкы- 
ның еміріндегі азапты түрмыс, әлеуметтік кайшы- 
лыктарсуреттелген. Ә. «СССР халыктары әдебиет- 
терінің өркендеуі» атты еңбегінде Ж-нің әңгіме- 
лерінде алпауыттар мен дінбасыларының катты 
әшкереленетініне, оның реализміңде сентиментал- 
дык сипаттар мен халыктык касиеттер ерекше 
орын алатынына назар аударған.
«ЖЕҢЕМІЗ БІЗ, ЖЕҢЕМІЗ», жазушының мака- 
ласы (Ғ. Мүсірепов, Ғ. Ормановпен бірге). 1941 ж. 
Үлы Отан соғысы басталған кезде шабытка толы 
сезіммен жазылып, соңына ушеуі кол койған. Ал- 
ғаш рет 1941 ж. «Социалистік Қазакстан» газетінің 
20 шіддедегі санында жариялаңды, кейін Ә-тің 20 
томдык шығармалар жинағына енгізілді (1981, 
8-кітап, 80-81-беттер). Авторлар макалада кан-



құйлы фашизмнің адамзатқа қарсы жасаған іс- 
әрекетін әшкерелеуді мақсат еткен. «Даласын 
қанға бояп, қаласын қапасқа айналдырған фашизм 
адам баласынан аяушылық күте алмайды. Өйткені 
ол қай елдің болса да, елдік намысын аяққа ба- 
сып, кейінгі ұрпак.к.а мәңгілік етіп қалдырып кел- 
ген қымбатты мұраларын қиратумен келеді. Оның 
орнатпағы -  озбырлық, қорлық, құлдық» деп, не- 
міс басқыншыларының арам пиғылын әшкере етіп, 
бетпердесін сырып тастайды да, әрбір адал ниетті 
адамды елін, жерін, туған үйін қорғауға үндейді. 
Үлы Пушкин сөзімен айтқанда, улы анчар ағашы- 
ның тамырын таратпай, туқымымен қопарып тас- 
тауға шақырады. «Әділет біздің жақта. Жау апты- 
ғы тез басылады. Жеңеміз біз, жеңеміз» деп, зор 
сенім мен үлкен үміт білдіреді жазушылар.

Н. Оспантегі.
«ЖЕРДІҢ ЖАРАТЫЛЫСЫ ЖАЙЫНДАҒЫ ӘҢ- 
ГІМЕЛЕР», жазушының аудармасы. Авторы 
Ю. Вагнер. Бұл аударма 1924 ж. Ташкентте жеке 
кітап болып басылып шықты (Түркістан мемлекет 
баспасы, 1-басылымы 100 бет). Осыдан кейін 
жазушының 20 томдық шығармалар жинағының 
14-томында (1983, 205-238-беттер) жарық көрді. 
Бұл еңбекте: таулардың өзгеруі, тау жынысының 
минералдан жасалуы, су мен ауаның бір тау жы- 
нысын жасайтыны, жер ішіндегі қызу мен ыстық 
сулы көлдер жайы, еріген тау жынысының атқы- 
лауы және жанартаулар (вулкандар), бұлардың 
кейбір қалалар мен елді мекендерді басып қалуы, 
жер ішіндегі ыстықтың мөлшері, жердің салқын- 
дауы және планеталар, жер устіндегі тауардың 
қайдан шығып, қаңцай жоддармен өсетіндігі, кур- 
так жерлер мен судың ауысуы, теңіз жасаған ір- 
кінділер және тас болып калған жануарлар, өсім- 
діктер мен жер кабығының к о з ғ е іл ы с ы , жердің тау 
жасайтын кыртыстары, өсімдіктер жиынтығының 
жер ішінде тас көмірге айналатыны, ағаштың ауа- 
сыз жерде жануы және көл газдарының пайда бо- 
луы, торфтың (шымтезек) жасалуы, таскөмірдің 
графит, алмас тастаржа айналуы, көмірден алмас- 
тың алыну жолдары, жер үстіндегі заттардың өз- 
геруі, бір түсті заттардың кышкылтыммен арала- 
суы, минералдың ішіндегі металдар, рудалардың 
ішінен металдарды айырып алу және алтын тура- 
лы карапайым әрі ұғыныкты тідце әңгіме болады. 
Кітагтты көрнекті жазушының аударғаны анык кө- 
рінеді. Шығарма жердің жаратылысы мен толып 
жаткан бітімдік өзгешеліктерін, касиеттерін айта 
келіп, оны аялауға, қадіріне жетуге шакырады.

Т. Әкім.
ЖЕР ӨЛЕҢ, айтыс өлеңдерінің түрі. Айтыска 
жаңа тусе бастаған жас акындар, бір жағынан, 
жер, су, тау жайындағы білімдерімен жарыска 
тусу максатыңда, екінші жағынан, осы такырып- 
тарға катысты халык арасында калыптаскан дай- 
ын шумак-тармактарды пайдаланып, айтыс ба- 
рысын жеңілдету максатында колданған. Ә. «Ай
тыс өлеңдері»  деген еңбегінде: -'...бурынты 
Ж етісуда сондай косымша мазмұндар, «тау 
өлең», “Су өлең», «жер өлең» деген айтыс өлең- 
дерін туғызған. Мактасу мен жамандасу сиякты 
мунда да дағдылы мазмунның уйреншікті бас- 
тауы, өрбуі, аяктауы бар. Көп аузында ортак бо
лып журетін жаттанды шумактар, немесе белгілі 
жолдар, ұйкастар және көптің кулағына сіңген 
көп көркем теңеулер, салыстыру, бейнелеу бар» 
деп, бұл өлеңнің негізгі көркемдік, мазмундык 
ерекшеліктерін саралап берген.
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«ЖЕТКІНШЕК», оку куралы. Авторы -  Ә. 1930 ж. 
Қызылордада «Қазакстан» баспасы шығарған. 
Қазакстан білім кеңесінің бастауыш мектепке ар- 
налған бағдарламасына сәйкес жазылған. Әсем 
безеңдіріліп, латын әрпімен басылған. Көлемі 196 
бет, таралымы 10 мың дана. Кітап ересек жастағы- 
лар мектебіне арналған, яғни әліппеден кейінгі 
екінші оку жылыңца өту көзделген. Оку куралы казак 
педагогикасының тарихын, терминдердің калып- 
тасу кезеңдерін де камтыған. Сол кезде халык ара- 
сына кең тараған I. Жансугіров, С. Сейфуллин, Б. 
Майлин сынды акын-жазушылардың өлең-жырла- 
ры, прозалык туындылары мол пайдаланылған. 
Қазакстанның жер бедері, ауа райы, байлығы, 
шаруашылығы, халкымыздың турмыс-салты, тәлім- 
тәрбиесі т. б. туралы деректер көп. Кітап кезінде 
бір ұрпакты тәрбиелеуге кызмет етті. Оку куралы- 
ның бір данасы Қазакстан улттык кітапханасыңда 
сактаулы. Осының негізінде жазушының 20 том- 
дык шьгармалар жинағында жариялаңды (16-кітап).

Н. Ақбай,
ЖЕТПІСБАЕВ Қадыр Ракымбайулы (1941-1999), 
режиссер, драматург. Қазакстан Республикасы- 
ның халык артисі (1998). 1964-96 ж. М. Әуезов 
атындағы Қазак драма театрыңда, Үйғыр музыка- 
лы драма театрында бас режиссер, Т. Жүргенов 
атындағы Алматы театр жене кино институтыңда 
окытушы, 1996-99 ж. Астана мемлекеттік казак 
театрында керкемдік жетекші бодцы. Республика 
театрларында койылған жуздеген спектакльдер- 
ге режиссерлік етті. Дарынды жас актерлердің 
шеберлігін шыңдау жолында зор улес косты. Ә- 
Т ІҢ  туғанына 100 жыл толуына байланысты Алма- 
тыда еткізілген халыкаралык театр фестивалі 
кезінде Астана орыс драма театрында улы 
драматургтін «Хан Кене» пьесасын сахнаға шыға- 
рып, 1-жулде алды.
«ЖЕТІЖЫЛДЫҚ ЭПОСЫ ТУРАЛЫ ОЙЛАР»
( «Размышления об з п о с е  семилетки» ) ,  
жазушынын макаласы. Алташ 1958 ж. 18 мамырда 
«Литературная газетада» шыккан. Кейін жазушы
нын Мэскеуде шыккан орыс тіліндегі 5 томдык 
шьжармалар жинағының 5-томында шыкты (333- 
337-беттер). Жетіжыдцык жоспар жайында Кеңес 
Одағынын барлык газет, журналдарында акын-жа- 
зушылардын, ғалымдардын, журналистердің ма- 
калалары жаппай шыгып жаткан кез. Ә. макала- 
сында негізгі екі такырып бар. Бірі -  партияның 
21-съезі, жетіжылдык жоспар, советтік коғамның 
жетістіктері жайыңца. Мунда сол кездегі кеңестік 
баспасөздегі дәстүрлі мадак бар, Екіншісі -  көр- 
кем әдебиет жайындағы ойлары. Мунда саясатка 
катысы жок таза көркемдік пайымдар, сыни ой- 
лар басым. Макаланың бірінші такырыбына жата- 
тын белігінде де әдебиет жайында айтылған. Әде- 
биетке әңгіме, очерк сиякты оперативті жанрлар- 
мен катар көлемді эпикалык пландағы шығарма- 
лар да керек дей келіп, әр турлі халыктардың эпо- 
сынын суйікті кейіпкерлері Микула Селянинович, 
Фархад, Манас, Тариэдцердендесалмактытусетін 
казіргі заман геройларын жасауымыз керек дейді. 
Макаланың екінші бөлігінде таза керкемдік тал- 
дауларға ойыскан. Кеп кітаптардағы кемшілік тек 
ак, кара бояулардын ғана болатыны дейді. Керкем 
образ жайында: «Кейіпкерге келетін болсак, оның 
басты өлшемі -  ар тазалығы; жалғандыкка, өтірік-
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ке, жасандылыққа жол болмау керек» деп, таза 
көркемдік талаптар қояды. Әдебиеттегі көз- 
бояуға қатты шүйлігіп, «қабілетті» коньюктиршик- 
терге, айлалы, амалды «жазушыларға» карсы 
шығады. Мақала батылдығымен, көркем әде- 
биеттің жай-куйін тап басып әділ бағалау ерек- 
шелігімен бағалы. Жетіжылдық әдебиеті дегенді 
фон ретінде алып, көбіне көркемдік, эстетика- 
лык ойлар айтылған.

Р. Әбдіғүлов.
«ЖЕТІМ», жазушының әңгімесі. Ол «Қайғылы же- 
тім» деген атпен «Таң» журналының 1925 жылғы
1-санында жарық көрді. Соңына «Мұхтар» деп қол 
қойған. Будан кейін 1935 ж. «Ескілік көлеңкесіңде» 
атты жинакка кірді. Мунда тағдырдың тезіне ұшы- 
раған Қасым атты тұлдыр жетімнің қайғылы халі 
суреттеледі. Қасымның әке-шешесі ерте дүниеден 
қайтып, ол кәрі әжесінің колына қарап қалады. 
Әжесі де узақ өмір сурмейді. Қасымды қамқорлы- 
ғына алуға уәде берген жамағайыны Иса мен оның 
әйелі Хадиша жетімнің мал-мүлкін өздері пайдала- 
нып кетеді әрі оны қул орнында устайды. ¥рып- 
соғып, мал соңына салып қояды. Мұццай қорлыкка 
шыдамаған Қасым Исаның үйінен қашып шьғады 
да, караңғы туңде тау ішіңдегі жолда келе жатып, 
урейден жүрегі жарылып өледі. Оны серуендеп жүр- 
ген көңілді жолаушылар тауып алады. «Сарыншыл- 
дық» (романтикалық) рухта жазылған бул әңгіме 
арқылы жазушы адамның бойындағы сезім қайшы- 
лығын жетім баланы өлімге жетектеген аруақтар- 
дың елесі аркылы суреттей отырып, «көркем шы- 
ғарманың басты тақырыбы -  тағдыр» деген пікірді 
нысан етіп устанды, Жазушы атына айтылған әсіре 
солшыл сыншылардың сыңаржак пікірлерінен кейін 
әңгіме елеулі турде тузетулер мен қысқартуларға 
ушырады. Соныңішіңдетабиғаткөріністеріндегі ро- 
мантикалык суреттеулер мен сыршыл сарыңдарды 
өз ықтиярынан тыс өзгертті. Жалпы окиғаның узын- 
ырғасы сақталғанмен, бул өзгертулер әңгіменің ішкі 
ырғағына кәдімгідей кері әсерін тигізді. Соңдай- 
ақ сөйлемдердің стильдік турғыдан ширай тускен 
жерлері де бар. Жазушының «Қараш-Қараш» (1960) 
кітабына, 12 томдық шығармалар жинағының
1-томына (1967), 20 томдық шығармалар жинағы- 
ның 1-томына (1979), шығармаларының 50 томдық 
толық басылымының 2-томына {t998) кірді. Әңгімені 
М. Хамраев пен Ф. Моргун орыс тіліне аударды. Ол 
Ә-тің Мәскеуде шықкан 5 томдық шығармалар жи- 
нағының 1-томыңда жарияланды (1973).

Т. Жүртбай.
Ж ЕТІСАЙ М УЗЫ КАЛЫ  ДРАМ А ТЕАТРЫ,
Қ . Ж а н д а р б е к о в  а т ы н д а ғ ы  Ж е т і с а й  му-  
з ык а лы д р а м а  т е а т р ы,  1968 ж. Өзбекстан- 
ның Сырдария облысында жергілікті халық теат- 
рының негізінде курылды. 1971 ж. аудан қайтадан 
Қазақстан курамына енгеннен кейін, Шымкент об- 
лысының Жетісай калалық театры деп аталды. Шы- 
мылдығы туңғыш рет 1969 ж. Б. Майлиннің «Жал- 
бырымен» ашылды. Сахнада Е. Брусиловскийдің 
«Қыз ЖІбек» қойылымы узақ журді. Театрдың 
қалыптасып, дамуына Ә-тің шығармаларын қою 
ерекше ықпал етті. «Еңлік -  Кебек», «Айман -  Шол- 
пан», «Қарагөз» бірнеше мәрте кайталанып қойыл- 
ды. 1997 ж. өткен Ә-тің 100 жылдық мерейтойына 
арналған фестивапьда жазушының «Қорғансыз- 
дың күні» әңгімесі негізінде қойылған (сгіхналык

Зере мен Үлжанның мазары. Жидебай мекені,

жүйесін түсірген Б. Римова) спектакль (режиссер! 
Т.Қыстаубаев) 3-дәрежелі сыйлыққа ие болды.

Б. Қүндакбайүлы.
ЖИДЕБАЙ, Абайдың қыстауы. Бул араға Қунан- 
бай 1850 ж. қоныстанған. Қарауыл езенінің жай- 
ылмасына орналасқан. Шөбі шуйгін, бетегелі, қа- 
рағанды, шилі қорык. Жидебай қорығындағы Ес- 
кітам деген жерге Қунанбай 1850 ж. мешіт салдыр- 
ған. Абай сол мешіт-медреседен сабақ алып, хат 
таныған. 1891 жылға дейін Қунанбайдың кенже улы 
Оспан мекендеген. Інісі қайтыс болғаннан кейін, 
Абай Оспанның әйелі Еркежанға уйленіп, Ж-ға 
көшіп келген. Ж-дың солтүстігіңде Оспан көлі мен 
Кеңгірбай бидің мазары бар. Абай осы Ж-да 1904 
жылға дейін турған. Қайтыс болған кезде Оспан- 
ның зиратына жерленген. Қазір онда Абайдың 
муражай-уйі және қос мунаралы ескерткіш кешені 
бой көтерген. Ә. өзінің «Абай жолы» роман-эпо- 
пеясында Ж. корығын барынша көркем тілмен бей- 
нелеп жазған, ондағы Абай уйін муражайға ай- 
налдыру тургілы усыныс айтқан және буны жузеге 
асыруға үлкен еңбек сіңірген.
ЖИЕНБАЕВ Сағи (1934-1994), ақын, аудармашы. 
Шығармаларында адамгершілікті, туған жерді 
суюді, жасампаз еңбекті, сүйіспеншілікті жырла- 
ды. Көптеген ән елеңдерін, «Еңлік-Кебек», «Ма- 
хамбет» атты опера либреттоларын жазды. «Арқа 
сүйер асқарымыз» деген естелігіңде Ә-тің жас калам 
кайраткерлеріне жасаған қамқорлығын айта келіп: 
«Мукаң маңдайынан сипағандардың мен біреуі ғана- 
мын. Әрі ең кішісімін. Ал Мукаң ауызға алып, 
сүйсініп айтқан улылар мен кішілер қанша?! Сонда 
олардыңултына, журтына караған Муқаң жок. Бәрін 
де күллі адамдық биіктен, әлемдік өлшеммен ба- 
ғалады. Мукаңның улылығы да осында ғой» деп, 
кемеңгер суреткердің адамгершілік қасиетін 
дәріптеген («Мухтармурасы», А., 1997,339-341-бет- 
тер). Ә. «Жыл келгендей жаңалык, сеземіз» деген 
макаласында 60-жыддардағы дарынды жас ақын- 
дардың туыңдылары жөніңде жылы лебіз білдіріп: 
«Сағи Жиенбаевтың бірқатар өлеңдерін суйсініп 
окыдым. «Партия туралы жыр», «Анама», «Абзал 
ана» деген сияқты өлендері» деп жазды.

К. Сөһзбаөв.
ЖИЕНҚҮЛОВА Шара (Г ү л ш а р а) Баймоддақы- 
зы (1912- 1991), казақтың туңғыш кәсіпқой бишісі. 
Қазакстанның халық артисі (1938), ҚазКСР Мем-



лекеттік сыйльғының лауреаты (1968). Сахнадағы 
алғашқы дербес рөлі Б. Майлиннің «Майдан» 
пьесасындағы Пүліш (1931). Будан кейін Ә-тің 
«Қарагөзіндегі» -  Қарагөз. «Еңлік -  Кебегіндегі» 
-  Еңлік бейнелерін қосымша құрамда сахнаға 
шығарады. Алайда Шараның бишілік өнері жұрт- 
шылықтың ерекше ықыласына бөленеді. 1934 ж. 
құрылған қазақ музыкалық драмалық театрының 
(қазіргі Абай атындағы мемлекеттік опера және 
балет театры) шымылдығы Ә-тің «Айман -  Шол- 
пан» пьесасы бойынша қойылған іиузыкалық спек- 
такльмен (музыкасы И. В. Коцктікі, режиссері 
Ж. Шанин) ашылды. Ж. осы «Айман -  Шолпан» 
және «Жалбыр», «Қыз Жібек», «Шұға», «Ер Тар- 
ғын» операларындағы ұлттық билерді орындады. 
Сөйтіп қазақ балеттік өнерінің негізін қалады. 1938 
ж. Ә-тің либреттосының негізінде кдзақтың түңғыш 
балеті «Қалкаман-Мамыр» (музыкасы -  В. В. Вели- 
кановтікі, қоюшы-балетмейстер -  Л. Жуков) сахна- 
ға қойылды. Мундағы басты кейіпкер -  Мамыр- 
дың рөліңде Ш. Жиенқұлова ойнады. Биші тұңғыш 
балеттің даярлығына кіріскенде кездескен қиын- 
шылықтарды, бұл жолда бастан-аяқ көмек көрсет- 
кен Ә-тің қамқорлығын, ақыл-кеңесін айта келіп, 
ол балет өнеріндегі алғашқы талпыныстарымыз, 
алдағы шығармашылық белестерге, түрлі ізденіс- 
терге өрлейтін баспалдағымыз, алдағы шығарма- 
шылық белестерге, түрлі ізденістерге өрлейтін 
баспалдағымыз болды деп жазды (Ш. Жиенқұло- 
ва. «Өмірім менің -  өнерім», 1983, 106-бет).

Т. Журтбай.
«ЖИРЕНШЕ», жазушының мақаласы. Ж. туралы 
аңыз әңгімелерге Ә. өзінің «Ертегілер» деген 
зерттеуіңде тоқталған; мундағы тапқыр, шешендік 
сөздердің әлеуметтік мәні үлкен екендігін атап 
өткен. Сонымен қатар «Жиренше айтыпты» дейтін 
ескілікті аңыз сөздерде ел қиялынан шыққан кос- 
па, үстемелер көп екенін, әңгімелердің халықтық 
сипатқа ие болғанын көрсетеді. Әлеуметтік әді- 
летсіздіктерге тапқыр шешеңдігімен қарсы курес- 
кен Жиреншені халық даналыы жарқын тұлға сипа- 
тында биікке көтерген Жиренше акыл-айласымен, 
тілмәрлығымен өзіне кұрылған кастандық қақпа- 
нынан қутылады, қиянат ойлаған ханның сынынан 
сүрінбей өтеді. Халық аңызы Жиреншенің әйелі 
Қарашашты да асқан дана етіп мінездейді, Ол 
Жиреншенің басына қиындық уйірілген кездерде 
кемел акыл табады, адал жар, айнымас дос екенін 
дәлелдейді. Дүние-мүліктен, жиһаз-байлықтан, 
атақ-лауазымнан әділдікті, адамгершілікті, пара- 
саттылықты артық санаған Жиренше мен Қарашаш 
аңыз ертегілердің ел көңіліне жақын сүйікті қаһар-
манына айналған. „  _

Р. Бердібаи.

ЖИРЕНШЕ Шоңқаұлы (1843-1905), «Абай жолы» 
эпопеясында алғаш рет Байсалдың баулуында 
жүрген балаң жігіт ретінде көрінеді. Деректерде 
оның шешендігі, күлегеш, калжыңқойлығы тура
лы айтылады. Онда «Сақалы үлкен, денесі орта- 
ша, көксау, даусы өшіп, жөтелтіп жатып, сыбыр- 
лап сөйлей беретін» дейтін жолдар бар. Ол Асыл- 
бекке «Амансың ба, байғызым!» дегенде оның: 
«Амансың ба, бәбісек көкегім?! Әр қидың, әр 
тубірдің түбіне барып пыс-пыс деп, Олжайды түгел 
түртіп, өргізіп жүрсің бе?» деп айтқанынан Жирен- 
шенің бүкіл болмыс-бітімі елестейді. Негізінен 
Абай замандастарының ішінен қандай жағдай, іс- 
шараларда болсын оның алатын орны ерекше. 
Көптеген мәселелер оған сокпай кетпейді, онсыз
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түйіні шешілмейді. Содан болу керек жүрт: келе 
жатқан пәлені ондай көргіш, саясатқа ондай ше- 
бер кісі жоқ деседі екен. Абай да өзі болыс бол
тан кезінде талай салмақты, қиын істерге соны 
салып отырыпты, Әйгерімді алардағы бітістіру 
жүмыстарына да сол жүреді. Көктүмадағы тартыс- 
қа да СОНЫ салады. Сол тартысын көзімен көрген 
Долгополов Семейге қайтып оралғанда, «Абай- 
дың шешені осылай сөйлейді екен деп» скрипка- 
ның смычогын былғаңдатқаны сияқты басын был- 
ғаңдатыпты (№ 29-папка, 160-бет). Ә. осындай 
деректерді шьгармасына асқан шеберлікпен пай- 
даланған. Өмірдегі Ж. мен романдағы Ж. арасы- 
нан алшақтық байкалмайды. Жиынтық бейнесін 
көркем әрі дәл берген.

Т. Әкім.

ЖИРЕНШИН Әбіш (Ә б у с а ғ  и т) Мұсылманқұлүлы 
(1913-1975), әдебиет және кітап тарихын зерттеуші. 
Тарих ғылымының кандидаты (1946), доцент (1965). 
Абай өмірбаяны мен шығармашылығын зерттеу 
ісіңде көп еңбек етіп, абайтану ғылымына елеулі 
үлес қосты, казак кітаптары тарихын зерттеумен 
айналысты. «Абай и его русские друзья» (1949), 
«Абай -  казак халкының үлы ойшысы» (1950), «Абай 
жэне орыстың үлы демократтары» (1959), «Қазак 
кітаптарының тарихынан» (1971) монографиялары- 
НЫҢ, бірнеше библиографиялык кітапшалардың 
авторы. Ә. Ж -Н ІҢ  әкесі Мүсылманкұлдан Абай ту
ралы естелік-әңгімелер жазып алып, еңбектерінде 
жариялаган. Ж-нің де Абай жайлы ізденістеріне 
КӨҢІЛ бөліп, камкорлык жасап отырган. 1951 ж . Ж -  
НІҢ «Абай Қүнанбаев» атты еңбегі жарыкка шык- 
канда, жазушы бүл зерттеуге пікір жазған. 1961 ж. 
Абай шығармаларының бір томдык толык жинағы- 
на толыктырулар енгізіп, түсініктермен коса жария- 
лады. Жинакка алгы сөзді Ә. жазды. Ж. осыңдағы 
«Шыңғыс тауынан элем биігіне шыккан Абай» де
ген макаласыңда Ә-тің талантына шын ризалығын 
білдірген. «Мухтар Эуезов» атты библиографиялык 
очерк-кітапша шығарды (1958). Ә-пен бірлесіп 1949 
ж. «Қазак әдебиетінің классигі -  Абай Қүнанбаев» 
атты макала жариялаңды.

С. Қорабай.
«ЖИРЕНШИННІҢ «АБАЙ ҚУНАНБАЕВ» ДЕГЕН 
КІТАБЫ ТУРАЛЫ ПІКІР», жазушының макала
сь:, яғни 1951 ж. Ә. Жиреншиннің «Абай Қүнанба- 
ев» деп аталатын зерттеуі жарык көргеннен кейін, 
Ә-тің жазған көлденең пікірі, рецензиясы. Жазу
шы онда ғылымдык, тарихтык деректердің бүрма- 
ланып, кате пікірлер мен бұрыс деректердің көптеп 
орын алғанына, әсіресе еңбектің танымдык жағы- 
на катты сын-ескертпелер айткан. Кеткен ағаттык- 
тарды 35 жерде жеке-жеке алып көрсеткен. Мыса- 
лы, Абайдың көзкарасы материалистік көзкарас 
еді деуіне, Абайдан кейін шыккан акындарды не- 
месе Сүлтанмахмүт пен Нарманбетті Абайдың акын 
шәкірттеріне косуын орынсыз деп табады, кайта 
оларды Абайдың акындык дәстүрін дамытушы- 
лар тобына жаткызған жөн дейді. Ә. айткан сын- 
ескертпелер тузетілмей, Жиреншиннің кітабы жа- 
рияланып кетсе де, жазушының арнайы жазған 
пікірі әлі өзінің тарихи мәнін жойған жок. Бұл ре
цензия «Абайтанудан жарияланбаған материал- 
дар» жинағыңда түңғыш рет жарияланды. 
ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович (1891-1971), 
орыс ғалымы, филолог. 1917 жылдан Саратов,
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1919 ж. Петроград университеттерінің профессо- 
ры. КСРО (1939), Германия Гылым академиялары- 
НЫ Ң (1956) корреспондент мүшесі, Берлин 
университетінің қурметті докторы, КСРО Гылым 
академиясының академигі (1966). Ресейде герман 
ТІЛ ІН  зерттеудің негізін қалаушы. Батые және орыс 
әдебиетінің тарихын, теориясын, фольклорын 
зерттеді. Түркі халықтарының көне ескерткіштерін 
зерттеп, «Сырдария ойпатындағы оғыздардың 
мұрасы» (1951), «Китаби-и Қорқыт» және «Оғыз- 
дың жыр дәстүрі» (1958), «Оғыздың батырлық 
жыры», “Қорқыт атаның кітабы» (1962) т. б. еңбек- 
тер жазды. «Өзбектің халықтық батырлық эпосы» 
(X. Зарифовпен бірге, 1947), «Манас» эпосын зер- 
ттеуге кіріспе» (1948), «Алпамыш туралы аңыз және 
батырлык ертегісі» (1960) сияқты еңбектері ауыз 
әдебиетін, эпосты зерттеуде елеулі орын алады. 
Ә-пен үнемі қарым-қатынас жасап, байланысын 
үзбеген. «Абай» романы туралы алғашқы жүрек- 
жарды сөзін айткан 1946 жылғы мақаласынан бас- 
тап («Звезда», 1946, №9), қазақ қаламгерімен 
әрдайым кеңесіп тұрған. Ә-тің 1956 ж. 1 тамызда 
Ж-ге жазған хатында: «Өзбек фольклоры туралы 
Зарифов екеуіңіздің еңбектеріңіз өтө қунды кітап 
болып табылады. Бул кітап ылғи да менің керегіме 
жарап жүр» деген сөздер бар. Жазушының кітап- 
ханасында Ж-дің колтаңба жазып, сыйға берген 
10-нан аса ғылыми еңбектері, мақалалары сактау- 
лы. «Шығыс пен батыс әдебиеттерінің байланысы 
-  салыстырмалы зерттеу проблемасы» атты еңбе- 
гін 1946 ж. 28 тамызда сыйлапты. Жазушының 
артында калган мурасының ішінде Ж-дің 16 хаты 
бар, «Осы мақалалардан кейін мен сізден кеңес, 
көмек алу керек екен деп шештім» деген ризашы- 
лық сөздерін жазыпты. Осы хаттардың барлығын- 
да «Алпамыш», «Кёроглы-Героглы», «Едіге», «Ма
нас» т. б. жырлар сөз болады. Бұл хаттардан екі 
ғалымның бір-біріне деген кадір-кұрметі, терең 
сыйластығы аңғарылады.

Р. Досымбекова.
ЖОВТИС Александр Лазаревич (1923-1999), әде- 
биет зерттеуші. Филология ғылымының докторы 
(1977), профессор (1981). Абайдың, С. Торайғы- 
ровтың өлендерін, сондай-ақ Ә-тің «Абай жолы» 
роман-эпопеясындағы өлең жолдарын орыс тіліне 
аударған. 1953 ж. Ә-пенбіргеуниверситеттен«тек- 
сіз космополит» ретінде саяси кысымға алынған. 
Ә. алқа мушесі, жетекші қурастырушы болған 
«Қазак поэзиясының антологиясы» жинағына 
аудармашы ретінде қатысқан (Мәскеу, 1958). 
«Өлең керек» (1968), «Сенен артык жан тумас» 
(1980), «Жаңғырық» (1984) атты ғылыми еңбектер 
мен аударма өлеңдер жинағының авторы. 
«Өмірдің өзі әзіл ғой» атты кітабына ұлы жазушы 
туралы естелігі кірген.

Н. Жуаиіиібеков.
ЖОҚТАУ, тұрмыс-Ссілт жыры. Ежелгі көшпелі тай- 
палар -  сак, ғундардан бері сакталып келіп бугінгі 
казак пен кырғыз халкына дейін жеткен тарихи 
жоралардың бірі. Ә. «Әдебиет тарихы» моногра- 
фиясының І-бөлімінде («Сыршылдык салт өлең- 
дері») «Шер өлеңдері кейде көп елдің басына ке- 
летін кайғы, шерден туады, кейде үй-ішінің кай- 
ғысынан, жеке адамның кайғылы күйінен туаты- 
ны да болады» дейді. Сыршыдцык салт өлеңдерін 
осы шер елеңдерімен катар дінге, кыз ұзатуға

катысты өлең- 
дер деп үшке 
бөлген. «Ел сал- 
тындағы шер 
өлеңдер» деп 
жекетакырыпша 
алып, буған Ж., 
естірту, кошта- 
су, көңіл айту- 
ды жаткызған.
Осы такырыпта- 
ғы ойларын Л.
Соболевпен бір- 
ге жазған «Ка
зак халқының 
эпосы мен фоль
клоры» атты ма- 
калада кайталап 
дамытты. «Қа- 
зактың баска 
ә н д е р і н д е й
емес, «жоктау- «Жоктау». Е. Сидоркиннің
дың» өзіне тән безеңдірмесі. 1971,
аянышты, кайғылы сазы болады. «Жоктаудың» 
мейлінше әуезді, әсерлі әндері тугел дерлік казіргі 
казак операларына енді» десе, «Жоктаудың об- 
раздык-поэтикалык желісінде салыстырыла алы- 
нған бейнелер мен теңеулер көп ушырады, өлген 
адамды мадактағанда бояулы калың эпитеттер 
мен метафоралар колданылуы шарт» деп, Ж-дың 
жаңа кырларын сөз етті. Осы макалада Ж-ды му- 
зыкалык аспектіден карастырған. Амангелді Има- 
новты жоктаған әйелінің жоктауды тарихи дастан 
дәрежесіне жеткізгенін, «казак эпосының батыр
лык жырларын шьғарғанда акындар сондай» жок- 
таулардың кайсыбірлерін негізгі фабулалык желі 
ретіңце пайдаланғаны күмәнсіз» екенін айта келіп, 
жоктау жыры мен эпикалык жырлардың үштасу 
мумкіндіктерін белгілеген. Ә-тің жоктау жайында 
жазғандары казіргі әдебиеттануға сара жол мең- 
зеп кеткенін аңғартады.
«ЖОЛДАС СТАЛИННІҢ ТІЛ БІЛІМІ ТУРАЛЫ 
ЕҢБЕГІНЕ СӘЙКЕС ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ» ( « В о п р о с ы  к а з а х с к о г о  
л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а  в с в е т е  т р у 
д о в  И. В. С т а л и н а  по я з ы к о з н а н и ю» ) ,  
жазушының макаласы. «Дружба народов» журна- 
лында 1951 ж. 6-санында орысша нускасы, казак 
тілінде «ҚазКСР ҒА хабаршысының» 1951 ж. 3- 
санында жарык көрді. Макала Ә-тіңтіл мәселесіне 
арналған еңбектерін ің не гіз гіс і. Сталиннің 
«Тілтану ғылымындағы марксизм мәселелері» 
деген шығармасын бетке устай отырып жазған. 
Бул тіл білімінде әйгілі Марр ілімінің кушейіп 
турған кезі болатын. Осыларға байланысты 
ғылымда, баспасөзде тіл мәселесіне арналған 
макала, еңбектер көбейіп, айтыс, дискуссиялар 
журді. Қоғамдағы саяси жағдайға байланысты 
Сталиннің тіл туралы айткандарын келтіріп, Ә. тіл 
жайындағы кунды еңбектерінің б ір ін жазды. 
Сталиннің социалистік коғам кезіңдегі тілдің да- 
муы жөніндегі айткандарына баға бере келіп, 
казіргідей социализм бір мемлекетте жеңіп турған 
дәуірде біздің тіл сиякты тілдің өсуі мен дамуы, 
сол жолдас Сталин айткан өріспен, бағытпен бул 
тілдің халыктың бар касиетін пайдалана отырып 
және одактағы зор мәдениет иесі орыс халкы- 
ның, оның устіне, баска туыскан халыктардың 
да тіл корларын пайдалана отырып, жаңа сапаға



М. Жоддыбаев.

өрлей беруіне жол ашық 
дейді, Мақаланың біраз 
бөлігін Сталиннің Пушкин тілі 
туралы айтқандарын тадцауға 
арнаған. Орыс әдеби тілін 
Пушкин ғана жасады деген те- 
орияға қарсы шыққан орыс тіл 
мамандарын құптай отыра, Ә. 
қазақ әдеби тілінің түп-төр- 
кінін Абайдан арғы халық 
ауыз әдебиетінен, баска да 
дара ақындардан бастайды. 
Қазақ халқының турлі геогра- 
фиялық аймақтарынан шық- 

қан ақындар шығармашылығын қарастыра келіп, 
сырт әсерсіз, жеке, байланыссыз ақындардың жоқ 
екеніне тоқталады. Сөйтіп Абайдың қазақ халқы- 
ның өзіне дейінгі әдеби тілін мейлінше мол пай- 
даланған, қазақ тілінің бар қасиетін жарқырата аш- 
қан ұлы тулға екенін айтады. Айтқан ойларының 
бәрі нақты мысалдармен дәледценген.

Р. Әбдігулов.
ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай (1937 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, жамбылтанушы, қоғам және мемлекет 
қайраткері, дипломат. Филология ғылымының 
докторы (1993), профессор (1999). Негізгі ғылыми 
зерттеулері -  ежелгі Орхон-Енисей түркі жазба 
ескерткіштерінің тарихы мен көне түркі әдебиетіне 
тікелей байланысты. Ә. пен Б. Кенжебаев қазақ 
әдебиетініңтарихын Орхон-Енисей жазбаларында- 
ғы «Күлтегін» мен «Тоныкек» туралы әфсаналар- 
дан бастау қажет деген ғылыми пікірді үстанған 
болатын. 1947-1953 жылдардың арасында бүл тү- 
жырым қатты сынға алынып, «түрікшілдікті қозды- 
рушы-үлтшыл ғалым» ретінде саяси қысымға үшы- 
рады. Қазақ әдебиетінің тарихын XVIII ғасырда 
өмір сүрген Бүқар жыраудан басталады деген жаң- 
сақ пікір 60-жылдардың ортасына дейін үстемдік 
қүрып келді. Ә. пен Б. Кенжебаевтыңғылыми түжы- 
рымының дүрыстығын Ж., М. Мағауин іспетті шә- 
кірттері түбегейлі дәлелдеді. «Күлтегін» (1986), 
«Асыл арналар» (1986, 1990), «Тастар сөйлейді» 
(2002), «Орхон ескерткіштерінің толық атласы» 
(2005) атты зерттеу кітаптарында Ә-тің көне туркі 
жазба ескерткіштерін әдеби көркем мүра, эпос- 
тык дастандардың кайнар кезі, ежелгі сөз үлгісі 
ретінде карау кажеттігі туралы ғылыми пікірін түжы- 
рымдады. Сонымен катар кырғыздың «Манас» 
жырының шығуы тарихына катысты Ә-тің пікірін 
дамыта талдады. Ә. туралы «Балапан үядан үша- 
ды» («Қазак әдебиеті», 1963, 20 желтоксан), «Үлы 
үстаз» («Октябрь туы», 1977, 23 кыркуйек), «Ауыз 
әдебиетінің ойшыл ғалымы» («Асыл арналар», 1986, 
1990) атты дербес макалалар жазды. ^ жұртбай

Ж ОЛДАСБЕКОВ Өмірбек Арыстанүлы (1931- 
1999), механик, коғам кайраткері. Техника ғылы- 
мының докторы (1972), профессор (1973), ҚазКСР 
Ғьшым академиясының академигі (1979), ҚазКСР- 
ініңеңбек сіңіргенғылым кайраткері (1974), ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1982). 400-ден 
астам ғылыми еңбектің авторы. Машинатану 
жөнінде казак терминологиясын жасап, механиз- 
мдер мен машиналар теориясы және теориялык 
механика бойынша 20 окулык пен оку күралда- 
рын, 10 монография жазды; 120-дан аса респуб- 
ликалык жене шетелдік куәліктер мен патенттердің 
авторы. «Мухтар Эуезовке курмет» атты макала- 
сында ҚазМ У-да жыл сайын 24 желтоксанда
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еткізілетін «Эуезов сабактарының» мәні мен ма- 
ҢЫЗЫ, тәрбиелік бағыт-бағдары, улы суреткерге 
курмет женіңде ой бөліскен.

Н. Оспантеп.
ЖОЛДЫБАЕВ Молдагали (1887-1937), педагог- 
әдіскер, оку-ағарту кайраткері. Білім беру, оку- 
әдістеме мәселелері жөніңде кептеген макалалар, 
окулыктар жазды. «Коммунистік партияның мани- 
фесін» казак тіліне аударды. «Ревизор» дурью ой- 
налды» атты макаласында Ә. аударған Н, Гоголь 
пьесасының казак сахнасындағы табысы жөнінде 
ой беліскен. 1933 ж. Ә-пен бірге «XIX ғасыр мен XX 
ғасыр басындағы казак әдебиетінің оку кітабын» 
(7-сыныпка арналған) жазды. Окулык кезіңде бір- 
неше рет кайта басылды.
ЖОЛЖАЗБА, әдеби жанр. Сапарнама немесе 
жолжазбалар сиякты дүниелерге Ә. жиі оралып 
отырған. Булар екі турлі жағдайдан туындайды. 
Алдыңғысы -  жазушының шығармашылығына 
байланысты, екіншісі -  әр турлі елдер, жерлер, 
мемлекеттерді аралауынан туындайды. Ә-те осы- 
ның екеуі де бар. Бундай жазбаларының бізге 
жетпей жоғалғандарын да айтуға болады. Мысал- 
ға, 30-жыдцардағы кезеңнен тек 1928 ж. жазылған 
жалғыз блокнот жеткен, ол кырғыздың батырлык 
эпосы «Манас» жырына дерек жинау ушін кырғыз 
еліне барғанда жазылған. Сонда Бішкек, Ыс- 
тыккөл, Қаракол маңайында болып, манасшылар- 
дың айткандарын жазып алыпты. Содан кейінгі 
Ж-сы Оңтүстік Қазакстанның Жуалы, Түлкібас 
аудандарын аралағанда жазылған. 1935, 1943 ж. 
жолсапарлары әйгілі «Абай жолына» деректер жи- 
науға арналды. Осының біріншісінде тек акынды 
білетін ел адамдарының айткан естеліктерін жа
зып алумен шектеледі де, екіншісінде деректер- 
мен бірге ел, жер көріністері, өзінің ой-толғаныс, 
ішкі жан дүниелері де коса кағазға туседі. Соның 
бір мысалына мыналарды айтса да болады: «Мыр- 
зашокы қызық тау. Муның айналасы толған көк 
сала. Төскей-төскейі салкын шалкар коныстар. 
Теменгі етектері сарғыш, усак төбешік боп келген 
Мырзашокы кеуделеген кезінде тутасып, бір-ак 
мыкты биік болады. Кеуде және бас жағыңца тас- 
ты, тікиген куздары бар. Шығыс жак беті әсіресе 
жалтыр, кожыр тастарға бай -  ит жугіртсе жазым 
болғандай. Осы Мырзашокыдан Машан батыс 
жакта кунан шаптырымда, онда узак бурылған кат- 
парлы калың жота тур. Кешкі көлеңкесі емір 
кешіңдей салкыңдап карауыта түсіпті» (N9 29-пап- 
ка, 80-бет). Булар жер суреті, керінісі болса, осы- 
ның келесі беттерінде ез кеңіл күй, ішкі толғаны- 
сынан хабар беретін жолдар кездеседі. Ендігі 
жолжазбаларының мол саласын шетелдік сапар- 
ларынан іздеуге болады. Буған 1955, 1961 ж. 
Үндістан, 1956 ж. -  Чехословакия, 1957 ж. -  Жапо- 
ния, 1958 ж. -  Германия, 1960 ж. Америка сапарла- 
ры жатады. Осылардың барлығынан да сол ел- 
дердің өз бітім өзгешеліктері көрінумен бірге, 
жазушының таным, кезкарас, ойланыс-толғаныс- 
тары да көрінеді. Үңдістан, Жапония, Америка са- 
парлары атүсті болса да, бірнеше мемлекеттерді 
керуіне мумкіндік жасады. Жолжазбаларының 
тағы бір мол саласы шығармашылык максатпен 
ел аралаған кездерінде жазыдцы. 30-жыдцардың
2-жартысында Шығыс Қазакстан, 40-жылдардың 
аяғына таман Алматы төңірегін, 1955 ж. Жамбыл,



286 ЖОЛЖАҚСЫНОВ

1959-1961 ж. Шымкент облыстарын аралауына 
байланысты жазбалары жөнінде көп ойлар өрбітуге 
болады. Бұлардан бөлек: «3 февраль. Таңертең 
ерте сағат 6-да В. Н., Ернар, Толя бәріміз
Ч-Атаға жүрдік. 8 февраль. Алматыға қайттық. 
Жолда Фрунзе, Ч-Атада таңертең тамаша сурет 
кердік; тау сирек, алқызыл, кел кек мелдір, дала- 
да бір туйір қар, мұз жоқ. Тамаша шақ болды» 
(434-папка) дегендей түрлері де кездеседі. Бұлар- 
дың қайсысы болсын, жазушының өзіне ғана тән 
ерекшеліктерін танытады, тәптіштеп жазу жоқ, 
көбіне бірер сез-сейлеммен түйіндеп тастайды. 
Онысын керек кезінде өзі ұлғайтып, дамытып, epic 
алдырарын солар женінде жазылған дүниелері 
керсетеді. Жалпы жолжазбаларының езі -  бір сыр- 
лы әлем, қызығы мол дүние.

Т. Әкім.

ЖОЛЖАҚСЫНОВ Досхан Қалиүлы (1951 ж. т.), 
актер, әнші. Қазақстан Республикасының халық 
артисі (1996), ҚР Мемлекеттік (1996) және ҚазКСР 
Ленин комсомолы (1982) сыйлықтарының лауреа
ты, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген 
артисі (1996). Ә-тің шығармалары Жастар мен ба- 
лалар театрының сахнасыңда 1969 ж. «Жас Абай- 
ды» («Абай» романының инсценировкасымен, 
режиссер! Ш. Айманов) сахналаудан басталды. 
Одан кейін араға біраз жылдар салып, жазушы- 
ның бұрын ешқандай театрда жарық кермеген 
«Алуа» пьесасын 1983 ж. режиссер Р. Сейітметов 
сахнаға шьғарды. Осы қойылымдағы Бейсен рөлін 
Ж. нанымды етіп бедерледі.

Б. Нурпейісова.

«ЖОЛЫ КЕҢ ЖАЗУШЫ», жазушының мақала- 
сы. 1946 ж. «Социалистік Қазақстан» газетінің 27 
қаңтардағы санында жарияланған. Сол жылы «Ле- 
ниншіл жас» газетінің 1 ақпандағы санында «Жа- 
лыңды жазушы» деген атпен жарияланды. Кейін «Ж. 
к. Ж.» деген атпен Ә-тің 12 томдық (11-том, 257- 
261-беттер), 20 томдық (18-том, 283-287-беттер) 
шығармалар жинақтарында жарық көрді. Кернекті 
жазушы С. Муқановтың шығармашылық жолына 
ширек ғасыр толуына байланысты жазылған бұл 
мақаласында Ә. өз кейіпкерінің ақын, романшы, 
драматург жене әдебиет тарихын зерттеуші ретінде 
қызметіне баға беріп, қысқаша талдау жасайды. 
Жазушының кернекті шығармаларының мектеп
______________________ оқулықтарына кіріп,

«Социалистік Қазақ- 
станның әдебиет мә- 
дениетін жетілдіріп, 
гүлдендіру туралы 
үнемсозар үрдіс эре- 
кет еткен анык аға 
жазушы Сәбит» екен- 
дігіне назар аударып, 
Сәбит поэзиясының 
қыр-сырына уңіледі, 
тақырыптық ауқымын 
ашып, «Қазак совет 
поэзиясының тақы- 
рыбын улттық шең- 
берден асырып, кең 
еріске беттеткен жа- 
зушының бірі де Сә- 
бит» екенін, Челюскин 
жорығына арналған

«Айман-Шолпан» спектаклі 
Ә. Жолымбетов Арьютан 

рөлінде.

“Ақ аю» дастанының «терең ойлы, көркем шебер 
жырлы және философиялық ақындық туйіні ірі кел- 
ген шығарма» екенін сез қылады. «Көркем сапасы 
бойынша, аса ірі шыққан дастаны» -  «Сұлушаш» 
дастанына жоғары баға береді. Сәбиттің казак по- 
эзиясын такырып жағынан ғана емес, «Қазак елеңін 
турге байыгып, жаңғырту, жасарту үшінтыңнанүлгі, 
накыс іздеу» жағынан да дамытуға үлес косканын 
әңгіме етеді. Сәбиттің проза жанрындағы жемісті 
еңбегіне токталып, бул ретте «Теміртас», «Жумбак 
жалау» романдары «сапа мен керкемдік жағынан, 
казак керкем кара сезінің елеулі үлкен дәуірін та
нытады» деген. «Қазак романының тарихында 
талантты, енімді жазушы Сәбиттің орны -  бірінші 
орын» деп, драматург ретіндегі кадамдарын куп- 
тап, әдебиет тарихын зерттеген кітаптары және 
Абайдың өмірі мен еңбегі -  монографиясы -  әде- 
биеттану ғылымының кеп мерейіне жарайтын 
еңбектер екенін айрыкша атайды.

Н. Жанакова.
ЖОЛЫМБЕТОВ Әтейбек (1912- 1994), актер. 
Қазакстанның халык артисі (1971). Алғашкы ойна- 
ған релі -  Ә-тің аудармасымен койылған Н. 
Гогольдің «Ревизор» комедиясындағы ояз емшісі 
Христиан Иванович. Будан кейін әр алуан, кебіне 
өткір мінезді рөддерде ойнаумен керермендердің 
ілтипатына беленді. Актердің сахналык енер жо- 
лындағы елеулі еңбегі -  Ә. аудармасымен койыл- 
ған У. Шекспирдің «Асауға тусау» комедиясыңдағы 
Мадам-катын мен Гонтензио. Ж-тің актерлік өнер 
емірбаянында үлкен жетістік болып саналатын 
релдері катарыңца Фогельді (Ә. пен Ә. Әбішевтің 
«Намыс гвардиясы»), Оразбайды (Ә. пен Л. Со- 
болевтің «Абайы»), Алшағыр, Қазан мен Арыстан- 
ды (Ә-тің «Қаракыпшак Қобыландысы» мен «Ай- 
ман -  Шолпан») ерекше атауға тұрарлык. Ж. кер
кем сөз окып (Ә-тің «Абай жолы» романынан үзін- 
ділер), киноға тусті (Ә. сценарий! бойынша жарык 
көрген «Абай ән!» фильміңде Ораздың релін орын- 
даған). 1936 ж. және 1958 ж. Мәскеуде еткен казак 
әдебиет! мен енерінің онкүндігіне катысты.

К. НүрпеЯсов.
«ЖОЛЫҢ БОЛСЫН» ( « П у т ь  д о б р ы й » ) ,  
жазушының макаласы, «Литературная газетада» 
1958 ж. 23 казанда жарияланған. «Новый мир» жур- 
налында жарияланған кырғыз жазушысы Ш. Айт- 
матовтың «Жәмилә» повесіне кұттыктау түріндег! 
макала. Ә-тің 20 томдык шығармалар жинағының 
20-томынаенг!з!лген(1985,300-302-беттер). Ә. пен 
Ш. Айтматовтың арасындағы шығармашылык бай- 
ланыс, ұстаздык-шәкірттік карым-катынас, дос- 
тык, ағалык-!н!л!к жакындык әдебиеттер байла- 
нысы тарихындағы ең б!р жаркын үлг! катарына 
жатады. Ә. жаңа талпынып келе жаткан жас жазу- 
шыны демеп, әдебиеттің үлкен жолына түсіп ке- 
туіне себепш! бодды. Шағын макалада Айтматов 
повесінің негізг! керкемдік кырларын дөп басып 
айткан. Одактык баспасезде «Жәмилә» повесіне 
айтылған сындар да болды. Күйеу! майданда 
журген Жәмиләнің соғыстан жараланып келген 
Даниярга деген махаббатын солакай сынап, бас- 
па бетін көруіне кедергілер жасалған. Осы арада 
повестің керкемдік кунын дәл бағалап, саликалы 
әр! естияр пікірд! Ә. алғашкы болып айткан. Мака- 
лада повестің негізг! табыстары ретінде «Айтма- 
товтың кырғыз прозаиктер! ішінде кейіпкерді 
суреттеуде адамның !шкі жан дүниесіне үңілуімен 
ерекшеленетін!», «кейіпкерлеріне жасанды іс-әре- 
кеттер таңбайтыны», «повестің психологиялык те-



реңдігі, табиғилығы, әдемі қарапайымдылығы» 
аталды. Айтматов кәсіби прозаның қаруларымен 
ұлттық прозаның, ұлттық мінездің үлгісін жасады 
деген. Айтматовтың шағын повесіне жоғары баға 
бере келе, әлі де әңгіме-новелла, повесть жанрын- 
да жемісті еңбек ететініне сенім артқан. Шағын 
прозаның да дамуы керектігін баса көрсетіп, Айт- 
матовқа сәтті сапар тілеумен аяқтаған мақаласын.

Р. Ықыласов.
ЖОМАРТБАЕВ Тайыр (1881-1938), жазушы, дра
матург, аудармашы, педагог. 1915 ж. 13 ақпанда 
Семейдің приказчиктер клубында ерлі-зайыпты 
Құлжановтар ұйымдастырған қазақ поэзиясына 
арналған кеште Ж. Абайдың «Қыс» деген өлеңін 
оқыған. Бұл кешке Ә. те қатысқан. Мұхаңмен та- 
ныс-біліс болып, қарым-қатынас жасап, пікірлесіп, 
араласып турған.

М. Әбдеш.
«ЖУАЛЫ КОЛХОЗШЫСЫ», жазушының очеркі. 
Әуезов 1933 жыдцың жазыңда Жуалы ауданына (ол 
кезде Жуалы, Сайрам және Тулкібас аудандары 
бір болтан) арнайы шығармашылық сапармен бар- 
ганда жазған. Жазушы мұнда жаз-күз айларында 
екі рет барып қайтқан. Очеркте Түлкібас ауданына 
қарасты «Шұқыр булақ» кожозшыларының өмірі, 
турмыс жағдайы, қыспақтан енді қутылып, еңбек 
дабылына қосыла бастаған адамдардың көңіл күйі 
суреттелген. Сол жылы «Социалды Қазақстан» 
газетінде жарияланған редакциялық «Қызыл кітап» 
деген мақалада: «Мына жолдастар 24 октябрьде 
колхоздарға жүріп кетті. .. Әуезұлы Жуалы ауданы 
«Красный Восток» колхозына барады» деп көрсетіл- 
ген. Очеркте суреттелген кісілердің бәрі де емірде 
бар, тағдыры әрқилы адамдар, олар сол тустағы 
қайнаған өмірден алынған замана шындығы еді. 
Жазушының музейінде сақталған «Жолдан» деген 
қойын дәптеріңде (№ 476-папка, 1-44-беттер) орыс- 
ша, қазақша жазылған мол деректер көзін ушыра- 
тамыз. Мысалы, очерк кейіпкері Сапар туралы жа- 
зушының қойын дәптерінде Сапарбек Телеуім- 
бетұлының «Красная звезда» кожозы 104 үй едік, 
соның 24 уйі қазақ, әр рудан... Әкем Ақтөбеге алып 
кетіп еді, шешем қайта әкелді. Көкірекпен екі орта- 
да жаяу журдім. .. Пошта істеуші еді ғой, оңда Ма- 
шат еді, енді Көкірек (Ванновка) аралас... Өзім 
оқымадым» дегеніне қарағаңда, ол кейін жазбала- 
рын жүйеге тусіріп, очеркке қажетті жерлерін пай- 
даланған сияк,ты. «Ж. к-ның» түпнусқасы сақталма- 
ғандықтан, жазушының 20 томдық шығармалар 
жинағына очерктің 1933 ж. «Социадды Қазақстан» 
газетіңце жарияланған нұсқасы енгізілген.

М. Мырзахметулы.
«ЖУАНДЫҚ», жазушының әңгімесі. Алғаш рет 
«Қазактілі» газетіңце жарияланды (1926, 10 қазан), 
оған «Айғақ» деген бүркеншік атты пайдаланды. 
Осыдан кейін 1935 ж. «Ескілік көлеңкесінде» де
ген әңгімелер жинағында, 1957 ж. таңдамалы шы- 
ғармалар жинағының 6-томыңда, 1960 ж, «Қараш- 
Қараш» жинағында жарық керді. Таңдамалы шы- 
ғармаларының 6 томдьғы мен «Ескілік көлеңкесін- 
дегі» нұсқаларында жеңіл-желпі айырмашылықтар 
бар. Алты томдықта: «Ел мінезі мұндайда: «Ха
мам ел» деп басталатын сейлемдердегі «Ел» де
ген сөздер «Қараш-Қарашта» -  «Жуандар», «Жуан» 
деген сөздермен алмастырылған, біраз сөз- 
сөйлемдерді еңдеген, Соңғы жөндеуінде Жақсы- 
лықты қуғынға салып, қысым көрсетіп отырған ел 
емес, жуандар екендігі айқындалған, 6 томдық- 
тағы әңгімеге берген сілтемеде бұл әңгіме совет
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үкіметі алғаш орнаған жылдар болмысынан алын- 
ған. Бай, жуандар (феодалдар) үстемдігі әлі жой- 
ыла қоймаған кешпелі ауылда болған уақиға 
делінген. Бұл ескертпе басқа жинақтарында жоқ. 
Жалпы отырықшылықпен, егіншілікпен айналысу- 
ды удайы насихаттап, мәселе етіп көтеріп келген 
Ә, сол ойларын көркем дуние арқылы көрсетуді 
ниет еткен. Әңгіменің негізгі идеясы да осы. Ал 
көшпенді тіршілікке әбден үйреніп, одан артық 
тіршілік жоқтай көрген Әбіш, Құрман сияқты жу
андар ата жолына жасалған қиянат деп қарап, 
Жақсылық бастаған бастамаға қарсы тұрады. 
Бүйте берсе, оған еліктеушілер молаяды, бурын- 
ғы ашса алақанында, жумса жудырығындағы ке- 
дейлер билеп-тестеулерінен кетіп, тыңдамауға 
айналады деп ойлайды. Жақсылықтың бастама- 
сы ел аузынан түспейтін әңгімеге айналды. Оның 
еккен егінінің бітік шыққанын айтып, ен байлыққа 
батып қалатындай кереді: «Терт түлігі сай», «Төмен 
егін жоқ», «Кызыл бидайдың өзі көк найзадай» 
деп көтермелейді. Жақсылық бұрынғы жақсылық 
емес, ешкімге бағынбайтын болды. Әбіш, Құрман- 
дар өздеріне бағыныштыльгын көрмеген соң, бар- 
лык ағайын, туысқандары қосылып, оны түртпек- 
тей бастайды. Қоңы тәуір аты болса сұрап, сай- 
маны болса, қалап алғысы келе береді, дегенде- 
рінен табыла бермегенін көрген жуандар байқа- 
маған болып, піскелі тұрған егініне жылқыларын 
жауып жібереді. Жақсылық егінінің шығынын дау- 
лап шағынғанымен, ештеңе өндіре алмайды. 
Ақыры егіншілікті қойып, ол жерден көшіп кетеді. 
Дәл осындай оқиғаны жазушы кейін «Абай жолы» 
эпопеясының 3-кітабында Дәркембай бастаған 
жатақтар мен Тәкежан, Әзімбайлар арасында бол
тан қақтығыстар арқылы да керсетті.

Т. Әкім.
ЖУАНТАЯҚ, ру. Тобыктының бір атасы. Ә-тің 
«Абай жолыңда» елеулі оқиғаның бірі ретінде сөз 
болтан «Салиха қыздың дауына» Қадиша қыздың 
басынан кешкені арқау етідці. Қадиша -  Жуантаяқ 
қызы, Байтулақ -  туысқаны. Байтүлақ -  романнан 
елеулі орын алтан кейіпкерлердің бірі. Бөжей қаза- 
сына көңіл айта бартан Құнанбайта оның қыздары: 
«Оның аты -  Құнанбай, жүйріктігі құлаңдай, шұбар- 
лыты жыландай» деп жоқтауына коса бергенде: 
«Мына да карлар не дейді? Жаксыдан жаман 
көбейді, Ескінің асыл көзі еді, Үрлап та кемдің 
Бөжейді» деп одан ары айткызбай, тиып тастай- 
тын Сары апаң да -  Жуантаяк. Қадишаны айттыр- 
тан жер -  Есболат, Оразбайдың атайыны, Әбен, 
Оразбай осы тұста ураңцасады, содан тутан жан- 
жадцың акыры Абайдың сабалуына алып барады.

Т Түрғэнбэвв
ЖУАНЫШБЕКОВ Нурболат Орынбекұлы (1944 ж. 
т.), әдебиет зерттеуші. Филология тылымының док- 
торы (1996), профессор. Ғылыми еңбектері әде- 
биеттер байланысы мәселелеріне арналтан. 
«Мухтар Әуезовтің шытармашылыты -  әлем әде- 
биетіңдегі ерекше кубылыс» («Ай», N»1-2, 1997), «М. 
Әуезов шытармаларындаты социалистік реализм- 
нің ерекшеліктері» («Вестник КазГУ», серия филоло
гическая, N913, 1997) атты макалалары, «Мухтар 
Әуезов жене орыс әдебиеті» (1997), «Мухтар Әуезов 
шытармашылыты салыстырмалы әдебиеттану ая- 
сында» (2002) оку қурадцары улы жазушының шы- 
тармашылык ерекшеліктерін танытута арналтан.
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ЖУКОВ Леонид Алексеевич (1890-1951), биші, 
балетмейстер. Қазак,станның еңбек сіңірген артисі 
(1933). Қазақстаннын балет өнерінің қалыптасуы 
мен дамуына үлкен еңбек сіңірді. Ә-тің либретто- 
сы мен В. Великановтың музыкасы бойынша қой- 
ылған қазактың туңғыш балеті -  «Қалқаман -  Ма- 
мырды» сахнаға шығарды (1938). Онда классика- 
лык би үлгілері мен улттық билердің нақыш-кимыл- 
дарын кіріктіріле пайдаланды. Сол жылы П. Чай- 
ковскийдің «Акку көлі» балетін Абай атындағы опе
ра және балет театрыңца қойды.

Г. ЖұмасеЯтова.
ЖУБАНОВ Аскар Құдайбергенулы (1937 ж. т.), тіл 
зерттеуші. Филология ғылымының кандидаты 
(1973). «Құманша-казакша жиілік сөздік» (автор- 
лармен бірге, 1978), «Қазакша мәтіңдердің квант- 
тык кұрылымы» (1987) деген еңбектері жарык кер- 
ді. «М. Әуезовтің <<Абай жолы» романының жиілік 
сөздігін» (1979), «М. О. Әуезовтің20томдыкшығар- 
малар текстерінің жиілік сөздіктерін» (1995, автор- 
лармен бірге) курастырды. Мұхаңның роман-эпо- 
пеясында пайдаланған сөздің накты санын анык- 
тап (15 000), оларды алфавиттік ретке келтірді. 
ЖУБАНОВ Ахмет Қуанұлы (1906-1968), компози
тор, дирижер, жазушы, тарихшы, музыка зерттеу- 
ші, Қазакстанның халык артисі (1944), ҚазКСР 
Ғылым академиясының академигі (1946), Мемле- 
кеттік сыйлыктың лауреаты (1967). Өнертану ғылы- 
мының докторы (1943), профессор (1948). Казак- 
тык ән-күйі, ұлттык композиторлары туралы жа- 
зылған терең мазмұнды зерттеу еңбектері музы
ка тарихына косылған улағатты дүниелер болып 
табылады. Бірнеше көркем фильмге музыка жаз- 
ды, көптеген әндер шығарды, хорлар, аспаптык, 
симфониялык туындылар, опералар т. б. тудыр- 
ды. Ә-тің либреттосы бойынша «Абай» операсын 
(Л. Хамидимен бірге) жазды (1944). Бул шығарма 
әлі кунгедейінсахнадантускенемес. 1935ж. «Түнгі 
сарын» атты макаласында ұлы драматургтің пье- 
саның койылымы жөнінде ыстык ыкыласын 
білдірсе («Казахстанская правда», 1935, 16 каңтар), 
«Дос туралы лебіз» деген макаласында: «Әдебие- 
тіміздің, мәдениетіміздің алыбы Мухаңның бізге 
жиі-жиі келіп, калжың-шынын араластырып, акыл 
нускаулары Абайдың «Ән аруағын» унемі кызыр- 
дай колдап отырды» деген ойын білдіреді (А. Жу- 
банов. «Ән-куй сапары», 1976, 275-276-беттер). 
ЖУБАНОВ Есет Қудайбергенулы (1929 ж. т.), тіл 
зерттеуші, ғалым. Филология ғылымының докто
ры (1997), профессор (1998). «Эпос тілі өрнектері» 
(1978), «Қазактың ауызекі көркем тілі» (1996) атты 
зерттеу еңбектерінде Ә-тің пікірлеріне кеңінен ток- 
талады. Мысалы, эпос жанрының ерекшеліктерін 
Ә-тің «Манас» туралы айткан дәлелдерімен айғак- 
тайды. Ж. эпостык жырлардың көбі киял-ғажай- 
ып ертегілерінен бастау алады дей келіп, улы жа- 
зушының «Ер Т арғын» жыры -  халыктың өте әрідегі 
мифологиялык уғым-тусінігінен туған, тарихтың 
бурынғы дәуірдің тумасы, эпоска дейінгі әдебиет 
туындысы деген пайымдауына суйенеді. 
ЖУБАНОВ Қудайберген Қуанулы (1899-1938), тіл 
білімі маманы, педагог, казак тіл білімінің негізін 
салушылардың бірі, профессор (1932). Тіл білімі, 
казак әдебиеті мен музыкасы жөнінде көптеген ең- 
бектер жазды. Қазак мектептері мен жоғары оку 
орындары ушін бағдарламалар әзірлеп, окулыктар.

зерттеу еңбектер жариялады. Латын графикасына 
негізделген казак алфавиты жасауға катысты. 
«Қазак драма театрының алғашкы елеулі табысы» 
атты макаласында Ә-тің «Тунгі сарын» спектаклінің, 
театр ужымының жетістігі жөніңде келелі ойлар айт
кан («Казахстанская правда», 1935, 16 каңтар). Үлы 
жазушы «Ірі ОК.ЫМЫСТЫ» атты макаласында аса көр- 
некті ғалымның сан кырлы талантын, адамгершілік 
бейнесін, азаматтык тулғасын, тілтану ғылымын- 
дағы тарихи орнын айкындап берді.

Н, Ерсарыу/ы.

ЖУБАНОВА Ғазиза Ахметкызы (1927-1993), ком
позитор. Қазакстанның еңбек сіңірген өнер кай- 
раткері (1965), Қазакстанның халык артисі (1973), 
КСРО халык артисі (1981), Қазакстан жастар сый- 
лығының (1964), Қазакстан Мемлекеттік сый- 
лығының (1970) лауреаты. Халыкка кең танылған 
музыкалык шығармалардың, опералардың авто
ры. Композитор Ә-тің «Абай» (1962), «Қаракып- 
шак Қобыланды» (1967), «Тунгі сарын» (1969), «Ең- 
лік -  Кебек» (1970) пьесалары бойынша койылған 
спектакльдерінің, сондай-ак «Түнгі сарын» (аяктал- 
маған, 1954), «Еңлік -  Кебек» (1972) опералары 
мен «Қарагөз» (1990) балетінің музыкасын және 
улы жазушының курметіне арнап «Мухтар Әуезов 
туралы аңыз» (1965) атты жеке орындаушыға, хор 
мен симфониялык оркестрге арналған кантата 
жазды.

А. Омарова.
ЖУБАТУ, турмыс-салт жыры. КІСІ өліміне байла- 
нысты азалы адамға көңіл айту. Өлең-жыр, на- 
кыл, макал-мэтел, жумбак, шешендік сөз турінде 
келеді. Онда кебіне дуниенің баянсыздығы, тірші- 
ліктің өткіншілігі баяндалып, азалы әрі жанашыр 
кісінің уайым-кайғыға мулде берілмеуін ескертеді. 
Ә. «Қазак халк.ының эпосы мен фольклоры» атты 
зерттеуінде (Л. Соболевпен бірігіп жазған) кай- 
ғылы хабарды естірткеннен кейін, көңіл айтылып, 
одан соң Ж. жырына ауысады деп, Ж. өлеңдерінен 
мысалдар келтірген. Үлы жазушы «Абай жолы» 
эпопеясында Бөжейдің казасына байланысты 
Байсалға («Шытырманда» тарауы), Әбдірахман- 
ның өліміне байланысты Мағышка («Қапада» та
рауы) айтылатын Ж. сөздер жан тебірентеді. 
«ЖУЛДЫЗДАРҒА САПАР» (« К з в е з д а м » ) ,  
жазушының макаласы. 1958 ж. «Казахстанская 
правда» газетінің 1 каңтардағы санында шыккан. 
Жака жылдык нөмірге шыккан макалада Ә, өткен 
жылдык жетістіктерін социалистік отанымыздык 
табыстары дей келе, 4 казанда және 3 карашада 
ушырылған жердік жасакды серіктерінік ғарышка 
шығарылуын әлемдегі ерекше окиға ретіңде баға- 
лайды. Макала «Қырғи кабак сотые» кезінде ту- 
ғакдыктан, ракета өнеркәсібіндегі табыстарымыз 
б ізд ік кушімізді, беделімізді арттырып, капита- 
листік елдер басшыларынык урейін ушырып, кыз- 
ғаныш сезімін туғызды дейді. 1955 ж. Алматыға 
келген Кентерберий соборынык устаушысы, бей- 
бітшілік жолындағы белгілі күрескер, гуманист 
Хьюлет Джонсоннык КСРО-да сутегі бомбасынык 
жасалуы империалистік елдердік соғыскумар пи- 
ғылдарын басты деген сөздерін мысалға алған. 
Макалада сондай-ак Қазакстаннык ты к көте- 
рудегі, шаруашылыктағы табыстары айтылған.

р  Ь/к,ы/іэсов
ЖУМАБАЕВ Әбілмәжін (1926 ж. т.), жазушы, ау- 
дармашы. Шығармашылык кызметі көркем аудар- 
мамен байланысты. Студент кезінде Ә-тік лекция- 
сын тыкдап, устаз тағылымын көрген. «Мухтар-
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М. Б. Жүмабаев.

дың дәрістері» деген мақа- 
ласында Ә-тің халық поэзи- 
ясын терең білетінін, білім- 
білікке таңырқап келіп бас 
қойған қазақтың қара табан 
бозымдарын өзімен бірге 
дәрістен-дәріске ілгері ка
рай ертіп, сатылап көтере 
берді, көтере бергенін, сөй- 
тіп ұлы ұстаздың білім дари- 
ясынан сусыңцатқанын айт- 
қан («Заман-Қазақстан», 
1997, 25 сәуір).

Н. Ақбай.
ЖҮМАБАЕВ Мағжан Бекенұлы (1893-1938), ақын, 
аудармашы, педагог. Үлы ақынның алғашқы 
өлеңдері Уфадағы, Омбыдағы қабырға газеттерін- 
де, колжазба журналдарда, өз кезіндегі мерзімді 
баспасөз беттеріңде жарияланып журіп, көзге ту- 
седі. 1912 ж. Қазанда «Шолпан» деген өлеңдер 
жинағы шыққанда, Мағжан он сегіз-он тоғыздар- 
дағы жас жігіт. Бұдан кейінгі кезеңде дүниеге кел- 
ген казак газет-журналдарының бетінде Мағжан 
шығармалары, 1929 ж. жаламен куйіп, абактыға 
тускенге дейін, уздіксіз жарияланып турды. Негі- 
зінен акын өлеңдері екі-ак рет жинакталып, топта- 
лып, окырман колына тиді. Бірінші рет 1922 ж. 
Б. Кулеев Қазанда бастырып, екінші рет осы кітап 
толыктырылып С. Қожановтың алғы сөзімөн 1923 
ж. Ташкентте шыкты. «Педагогика», «Сауатты бол» 
(араб, латын әріптерімен бірнеше рет басылған) 
кітаптары, аудармалары басылды. Қыскасы, 
Ж-тың каламгерлік сапары бас-аяғы жиырма жыл- 
ға жетпей, тым ерте узілді, он жылдай өмірі абак- 
тыда, лагерьде, куғын-сүргінде, азап-корлыкта 
өтіп, акыры 1938 ж. ажал оғы кұлатты.
Ә. Мағжаңцы Абаймен катар атап, сөзі болашакка 
жететін ең уздік, заманынан озған жүйрік акын 
санады. Акынның ең көлемді кітабы, колгума ең- 
бегі -  1923 ж. Ташкентте «Мағжан өлеңдері» деген 
атпен шыккан жинак. Муның сыртында «Шолпан» 
журналында жарияланған «Батыр Баян», «Акжол» 
газетінде басылған «Қоркыт», «Ертек» поэмала- 
ры, «Еңбекші казак» газетінде жарык көрген «Ток- 
санның тобы», әр турлі басылымда шыккан өлең- 
дері бар. «Қойлыбайдың кобызы», «Қоркыт», 
«Түркістан», «Окжетпестің киясыңца», «Батыр Ба
ян» -  аңызға, тарихи белгілі окиғаларға, «Жүсіп- 
хан», «Өтірік ертек» -  шығыс сюжетіне, мысал, 
тұспалға кұрылған. Ішкі мазмұн турғысынан кел- 
генде бұл шығармалардың бәрінде де халыктык 
аңыз, тарихидерек, ежелгі әңгімесарыңдарыөзге- 
ре кұбылып, жаңа сипатта эстетикалық желі тарта- 
ды. Кезінде Мағжан шығармаларының мәңгілік 
куаты барлығын алғаш танып бағалаған Ә. бола- 
тын. Ол 1929 ж. каңтар айында С. Сәдуакасовтың 
анкетасына берген жауабында: «Қазак жазушы- 
ларынан, әрине, Абайды суйемін. Бұдан соң Мағ- 
жанды сүйемін. Европалығын, жаркыраған, әше- 
кейін сүйемін. Қазак акындарының кара кордалы 
ауылында туып, Европадағы мәдениет пен сұлу- 
лык сарайына барып, жайлауы жараскан арка 
кызын көріп-сезгендей боламын. Мағжан -  культу- 
расы зор акын. Сырткы кестенің келісімі мен кү- 
йшілдігіне Караганда, бұл бір заманның шегінен 
аскандай. Сезімі жетілмеген казак кауымынан 
ертерек шыккаңцай. Бірак түбінде әдебиет тара- 
тушылары газетпен косакталып, күндегі өмірінің 
тереңін терген акын болмайды, заманынан басы
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озып, ілгерілеп кеткен акын болады. «Әдебиет -  
әдебиет үшін» деген таңба айкын болмай, нәрлі 
әдебиет болуға жол жок. Сондыктан бүгінгі күннің 
бар жазушысының ішінен келешекке бой ұрып, 
арткы күнге анык калуга жарайтын сөз -  Магжан 
сөзі. Одан баскамыздың бәріміздікі кумәңді, өте 
сенімсіз деп білемін» деп жазган еді (Таңдамалы. 
А., 1997, 357-358-беттер). Үлы жазушының улы 
акынга берген көреген багасы бұл. Ғалым 
Б. Кенжебаев Магжан мен Мұхтардың ара-каты- 
насы туралы былай дейді: «Қыркыншы, елуінші 
жылдары бірге жүргенімізде, кей сөз арасында 
Мұхаң (Мұхтар Әуезов) айтар еді. Баягыда біз Маг- 
жанга: атың -  кыздың аты, мінезің -  кыз мінезді, 
сен капай кыз болмагансың?.. деп калжыңдаушы 
едік, -  дер еді» («Лениншіл жас», 1989, №2). Абай- 
танушы Қ. Мұкаметханов: «1940 жылы Алматыда 
Мұхтардың (Әуезовтің) уйінде ұзак уакыт болтан 
кезіңде, Мұхаң Магжан туралы кызыкты көп әңгіме 
айтып еді. Сонда Магжанның «Батыр Баянды» 
калай, кай кезде жазган тарихын және поэманы 
жазуга бір жагынан Шокан Уәлихановтың тарихи 
зерттеу еңбектерінің себеп болтан жайын баяңдап, 
бұл -  тарихи поэма деген еді. Мұхаңның сол сөзі 
ойымда жүретін» деп еске алады (Қ. Мұкаметха- 
нов. «Абай мұрагерлері», А., 1995, 153-бет). Ал «Ок
тябрь өркені» атты макдласыңда Ә. революция кар- 
саңында, оның алгашкы жылдарында Ж. сиякты 
махаббат сыршылдыгын жырлаган акындардың 
«казак әдебиетіне әр алуан дертті: ыңырана 
күңіренуді, мистиканы және жұртка жат эклектизм 
(әркімге еліктеушілікті), декадентті етпек болга- 
нын» сынайды. Магжанның: «Мен желмін, желдей 
есемін», «Мені де өлім әлдиле», «Дала, дала, cap 
дала, бейне өлік айнала» тәрізді көркем тіркестерін 
мысалга келтіріп, идеялык жагынан өмірден 
түңілудің, шындыктан бет бурудың улгісі деп ай- 
ыптайды. Бұл ұлы суреткердің саясаттың ыгына 
карай амалсыздан айткан пікірі болса керек.

Р. Нүргали.
ЖҮМАБЕК Сайлаубек Естайұлы (1946 ж. т.), әде- 
биетсыншысы. Еңбектері казіргі казакәдебиетінің 
мәселелеріне арналган. Бірнеше макалаларында 
Ә-тің казак және әлем әдебиетіндегі тарихи ор- 
нын, аскак мұраттарын, ойшылдык болмысын, 
теңдессіз шеберлігін, гажайып енеге-дәстүрлерін 
карастырған. «Елу жылдан соң жүздесу» («Қазак 
әдебиеті», 1984, 7 желтоксан), «Сахнада -  «Хан 
Кене» («Алматы акшамы», 1997, 13 маусым), «Кө- 
теріліс және көркемдік танымдар генетикасы» («За- 
ман -  Қазакстан», 1997, 5 кыркуйек) т. б. макала
ларында ұлы суреткердің көркемдік-эстетикалык 
көзкарастарын соны таныммен зерделейді. 
ЖҮМАБЕКОВ Отызбай (1932-1992), актер, әнші. 
Қазакстанның еңбек сіңірген артисі. Облыстык 
драма театрында кырык жылдан аса еңбек етті. 
Көптеген спектакльдерде акын, сал-серілер 
бейнелерін сомдады. Әсіресе Ә-тің «Қарагөз» тра- 
гедиясындагы Асанның, «Айман -  Шолпан» коме- 
диясындагы Жантык акынның образдарын жасап, 
бойындагы талант кұдіретінің молдыгын байкат- 
ты. «Өскен өркен» романында суреттелетін Алуа 
туралы мәліметті жазушыга Ж. берген. 
ЖҮМАҒАЛИЕВ Абдолла (1915-1942), акын. Үлы 
Отан согысында каза тапкан. Орал педагогика 
институтыңда (1934-36), ҚазПИ-де (1936-38) окы-
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ды. Заман шындығын өршіл идеялык, пафоспен, 
терең лиризммен жырлады. БІрнеше жыр жинақ- 
тары шықты. Ә. «Октябрь өркені» деген мақала- 
сында өсіп, толысып, өнерленіп келе жатқан акын- 
дар қатарыңда Ж-ты да атаған (12 томдық шығар- 
малар жинағы, А., 1969, 12-том, 166-бет). 
ЖҮМАДІЛОВ Қабдеш (1936 ж. т.), ақын, жазу- 
шы. Қазакстан Республикасының халық жазушы- 
сы (1998). ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының 
(1990), М. Әуезов атындағы сыйлықтың (1983) лау
реаты. Ел, жер тағдырын арқау еткен романдар- 
дың авторы, «Үлылык ғибраты» атты мақаласын- 
да («Қазак әдебиеті», 1997, 24 маусым) Ә-тің ұлы 
эпопеясымен жат елде журіп танысканын, «улы ұс- 
таздың алдынан дәріс алып кана коймай, ол кі- 
сімен таныс-біліс, сухбаттас» болғанын мәңгі 
мактаныш ететінін тебірене жазған.

Н. Ақбай.

ЖҮМАҚҮЛБАЙ Базарбаев (1897-1989), жазушы- 
ның курдасы. Ауылдық мектептен хат таныған. 
Өзінің табиғи кулдіргі мінезімен ел қурметіне 
бөленген. Қызылотауда, ауылдық кеңесте қыз- 
мет еткен. Мұхтармен ерте кезден таныс болған. 
Халык ауыз әдебиетіне аса зерделі болған. Абай- 
дың өлеңдері мен дастандарын жатка білген. Ә. 
өзі жазып алған ұлы акынның өлеңдерін Ж-дың 
жатка айткан өлеңдерімен салыстырып отырған. 
Туа біткен сайкымазак, кулдіргі, тапкыр сөздері- 
мен Ә-тің ерекше назарын аударып, оны елге кел- 
ген сайын касына ертіп журген. Ж. туралы өзінің 
“Акын елінде», «Көрген, сезген жайлардан» атты 
макалаларында пікір білдіреді. «Жұмакұлбай 
Базарбаев пен Қабыш Кәрімкуловта Қиясбайдың 
акылды, тапкыр, ойлы кулдіргі мінезі бар» деп 
үнемі суйсініп айтып журген. Жазушының емірі 
мен ціығармашылык кызметі туралы Ж. абайта- 
нушылар мен мұхтартанушыларға көптеген дерек- 
тер берген.

Т. Жүртбай.
ЖҮМАЛИЕВ Қажым (Қ а ж ы ғ  а л и) (1907-1968), 
әдебиет зерттеуші, акын, прозашы, драматург. 
ҚазКСР Ғылым академиясының академигі (1967), 
филология гылымының докторы (1945), профес
сор (1950), Қазакстанның еңбек сіңірген гылым 
кайраткері (1961). Негізгі гылыми еңбектері казак 
фольклорын, әдебиет тарихы мен теориясын зерт- 
теуге арналган. «Әдебиет теориясы» (1938), «Ка
зак әдебиетінің тарихы» (1941-1942), «Абайга 
дейінгі казак поэзиясы және Абай поэзиясының 
тілі» (1948), «Ломоносов жене орыс гылымы» 
(1948), «Қазак эпосы және казак әдебиеті тарихы- 
ның мәселелері» (1958, 1-том), «Қазак әдебиеті 
тарихының мәселелері және Абай поэзиясының 
тілі» (1960, 2-том), «Ахмет Жубанов» (1966), «Стиль 
-  өнер ерекшелігі» (1966), «XVIII-XIX гг. казак әде- 
биеті» (1967) т. б. зерттеу еңбек, елең, поэмалар, 
очерк, әңгімелер, повесть, драмалар жазды. 
40-жылдары Қазакстан Компартиясы Орталык 
Комитетінің саяси-агарту белімі «Жеке жазушы- 
лардың әдеби туындыларын тексеру» женінде 
жоспар жасаганда, бул т із ім ге бірінші болып 
Ә-тің есімі жазылады да, бул істі Ж-ке тапсырады. 
1940 ж. 22 мамырда Ж. улы жазушының шыгарма- 
шылығын текс^іп , бага берген 25 беттік материа- 
лында әңгіменің әдіддігін ашып жазган. Будан әрі 
соңғы 8 -9  жыл ішінде жазган драмаларына жылы

пікір білдіріп, «Абай» романын жогары бағалаган. 
«1932 жылы берген уәдесін орындай алды деп айта 
аламыз» деп, Ә-ті актагандай сыңай таныткан. 
Алайда Орталык Комитеттің саяси-агарту бөлімінің 
меңгерушісі Я. Пильчук материалды окып-таныс- 
каннан кейін: «Жумалиев ез көзкарасын әдейі жа- 
сырып калган» деп шуйліккен («М. О. Әуезовтің 
өмірі мен шыгармашылык шежіресі», А., 1997, 200- 
201, 224-беттер). Ж. «Қазак совет прозасы өсу жо- 
лында» деген макаласында («Социалистік Казак- 
стан», 1949, 7 мамыр) «Абай» романына айрыкша 
токталып, мазмунына турі сай, совет әдебиетінің 
төрінен кернекті орын алатын көркем полотно 
екенін жазды. Сондай-ак «Адам образын жасау 
жолдары» («Казакстан мектебі», 1960, №3), «Об
раз -  тип» («Казак тілі мен әдебиеті», 1959, N»8), 
«Манас» пен манасшы» («Казак әдебиеті», 1964, 
17 шілде) деген макалаларында Ә-тің шыгармала- 
рын теориялык тургыдан талдаган. 1959 ж. 15-19 
маусымда Алматыда казак әдебиетінің негізгі 
проблемаларына арналган конференцияда Ж. 
«XVIII гасырдың соңы мен XIX гасырдың алгашкы 
жартысындагы казак әдебиетін зерттеу мәселе- 
лері» туралы баяндама жасады. Ә. осы конферен
цияда сөйлеген корытынды сезінде барлык баян
дама жасаушыларга бага бере келіп, галымның 
еңбегіне жылы лебіз білдірген. Ал «Абай (Ибра- 
һим) Кунанбайулы (1845-1904)» монографиясын- 
да 1948 ж. басылып шыккан Ж-тің «Абайга дейінгі 
казак поэзиясы жене Абай поэзиясының тілі» де
ген еңбегін айрыкша атап еткен. Ә. кайтыс бол- 
ғаннан кейін абайтану саласында іркіліс болтан 
еді. Оны кайта жандандыру үшін Ж. абайтанудан 
мамандар даярлауды колга алып, бул салага 
козгау салды.

Р. Зайкенова.
ЖҮМАНИЯЗОВ Базарбай Сагадиулы (1936 ж. т.), 
композитор. Казакстанның еңбек сіңірген кыз- 
меткері (1983), Казакстанның халык артисі (1991), 
Казакстан Ленин комсомолы сыйлыгының лауре
аты (1970), профессор (1997). «Махамбет» опера- 
сының, бірнеше кантатаның, симфониялык поэма- 
лардың, вокалдык-хореографиялык композиция- 
лардың, кинофильмдер мен драмалык спектакль- 
дер музыкаларының авторы. «Мухтар ага» атты 
деректі фильмнің музыкасын жазган (1967).

А. Омарова.
ЖҮМАСЕЙІТОВА Гулнәр Тазабеккызы (1968 ж.т.), 
өнертанушы галым, енертану кандидаты (1999), 60- 
тан астам енертанымдык макалалардың, “Страни
цы казахского балета" атты монографиялык 
еңбектің (2001) авторы. Монографиялык еңбекте 
казак балетінің калыптасу, даму жолдары, сон- 
дай-ак либретто сценарийін Ә. жазган туңғыш 
казак балет! “Калкаман -  Мамыр” мукият зерттел- 
ген. Осы такырыпты “Мухтар шыгармалары би 
тіліңце” (Казак тарихы, 1997, №6), “Роль М.Ауэ- 
зова в становлении и развитии казахского нацио
нального балета” (Халыкаралык гылыми симпози
ум материгцщары. “Орталык Азия аймагы: еткен! 
мен бугіні", 2006, ЗОО-ЗОЗ-б.) атты макалгитарын- 
да дамытып, казак балет! тарихындагы "Калка
ман -Мамыр” балет!н!ң орнымен катар Ө-т!ң те
атр, енер такырыбындагы макалалары бойынша 
жазушының жалпы би, балет жайында айткан ой- 
ларын да гылыми айналымга тус!рд!. “Казак хо- 
реографиясының тарихы” атты окулығының жеке 
тарауларында Ә-т!ң казак балет!не катысты ойла- 
ры баяндалган



ЖУМАХАНОВ Жекен (1913-1978), жазушы. Ә-тің 
шығармашылығы жайында бірқатар мақалалар 
жаздьі. «Тұңғыш улгі» мак,аласында «алғаш тіл 
ашып, ойды оятқан» устаздай болған, тұңғыш 
суйсініп оқыған «Қорғансыздың куні» әңгімесінен 
алған әсерін баяндаған («Қазақ әдебиеті», 1957, 
20 қыркүйек). Бұдан басқа «Үлгілі жолдың куәсі» 
(«Лениншіл жас», 1957, 28 қыркуйек), «Маусым ба
сы» («Социалистік Қазақстан», 1962, 21 қазан), 
«Абай мен Мұхтар» («Қазақ әдебиеті», 1970, 16 
қазан) атты мақалалары шықты.

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
«ЖҮМБАҚ ТУРАЛЫ», жазушының мақаласы. Ал- 
ғаш рет «Әдебиет майданы» журналында (1938, 
N»10) басылған. 1940 ж. шыққан «Жұмбақтар» де
ген кітагтта алғы сөз ретінде аздаған өзгерістермен 
берілген. Ә. онда арнаулы жинақтың құрылысын 
тусіндіру мақсатында кейбір толықтырулар енгіз- 
ген. Біраз мысалдар, ойлар қысқарған. Кейін 
Ә-тің «Уақыт және әдебиет» (1962, 294-300-бет- 
тер), 12ТОМДЫҚ (11-том, 1969, 199-205-беттер), 20 
томдық (17-том, 1985, 140-147-беттер) шығарма- 
лар жинақтарына кірген. Үлттық фольклорымыз- 
дағы зерттелуі жағынан кенжелеу қалған жанрдың 
бірі -  жумбақ. Осы себептен әлі кунге дейінжұмбақ 
туралы ғылыми ойдың адцы -  Ә-тің осы мақала- 
сы. «Жумбақ -  халық шығармаларының ішіндегі 
ең ескі турінің бірі және барлық жұрттың фолькло- 
рына ортақ тур» деген анықтама әлі куні маңызын 
жойған жоқ. Ә-тің пікірі бойынша, жұмбақ бірден 
нәрсені анықтай айтады, екінші -  қайдан шыққан 
нәсілін айтады, ушінші -  оның атқаратын міндетін 
айтады, болмысының диалектикасын баяндайды 
және жумбақ нәрселерді қосып, парлап бір-біріне 
жасайтын қарым-қатысы арқылы суреттейді; осы 
жайлардың барлығын жүмбақ және де ақындық 
сөзбен, теңеу, салыстырумен келтіреді. Жазушы- 
ның ғылыми зеректігін: «Көп едцің жүмбақтарыңца 
ұк,сас келетін бітімі де бар. Ол бүрынғы өткен шақ- 
тағы шаруашылық қоғамдық қүрылыстарға ұқсас 
болған себебінен» деген ойларынан да көреміз. 
Мақала авторы түгелдей жүмбаққа құрылған ертегі, 
жыр-дастан, хикаялардың барльғын, әсіресе ай- 
тыста жүмбақтасу әдісінің кең қолданылғанын 
көрсетеді. Жұмбақтың негізіңде елеңді түр екеніне, 
ақындықтың бір қыры осы саладан көрінетініне 
тоқталады. Саяси-әлеуметтік түрғыдан тадцау ма- 
қаланың соңғы жағынан орын алған.

Р. Әбдіғүлов.

ЖҮРТБАЙ Тұрсын Құдакелдіүлы (1951 ж. т.), жазу
шы, әдебиет зерттеуші, ақын, мұхтартанушы, ау- 
дармашы. Филология ғылымының докторы (2001), 
профессор (2002), «Әуезов уйі» ғылыми-мәдени ор- 
талығын және Әуезов халықаралық қорын қүрып, 
оларға басшылық жасады (1991-1998). Ә. туралы 
алғашқы мақаласы «Абай шыңы -  Мұхтар шыңы» 
деген атпен 1966 ж. жарияланды. «Бесқарагер» 
(1982), «Дара түлға» (1984), «Абай адцында» (1987), 
«Бейуақ» (1990), «Талқы», «Бесігіңді түзе!» (екеуі 
д е -  1997) «МұхтарӘуезов» (1997, Анкара), «Куйесің, 
жүрек... суйесің» (2001), «Бесігіңді аяла!..» (2002), 
«Қүнанбай» (2004), «Үраным -  Алаш» (2006) атты 
зерттеу еңбектері, «Қүнанбай» деген кітабы (2004) 
275-тен астам ғылыми макалалары Абай мен Ә-тің 
өмірін, шығармашылық жолын талдауға арналған. 
Ж-дың жетекшілігімен «Мухтар Әуезов туралы 
естеліктер», «М. О. Әуезовтің емірі мен шығарма- 
шылық шежіресі», «Әуезов әлемі», «Абай жолы» 
эпопеясының текстологиялық салыстырудан өткен
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нүсқасы» (бәрі де -  1997), үлы жазушы шыармала- 
рының 50 томдық толық жинағының алғашқы 7 томы 
(1997-98), Ә-тің «Ескермедім, қабылдамадым» 
атты ашық хаттар топтамасы (1998), «М. О. 
Әуезовтің мүражай-уйі» деген ғылыми очерк (1998) 
қазақ және орыс тілдеріңде шықты. Ә. шығарма- 
шылық тарихы туралы жазылған «Бейуақ» моно- 
графиясы ушін халықаралық «Алаш» сыйлығы 
берілді (1991).

Н. Оспантегі.
ЖҮНІСОВ Сәкен Нұрмакүлы (1934-2006), жазу
шы, драматург, аудармашы. ҚазКСР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1986). Туындыларында ка
зак елінің коғамдық, әлеуметтік тыныс-тіршілігі, 
ерен еңбек, халыктардостығы, жастар өмірі сурет- 
телген. «500 рет күлдірген комедия» деген мака- 
ласы Ә. аударған «Асауға түсау» драмасының казак 
сахнасында сәтті койылуына арналды. «Заманай 
мен Аманай» повесі бойынша керкем фильм тусі- 
рілді. Үлы жазушының өмірі жайындағы «Қалам- 
герлер мен көлеңкелер» атты пьесасы республика 
театрларында койыдды. «Мухтар Әуезовтің абай- 
тану туралы лекциясынан» деген кітабына «Біз Му- 
хана өмір бойы шәкірт боп қаламыз» деген ойды 
туйін етіп алған. Ә-тің аспиранты болтан.

Н. Ақбай.
ЖҮНІС ХАН (1415-1487), моғол ханы (1462-87), 
Уәйіс ханның баласы. Персияда 20 жылдай бо- 
лып, білім адды. Інісі Есенбүға кайтыс болтан соң 
(1462), Мотолстан тугелдей кол астына қарады. 
1482 ж. Сайрамды, 1485 ж. Ташкентті косып алды. 
Мауереннаһрды басып алу ойы іске аспады. Ә. 
осы орайда «Алтын Орда» мен «Ак Орда» ыдырап, 
казак хандыы күрылтанта дейінгі тарихи окиталар- 
ды екшей келіп, пайымдайды. «Бірлігі жоталтан 
монгол (мотол) хандыты» -  Жүніс хан мен атасы 
Есенбұта арасындаты бақталас және Жуніс хан- 
ның казак хандытымен біресе тату, біресе кату 
боп, акыры Сайрам мен Ташкентке жорык жаса- 
тан бұлгатын айткан («Әдебиет тарихы», 1991, 57, 
60-беттер). Өйткені мотол мен казак хаңдыты ара- 
сында Ж. х-ның ойранынан үлкен окита сол тасыр- 
да болтан емес. Батырлар дастаны мен тарихи 
жырлардаты «Қүба калмактар» мен «Ер Сайын», 
«Шора батыр» жырларында әсіреленіп суреттелетін 
«он сан оймауыт», «тотыз сан тортауыт» елі -  осы 
Мотолстан. Нотайлы мен «он екі баулы өзбекті» 
кыпшак жұртын үсак хандардан кортаута ұмтыл- 
тан, сотысатын «жауының кай жұрттан шыкканы, 
кайсы екені ұмытылып, біресе -  калмак, біресе 
кыргыз, біресе -  кызылбас боп жүрген» (сонда, 
69-бет) «кіші батырларды» Ә. «түркі жұртының үлы 
бірлігін бұзушылар» деп есептейді. Соның ката- 
рына «біресе -  мотолстандык кұба қалмактың», 
біресе «кызылбастың», «біресе -  он екі баулы өз- 
бектің» жасатын бастап жүрген Ж. х. да жатады. 
Жазушы кеңестік идеологияның кысымынан 
именіп «хандык-аламаңдык кезенщегі» так таласы- 
ның мән-жайын ашып талдамаса да, жалпы тари
хи шолудан кандай ханның түсындаты кайсы 
окитаны айтып отыртаны анык аңтарылады.

Т. Қудакелдіүлы.
ЖҮРГЕНОВ Темірбек Қараүлы (1898-1939), ке- 
ңес, партия, мемлекет қайраткері. Түркістан мен 
Қазакстанда кеңес үкіметін орнатута катысқан. 
Ә-пен кызмет бабында араласып тұртан, Қазак
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драма театрының к,урылуына қамқоршы болып, 
оны «Айман -  Шолпанмен» ашуды ұйымдастыр- 
ған. 1934 ж. «Хан Кене» туралы оң-теріс пікірлер 
кушейген кезде, өз көзқарасын білдіріп, бірлі-жа- 
рым кемшіліктерін жөндеп, одан әрі журтшылықха 
көрсете беруді ұстанған («Әуезов және архив», 
1997, 37-бет). «Хан Кене» пьесасы мен оны сынау- 
шылар туралы» орыс тіліндегі мақаласыһнда улы 
жазушының шығармасы жөнінде салиқалы ойы, 
сындарлы пікірін білдірген («Казахстанская прав
да», 1934, 12 маусым).

Ж. Қасымбаев.

«ЖҮРЕК АЛҒЫСЫ», жазушының мақаласы. Ә. 
өзінің 60 жылдық мерейтойы карсаңында балдыр- 
ған балалық шағы өткен жер -  Қасқабулакқа ба- 
рады. Сонда жерлестерімен кездесу сәтінде 
сөйлеген сөзі магнитофонға жазылып алынған. 
Бұл сөз 10 жылдан кейін «Социалистік Қазақстан» 
газетінде (1967, 8 желтоқсан), жергілікті «Совхоз 
туы» газетінде «Біз бір жанбыз, бір денеміз» де
ген атпен 1967 ж. 6 шілдеде және жазушының 80 
жылдык мерейтойы қарсаңында «Алғысым саған, 
туған жер» деген тақырыппен 1977 ж. 25 қыркуйек- 
те жарияланды, жазушының 20 томдық шығарма- 
лар жинағының 20-кітабына енгізілді (1985, 369- 
371-беттер). Үлы суреткер куаныш танытып, жина- 
лып келген үлкен-кішіге журек алғысын айтып, 
ризашылығын білдірген. Сол үшін журегі, көңілі 
қуанышқа толы екенін жасырмайды, қалған ғумы- 
рын да халқының жарқын болашағы ушін жүмсай- 
тынын айта келіп: «Сіз бен біз бір жанбыз, бір 
тәнбіз. Сіздерден жырақта жүрсем де, көңілімнен, 
ниетімнен, ойдағы арман-мақсатпенен бәріміз бір 
түтас денеміз. Біздің ортамызда ала мен қүла, 
ардақты мен төмен деген болмайды. Әр уақытта 
теңбіз, бір еңбекте туысып, қанаттасып келе жат- 
қан халықпыз. Осындай қуаныш күнінде, әсіресе 
жаңағы жүздеріңізді көрісіп отырып айтқан ал- 
ғыспен бірге, бар көңілімдегі алғысымды, 
көңілімдегі ең жақсы ыстык сезім жалынымды сол 
бізді осыңдай дәрежеге жеткізіп отырған Отаны- 
мызға арнаймын» деп аяқтайды сөзін автор.

Н. Оспантегі.
«ЖҮРЕК ҚАЗЫНАСЫ», жазушының мақаласы. 
«Қазақ әдебиеті» газетінің 1960 ж. 1 каңтардағы 
санында жарияланған. Жаңа жылға орайластырып 
жазылған. Отансүйгііитік сезім рухыһідағы шынайы 
патриоттык, әсерлі жолдар>ға толы. Ә. Абайдың 
«Жүректе көп қазына бар, бәрі жаксы» дейтін 
сөзімен бастап, ой өрбітеді. Адам жүрегіңдегі ар- 
дақты асылдар қатарына «ата-аналық мейірі, туған 
жер, туған ел сезімі, адам журегіңдегі шын махаб- 
бат, адам санасыңдағы қадірлі зор білім» сияқты 
бірнеше қасиеттерді жатқыза келіп, «советтік 
социалистік Отан» жағдайыңда «анық асыл қазына 
барын», «соның бірі және ең үлысы -  Отан турасын- 
дағы ой-сезіміміз» деген пікірімен үштастырады. 
«Үлы Отан, асыл арай, алтын мекен -  біздің аза- 
маттық махаббатымыздың, қуаныш, мақтанымыз- 
дың, бар батыл талап, бағлан табысымыздың бәр- 
бәрінің түп тірегі» деп, Отан үғымына «үлы қазына» 
ретіңде сипаттама береді. «Міне, осы сана -  анық 
журектегі терең орын алған қасиет қазынасы» дей 
келіп, «бүрынғы патшалық Россияның қалың мил
лион қара шаруасы күдцық куйінде отандык санаға 
ие бола алмаған» деген туйінді жолдар аркылы

«бүратана» атанған қазақта да бүрын «отаным» де
ген ой-сана болуға мүмкін де емес еді» дейді. Отан 
үғымының болмау себебін «бай ауылының шыркау 
шетінде, мал аяғының астында отыратын жыртық 
курке, жарты лашық адамның көңіліндегі жүдеу- 
жадау күйімен» байланыстырып, ауыл кімдікі 
екендігін сүрастырған біреулерге: «ауыл менікі 
емес, анау шеткі ақ үйлердікі», осы орайда бүрын- 
ғы Ресейдегі еңбекші халықта: «Отан мырзалардікі, 
әмір иесі үлық пен бектікі» деген жауаптармен шын- 
дық бетін ашады. Мақала: «Өзің адамзат тарихын- 
да бірінші социалистік Отан болудың үстіне, бүры- 
нғы адамзат баласы, еңбек-зейнет иесі сезініп, 
сүйініп көрмеген сезім-сананы жүрегіміздің тубіне 
қазына қып орнатып бердің!» деген мақтаныш 
сезімге толы мадақ сөздермен, Отанға деген шы
найы алғыс жодцаумен аяқталады.

Н. Жанакова.
«ЖҮРЕКПЕН ТУЫСҚАНДАР», жазушының мака- 
ласы. Украинаның Ресейге қосылғанына 300 жыл 
толу салганатына арнап жазылған. Түңғыш рет «Со- 
циалистік Қазақстан» газетінде (1954, 17 қаңтар), 
орыс тілінде «Дружба народов» журналыңда (1954, 
№2), кейін Ә-тің «Мысли разных лет» жинағында 
(1961, 180-182-беттер) «Родной брат» деген атпен 
жарык көрді, 20 томдык шығармалар жинағының
19-кітабына енгізідді (1985, 290-292-беттер). Автор 
мақалада украин, казак халыктарының ежелден 
бауырлас карым-катынасы туралы ой толғаған. 
Біздің халыктарымыздың бейбіт күрылыс жылда- 
рыңда, Отан соғысы кезінде тағдыры, кайраты, ой- 
сезімдері бірге, байланысты болды. Өткен шак- 
тың өзінде украинның үлы азаматы Т. Шевченко 
«күла тузде, жат өлкеде көп жылдар азап шекті. Ен 
даланың мүңына оның сан алуан капа-касіретін коса 
тусіңці. Осы халыкка арнап ол жыр да жазды. Сол 
халыктың журегіне өз журегін жалғастыра білді. 
Бүл халыктың ғасырлар бойындағы арманы мен 
аңсағанын жар етіп жыр салды». Сөйтіп тарихи дос- 
тык бүгінгі күні жалғасын тауып отыр, сол рухани, 
мәдени байланыстар әлі узілген жок, калам 
кайраткерлері аркылы сырласып келеді. Үлы су
реткер достык такырыбын осыпай толғайды, осы- 
лай жырлайды, осылайша баяңдайды. «Мүншалык 
туыс табысымызды, берік жүмысымызды ешбір 
дауыл үзе алмайды, ешбір тоскын бүза гшмайды. 
Бүлар -  айнымас, мызғымас, берік белгілер. Осы 
касиеттерді біз, ата-аналар, кейінгі үрпактарымызға 
өсиет етеміз» деп, үлы каламгер ағынан жарылады.

Н. Ерсарыуіы.
ЖҮСІПБЕК ( Ж у с і п б е к  к о ж а )  Шайхысламүлы 
(Мірхалидтегі) (1857-1936), акын, фольклоршы, 
ауыз әдебиетін насихаттаушы. Медреседе білім 
алып, акындык, серілік салтымен ел аралаған. Сыр, 
Қаратау, Жетісу акындарымен кездеседі. Естіген 
кисса-дастандарын жазып алып, өңдеп айтып 
журген. «Қыз Жібек» (1894), «Айман -  Шолпан» 
(1896), «Қисса Біржан мен Сара кыздың айтыс- 
каны» (1898), «Алпамыс» (1899) сиякты көптеген 
халык шыгармаларын бастырып шығарған. Бүл 
дастандарды Октябрь революциясынан кейін бір- 
неше рет кайта жариялады. Соңдай-ак «Сал-сал», 
«Заркүм», «Жүсіп -  Зылика», «Мүңлык -  Зарлык». 
«Шәкір -  Шәкірат» тәрізді шығыстың әйгілі кис- 
са-хикаяттарын аударып бастырды. «Кербаланың 
шөлі», «Дариға кыз» дастандарын өлеңмен жыр- 
лады. 1910 ж. өзінің Шөкей кызбен айтысын шы- 
ғарды (көлемі 186 жол). Ә. Ж-тің ауыз әдебиетін 
жинап, насихаттау ісінде сіңірген өлшеусіз еңбегін



жоғары бағалаған, «Қыз Жібек» әңгімесінің негізі 
ескі замандағы ел әдебиетінің ертегі сияқты қара 
әңгімесінен алынған. Бері келгенде, өлең өлшеуіне 
салып, суретті әңгімеге айнадцырып, поэма қылып 
шығарған -  Жусіпбек қожа. Бұл кунде қолымыз- 
да ескі «Қыз Жібек» әңгімесі жоқ. Сондықтан ал- 
ғашқы нұсқасы қандай еді, оған өңдеуші Жусіпбек 
қанша жаңалық қосты, қанша өзгертті, ол туралы 
біз долбар жасай алмаймыз. Бірақ бұл кунгі қол- 
да отырғанын сынағанда, байқалатын нәрсе: «Қыз 
Жібек» ел әдебиетінің ішінде жазбаның романы 
сияқты көрінеді» деген көрегендік пікір айтқан 
«Әдебиет тарихы» монографиясында (138-бет).

Ш. Елеукенов.
«ЖҮСІП > ЗЫЛИҚА», дастан. Шығыстағы едцер- 
ге кең тараған. Оқиғасы қазақ ақындарына өзек 
болған. Ауыз әдебиеттік және жазба нусқалары 
бар. Көне қолжазбалары Британия мұражайында, 
Будлин кітапханасында сақталған. Жырдың сю
жет желісі бойынша ақындар дастан жазған. Со- 
лардың ішінде Әбдірахман Жәми нұсқасы әрі 
көркем, әрі кемел шығарма болып табылады. 
Қазақ әдебиетінде Жүсіпбек Шайхысламұлы шы- 
ғарған дастан 6 рет кітап болып шықты. Ә. «Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» атты моно
графиясында ұлы ақынның «өзінен бұрынғы шы- 
ғыс классиктерінің улы мұраларына баруда қол- 
данған творчестволық іздену жолдары туралы» 
айта келіп, шығыс дастандарын көп оқиғалық, 
соның ішінде Жусіп -  Зылиқа тақырыбын, яғни 
нәзира улгісін пайдаланғанын жазған (12 томдық 
шығармалар жинағы, 12-том, 421-422-беттер). 
Е. Лизуновамен бірге жазған «Қазақ әдебиетінің 
тарихынан» мақаласында қызық оқиғалы, сюжеті 
қатпарлы иран, араб поэзиялық шығармаларының 
қатарында «Ж. -  3.» дастанын атаған, кітаби ақын- 
дардың бұл жырды қайта жырлағанын ескерткен. 
«ЖЫЛ КЕЛГЕНДЕЙ ЖАҢАЛЫҚ СЕЗЕМІЗ», жа- 
зушының мақаласы. Алғаш рет «Лениншіл жас» 
газетінің 1960 жылғы 28 желтоқсандағы санында 
басыдцы. Кейін жазушының 12 томдық (1969, 12- 
том, 499-508-беттер), 20 томдық (1985, 20-том, 
446-546-беттер) шығармалар жинақтарында жа- 
рық көрді. Қолжазба сақталмаған. 1960 ж. 25 жел- 
тоқсаңда ҚазМУ-дың әдебиет уйірмесіңде поэзия 
кеші өтті. Онда үйірме жетекшісі Ә. Кекілбаев 
«Жастар поэзиясы туралы» баяңдама жасап, сту- 
денттер, жас ақындар, көрнекті жазушылар, ғалым- 
дар қатысып, өз ой-пікірлерін ортаға салды. Сол 
кешке Ә. те қатысып, жастар поэзиясы туралы ұзақ 
сөз сөйледі. Жазушының сөзі стенограмма бой
ынша жарияланған еді. Ә. сөзінде соңғы 40 жыл 
ішінде қазақ мәдениетінің, өнерінің түрлі салала- 
рында айтарлықтай жетістік, табыстарға қол 
жеткендігін, келешегінен үлкен уміт күттіретінжаңа 
буын, жас куштердің қанат жайып, өсіп келе жат- 
қанына, солардың алғашқы сәтті қадамдарына 
сүйсініс білдіріп, ризалық көңілмен тоқталып өтеді. 
Музыка өнерінде Шәмші Қагщаяқовтың «Ақ маң- 
дайлым» сияқты «адамды суйсіндіретін тамаша 
әңдербар», суретшілер арасыңца Кенбаев, Мәмбе- 
ев, Телжанов, Нурмуханбетов сияқты кіші жас бу- 
ындар «жаңа сапада өсіп келе жатқандьіғын» айт- 
қан. Поэзия саласында алғашқы өлеңдерімен, тұ- 
саукесер жинақтарымен енді ғана көріне бастаған 
Ізтай Мәмбетов, Тілеген Шопашев, Тұманбай 
Молдағалиев, Сағи Жиенбаев, Қадыр Мырзалиев 
сияқты жас ақыңдардың бірқатар өлеңдеріне тоқ- 
талып, онда «жұртшылық аузына тусе қоймаған
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талай оралымдар, шеберліктер сезілетінін» байқ- 
ап, әдебиетімізге мәдениетті ақындар, оқыған 
ақыңдардың келе бастағанына қуаныш білдіреді. 
Олар тек казак әдебиетіндегі дәстүрлерді уйре- 
нумен шектеліп коймай, айналасын көріп, шар- 
лап, ізденіп, туртініп жүреді, өзінің сезімі, санасы 
аркылы дуниеде танымағанын танығысы келеді, 
«біркыдыру өзіһщік жаңалык тапкысы келеді, өзін- 
өзі танығысы келеді, өз өмірінің үлкен шындығын» 
айтуға ұмтылады. «Жастардың «мені біртүрлі 
еліктіретін, сүйсіндіретін, окушыға бас игізетін 
соншалык шындыкпен, бетке ыстык демі сезіліп 
кететіндей көрінетін шыншылдык бар, поэзияға 
керек нәрсе -  осы шыншылдык» дейді. Жас акын- 
дарымыздың казіргі «газет, радио тіліндей» шо- 
ркак тілден кашыктап, нағыз поэтикалык тілді мең- 
гере бастағанына, өлеңдерінде «көпсөзділіктің 
азайғанына» ризашылык танытып, «өлеңнің өлшеуі 
өзінің мөлшерімен кадірлі. Ой болмаса, шығарма 
терең касиетті болмайды. Образ болмай, ойдың 
да касиеті болмайды» деген тұжырымын айтады. 
Одан әрі автор жас акындарды кейбір жайсыз, 
жағымсыз әдеттерден сак болуға шакырып: «ал- 
дымен, жаксы жаздым екен деп аскактамау ке
рек, тумай тұрып тодцым, жазбай жатып бодцым 
деуден кашу керек». Мастану, өзіне-өзі ғашык болу 
-  өзімшілдікті, өзімшілдік -  куншіддікті туғызады. 
«Мәдениеті аз әдебиеттерде бұл -  үлкен сордың 
бірі». Екіншіден, өзін-өзі көтермелеп, насихаттау- 
дан, реклама жасаудан сак болтан абзал. «Жаксы 
еңбек жаздым, танылмады деп корыкпаңдар. 
Шала Шекспирлер, толыспаған Толстойлар» та- 
нылмай жатса, одан келер-кетер аз ғана. «Өңірі 
табылмаған тау, тереңі танылмаған өзен бар ма?» 
Әдебиеттің жаксы туыңцысы өзін өзі-ак насихат- 
тайды деген пікірді толғайды. Әдебиетке сұлу 
мінез әкелуші, үлкен мәдениетті касиетті әкелуші, 
нұрлы жаксы, жаркыраған өрісі бар жастарға, 
еңбектерінің жемісті болуына, талап үстіне талап, 
нұр үстіне нур куйып, оку- білімдерінің өсіп- 
өрлеуіне зор ағалык достыкпен тілек айткан.

К, Сыздыков.
«ЖЫЛ ҚҮСЫ», жинак. Қазак пролетар жазушы- 
ларының ассоциациясы (ҚазАПП) шьгарған. 1928 
ж. жарык көрді. Негізгі идеялык-көркемдік бағы- 
ты ретіңде кеңестік таптык, партиялык, идеология- 
лык насихатты ту етіп ұстады. Мәдениет пен көр- 
кем әдебиет саласындағы ұлтшыл, байшыл, ала- 
шордашыл кайраткерлер мен жазушыларды әшке- 
релеуге ұмтылды. Жумабай Орманбайұлының 
«Қарагөз» атты макаласында Ә-тің «Қарагөз» пье- 
сасы «кеңес өкіметіне карсы бағытталған шығар- 
ма, бул дұшпандыкпен ойласып істелген кастан- 
дык, арандатушылык» деп сыңаржак бағаланды. 
Буржуазияшыл француз әдебиетіне еліктеді, ұлт- 
шыдцыкты угіттейді, бәйгені «Қарагөзге» Ж. Ай- 
мауытов алып берді деген іспетті жала да жабыл- 
ды. Соның нәтижесінде «Қарагөз» пьесасы сахна- 
дан алынып тасталды. Оны екінші рет өңдеп, түзеп, 
кайтадан жазуға мәжбүр болды. Альманахтың 
жалғыз-ак саны жарык көрді.

Т. Журтбай.
ЖЫР, ауыз әдебиеті жанры, өлең өлшемі. Фольк- 
лордағы батырлар жыры, тарихи жыр, ғашыктар 
жыры, жоктау тәрізді жанрлар, жыраулар поэзия
сы тугелдей дерлік және акындык поэзиядағы
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көптеген сөз үлгілері осы өлшеммен шығарылған. 
Ә. жырға қатысты зерттеу еңбектерінде негізінде 
“Халық поэзиясы» жанры тұрғысынан келген. Жыр- 
дың өлеңдік қүрылымы, өлшемі жайында «Қазақ 
ССР тарихы» кітабының 1-томына жазған «Музыка 
өнері» мақаласында (228-230-беттер): «Қазақтың 
өлең-жыр өнерінде неғүрлым көп тараған түрлерінің 
бірі терме; речитатив тәріздес құрылған, бір тектес 
ырғақпен, қыска қайырып айтатын мелодия; осы 
ырғаққа салып... жыршылар эпостың және тарихи 
поэмаларын, ертегілерін, аңыздарын шертеді. Шу- 
мағы 4-6  жол болып отыратын өлеңнен мұның ай- 
ырмасы -  термеде өлең жодцары 7-8 буынды, ал 
әуені поэманың келеміне қарай бір қалпынан өзгер- 
местен дерлік кайталана береді» деп, термеге 
қатысты жырдың негізгі ерекшеліктерін атаған. 
«Казак, халкының эпосы мен фольклоры» мақала- 
сында (Л. Соболевпен бірге) «...қазақ халқы бізге 
архитектура мен скульптураның, сурет өнерінің 
ескерткіштерін қалдыра алмады. Бірак бізге ең 
асыл мүра -  жыр мүрасын мирас етті» деген. Жыр 
жанры жайында 20-жылдардағы шағын мақалала- 
рында айта бастаған Ә. «Әдебиет тарихы» оқулы- 
ғыңца фольклорлық жанрларды жүйелеп, жырлар- 
ды «Әңгімелі елеңдер» деп атаған. Оның ішіңде ба- 
тырлар әңгімесі, ел поэмасы, тарихи өлеңдер деп 
жіктеген. «Қазак халқының эпосы мен фолькло- 
ры» еңбегіңде халық поэзиясының шағын турлеріне 
үйлену-салт жырын жатқызған.

М. Жармухамеду/ы. 
«ЖЫР ЖАЛАУЫ - АМАНГЕЛДІ», жазушының 
макаласы. Амангелді Имановтың қайтыс болға- 
нына 25 жыл толуына орай жазылған. «Теміржол- 
шы» газетінің 1944 ж. 18 маусымдағы санында жа- 
рияланған. Түпнүсқасы сақталмаған. Жазушының 
20 томдық шығармалар жинағының 8-томына (99- 
103-беттер) газеттегі нұсқасы берілген. Макала 
Амангелдінің қайтыс болғанына 25 жыл толуымен 
бірге, майдандағы жауынгерлер рухын көтеруге 
де арнай жазылған сияқты. Бұл түрғыда: «Осын- 
дай өзгеше жанның бірі -  Амангелді. Отан соғы- 
сының қатал сын, кайсар қажыр талап еткен кун- 
дер!, ел намысы -  ер намысы болған кундері Аман- 
гелді атын қазақ халқының жауынгер нәсіліне, әсі- 
ресе, ардақты аруақ етті» дейді. Соғыс жылдары- 
ның лебі, саяси-идеологиялық жағдай мақала мә- 
тінінен анық байқалып тұрады. Көтеріңкі екпінмен, 
керкем образды тілмен жазылған. Амангелдінің 
батырлық, ерлік касиеттерін жазушы ез сездерімен 
де, Сәт, Нұркан акындардың өлең-жырларынан 
алынған мысалдармен де көрсеткен.

Р. Әбдігулов.

ЖЫРАУ, халық поэзиясының өкілі, ру, ұлыс пат- 
риархы, ақылгөй, сәуегей ақсақалы. Ж. атауы 
«жыр» сезінен туындайды. Ж-дың жыраулығының 
ең басты белгісі -  өз жанынан өлең шығарғыштық 
қабілетінің болуы. Алайда, көшпенділер түрмы- 
сының езіндік ерекшеліктеріне орай, Ж-лар басқа 
да толып жатқан қызмет атқаруға тиіс еді. Ақылы- 
ның, ақындық талантының аркасыңда халық ішінде 
зор беделге ие болған Ж. бірте-бірте тайпа кесемі 
дәрежесіне дейін кетеріледі. Ескі заманда ру 
көсеміне жаугершілік күндері колбасы батыр 
міндеті де жүктелетін. 15-17 ғасырларда жасаған 
Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет, Жиембеттер тек 
акын ғана емес, әрі ру, үлыс басшысы, әрі батыр,

яғни шын мәніндегі Ж-лар болды. Сәуегейшіддік, 
батагейшілдік, түс жору, ырым айту, табиғат кү- 
былыстарына т.б. жайларға карай болжамдар жа- 
сау, яғни абыздың кейбір функцияларын аткару 
да (Бүкар) кене дәуір Ж-ларына тән касиет. Әйткен- 
мен, Ж. бағзы замандардың езінде ең алдымен 
сөз зергері ретінде танылады. Махмуд Қашғари 
Ж. сөзін (йырағу) өлең шығарушы, музыкант деп 
тусіндіреді. Кейінгі казак Ж-ның болмыс, табиға- 
ты бүдан әдцекайда терең, әрі аукымды. Бұл та- 
раптағы түйінді пікірді алғаш рет 1927 жылы «Әде- 
биет тарихы» атты зерттеуінде Ә. айткан еді: «Жы- 
рау -  заман сыншысы... Сөзінің бәрі терең ой, 
терең мағына. Не айтса да кептің муңы мен камы, 
кептің жайы туралы» дейді. Ж-дың шығармашы- 
лык бейнесі оның коғамда алатын орнына байла- 
нысты. Ру патриархы Ж. албаты сөйлемейді, 
күнделікті окиғаларға араласпайды, үсак-түйек 
жайттарға бола дауыс көтермейді. Ол жаугер- 
шілік, ұлы жиын, той-думан күндерінде, ел абыр- 
жыған, халық толкыған, хан дағдарған кездерде 
ғана жүрт алдына шығып, акындык кушін таныта- 
ды. Ж-дың ең сүйікті жанры -  толғау. Ж. толғаула- 
ры ой толғау және сыр толғау деп белінеді. Ой 
толғаулар накыл, афоризм түрінде келеді. Фило
соф Ж. замана жайыңца туйгендерін, мораль, эти
ка хакындағы ойларын баяндайды, мәнді коғам- 
дык мәселелер кетереді. Сол сиякты әлем, бол
мыс, тіршілікте, табиғатта журіп жататын өзгеріс- 
тер, оның мән-мағынасы женіндегі түсініктерін де 
білдіруі мүмкін. Ал сыр толғаулардағы өзекті са- 
рын -  сезім, эмоция. Мүнда жалпы жырау поэ- 
зиясына тән үгіт, насихат, дидактика мүдде дерлік 
үшыраспайды. Ж. ел басына тускен ауыртпалыкка, 
баскадай елеулі окиғаларға реакциясын біддіреді, 
өз көңіл күйінен сыр шертеді, Ж. шығармасынан 
әр түрлі такырыптағы арнау жырлар да улкен орын 
алады. Бүлар әдетте әмірші атына карата айтыла- 
ды да, оның белгілі бір іс-әрекетін мадактап кос- 
тау, я даттап наразылык біддіру немесе акыл-ке- 
ңес беру түрғысында келеді. Жаугершілік заман
да жорыктарға катысып отырған, кейде тіпті ба
тыр, колбасы да болған Ж-лар әскери тұрмыска 
катысты сан алуан жырлар туғызды. Бұл шығар- 
малар батырдың езіне, атына мадак, жауынгер- 
лерді ерлікке, жаудан тайсалмауға шакырған өр 
ұран, каза болған ерлерді жоктау турінде келеді. 
Осы ретте Ж-лар жасаған ең елеулі ескерткіш -  
батырлар жыры. Ж-лар колданған көркемдік әдіс- 
тердің дені ескі түркілік: елеңнің дыбыстык күры- 
лымына ерекше мән беру, әдепкі (аяккы) ұйкас- 
пен катар ішкі үйкаска да ден кою, кейде баскы 
уйкаспен ғана өрнектеу, буын тәртібін сактамай, 
елеңді үзынды-кыскалы тармактарға кұру, екпінге 
суйену. Бул өзгешеліктер Ж-лар жасаған заман- 
ның кенелігінің, олар ұстанған дәстүрдің көнелігі- 
ніңжемісі. Ә. «Әдебиет тарихы» окулығында: «Жы
рау -  күр ғана такылдак өлең айтпайды; бүл заман 
сыншысы, сөйлесе шешілмеген жұмбак, туйіні 
шатаскан сөздерді ғана сөйлейді. ӨзІ түрған за- 
манның белгілеріне карап, келешек заман не ай- 
татынын болжайды. Сөзінің бәрі терең ой, терең 
мағынамен сөйлеседі... Жыраудың сөзі максат- 
сыз айтылмайды. Не айтса да көптің мұңы мен 
камы, көптің жәйі туралы, не кепке арналған акыл, 
өсиет есебінде айтылады» деген Ә-тің бүл түжы- 
рымдары казіргі әдебиеттану ғылымының жырау 
атауына беріп жүрген аныктамаларымен толык 
сәйкес келеді. Осы еңбекте жыраулар поэзиясы-



ның көркемдік ерекшеліктері, негізгі тақырыпта- 
ры талданған. «Ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеті» 
тарауында да (19-тарау) жырау ұғымы жайында 
қысқаша анықтама берілген.

М  Мағауин.
ЖЫРАУЛЫҚ ПОЭЗИЯ, 15-18 ғасырлардағы қа- 
зақтың халық поэзиясы. Оның алғашқы өкілдері 
кезінде бүкіл Дешті Қыпшаққа аты кеткен Қодан 
тайшы, Сыпыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған жы- 
раулар жаңа әдебиеттің ізашарлары ғана емес, көне 
мұраны жалғастырушылар еді. М. Әуезовтің осы 
тақырыгттағы ғылыми-зерттеу еңбектерінде негізін- 
де жыраулық поэзияның көркемдік ерекшелікте- 
ріне, поэтикалық қырларын ашуға, теориялық түжы- 
рымдар жасауға күш салған, Жырау тұлғасы, жы
рау шығармаларының әлі күнге маңызын жойма- 
ған, терең, ғылыми сипаттамасын жасап берді. 
Негізгі еңбектерде теориялық пайымдауларын Бұ- 
қар жырау шьгармашылығына сүйене отырып жа- 
саған. «Әдебиет тарихы» оқулығында жырау ка- 
тегориясына Бұқарды анық жаткызып, қазіргі әде- 
биеттануда жыраулар қатарына қосылып жүрген 
Асан Қайғыны бөлектей қарайды. Қазақтың жазба 
әдебиетінің Абайдан анағүрлым бурын бастау алғ- 
анын айта келіп, екі салаға бөледі: «Біреуі -  ақыл- 
шы би, қария. Екіншісі -  толғаушыл жырау» деп, 
қазақ поэзиясының ішіндегі жыраулық дәстурді 
алға тартады, «Қазақ ССР тарихының» 1-томында 
(«Қазақтың ауыз әдебиеті» тарауы, 1957, 218-228- 
беттер) «Булардың өлеңдеріңде одан бұрынғы за- 
манның эпостарынан және әдет-ғурып-тұрмыстық 
поэзияларынан көптеген айырмашылықтары бар. 
Бул шығармалардағы азаматтық сарындар, халық 
тұрмысы бұрынғыдан анағурлым күштірек көрсе- 
тілді. 18 ғасырдағы және 19 ғасырдың бас кезіңдегі 
көптеген жыраулардың творчествосында болған 
қайшылықтардың бәріне қарамастан, бұл жырау
лар қазақ тарихынан көрнекті орын алады» деп, жы- 
раулық поэзияның тарихына шолу жасап, Бұқар мен 
Шалкиізге арнайы тоқталған. «Өлеңдері мен жыр- 
лары біздің заманымызға дейін жетіп отырған Бұ- 
қар, Жанкісі, Тәтіқара, Ақтамберді сияқты суырып- 
салма ақындар, жыршылар қазақ әдебиетіндегі 
дара ақыццық творчествоның бастаушылары бо- 
лып табылады» деп құнды тұжырым жасаған. 
ЖЫРШЫ, халық поэзиясының өкілі, жыр айту- 
шы, таратушы. Қазақ ауыз әдебиетіңде ежелгі за- 
маннан бері өлең, жыр шығаратын, қисса, толғау, 
дастандар, терме айтатын адамдар «жырау», 
«ақын», «термеші», «өлеңші» деп аталып келген. 
Олардың өнерінің уқсастық жағы да, әр жанрға 
байланысты айтқыштық дәрежесі жөнінен азды- 
көгтті айырмашылығы да бар. Ж-лар негізінен дай- 
ын дастан, жыр, толғау, термелерді жаттап алып 
айтады, ел арасына таратады. Ақыңцығы бар жыр
шылар өзі айтып жүрген шығармаларын толықты- 
рып, керкемдеп айтатын болған. Сондықтан да 
қазак, ауыз әдебиетіңде бір жырдың бірнеше нұсқа- 
сы бар. Жыршылар репертуарынан қаһармандық 
эпос, тарихи жырлар, лиро-эпикалық дастандар 
негізгі орын алады. Ә. жырау, жыршылар шығар- 
машылығына айрықша көңіл бөлген. Жазушының 
батырлар жыры, лиро-эпикалық жырларды зерт- 
теу кезіндеЖанақ, Шөже, Марабайжәнет. б. жыр
шылар туралы кептеген деректер келтірген. 1957 
ж. шыққан «Қазақ ССР тарихының» 1-томына жаз- 
ған «Қазақтың ауыз әдебиеті» тарауында: «Қазақ- 
тың ауыз әдебиетінің қазынасын жасаушылар 
және ғасырдан ғасырға, урпақтан урпаққа жеткізіп
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отырушылар -  халық ішінен шыққан талантты акын- 
дар, жыраулар, жыршылар, суырыпсалма акын- 
дар» деп, жыршы тулғасын бөліп атады. Әуезовтің 
ойынша, акындар, суырыпсалып айтатын жыршы
лар жазбасы жок өз халкының шежірешілері бол
тан. Үлы суреткер Жамбылдың, Нұрпейістің, Мұ- 
рынның жыршылык енеріне көңіл аударып, олар 
білетін кептеген эпикалык дастандардың кағаз 
бетіне түсуіне мүрындык болтан. М. Әуезов кыр- 
тыз халкының жыр айтушылары манасшылар мен 
жыршылар шытармашылытын салыстыра зерттеп, 
күнды тылыми макалалар жазтан.

А. Булдыбаев.

ЖІГІТЕК, ру аты. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясыңда 
кеп айтылатын Олжайдың Айдос, Қайдос, Жігітек 
деген үш үлының кенжесі. Жазушы Абай туралы 
монотрафиясында: «Майбасардың содырлы, зор- 
лыкшыл кылытының салдарынан Жігітек деген ру 
бастыты Бөжей болып, Қүнанбайта карсы бола- 
ды. Бөкенші, Борсакты жерінен кешіру, Жуантаяк, 
Қарабатырды көшіріп жерін алу, Көкшені көшірмек 
болу -  бәрі де сол үлкен көрінеу зорлыктың ай- 
тактары еді. Жітітекпен үлкен араздык та осы жөн- 
нен туып, кейін үлтайтан өштікке айналтан. Қүнан- 
байдың өзін де Ж-тер бір шакта жеңермен боп, 
меңдетіп барып, кутын катазды молайтып, Омбы 
каласына шейін тергеуге апарып әреңге калган» 
деген деректер келтіреді. Бүл ештіктің салкыны 
Абай заманында да айыкпатандыты зерттеулерін- 
де, романында сез болады. Ж-тің Абылгазы, Ба- 
заралы, Әбді сиякты адамдарымен Абайдың жак- 
сы, достык карым-катынаста болтандыты сурет- 
теледі. Олардың Абайтаөштігін коздырган көбінше 
Оразбай бастатан топ еді. Бірак олар Ж. Тәкежан 
жылкысының алынуына байланысты айып тартк- 
аңда, бар салмакты соларта аударып өздері сырт 
калады. Осыдан кейін Жігітек басындаты халді: 
«Жаз шыта бере Тәкежан жылкыларына екі 
бестіден айып-жаза тартып, зорта күтылды. Со- 
ның орайына Шүйгінсудан бастап Қарауылта, 
калың шатыл ішіне шейін тарап отыртан көп Жігітек 
така түралап кадцы. Келер жазда жайлаута шытар 
каукары болмай таланып, такырлантан кедей ау- 
ылдар тегісінен ши-жалаңаш, жок-жітік жүдеулікке 
түсіп, жатак жатып калды» деп елестетеді («Абай 
жолы», «Кек жолында» тарауы). Осының бәрі 
акырында Абаймен татуласута алып барады.

7. Әкім.

' Мт
ЗАВАДСКИЙ Юрий Александрович (1894-1971), 
орыс режиссері, актер, педагог, профессор (1947). 
КСРО (1948) жене Қазакстанның (1943) халык
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артисі. Социалистік Еңбек Ері (1973). КСРО Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1946, 1951). Көпте- 
ген классикалық шығармаларды сахнаға шығар- 
ды. «Театр өнері туралы» кітап жазды (1965). Үлы 
Отан соғысы жылдары Шымкент пен Алматыда 
турды. Қазақ өнер қайраткерлерімен жиі кездесіп, 
оларға актерлік шеберлік пен режиссерлік жұмыс 
туралы лекциялар оқыды. Ә-пен шығармашылық 
байланыс жасап турды. Қазақ драматургінің эпо- 
пеясы бойынша жасалған «Абай» спектаклі жөнін- 
де «Жаңа шығармашылық табыс» («Казахстанская 
правда», 1952, 6 сәуір), «Қазақстан ақыны» («Ого
нек», 1952, №12) деген мақалаларын жазып, бұл 
қойылымдардың қазақ театр өнерінің дамуына зор 
ықпал жасағанын атап көрсеткен. 
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Павел Архипович (1924 ж. т.), 
украин жазушысы. КСРО Мемлекеттік сыйлығы- 
ның лауреаты (1980). Ә-тің 90 жылдық мерейтой- 
ына арналған Мәскеудегі Одақтар үйінің Бағанды 
залында өткен салтанатты кеште сөз сөйлеп, ук
раин оқырмандары қазақ жазушысын сүйіп оқиты- 
нын, «Абай жолы» эпопеясы 1959 жылдан бері ук
раин тілінде 5 рет қайта басылғанын айта келіп, Ә- 
тің шынайы суретші, терең ойшыл, асқан білімді 
екені туралы ой бөліскен. Даналыққа бой алдыр- 
саң, зулымдық пен жауыздық атаулыны, қызған- 
шақтық пен күншідцікті жеңіп шығасың деген ұлы 
жазушының айтқандарын мысалға келтірген 
(«Мұхтар Әуезов және қазіргі әдебиет», А., 1989, 
76-78-беттер).
«ЗАМАНДАСТАР ӨЗ ҚАҺАРМАНЫ ТУРАЛЫ»
( « С о в р е м е н н и к и  о с в о е м  г е р о е » ) ,  жа- 
зушының мақаласы. «Литературная газетада» 1961 
ж. 13 сәуірде шыққан. Юрий Гагариннің космосқа 
ұшуына арналған газет нөмірінде «Современники о 
своем герое» атты ортак атпен КСРО-ның көптеген 
ақын-жазушыларының, ғалымдарының қуттықтау- 
мақалалары берілген. Осы топтамада Ә-пен бірге 
Шыңғыс Айтматовтың, Э. Межелайтистің, акаде
мик Л. Ландаудың, композитор Т. Хренниковтің 
т. б. шағын-шағын мақалалары басылған. «Ғасыр- 
лар өтер, бірақ адамдар, планеталарды мекендеу- 
шілер, 12 апрельді, Юрий Гагариннің есімін, біздің 
елді -  Совет Одағын еш уақытта ұмытпақ емес» 
деп, көтеріңкі сарынмен әдемі, әсерлі жазған.

Н. Оспантегі.
«ЗАМАН ШАРТЫ» ( « Т р е б о в а н и е  в р е м е 
ни»),  жазушының мақаласы. Мақаланың соңын- 
да «Оқушыларға» деп, белек берген ескертпесі бар. 
«Мен сын мен зерттеу еңбектерін, мақала мен ба- 
яңдама көпшілігін орыс тіліңде де жазатын автор 
қатарына қосыламын. Сондықтан да «Әр жылдар 
ойлары» деген кітабым екі тілде жазылған еңбек- 
терден құралған-ды. Ссылай болғаңдықтан, кейбір 
орысша еңбектерімнің қазақшасы болмайтыны 
бар» деп, шығармашылық лабораториясынан бір 
сыр ашады. Шығармаларын аудармашылардың әр 
түрлі дәрежеде аударатынын, аударма барысын- 
да автор стилінің сақтала бермейтінін айта келіп 
«...әдебиетші мен зерек тілші аударманы «мынау 
-  аударма екен» деп айырар. Бірақ журттың бәрі 
әд^иетш і де, тілші емес. Соңдықтан тілімізді тал- 
дар-сынарда жаңағы жәй есте болса деп осыны 
жазып отырмын» дейді. Бұл мақаланы Ә-тің өзі 
аударжан. Мақаладағы жеке тараушаларды «Кос
мос дәуірінде әдебиетті қайтпекпіз», «Біз жаңа-

лық табу жолындамыз», «Жүрекке жүрек ашыл- 
сын» деп атаған, Мақала алғаш рет орыс тілінде 
«Литературная газетаның» 1960 ж. 22 қазандағы 
санында, кейін Ә-тің «Мысли разных лет» (1961), 5 
томдық жинақтарында; қазақ тілінде «Қазақ әде- 
биеті» газетінің 1960 ж. 28 қазандағы санында, 
«Уақыт және әдебиет» (1962), 12 және 20 томдық 
шығармалар жинақтарына енгізілді, ,  .

Р. Әбдігулов.

ЗАР ЗАМАН, әдеби ағым. Бул атауды әдебиетта- 
ну ғылымына бірінші рет Ә. енгізді (1927). Бодан- 
дыққа урынған дәуірдегі ақындар шығармасында 
біртұтас ортақ саяси-әлеуметтік жағдайдан туын- 
даған іштей қарсылықтың өзекті сарынын қуалай 
жырланатын бағыты. Бұл ағымның бастапқы түп 
төркіні Алтын Орда мемлекеті ыдырап, ұсақ хан- 
дыққа бөлінген кезде, тақ таласы күшейіп, ішкі 
бірліктің кенеуі кеткен жағдайда орыс патшалығы 
сес көрсете бастаған тұстағы туған қатерлі кауіггте 
жатыр. Орыс мемлекеті тарихта екі рет Шьғысты 
жаулап алуға умтылыс жасады. Бірі -  9-10 ғасыр- 
да, екіншісі 15 ғасыр басында басталған-ды. Ресей 
патшалығы кушейіп, бел алысымен 15 ғасырдан 
бастап бүкіл Сібір мен қазақ жерін, Түркістан 
өлкесін отарлап алудың әрқилы айла-тәсілдерін 
қолданып отарлау саясатын ұстанды. Муны алды- 
мен қазақ даласының данагөй, көреген ойшылда- 
ры сезінді. Қатерлі қауіптің қай тустан, кандай сая- 
си айла-тәсілдермен жүзеге асарын алдын ала 
сезініп: «Мұнан соң қилы-қилы заман болар, Заман 
азып, заң тозып жаман болар. Қарағайдың басы- 
на шортан шығып, Балалардың дәурені тамам бо
лар» деген Асан Қайғының жұмбақтап болжай айт- 
қан әйгілі өлеңі халық санасында сақталып, букіл 
зар заман әдебиетінің біртутас әдеби ағымына ай- 
налды. Яғни бұл құбылысты терең байқаған Ә-тің: 
«... зар заман ақындарының барлығындағы сары 
уайым -  Асан бастаған сарын. Соңдықтан зар за
ман ақындарының алғашқы белгісі Асан Қайғыдан 
басталады» деген ой-пікірімен тұжырымдалады. 
Асан Қайғының жұмбақ өлеңіңдегі болжамын, оның 
айтпақ пікірін Абылай хан алдыңца таратып, шешіп 
берген Бұқар жырау өлеңіндегі баяңдалған ой са- 
рыны, яғни орыс патшалығының бодандьғына қул 
болу, жерден айырылу, билік тізгіні жат қолында 
кету, дін бузылып, шоқынып, орыстану қаупі -  бүкіл 
зар заман ақындарының ортақ қасірет қайғысына 
айналып, зар наласын төккен әдеби ағымды ту- 
дырды. Бұл казак әдебиеті тарихында «зар заман 
әдеби ағымы» деп атадды. Бұл ағымның көрнекті 
өкіддері Дулат, Шортанбай, Л^рат, Әбубәкір Кер- 
дері, Нармамбетт. б. акындаротарлыкезгігетүскен 
казак халкының мұң-шері, киын тағдыры туралы 
зарлы толғаулар шығарып, ел ішіне кеңінен тарат- 
ты. Бұдан кейін де көптеген акыңдар өлең-жырла- 
рын осы такырыпка арнады. Олардың бәрі отаршы- 
лыктың озбырльғы мен суркия саясатын барынша 
әшкереледі. Қазактың шурайлы жерлерін тартып 
алып, ұрпағын аздырып, діннен бездіру сиякты им- 
периялык пиғылдың жузеге асуына карсылык біл- 
дірді. Соның нәтижесіңце кайраткерлік, азаматтык 
поэзия дүниеге келді. Сөйтіп бүл акындар бүкіл бір 
тарихи дәуірді бастан кешірді. Өйткені «зар заман 
акыңдарының алғашкы буыны Абылай заманынан 
басталса, арты Абайға келіп тіреледі. Сондыктан 
казактың тарихымен сгілыстырсак, зар заман дәуірі 
толык жүз жылға созылады» деп ой түйеді жазу- 
шы («Әд^иет тарихы», 1991, 192-222-беттер).

М. М^ззахиетулы.
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Зәбила
ӘЛІМ К.ҮЛҚЫЗЫ
Ақылбаева.

ЗАРЬЯН Наири (шын аты-жөні: 
А й а с т а н  Е г н а - з а р ь я н ;  
1901-1969), армян жазушысы, 
драматург. Ә-пен көп жылдар 
қарым-қатынас жасап турды. 
КСРО халықтары әдебиеттері 
жөніндегі комиссияда бірге 
қызмет атқарды. Ә. 60 жасқа 
толғанда, қуттықтау жеделхат 
жолдап, Әуезовтің шығарма- 
шылығында тарихшының кең 
эрудициясы мен суреткердің 
шынайы сезімталдығы қос бұ- 
рымдай өріліп жатыр; сондық- 
тан оның шыармаларының та- 
нымдық және тәрбиелік куші 

аса зор деп, қаламдас әріптесі жөнінде тамсана 
жазып, тамаша ойлар айтты («М. О. Әуезовке. Ал- 
пыс жылдығына арналған мақалалар жинағы», А., 
1959, 21-22-беттер).

Д. Қонаөв.
ЗАТАЕВИЧ Александр Викторович (1869-1936), 
музыка этнографы, композитор, Қазақстанның 
халық артисі (1923). 1920 ж. Қазақстанға келіп, 
қазақтың халық музыка мурасын қағаз бетіне 
түсіріп, ұлттық рухани байлықты сақтап калуга 
айналысты. Әнші-куйшілердің шығармашылық 
қызметінің сырын ашып, көптеген құнды мағлу- 
маттар жинады. «Қазак халқының 1000 әні» (1925), 
“ Қазактың 500 ән мен куйі» (1931) жинақтарын 
шығарды. «Қазақ музыкасының ІІІ-томын» жаз- 
ды, соһідай-ак қырғыз, татар, дунген т. б. халық- 
тардың лирикасын жинады («Песни разных наро
дов», А., 1971). Фольклоршының осындай қыру- 
ар қызметіне риза болтан Ә.: «Осы ретте казак- 
тык ескі эн-куй корына араласкан Затаевич колын 
керіп журміз. Ол кеп жерде ескіні жинаушы гана 
емес, ез жанынан, ез басынан тур косушы, кош- 
кар муйіз болушы боп та араласып жур. Гармо- 
низация дегендері ескі музыкаға жеке адамның 
өз коспасын әкеп тағуы сиякты керінеді» деп жаз- 
ды («Театр, музыка кадры»),

3. Қоспаиов.

ЗАХИДОВ Вахид (1914-1984), өзбек әдебиет зерт- 
теушісі. Өзбекстан ҒА-ның академигі (1975). Әде- 
биет пен мәдениет мұраларына байланысты ғылы- 
ми-публицистикалык көптеген еңбектер жазды, 
Ә-тің 80 жылдык мерейтойына катысып, Алматы- 
да өткен салтанатты кеште сез сейледі. Шығарма- 
ларында келтірілген мәселелер ез халкын ғана 
емес, езге халыктарды тебірентетін жазушылар 
бар. Мұңцай рухани байлыктарды жасаған адам- 
дар жер шарыңдағы куллі халыкка кымбат сана- 
лады. Сондай адамның бірі Мухтар Омарханұлы 
Әуезов еді. Ол тек Қазакстанның ғана емес, сон- 
дай-ак баска туыскан республикалардың мәдение- 
тін дамыту ушін көп еңбек сіңірді деп, шындыкты 
ашып айтты («Мұхтар Әуезов -  совет әдебиетінің
классигі», А., 1980, 36-бет). о » я -

Н. Ақбаи.

ЗӘБИЛА Әлімкулкызы Акылбаева (1907-1984), 
Абайдың шөбересі. Алматы маңындағы КНИЖ 
деген жерде (К. Мыңбаев ауылы) кеп жыл турып, 
сонда кайтыс болтан. Балалары сол жерде тұра- 
ды. Тәркілеу жылдары Абай урпактары кудалаута 
ұшыратан кезде, соңца көшіп кеткен. Ә. араласып 
турган. Ол 3-дан Абай туралы көптеген деректер 
жазып алтан, шытармаларына пайдалантан.

М. Б&ісенбаев.
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ЗӘКИ Уәлиди Тотан (1890-1970), тарихшы-талым, 
мемлекет және котам кайраткері. 1917 жылта дейін 
IV Мемлекеттік думаның мұсылман фракциясы бю- 
росыңда кызмет істеген. 1918 ж. Башкұртстан үкі- 
метін баскарып, 1919 ж. Мәскеуге ауыскан, Ле
нин, Сталинментікелей араласып турган. Жергілікті 
улттар мүддесі үшін айтысып СОКП Орталык 
Комитетінің батытымен келіспегеніне байланыс
ты кутындалып, эмиграцията кеткен. 55 жыл бойы 
тарих тылымымен шутылданды. Туркі халыктары- 
ның тарихынан ірі зерттеу еңбектерін жазды. «Ес- 
теліктер» кітабында 1918 ж. Ә-тің Башкуртстанта 
келгені туралы матлумат берілген. 3. онда: «Үшінші 
окита -  «Алашорда» екілдерінің келуі, Солармен 
коса казактардың атынан Ғазымбек Бірімжанов 
пен жазушы К ^ та р  Әуезов келді. Олар да Колчак 
пен одактардың улттык әскер мен улттык үкімет 
курута карсы әрекет жасауының салдарынан ке- 
ңес өкіметімен келісім жасаута мәжбүр болып- 
ты... Мухтар Әуезов кернекті кеңес жазушысы 
болды. 60 жаска толтан мерейтойы кеңінен ата- 
лып өтті. Қазакстан Ғылым академиясының ака- 
демиктігіне сайланды. Ол 1961 жылы дуниеден 
кайтты» деп еске алады (Зәки Уәлиди Тотан. Ыс- 
тамбул, 1969, 241-242-беттер),

М. Мырзахметулы.
ЗЕГЕРС Анна (шын аты -  Н е т т и  Р а д в а н и ;  
1900-1983), неміс жазушысы. Коммунистік козта- 
лыстың кайраткері ретіңде таныдды. Халыкаралык 
Лениңдік және ГДР Үлттык сыйлытының лауреаты 
(1951). Ә-пенХалыкаралыкЛениндік сыйлыктар беру 
комитетінде мүше болтан жылдары танысып, 
карым-қатынас жасап туртан. Қазак жазушысы 1956 
ж. каңтарда ГДР-ге барган сапарыңца Батыс Еуро- 
па жазушыларының форумына ауырып катыса ал- 
матан 3-ті ауруханада жаткан жеріне іздеп барып, 
көңілін сурайды. Абай туралы ромаңдарын жаксы 
білетін 3. Мухаңнан езі туралы айтып беруін етінеді. 
Әбден зейін койып тыңдатан ол: «Байкасам, сіз 
бул жатынан алтанда гажайып білгіш адам екенсіз, 
Сіздің өмірбаяныңыз тарих окулытымен пара-пар» 
депті («Біздің Мухтар», 1975, 340-344-беттер).

т. Әкімов.
ЗЕЙНЕП (С О К  ы р 3 е й н е п) Қошкарбергенкызы 
(1881-1913), әнші-акын. Екі жасында корасан ауру- 
ынан сокыр болтан. Татдырына мойымай, өнерге 
әуес болып, ез жанынан елең шытарады, сырнай 
тартып, журтшылыкалдындаәнайтады, жиын-той- 
ларда акындар айтысына тусіп, халыкка «Сокыр 
Зейнеп» деген атымен белгілі болады. Абайды 
өзіне устаз тутып, елеңдері мен әндерін ел арасы- 
на таратады. Ә. оның бул еңбегіне жотары бата 
беріп, «Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845-1904)» 
монографиясыңда Абайта оның тірісінде алыс бо- 
лыстардан болмаса да, барлык Семей облысы- 
ның уездерінен... әдейілеп келіп, кеп өлеңдерін 
жаттап алып, әнге салып, өз елдеріне жаңалык, 
улгі-тәлім есебінде таратып жүрген көп әнші-акын 
өнерпаздар болтан дейді де: «Солардың басты- 
лары -  ...әйелдерден: Ажар, Зейнеп, Сара, Қуан- 
дык сиякты талай талантты атакты әнші-акындар 
болады» деп атап етеді. «Абай» трагедиясының 
бір кейіпкері етіп, улы акын кошеметтеген талант 
иесі ретінде бейнелейді. Трагедиядаты Айдардың 
жан азабын тарткан сәтінде келген 3-ке Абайдың: 
«Таңбалап ал, танып ал да, жетсең Жайыкка,
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апарсаң -  Алатау апар осы қасірет дастанын» де
ген сәлемін жеткізеді. 3-тің талантын жоғары ба- 
ғалағаны соншалық, Ә. езі сценарийін жазған 
«Абай әні» атты көркем фильміне негізгі кейіпкер 
ретіңде енгізді.

С. Корабай.

ЗЕЙНЕП Өндірбайқызы (19 ғ.; т.-е. ж. б.). Оспан- 
ның екінші әйелі. 3-тің әкесімен Қунанбай қажыға 
бірге барған. 3. сезге шебер, жанынан шығарып 
айтқыш болған. Оның «Біздің ел -  елдің барын 
Күнту болыс болғанда, қудайдың барын -  Оспан 
елгенде білді» (№29-папка, 132-бет) дегені мәтел- 
ге айналып кеткен. Бірде Абай Жиреншеден қан- 
дай бүркіт қыран болатынын сурағанда, ол: 
«Жәдігөй көзденген Әйімхан мурынды, Зейнеп 
төсті буркіт түлкі қояды дейсің бе» дейді. Осы 
жөніңде «Ақын ағада» мынадай жолдар бар: «Жесір 
алынбай қалды. Осыны естіген жерде Зейнеп 
өзінің сулу, биік төсін көтере түсіп, Тәкежан ауылы 
жаққа көз сығырайта қарап ерінін шығарды. Өз 
тесіне сенімді ерке наздық көрсетті. Ол төсіне сен- 
гендей. Өйткені Жиренше «Бүркіттің үлкен сыны 
тесі ғой. Жақсы буркіт Зейнеп төсті келсеші!» 
дегггі. Қазір Зейнеп өзінің осындай аңыз болған 
төсіне сенген-ді» («Ақын аға», 1950, 298-бет). Бул 
айтылғандар романның кейінгі басылымдарында 
жоқ. 3-тің кең-мол керінетін тусы -  Оспанның қаза- 
сымен байланысты. Әсіріесе ол Оспанды жоқтау- 
мен ерекше көзге түседі: «Зейнеп дауыс айта бас- 
тағанда, буның үйінің сыртынан келіп, пәуескеге 
мініп немесе жукке сүйеніп, сыбырласып отырып 
тыһщайтын балалар, жастар да болады. Зейнептің 
дастанына Ырғызбайдың бәрі ырза. Талайдан бері 
айтылмаған жақсы жоқтау осы Зейнегттің жоқтауы 
десіп, кеп жастарға жаттап алуға буйыратын. 
Зейнептің қоңыр сулу, әсерлі унін тыңдай отыра, 
Абай Іштей өз дауыс жоқтауын қосып жалғасып, 
бірге жыласып отырады» («Абай жолы», «Қақты- 
ғыста» тарауы) дегендер оның бейне-бітімін аша 
туседі. Ал әмеңгерлік жолын айтып келген ағайын- 
ға Еркежан сияқты шошына қабылдамай, 3. бір- 
ден ата жолын аттамайтынын білдіреді.

т. Әкім.
ЗЕЙНЕШ Ысмайыл (1958 ж. т.), аудармашы, 
ғалым. Анкара университетінің профессоры (1997), 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
қурметті профессоры (1997). Қазақ, қытай, түрік 
тілдерін еркін игерген. «Турікше-қазақша сөздік»
(1993), «Қазақша тілашар» (1994), «Қазақ мақал- 
мәтелдері» (1995) сияқты кітаптары Анкарада жа- 
рық көрген. Абайдың («Абай». Өлеңдері мен қара 
сөздері. Алғы сөзін жазған -  Н, Назарбаев. Анка
ра, 1995), Жамбылдың («Жамбыл». Өлеңдері, ай- 
тыстары, дастандары. Анкара, 1996) шығармала- 
рын түрік тіліне аударып, бастырып шығарды, 1997 
ж. Ә-тің «Абай жолы» роман-эпопеясының алғаш- 
қы екі кітабын, әңгімелері мен повестерін, «М. Әуе- 
зовтің ғылыми мақалаларын», «Мухтар Әуезов ту- 
ралы макалаларды» түрікшеге тәржімелеп, туңғыш 
рет турік тілінде жариялады. «Туркі тілдері мен 
әдебиеті» журналының бір нөмірін (тамыз, 1997) 
тугелдей Ә-тің шығармашылығына арнады. Үлы 
жазушы туралы «М. Әуезовтің түрік әлеміндегі 
орны» (1996), «М. Әуезов және оның шығармала- 
ры» («Түрік тілдері мен әдебиеті», 1997), «М. Әуе- 
зовтің «Абай жолы» романының тілі» (1996),

«М. Әуезов әңгімелерінің ерекшеліктері» (1997) ма- 
қалалары жарык көрді.

Д. Ыскакулы.

ЗЕККИ Осман Уәлиоллаулы (1904-1981), киноре
жиссер, кинооператор. Қазакстанның (1960), Бу- 
рятияның (1953) еңбек сіңірген енер қайраткері. 
1953 жылдан бастап Алматыдағы «Қазакфильм» 
киностудиясында көптеген деректі фильмдер тү- 
сірді. Ә. бейнеленген «Советтік Қазақстан» (1957, 
N«3; 1961, N°9) киножурналын, «Абай» киноочеркін 
(1954) түсіруге қатысты.
ЗЕЛЙНСКИЙ Корнелий Люцианович (1896-1970), 
орыс әдебиет зерттеушісі. Филология ғылымы- 
ның докторы (1964). «Жамбыл» монографиясы 
1955 ж. Мәскеуде жарық керді. «Абай» романы- 
ның орыс тілінде жарық көруіне байланысты, ал- 
ғаш пікір білдірді. «Литературная газетаның» 1946 
ж. 22 маусым күнгі санында жарияланған «Қазак 
даласы туралы роман» атты макаласында көшпе- 
лілердің рулық қурылымы туралы күні кеше ғана 
сондай рудың біреуінен шыққан адам жазған 
әлем әдебиетіндегі бірден-бір романға жоғары 
баға берді. Будан кейін де әр түрлі тақырыптық 
зерттеу еңбектерінде «Абай жолы» роман-эпопея- 
сының көркемдік ерекшеліктері мен Ә-тің шығар- 
машылық шеберлігі туралы түйінді тужырымдар 
айтты.
«ЗЕМСТВО ҺӘМ КООПЕРАТИВ ҚАУЫМДАРЫ»,
жазушының мақаласы. Алғаш рет «Абай» журна- 
лының 1918 жылғы 10-санында жарияланды, кейін 
Ә. шығармаларының 50 томдық толық жинағының
1-кітабыңда жарық көрді (1997, 124-бет). 1-дүние- 
жүзілік соғыс пен азамат соғысы (1914-18) Ресей 
империясының халық шаруашылығын куйзелтіп, 
ашаршылыққа соқтырды, әсіресе ауыл шаруашы- 
лығы каттызардапшекті. Патшабилігі қулап, уакьд- 
ша үкімет орнаған соң, жергілікті басқару мекемесі 
-  земство қурылды. Ол халық турмысын жақсар- 
ту, қаржы-қаражат, акша айналымы, ғылым-білім, 
денсаулық сақтау мәселелерімен шуғылданды. 
Үлы жазушы земство туралы пікір қозғап, оның 
қазақ үшін қандай пайда әкелетінін, бул мақсатты 
жүзеге асырудың жолдарын тусіндіруді максат 
еткен. Земство мен кооператив караңғы, кедей 
халыққа не береді? деген сураққа М. Әуезов: 
бірінші -  тамак, киім; екінші -  мал бағушы болса, 
мал шаруасын тузеу, мал ауруын жою. Егінші бол
са, егін шаруасын тузеу. Үшінші -  аурухана сапу, 
дәрігер шығару, елді аурудан сақтау. Төртінші -  
оқу, жалпы караңғы журтты емір жарығына жеткізу. 
Елдікке аяк бастырып, қатарға кіргізу, жумысын 
жеңілдетіп, білім-өнер қуралын жалпы журтқа қол- 
дандыру. Тәртіппен почта жургізіп, дүниедегі бо- 
лып жатқан халді журт қулағына естіртіп, зейінін 
ояту, кезін аштыру деп жауап береді. Автор одан 
әрі уақ қарыз серіктігінің қызметін пайдалану, 
соның несие кемегі арқылы кәсіпшілікпен айна- 
лысу мәселесін көтереді. Ә-тің «земство мен коо- 
перативтер -  егіз нәрселер» деуі сондықтан. 
Өйткені земствоның өзінде қаражат тапшы, оның 
устіне ақша қунсызданып барады. Сол ушін алыс- 
берістің барлык турімен шуғылдану мақсатында 
земстволардың жанынан кооперативтер ашылды. 
Оларға тутынушылар қоғамы, земстволар, уак 
қарыз серіктестіктері бақылау жасап, заттың ба- 
ғасын реттеп отырады. Адамдар мен шаруашы- 
лықтарда куйзелістен қутқарудың бірден-бір жолы 
осы еді. Демек бул макала тіршілікті түзеудің жаңа 
амал-тәсілін казактарға тусіндіру үшін әдейі жа-



зылған. Табысқа жеткен адамдардың іс-тәжіри- 
бесін үлгі етіп усынған.

Н. Ерсарыулы.
ЗЕРЕ (Т о қ б a л а) Бектемірқызы (1785-1873), 
Абайдың әжесі, Қүнанбайдың шешесі, Өскенбай- 
дың бәйбішесі. Найман ішіндегі Матай руының 
Қойкелді табынан. Қойкелдінің Жанәлі, Тоқбала 
есімді балалары болған, Ырғызбай ауылына үза- 
тылып келгенде, жас келін Тоқбала мұрнына зере 
(мұрь»а қыстырып қоятын дөңгелек сырға) тағып 
жүріпті. Содан оны жүрт 3. деп атап кеткен. 3-ден -  
Қү^ымүхамед (жастай қайтыс болған), Құнанбай, 
Тайбала туған. 3. елдің берекесін ойлаған аса 
зейінді, отбасының бірлігін бұзбай, күндестікке 
бой алдырмаған (Өскенбай 4 әйел алған), бауыр- 
мал ана болған. Құнанбай жалғыз өспесін деп, 
Бөжей Ералыұлын, Майбасар Өскенбайұлын, 
Ізғутты (Шибай) Мұхаметжанұлын және бозбала 
кезінде барымтада қаза тапқан Болсамбек деген 
баланы бауырына салып өсірген. Алған бетінен қайт- 
пайтын қатал Құнанбайдың шешімін 3. ғана бұза 
алған. Соңдықтан да Қүнанбайға ісі түскен адам- 
дар алдымен оның шешесіне жолыққан. Ә.: «Зере 
кісі ренжітпейтін жұмсақ мінезді әйел болған. 1850 
жылы 72 жасыңца Өскенбай өледі. Зере ерінен кейін 
көпжасаған. Ол бертін келіп, тоқсанғажетіпөледі... 
Абайдың бала, бозбала кунінде ауылдың бәрі 
Зерені «кәрі әже» дейді екен. Кәріліктен қүлағы 
естімейтін болады... Соңда өз қолыңдағы немересі 
Абай кәрі әжесінің қүлағьіна өлең айтып келіп, 
ушкіреді екен» деп жазды. 3. бейнесі «Абай жо- 
лыңда» өте мейірімді адам ретіңде сомдалған.

Т. Жұртбай.
ЗИЛЬБЕР (шын фамилиясы -  Р у ч ь е в )  Алек
сандр Александрович (1899-1970), орыс компози
торы. 1935-40 ж. Алматыда тұрған. «Жиль Блаз» 
(1935), «Василий Темный» (1946), «Капитан Гастел
ло» (1954) т. б. опералары бар. Казак әндерінін 
тақырыптары бойынша симфония (1938), Жамбыл 
сөзіне кантата (1939), казак халык әндерінін 
мәтіндеріне 10 хор т. б., Ә-тін либреттосы бойын
ша жана казак операсын -  «Бекет» операсын жаз
ды. Операны шығару барысында Э-пен хат жазы- 
сып, пікір алысып отырған, достык, шығармашы- 
лык карым-катынаста болтан.

А. Омарова.

ЗИМАНОВ Салык (1921 ж. т.), зангер, котам 
кайраткері. Зан тылымынын докторы (1961), про
фессор (1963), Қазакстан Республикасы Ғылым 
академиясынын академигі (1967), Мемлекеттік 
сыйлыктын лауреаты (2002). Қазакстаннын енбек 
сінірген тылым кайраткері (1971), Бүкілодактык 
зан институтын бітірген П948). Қазакстан Респуб
ликасы Жотарты Кенесінін депутаты (1990-95). 
Казак ултынын мемлекеттік кұкык тарихы мен те- 
ориясы негіздеріне арналтан іргелі енбектердін 
жене Казакстан Республикасынын тәуелсіздігін 
баяңцы еткен зандык кужаттар авторларынын бірі. 
Казак елінін дәстурлі зан ережелері мен саяси- 
әлеуметтік, мемлекеттік құрылымынын тарихы мен 
билік түрлері, азаттык жолындаты күресі мен онын 
занды к-кұкы кты к түртыдан негізделуі, казак 
кұкыктанушылары көзкарасынын калыптасуы 
және олардын адцынты катарлы идеялары туралы 
«Казакстандаты феодалдык меншіктін күкыкта- 
ры жөніндегі мәселе туралы» (1952), «XIX тасыр- 
дын бірінші жартысындаты қазактардын котам- 
дык курылымы» (1958), «XVIII тасырдын сонындаты 
және XIX тасырдын бірінші жартысындаты Казак-
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стандаты саяси кұрылым» (1960), «Шокан Уәлиха- 
новтын саяси кезкарасы» (1965), «В. И. Ленин жене 
Казакстандаты үлттык кенестік мемлекеттік» 
(1970), «Б, Каратаев екінші мемлекеттік Думада» 
(М. LU. Исматүловпен бірге, 1974), «РСФСР-дін 
ұлт мәселесі женіндегі халык комиссариатынын 
казак бөлімі» (С. Дәулетовамен, М. Исматұлов- 
пен бірге, 1975), «Бухара мен Хиуадаты азаттык 
идеясынын кенестік мемлекетке ұласуы» (1976), 
«М. Сералиннін котамдык-саяси көзкарасынын 
калыптасуы» (К. Ыдырысовпен бірге, 1989), «Абай 
ережелері» (1984) атты монографиялык зерттеулері 
жарык көрді. 3-тын жетекшілігімен 1961-65 ж, 
«Советтік Казакстан мемлекеті мен право тари
хы» деген 3 томдык енбек басылып шыкты. Ә-пен 
жаксы таныс және тылыми пікірлес болды. 3. 
өзінін монографияларында және «Абай ережелері» 
деген макаласында «Абай жолы» эпопеясында 
дәстүрлі зан кұкыктарынын бейнеленуінін 
негіздері және архивтік күжаттарды керкем шын- 
дык тұртысынан баяндау ерекшеліктері туралы 
арнайы токталып, тылыми тұртыдан бата берді.

Т. Жі/ртбай.
ЗЛОБИН Степан Павлович (1903-1965), жазушы. 
В. Я. Брюсов атындаты Жотары эдебиет жене кер- 
кеменер институтын бітірген (1924). КСРО Мем- 
лекеттік сыйлытынын лауреаты (1952). Лениндік 
сыйлыкты алуына байланысты жеделхат жолдап, 
Ә-ТІН биік адамгершілік касиетін, доска деген адал- 
дытын жотары баталатан. Казак жазушысы жауап 
хатында екеуінін арасындаты карым-катынаска 
ДЭН риза екенін айтып, сез өнерінін жер астынан 
немесе шахтадан маржан іздегеңцей киын екенін 
жазтан («М. О. Әуезовтін емірі мен шытармашы- 
лык шежіресі», 1997, 663, 666-беттер),
«ЗОР АТАҚ» ( « В ы с о к о е  п р и з в а н и е » ) ,  
жазушының макалась!. Публицистикалык сарын- 
да орыс тіліңде жазылган. 1956 ж. «Литературная 
газетанын» 28 кантардаты санында жариялантан, 
кейін Әуезовтін 20 томдык шытармалар жинаты- 
нын 19-к1табына енгізілген (1985, 210-217-беттер). 
Автор макаланы СОКП 20-съезі директивалары- 
нын жобаларымен танысканнан кейін жазтан. 
Өйткені бұл «тарихи» кұжатта баяндалтанұлан-тай- 
ыр цифрлар, болашакта тылым мен техникалык 
таламат есу каркыны, алдаты бесжылдыктардын 
зор женістері, кенес адамдарынын енбектегі ер- 
ліктері жазушыны катты канаттандырып, шабыты- 
на шабыт коскан, жігерлендірген. Каламгер ди- 
рективалар жобасын социалистік гуманизмнін та- 
маша күжаты ретінде суреттейді. Кенес адамы бір 
тана бесжылдык ішінде балалардын болашаты, 
уайым-кайтысыз картаю үшін, жемісті енбек етіп, 
жарасты отбасын күру үшін колдан келгеннін бәрін 
істейді деп таңданады. Отан сотысындаты Гас- 
телло мен Мересьевтің ерліктерін еске алады, бес
жылдык күрылыстарын сипаттатан керкем шытар- 
маларды мысалга келтіреді. Осынын бәрі Комму- 
нистік партиянын көрегендік басшылыты, кенес 
укіметінін әділ саясаты аркасында, женімпаз ке
нес адамынын ерлік енбегі нәтижесінде өмірге 
кедці, жузеге асты; феодалдык-рулык курылысты 
артка тастап, капитализмге сокпай, социализмді 
көктей етіп, жана коммунистік котамта аяк баска- 
нымыздын жемісі деп баталайды. Мүндай емір 
тек эпоста тана кездеседі деп келіп, директива-
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лардың жобасы -  біз рухтандыратын жауынгерлік 
бағдарлама, ол бізге өмір мен өнердің биік асула- 
рынан асуға жол ашады: «адам жанының инженері» 
деген зор атақ бізді осы тарихи қужат адцымызға 
қойған міндеттердің деңгейінен шығуға міндеттей- 
ді деп аяқтайды қаламгер мақаласын.

Н. Оспантегі,

«ЗОР ӘДЕБИ ЖЕТІСТІК» ( «За б о л ь ш и е  
х у д о ж е с т в е н н ы е  о б о б щ е н и я » ) ,  жазу- 
ШЫНЫҢ мақаласы. «Казахстанская правда» 
газетінің 1936 жылғы 18 сәуірдегі санында орыс 
тілінде жарияланған. Кейін жазушының 20 том- 
дық шығармалар жинағының 18-томында (1985, 
409-412-беттер) қайта жарық көрді. Қолжазбасы 
сақталмаған. Мақалада автор қазақ әдебиетінде 
бугінгі заманға ылайықты шығармалар тудыра 
алмай келе жатқанымызды, өмір шындығын талғ- 
ап, талдап көркемдік шындықпен көрсету жағы 
кемшін соғып жургенін атап көрсетіп, езінің тео- 
риялык толғамды ой-пікірлерін ортаға салады, 
өмір материалдарын көркемдік игерудіңерекшелік- 
терін ескертеді, қазақ әдебиетіңдегі осыған бай- 
ланысты кездесіп жүрген кей кемшіліктердің түп 
төркінін ашып керсетеді. Қазіргі кезде стаханов- 
шы қазақ жаңа техниканы игеріп, өндірісте, шару- 
ашылықта айтарлықтай жетістік нәтижеге жетіп 
жатса, біздің жазушыларымыз сондай бейнені 
шынайы суреттей алатын шеберліктің техникасын 
әлі меңгере алған жоқ. Біз өмірді тереңінен танып 
суреттеудің орнына, көбіне ауа жайылып, бір жа- 
ғынан, натурализмге, екінші жағынан, формализ- 
мге ауыткумен келеміз дейді. Осы тұрғыдан, ал- 
дымен, өзінің «Тас түлек» пьесасында типтік ор- 
таға тән типтік характер жасай алмағанын сынап 
өтеді. С. Сейфуллиннің «Қызыл ат» поэмасының 
кейбір кедір-бұдыр кемшіліктеріне қарамастан, 
казіргі заман талабына лайық маңызды шығарма- 
лар катарынан орын алатынын, I. Жансүгіровтің 
«Жорық» поэмасы натурализмге ұрынған сәтсіз 
туыңды болса, кейінгі «Дала» поэмасы қазак әде- 
биетіндегі өте талантты жазылған сәтті құбылыс 
болып отыр. Б. Майлиннің «Майдан» пьесасы -  
бүгінгі кун тақырыбына жазылған шығармалардың 
ішінде шоқтығы биігі. Ал кеңтынысты көркем туын- 
ды беруге мүмкіндігі мол жазушының бірі С. Мұ- 
қанов шығармаларын кебіне асығыстап жазып, тіл, 
стиль кемшіліктерімен қатар, адам характерлерін 
ашуға да жете мән бермей кетіп жүргенін атап 
айтады. Корьп'ындысында автор казак әдебиетін- 
де одактык әдебиетке ілесе казіргі дәуірге ылайык 
көркем туындылар жазылатынына үлкен сенім 
білдіреді.

К, Сыздыков.

«ЗОР БАҒАЛЫ СЫЙ», жазушының макаласы. 
«Социалистік Қазакстан» газетінде 1939 ж. 5 акпан- 
да жарияланған. Әуезовтің жоғары үкімет награ- 
даларын алған бір топ казак акын-жазушыларына 
арнаған күттыктау сезі. Жазушы өз сөзінде «үкімет- 
тен зор бағалы сый алып отырған» достарына жү- 
рекжарды тілегін айтып, бул «көп тідді, бір мазмұ- 
нды совет әдебиеті үшін зор куаныш», олардың 
«тамаша еңбектерін Үлы Отаны, партия, совет жұрт- 
шылығы танып, сүйіп, кадірлеп, бағалағандыктан 
бакьпты» деп, шын пейілін біддіреді алған әр жа
зушы үшін куанып, мундай сый-кұрметіне ие бол
тан «бұрын екі орден алған алып картымыз Жам-

былдан бастап, мына бугін косылған Аскар, 
Әбділда, Тайыр, Әлжаппар және Саяділ -  бар- 
лығы да өздерінің көркем шығармалык еңбектері- 
мен біздің советтік әдебиетіміздің мактаны бо
лып отырған адамдар». Сол кездегі талантты жас 
акындар А. Токмағамбетов, Ә. Тәжібаев, Т. Жаро- 
ков, жас жазушы Ә. Әбішев, халык акыны С. Керім- 
беков сиякты «Еңбекші казак халкының улдары 
зор бакытка жетіп» отырғанын деп мактан тутады. 
Осы улы сый бүлардың бүдан былай да осындай 
касиетті еңбек жолында адымдап өсуіне кепіл бол- 
сын деп, зор шығармашылык табыстар тілейді. 
Макала Ә-тің 20 томдык шығармалар жинағының 
17-томында жарияланды.

С. Қорабай.

ЗҮЛХАРОВ Ғабит (1937 ж.т.), журналист, өлке- 
танушы, Әуезов мүраларын зерттеуші. Семей 
елкесің тарихы мен елге белгілі тұлғалары, казак- 
поляк байланыстары туралы көптеген танымдык 
макалалары жарык көрді. А. Янушкевичтің «Кун- 
деліктер мен хаттарын» тәржімалады (2003). Жа- 
зушының емірі мен шығармашылығының белгісіз 
кырлары, көсемсез туындылары мен жолсапар 
очерктері туралы казак, орыс, корей жене үйғыр 
тілдерінде жарияланған екі жузге жуык ғылыми- 
танымдык макалалар авторы.

С. Қсрабай.
ЗУРА Самарханкызы (шамамен 1887-1932), жазу- 
шының немерелес әпкесі, Самархан Әуезүлының 
кызы. Самархан мөлшермен 1888 ж. кайтыс бола- 
ды да, оның әйелі Мәдинаны Омархан әмеңгерлік 
жолыменен алады. Ол кезде Самарханның үлы Ра- 
зак төрт жаста (1885 ж. т,), кызы 3. екі жаста екен. 
Сөйтіп Мүхтардың туған апайының орнына саналғ- 
ан, Мұхтарды бала кезінде ойнатып, киімдерін тігіп, 
көйлек-кеншектерін жуып беріп жүреді екен. Зура- 
дан туған Мәжит Диканбаев атты Мұхтардың жиені 
білімді азамат, іскер жігіт атанып, киын-кыстау 
кезінде нағашысы Әуездің үрім-бұтактарына колк- 
абыс тигізіп, колтығынан демеген. 3. отыз екінші 
жылғы ашаршылык тұсында кайтыс болған.

7. Қудакелдіуш.
ЗҮБАЙЫР Турағүлүлы (1907-1933), Абайдың 
немересі. Әйелі Қанағат -  Жуантаяк Тобыкты Азу- 
байдың кызы. Одан Кенесары (1928-1933) туған. 
3. балалык кезін, жастык шағын Абайды көрген 
жакын адамдардың арасында өткізген. 1928 ж. 
«бай-феодалдың тұкымы, алашордашының бала- 
сы» деген айып тағылып, әулетімен коса жер ауда- 
рылған. 1928 ж. Абай туыстары Оңтүстік Қазак- 
станға кешіп кеткен. Ол 4 -5  жылдай Қырғыз елін 
мекендеген. Кейін Мерке (Жамбыл облысы) ма- 
ңында, Шымкентте, Ташкентте түрған. 1933 ж. күз 
айында Бішкек каласында кайтыс болтан. Ә. 3- 
ды білген, араласып түртан, Абайдың әулеті жай- 
ында әңгімелер естіген.

А. Болсынбаева
ЗҮЛФИЯ (толык аты-жөні -  З ү л ф и я  И с р а и -  
л о в а ;  1915-1996), Өзбекстан халык акыны (1965), 
Соц. Еңбек Ері (1984). Акын шытармаларында 
өзбек әйелінің татдырын, бейбітшілікті, халыктар 
достытын жырлады. 3. бір макаласында Мүхтар 
атаның мәнгі өлмес рухы аддыңда басымды иемін 
және онымен бір кезде, бір дәуірде бірге туып, 
кызметтес болтанымды мактан етемін деп жаз- 
ды. 1959 ж. Лениндік сыйлык алтанда, 3. жедел- 
хат жолдап, ыстык журектен шыккан шынайы 
сезімін білдірген («М. О. Әуезовтің өмірі мен шы- 
тармашылык шежіресі», А., 1997, ббі-бет). Кеңес



Одағы халықтарының әдебиеті туралы мақапала- 
рында Ә. 3. туындыларын биік бағалаған.

Р. Бердібай.
ИБРАГИМОВ Ғалымжан (1887-1938), татар көркем 
әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, ағартушы- 
ғалым, публицист, қоғам қайраткері, Социалистік 
Еңбек Ері (1928). 1915 ж. «Ғалия» медресесіндегі 
қазақ шәкірттерінің ана тілінде мақала жазуына 
қарсы наразылық туғаңда, И. оның мүлде дурыс 
өмес екеңдігін тусіңцірді. Ол: «Тіліміз әр турлі, ой- 
ымыз -  бір» деген мақаласыңца Абай өлеңдерінің 
кең-байтақ қазақ даласына кең жайылғанын, оны 
халық ауызынан тусірмей айтып жургенін жазды 
(«Ант» -  «Сана», 1915, №5). Осыңцай пікірі үшін И. 
біраз уақыт медреседен шеттетідді. Кейін Әуезов 
өзінің «Ғылым», «Ғылым тілі», «Қайсысын қодцана- 
мыз?», «Жапония», «Оқу ісі» атты мақалаларында 
И. көтерген бұл мәселелерге кеңінен тоқталып, тал- 
дады. И-тың қайраткерлік әрекеттерін Ә. жақсы 
білді және оны қостап: «Оқудағы құрбыларына», 
«Қазақ оқығандарына ашық хат», «Бүгінгі зор 
міндет», «Мәдениет һәм ұлт», «Ескеру керек» деген 
мақалалар жазды. И. 1921 ж. ашаршылық пен 
партиялық жазалау-тазарту саясаты тұсында 
большевиктердің іс-әрекетіне қарсы болған ғалым 
жазушылық-ғалымдық жумысқа біржолата бет 
бұрады. 1922-28 ж. И-ке «Жолбике», «Үлтшылдық 
дертіне шалдыққан» деген айып тақты. Жазушы- 
ның еңбектеріне 1938-56 ж. арасында басылуға 
тыйым салынды. Сондықтан Мұхаң И-тің есімін 
өзінің татар әдебиеті тарихы туралы мақалаларын- 
да нақтап атай алмады. Алайда оның еңбеістерінің 
мазмұнын ерекше атап өткен. «Терек тамырлар» 
(1936), «Қазақ қызы» (1960), «Біздің күндер» ро- 
мандары қазақ тіліне аударыдды.

Т. Жі/ртбай.
ИБРАГИМОВ Мирза Аждар оғлы (1911-е.ж.б.), 
әзірбайжан жазушысы, драматург, қоғам қайрат- 
кері. Әзірбайжанның халық жазушысы (1961), Әзір- 
байжан ҒА-ның академигі (1945), КСРО Мемлекет- 
тік сыйлығының лауреаты (1951). «Мухтар досы- 
ма» («Қазақ әдебиеті», 1957, 28 қыркүйек), «Мұхаң 
бізбен мәңгілік бірге» («Лениншіл жас», 1967, 7 
желтоқсан) мақалаларында Ә-ке деген ыстық 
ықыласын, достық көңілін бідцірген. Қазақ жазу- 
шысының 90 жыдцық мерейтойына қатысып, 1987 
ж. 2 қыркуйекте Мәскеудегі Одақтар үйінде сал- 
танатты кеште баяңдама жасады. Ал «Қарапайым 
ұлылық» атты естелігіңде: «Ол Шығыс пен Еуропа 
мәдениетінің әрі-бергісін жатқызып-өргізетін. 
Әсіресе өз қазақ халқының ауыз әдебиеті, тарихы 
мен мәдениетіне келгенде, жатқан бір шексіз- 
шетсіз алып мұхит еді. Ол осы ез топырағының 
дәстурінен молынан сусындаған болатын. «Абай» 
кеп тілге жайылып, тарап кетті, табынушылары да 
қисапсыз. Бірақ ол қашан да ұстамды, қарапайым 
еді, өзін әдебиеттің қатардағы еңбеккері есептей- 
тін. Бірде-бір сөз, бірде-бір мінезінен тоқтық, ас- 
қақтық сезілген емес» деп, жеткіншек ұрпақты 
жақсылардан үлгі алуға шақырды («Біздің Мухтар», 
А.,1976,82-бет).

ИБРАГИМОВ Төкен (1938 ж. т.), жазушы. Қазақ- 
стан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері 
(1996). 1976-96 ж. Абайдың республикалық әде- 
би-мемориалдык музейінің директоры, 1996 жыл- 
дан Абайдың тарихи-мәдени және әдеби мемори- 
алдық корық-мұражайының бас директоры. Үлы 
ақынның музейін кайта уйымдастыруға көп еңбек
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сіңірді. И-тің тұжырымдамасы бойынша Семейде 
қалалық мұражай кешені, Жидебай-Бөрілі қорьгы 
уйымдастырылды. Булардың қурылымына Абай 
мен Мұхтар есіміне байланыста тарихи ескерт- 
кіштер кірді. Қазақәндері мен күйлері туралы «Тол- 
қын толғауы» (1994), «Жер әңгімеші -  ел әңгімеші» 
(1997) кітаптарын, Абайдың жастық шағы туралы 
Т. Базарбаевтың «Жаза» операсының либретто- 
сын жазды. Абай, Шәкәрім, Мухтар шығармашы- 
лығы, өмір деректері туралы жузге тарта макала
сь! мерзімді баспасезде жарияланды.

М. Жүнісова.
ИБРАЕВ Мерғали (1942-1997), ақын. «Қутты қой- 
нау» кітабы Абай мен Мухтар өміріне қатысты адам- 
дар мен шығармаларындағы кейіпкерлер мекен 
еткен жер тарихына арналған. «Мухтар -  дастан» 
поэмасы мен «Елікжирен» балладасы улы жазу- 
шының тағдырлы кезеңдерін бейнелейді. 
ИБН-СИНА Әбу Әли (980-1037), ғалым, дәрігер, 
философ, астроном, ақын, тіл маманы, жазушы. 
«Дәрігерліктің ережесі» («Әл-Қанун фиттиб») атты 
6 томдык кітабы ғасырлар бойы Еуропада ең не- 
гізгі қурал ретінде пайдаланылып келді. Ғылым- 
ның көптеген саласын қамтитын жуздеген еңбек- 
тері бар; осылардың ішінде 18 томнан туратын «Ем- 
шілік», 3 томдық «Сактану», 10 томдық «Араб тілі», 
20 томдық «Нәтижелер мен қорытындылар» т. б. 
еңбектерінің орны ерекше. «Өлеңмен жазылған 
Логика», «Үлылық қасидалары», «Жаны жайсаң ул» 
деген кітаптары әдебиетке қосқан зор улес ретінде 
бағаланады. Ажалдан басқаның шешуін тапқан 
ғалымның ғылым-білімде айтпағаны, дауасын тап- 
пағаны кемде-кем. Еңбектерін тугелдей араб 
тілінде, ал «Дониш нама» («Даналык кітабы») де
ген еңбегін парсы тілінде жазған. Әуезов кітапха- 
насыңда сақталған осы еңбекті белгілер қоя оты- 
рып оқыған. Ол «Абай (Ибраһим) Қунанбайулы 
(1845-1904)» атты монографиясында көп мусыл- 
ман елдеріне және орта ғасырдағы Еуропа елдері- 
не де аттары мәлім болтан мусылман философта- 
ры Әбу Әли-Сина, Ибн-Рошд сияқты атақты фило- 
софтардың өз замандарыңца исламның апологет- 
тері аталған тар көлемнен шығып, улкен ізденгіш 
ойлар танытқанын жазған.

Т. Турганбаев.
ИБСЕН Генрих (1828-1906), норвег драматург!. 
Драмалары саяси, әлеуметтік тақырыптарды қоз- 
ғады. Оның шығармалары драматургия мен театр 
өнерінің өркендеуіне зор ықпал етті. Ә. «Жалпы 
театр өнері мен қазақ театры» деген мақаласында 
19 ғасырдың соңғы жағындағы театр енерінің жай- 
куйіне тоқтала келіп, соңғы замандағы жазушы- 
лар ез елінің өмірін суреттеуден басқа, жалпы адам 
баласының кеңіл куйін суреттеп, жалпы мінін, жал- 
пының кемшілік, жақсылығын пьесаға кіргізетін 
болды дейді. «Сол улгіні керсететін жаңа адамды 
шығарған жазушының бірі -  Норвегияның драма- 
шысы Ибсен». Бул бір елдің әдет-салтын көрсету- 
дің орнына, барлық пьесасында адам баласына 
тиісті болтан жан сипатын, мінез бітімін тереңдетіп 
корсете бастады. Муның пьесалары көбінесе адам- 
ның ішін сыртқа шығарғандай, іштегі пішінді көп 
мусіндеп, сезім мен мінездің талай қараңғы 
бурыштарын суреттейді деп, драматургтің шығар- 
машылық сыры мен қырын ашып көрсеткен.

Ң  Ақбай.
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М. Эуезов, Вс. Иванов, К. Зелинский.

ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1905-1963), 
орыс жазушысы, драматург. Э-пен тығыз шығар- 
машылық, достық қызметі женінде «Жыр туралы 
роман» (1948), “Үлы туыңды» (1957), «Абай» рома
ны туралы (1967) т. б. мақалалар жазды. Ал «Ән 
туралы роман» деген мақаласында (1948) қазақ 
мәдениетінің ғажайып құбылысы ғана емес, жа- 
зушының өзінің де жан-жақты кемедценген кемең- 
герлігін дәледдейтін, таңқаларлық кеп уңді, мінсіз 
қашалған бейнелері мол, халық қуатының айбы- 
нын танытатын, адамгершілік қасиеттерге толы, 
адамға сенімді уйрететін Ә-тің «Абайы» сынды 
асылдар туды деп жазды («Біздің Мухтар», А., 
1976, 23-бет).
«ИГІЛІКТІ САПАР», жазушының мақаласы. «Социа
листа Қазақстан» газетінің 1949 ж. 10 мамырдағы 
санында жарияланған. Кейін 20 томдық шығарма- 
лар жинағында жарық көрді (18-том, 272-275-бет- 
тер). Сол жылы Мәскеуде өткен қазақ кеңес 
әдебиетінің онкүндігі қарсаңында жазылған. Он- 
күндіктен езі күткен уміттер мен орынды ойлар ту- 
расында сөз қозғап, одақтың оқырман қауымға 
«бүгінгі әдебиетіміздегі барлық табыстарымыз 
тегісінен кең танылса екен», «Жалпы әдебиетіміз- 
дің әр жанрларындағы табыстар мен олқылықта- 
рымыз... ашылып айтылса, пайдалы, әділ, достық 
және талабы зор сынға қорьдылса екен» деген ізгі 
тілектерін жеткізеді, осы сапар барысындағы кез- 
десулерде туатын ой, пікірлердің беделі одақтық 
газет, журналдарда ірі жазушылар мен сыншылар- 
дың «кең келемді сыны, зерттеу мақалалары ба- 
сылса дейміз», осыған іле-шала «әдебиетіміздің 
есу, даму жолындағы ізденулеріне арналған жеке 
кітаптар, мумкін, монографиялар да туса екен» 
деген пікірлерін ербітеді; мұның өзі Қазақстанда 
сын, әдебиеттану ғылымының, әдебиет тарихы 
ғылымының. .. жоғары дәрежеге жетуіне себепші 
бола түссе дейміз деген кәміл сенімін білдіреді. 
Осы онкүндікте айтылар пайдалы кеңес, ойлар- 
дың әдебиетіміздің ілгері басуына септігін тигізіп, 
сондайлық үлкен ізденулер нәтижесінде, қазақ- 
стандық және бүкілодақтық оқушы жүртшылығы- 
на да мол, зор жаңапық айтқандай еңбектер ту- 
ғызсак, деген пікір қозғап, қазақ совет әдебиетінің 
өз кадрларының қажырлы еңбек, талабымен және 
сенімді достар кемегімен ойдағыдай боп толысып 
туатын шығармалар молайсын! деген шын жүрек- 
тен шыққан тілектерін жеткізеді.

Н. Жанакова.

ИКРАМИ Жалол (1909-1995), тәжік жазушысы. Тә- 
жікстанның халық жазушысы (1979). «Өзімді айып- 
ты санаймын» деген романы (1957) бүрынғы Одақ 
бойынша кептеген пікір таласын, айтыс, дау туғыз- 
ды. Бүл дау-дамайға Ә. те қатысып, езінің «Ж. 
Икрамидің жаңа кітабы жайында» атты мақала- 
сын жазды («Коммунист Таджикистана», 1957, 24 
апреля). Оңда жазушының ез кейіпкерлерінің ішкі 
жан дүниесін ашудағы шеберлігін, табиғатты 
суреттеудегі өзіндік мәнерін айта келіп, роман
ный кейбір кемшіліктерін де атап көрсеткен. Қазақ 
жазушының осы мақаласынан кейін роман теңіре- 
гіндегі айтыс-тартыс басылып, И-дің бүдан кейінгі 
шығармашылық тағдырына кеп көмегін тигізді. Ал 
И. «Қымбатты да қүдіретті жазушы» атты мақала- 
сында (1957) қазақтың үлы қаламгерін 60 жылдық 
торқалы тойымен шын жүректен қүттыктап, Ә-тің 
«Абай жолы» эпопеясына әділ бағасын берді.

Ә. Нуралиев.
ИЛАХУНОВА Рошангүл Сейітқызы (1922-2000), 
үйғыр актрисасы. КСРО халық артисі (1966). Үйғыр 
кәсіби музыкасының және театр енерінің негізін 
қалаушылардың бірі. Үйғыр үлттық драматургия- 
сындағы классикалық бейнелерді -  Анархан Сә- 
нәм, Шырын бейнелерін шебер сомдап, театр 
шежіресін толықтырды. Асқақ әнші ретінде Орта 
Азия халықтарына, Шынркаң елкесіне т. б. шетел- 
дерде танылған. 1968 ж. Үйғыр театрында түңғыш 
рет Ә-тің «Айман -  Шолпан» пьесасында Шолпан 
релін ерекше сомдап, қазақ енер сыншыларынан 
жоғары баға алды.
ИМАНОВ Амангелді Үдербайүлы (1873-1919), ха- 
лық батыры, әскери комиссар. 1916 ж. үлт-азаттық 
көтеріліс оның даңқын шығарды. Патша үкіметінің 
отарлык езгісі, алым-салықтың шексіз есуі, орыс- 
таңдыру саясаты, 25 июнь жарлығы көтерілістің шы- 
ғуына себеп болды. Көтеріліс бүкіл Қазақстанды, 
соның ішінде Жетісу мен Торғайда кушті қарқын 
алды. Торғай кетерілісін И. басқарды. Үрыс аза- 
мат соғысына келіп үласты. Амангелді «ақтар» мен 
«қызылдардың» қақтығысы кезінде окка үшты. Ә. 
қазақ халқының 1916 жылғы үлт-азаттық көтерілісі 
туралы «Қилы заман» повесі мен «Түнгі сарын» пье- 
сасын жазды. «Социализм дәуіріңдегі Орта Азия 
мен Казахстан халықтары әдебиетінің дамуы тура
лы» орыс тілінде жазған мақаласыңца Октябрь ре- 
волюциясы қарсаңында кептеген үгіт-насихат 
елеңдері мол жазылды, солардың көбісі 1916 жыл- 
Ғ Ы  кетеріліске арналды; мүңдай жырлардың басты 
кейіпкері ретінде Амангелді кеңінен жырланды; бүл 
революция қаһарманына деген халыктың сүйіс- 
пеншілігін таньцса керек десе, «Социгілистік үлттар 
әдебиетінің даму ерекшеліктері» атты еңбегінде 
1916 жылғы кетерілістің оқиғасына байланысты Орта 
Азияда кептеген романдардың дүниеге келгенін 
тілге тиек еткен. Ал «Реалистік драма жолында» де
ген мақаласында Амангелді тақырыбына жазыпған 
драмалық шығармаларға арнайы тоқталған. 1944 
ж. батырдың қаза тапқанының 25 жылдығын атап 
етуге арналған мәжілісте Мүхаң; «Амангелді -  қазақ 
халқының ерлік дәстүрін жалғастырушы» деген ба- 
яңдама жасаған {«М. О. Әуезовтің өмірі мен шығар- 
машылык шежіресі», 1997, 275-бет).

К. Нурпвйіс.
ИМАНЖАНОВ Мүқан (1916-1958), жазушы. «Ре
визор» атты макаласында Ә. аударған Н. Гоголь- 
дің пьесасының қазак сахнасында сәтті шыққа- 
нын жазды. 1947 ж. 24 қарашада үлы драматург- 
тің «Телеген Тоқтаров» операсын Казахстан Ком-



партиясының Орталық Комитетінде талқылауға 
қатысты («М. О. Әуезовтің өмірі мен шьғармашы- 
лық шежіресі», А., 1997, 347-бет). Ә. «Қайта туған 
халықтың әдебиеті» деген мақаласында И-ты шы- 
найы реалистік әңгімелер, очерктер мен роман- 
дар жазған жазушылардың қатарында атаған.

Н, Ақбай.
ИМАНЖҮСІП Қутпанулы (1863—1929), әнші, ком
позитор, ақын. Тума дарынының арқасында жан- 
жақты өнер иесі болған. Артына өлмес-өшпес 
әндері мен өлеңдерін қалдырып, бар өмірін, куш- 
жігерін қоғамдағы әділетсіздікпен күреске жумса- 
ды, сол үшін туған жерінен жер аударылды. Халық 
композиторының көпке белгілі «Сармойын», 
«Әкем Құтпан болғанда, ағам -  Шоңай», «Бұғылы 
мен Тағылы», «Ішім өлген дүние-ай, құр сыртым 
сау», «Қысырақтың үйірі жирен ала» сияқты ән- 
өлеңдері бар. Әнші-ақынның шығармашылығы 
жөнінде Ә. кезінде былай деп жазды: «Жоқтау- 
ды» ақын-композиторлар да талай-талай пайда- 
ланған. Ақан серінің жел жетпес жүйрігіне арнаған 
«Қулагері», Иманжүсіптің айдауда жүріп аңшылық- 
пен, қыран бүркітімен қоштасып шьғарған «Ерей- 
ментау» әні бізге дейін сақталыпжетті» (М. Әуезов. 
12 томдық шығармалар жинағы, 11-том, 219-бет).

3. Қоспақов.
ИМАХАНОВ Бекен (1936 ж. т.), актер. Қазақстан- 
ның халық артисі (1981). Актерлік енерінің биік бе- 
лестері -  Ә-тің пьесаларының негізіңде қойылған 
спектакльдердегі жетістіктері. «Абайда» бүгінгі 
күннің талабынан келіп, ұлы ақынның интеллекту- 
агщы бейнесін жасады. Сол сияқты Көтібар («Ай- 
ман -  Шолпанда»), Қобылаңды («Қарақыпшақ Қо- 
быландыда»), ұлы драматург аударған Н. Го- 
гольдің «Ревизорындағы» Дуанбасы, К. Треневтің 
«Любовь Яроваясындағы» Яровой сияқты ірі сах- 
налық тұлғалар оның актерлік шеберлігінің кәсіби 
деңгейін танытты.

Б. Қүңдақбайүлы.
ИМПРОВИЗАЦИЯ, с у ы р ы п с а л у, енерде, 
әсіресе халық поэзиясындағы шығармашылық 
тәсіл. Аяқ астынан шығару, әп-сәтте тың шешім 
табу мағынасын да біддіреді. Әдебиетте, музыка- 
да, биде, театрда кездеседі. Импровизация жай- 
ында Ә. көп томдық «Қазақ әдебиеті тарихының» 
«Айтыс өлеңдері», «Айтыс» тарауларында, Жам- 
былдың жүз жылдық мерейтойында жасаған ба- 
яндамасында («Жамбылдың айтыстағы енері») 
кеңінен айтқан. «Айтыс -  екі ақынның суырыпсал- 
ма түрінде шығарған, қалың жиын алдыңдағы жа- 
рысы» дейді. Бұрын айтылмаған өлең өнердің сол 
арада, көпшіліктің көз алдында, жаңа туып отыр- 
ған тың туысын да бақылап аңдайды деген сөздері 
де қазақ айтыстарындағы импровизация табиға- 
тын танытады. Қазақ халқының импровизаторлық 
өнерінің ерекше дамығаны сол айтыстардың бә- 
рінде шын ақындар бір айтысқанын қайталаған 
емес. Жаттандыны айтпаған болса тек қана бір 
Шөже, Суйінбай, Жанақтар өмірінде қаншалық 
ұшан-теңіз суырыпсалма өлеңдер туғанын мөлшер- 
леу қиын емес деп, бұл енердің кең ауқымынан 
хабар береді («Айтыс өлендері»). Импровизация 
туралы «Жамбыддың айтыстағы өнері» атты еңбе- 
гінде де құцды пікірлер айтқан. «Шабыты келген 
ақпа ақын бабындағы ат қыранға меңзес... тома- 
ғасын тартқанда алғыр қыран бар өңірді сәтті кө- 
ріп... қылт етіп бұққан түлкі түгін лезде шалып қал- 
ғаңдай, айтыс ағымыңцағы ақпа ақын да сондай- 
лық көмескіні көргіш, булдырды білмек шарт». Ма-
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қалада импровизаторлық өнердің жас ақыңда да- 
мыған түрінде сирек кездесетін, ақпа ақыңдықка 
айтыса жүріп жетілетініне назар аударған. 
«ИНДИЯНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ ТУРАЛЫ ОЙЛАР»
( « В ы с к а з ы в а н и я  о н е з а в и с и м о с т и  
И н д и и » ) ,  жазушының мақаласы. «Новое время» 
журналының 1957 ж. 8 тамыздағы 32-санында жа- 
рияланған. Үндістанның тәуелсіздік алуының 10 
жыдцығына байланысты «Совет адамдары Үндіс- 
тан тәуелсіздігі туралы» деген тақырыптағы арна- 
йы бетте берілген Ә. бұл пікірінде кеп уақыт тар 
қапаста болтан адамның бұғауды бұзып, еркіндікке 
шыққан сәтіндегі «оның қуанышы -  шексіз, күш- 
қайраты -  мол»; бұл қуаныш пен күш-қайратты 
400 миллионға көбейтсеңіз, сіз екі ғасырлық қул- 
дық, қайыршылық, аштықтан кейін отаршыддық 
қанауының шынжырын үзіп азаттық ауасымен 
кеңінен тыныстаған үнді халқының бақыты мен 
қуаты туралы түсінікті білер едіңіз деген жолдар 
арқылы Үндістанның тәуелсіздік алып, егемен ел 
атанғанына шын жүректен куанады, азат елдің осы 
тәуелсіз мемлекет ретіндегі он жылда қол жеткен 
табыстарын мақтан етеді. Ел аштықтан арылды, 
өз өнеркәсібін көтеріп, ұлттық мәдениетін дамы- 
тып келеді деп, Үндістанның бурын ағылшын отар- 
шылдығы үстемдігінің Азиядағы тірегі болғанды- 
ғын, қазір -  бұл отаршылдыққа қарсы белсене 
күрес жүргізіп жатқан улы тәуелсіз алып ел деп 
ерекше атап өтеді. Үндінің ұлы ақыны Рабиндра
нат Тагордың «Түн бітеді, Шығыста күн шығады, 
қустар ән салып, таңғы салқын жаңа өмірге оята- 
ды, сенің махаббатыңның алтын шапағымен арай- 
ланған Үнщістан оянып, О, Ана, сенің аяғыңа жы- 
ғылады» деген елең жолдарын тәуелсіздіктің жа- 
рқын мысалы ретінде келтіреді. Әуені бар бұл 
өлеңнің жаңа Үндістанның мемлекеттік әнұраны- 
на айналғандығын, шабытты ақынның тұманды 
жылдар арасынан жаңа өмір арайын жіті байка- 
ғандығын айтып, бұл арай Үндістан үстіне шықты 
да, азаттық пен үмітті күңдерді қымбат санайтын 
барлық адамдар журегін қуантады деп, тәуелсіз 
елдің бақытты шағын биікке көтереді.

С. Қорабай.
«ИНДИЯ ОЧЕРКТЕРІ», жазушының 1955 ж. Үн- 
дістанға барған сапары туралы шығармасы. 
Очерктің алғашқы жодцарында саяхаттың баста- 
луы туралы сөз болады. Бұдан әрі дәстүрлі түрде, 
сапарнамадағы баяндау бір жуйелілікпен жалға- 
сады. Мұнда екі әлемнің қатыстырылуы да 
қалыптасқан шарт: оның біріншісі «мен» (сая- 
хатшы) және екіншісі «мен» арқылы танылатын 
«сыртқы әлем». «Тәжмахал» тек аппақ мрамордан 
ғана салынған. Іші ою нақыстармен көп безелген, 
тас кестелі кейбір әсем бөлімдерін безендіруге 
ақ мрамордан баска 18 түрлі тастар қолданылған. 
Астыңғы платформасымен санағанда ең жоғары 
ұшпа басына шейін 78 метр деп мелшерленеді. 
«Тәжмахал» дуние жүзіндегі адам қолымен тұрғы- 
зылған жеті ғажайып архитектура ескерткішінің 
біреуі саналады. Автордың осы баяндауынан 
оқырман қаншалықты мол мағлұмат алатындығы 
көрініп тур. Очерктің еңді бір тусыңда сол ғимарат- 
ты ұлы моғолдар патшасы Шахжиһан салдырған- 
дығы, оның Ақсақ Темірдің ұрпағы екендігі, түркі 
тектес халықтарға ортақ рухани қазына -  «Бабыр- 
нама» жайыңца қызықты деректер келтіреді. Қай
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оқиғаны баян етсе де, Ә .-очеркист оқырманға 
Үндістанның түрмысы мен тіршілігі, мәдениеті мен 
салт-санасы жайынан тосын жаңалық жеткізуге 
тырысады. Жолсапар очерктің қундылығының өзі 
де сонда. Дегенмен Ә. бәрін білетін, асқан оқы- 
мысты болып көрінбейді. Қайта өзі де білуге ын- 
тызар ретінде танылады. Муның өзі очерк эпизод- 
тарын тартымды жазуға жетелеген. Мәселен, 
“Соңғы жаңалықтар» деген тарауда урду тілінде 
жазатын ақындардың мүшәйрасы туралы қызық- 
ты әңгімелеу бар. Автор үнді еліндегі мүшәйраны 
біздің ақындарымыздың мүшәйрасымен салыс- 
тыра отырып сөз козғайды. Ә-тің бұл очеркі 50- 
жылдардағы қазақ публицистикасындағы алғашқы 
сапарнамалардың бірі болатын. Шынында оқыр- 
мандар өз жазушыларымыздың шет жұрт өмірін 
бейнелейтін шығармаларына мейлінше зәру бо
лып отырған жағдайда, аса көрнекті суреткеріміз 
Ә-тің «Индия очерктері» атты кітабының жарыққа 
шығуы -  әдебиетіміздегі елеулі құбылыс болтан 
еді. Очерктің «Діндар қала Бенаресте», «Ескі Ин- 
диянын ескі мура мерзімдері», «Сонты жаналық- 
тар», «Қайтыс сапар», «Мүшайра» сияқты жекеле- 
ген тараулары 1956 ж. «Қазақ әдебиеті» газетінде 
жарияланды. Жазушы кейін бул тарауларды то- 
лықтырып, 1958 ж. «И. о.» деген атпен жеке кітап 
етіп, жарыкка шығарды. Мұнан кейін бұл очерктер 
қаламгердін 12 томдық (2-кітап), 20 томдық шы- 
ғармалар жинағына (8-кітап) өзгеріссіз енгізілді.

Б, Жакып.
ИПМАҒАМБЕТОВ Нұрғали (1883-1922), алғашқы 
қазақ дәрігерлерінін бірі. Алаш қозғалысының 
қайраткері. Орал реалдық әскери училищесін 
(1905), Санкт-Петербург әскери-мед. академиясын 
(1911) бітірген. 1911-13 ж. Термез қаласында дә- 
рігер, Ресей армиясы Түркістан атқыштар дивизи- 
ясынын 113-полкінде аға дәрігер болтан. 1914 ж. 
1-дүниежузілік сотые басталган кезде Кавказ май- 
данына жіберілді. 1916 ж. майдандаты Ресей ар- 
миясынын бас хирургі болып татайындалды. Осы 
жылы күзде «медицина қызметінің полковнигі» ата- 
тын алды. 1917 жылдын басында біркатар жауын- 
герді жарамсыз деп әскер қатарынан босатқаны 
ушін түтқындалып, Сібірге жер аударыдды. Сібір- 
ден Ақпан төңкерісінен соң елге оралып, Алаш қоз- 
талысына араласты. 1917 ж. шілдеде Ойыл бекі- 
нісінде өткен 2-Орал облыстық қазақ съезіне Қара- 
оба болысынан делегат болып қатысты. Съезд ая- 
сында өткізілген земство мекемелерін сайлаушы- 
лар жиналысында Орал уездік земство басқарма- 
сынын мүшесі болып сайланды. 1917 ж. шілдеде 
өткен 1-Жалпықазақ съезінде Орал облысынан 
Құрылтай жиналысына депутаттыққа кандидат 
болып усынылды. 1917 ж. желтоксанда 2-Жалпы- 
қазак съезіне Орал облысынан делегат болып 
катысты. Съезде дереу Алаш автономиясын жария- 
лауды жақтап дауыс берді. 1918 ж. кантарда Қара- 
тебе кентінде өткен 3-Орал облыстық казак съезіне 
катысып, «Акжол» уйымынын курамына енді. Қара- 
төбе съезінен соң. Орал каласына келіп. Орал об- 
лыстык солдат, жумысшы, шаруа және казак де- 
путаттарынын курылтай съезіне катысты, облыс- 
тык кенес депутаттары аткару комитетінің денсау- 
лык сактау комиссары болып сайланды. 1918 ж. 
жазда 11 алаш кайраткерлерімен бірге жергілікті 
казак аткару комитеттері мен Алаш партиясы аты-

Н. Ипматамбегов. О. Ж. Исаев.

нан Самарадаты Курылтай жиналысы мушелері 
комитетінін (Комуч) курамына енді. Комуч пен Сібір 
Уакытша укіметінің 1918 ж. кыркуйекте Уфада еткен 
мәжілісіне катысты. 1919 ж. кузге сапым Орал кала
сына келіп, РК(б)П катарына етуге арыз берді. 1919 
ж. карашада ак казактардан босатылтан Жымпиты, 
Қаратөбе атырабына дәрігерлік-санитарлык отряд- 
ты бастап келіп, ауылдарда етек алтан сузек індеті- 
не карсы санитарлык залалсыздандыру, індет ошак- 
тарын жою шараларын уйымдастырды. Жымпиты- 
да, Қаратөбеде стационарлык емдеу лазареттерін 
ашты. 1919 ж. желтоксанда Орал облыстык денсау- 
лык сактау бөлімі менгерушісінін орынбасары бо
лып татайындалды. 1920 ж. 24 маусымдаты Қа- 
зэсревкомнын шешімімен Орал губревкомынын 
жана курамына муше болып енді. Казак АКСР ке- 
ңестерінін 1920 ж. еткен курылтай съезінде Казак 
АКСР ОАК мүшесі болып сайланды. 8-Букілресейлік 
кенестер съезіне делегат болып катысты. Кейінірек 
денсаулытынын нашарлауына байланысты кызмет- 
тен босап, ауылда шаруамен айналысты. Ә-ті шы- 
тармалары аркылы білген. Үлкен жиындарда кез- 
десіп журген, пікірлес, ниеттес болтан.

М. Тәжімүратов.
ИРАН ӘДЕБИЕТІ. Иран тілі тобына жататын пар
сы, Т Ә Ж ІК , аутан, курдтардын жене туркі тілдес 
турік, турікмен, өзбек, әзірбайжан халыктарынын, 
Үндістанды мекендейтін кейбір улттардын парсы 
тілінде шытарылтан немесе жазылтан көркем ту- 
ындыларынын негізінде калыптаскан, Тарихи-са- 
яси жатдайта және мемлекеттік билік курылымы- 
на байланысты, тылыми ортада «Иран әдебиеті» 
деп ресми турде аталатын бул әдебиет -  казіргі 
Иран, Аутанстан, Орта Азия елдері орналаскан 
улан-тайыр аймакта дамыды. Олардын курамын- 
да ондатан улттар мен улыстар өмір сурді. Тек 15 
тасырдан бастап әзірбайжан, турікмен, өзбек, Ка
бул диалектісіндегі аутан, дари, тәжік әдебиет- 
тері дербес даму жолына тусті. «Калила мен Дим- 
на» сол замандаты иран әдебиетінің улы казына- 
сына жатады. Әуезов шытыс әдебиетінің ежелгі 
тарихымен медреседе окып журген кезінде-ак 
жаксы танысты. Абайдын танымдык кайнар көзінің 
негізгі уш арнасынын бірі шытыс әдебиеті деп 
карады. Ол акынның шытармашылық шеберлігінін 
калыптасуындаты шытыстык жанрлардың ыкпа- 
лына токтала келіп: «Араб, парсы әдебиетінін та- 
лайын шарлап тастатан бала акын жанатыларта 
еліктеп, таруз уәзіні (мәт уәзінімен) бәйіт, жыр 
жазады... Алташ талпынудың буран жолы өз 
тілінен, ана тілінен кашаңдатып әкетеді. Сулудың 
Шытыс поэзиясының салтымен мәдиктау -  бул 
тілді тана емес, өленнің уйкасын да, ыртагын да 
билейді. Жанаты өлен калыпты «рубати» -  төрттік 
-  алташкы уш жол бір уйқасып, төртінші жол келесі



төрттіктің төртінші жолымен ұйқасатын өлең үлгісі. 
Қазақта жоқ, араб, парсы үлгісі... Араб, парсы 
поэзиясының әсері түркі топырағына көшкенде, 
бұл тілді өкпеге тепкілеп, талқылап та, созғылап 
мәт уәзініне көндіруді дағды қылған» деп иран 
әдебиетінің ежелгі өлең қүрылымына талдау жа- 
сайды (20 томдық шығармалар жинағы, 1984, 15- 
том, 127-128-беттер). «Қалила мен Димна» мен 
«Синдбад хикаяларының» қазақ арасында тара- 
луы және осы шығармалардың негізінде туған 
аңыздар мен ертегілер, қиссалар жөнінде «Ер- 
тегілер», «Айтыс өлеңдері», «Қазақ халқының эпо- 
сы мен фольклоры», «Қазақ әдебиетінің тарихын 
жасау мәселелері», «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» 
атты мақалаларында және абайтану саласындағы 
еңбектерінің барлығында да пайымды пікірлер 
білдірді. Қазақ әдебиетінің көлеміндегі ғаруз 
әсерін тексеру және соның бір жағын Абайға да 
тірей тексеру әдебиетшілердің алдындағы бір 
сыни проблема деп атап көрсетті. Ә. «Шаһнама» 
дастаны және оның бұтақтары туралы қазақ эпо- 
сы мен фольклоры, кітаби ақындар мен Абай ту
ралы макала, зерттеулерінде барынша кеңінен 
мағлумат береді. Нәзира дәстүрі жөнінде арнайы 
тоқталады. Т. Ізтілеуов жырлаған «Рустем-дастан» 
поэмасына жазған алғы сөзінде батыр Рүстемнің 
аты -  казак халқының ортасына көп заманнан жай- 
ылған ауызша аңыз-әңгімелер, ертегілерден мәлім 
болтан аса даңкты ат. Оның жайын жалғыз казак 
халкы емес, казакпен туыстас, тілдері жакын өз- 
бек, турікмен, кырғыз, татар, каракалпак елдерінің 
бәрі де көбінше кара сөзбен айтылған ертегі, аңыз 
әңгіме ретінде баяндайтын. Сол бартілдегі Рустем 
жайындағы әңгімелердің туп негізінің бірі -  атак- 
ты шығыс классигі Әбілкасым Фирдауси жазып 
шығарған «Шаһнама» болады. Бірак Рустемнің 
жайы жалғыз Фирдаусиден басталмайды. Ол ту- 
расындағы көне аңыз, әңгімелер Фирдаусиден 
бурын да көп жайылған болатын... Мынау еңбекті 
Фирдаусидің «Шаһнамасынан» тікелей жасалған 
аударма демейміз, сол Фирдауси үлгісімен халык 
акыны Тұрмағамбеттің өзі өлең етіп жазған Рустем 
жөніндегі дастанның казакша нұскасы деп бағала- 
ды (20 томдык шығармалар жинағы, 1985, 20-том, 
456-457-беттер). Абайдың философиялык көзка- 
расының таным көздерін талдай келіп, Ә.: «Абай 
имам Ғазалидей сыншы мұсылман, ұя бузар 
діндарға усай бастайды» деп бағалауының тупкі 
негізі осыңда жатыр (20 томдык шығармалар жи- 
нағы, 1984, 15-том, 132-бет). Ә. жаңа иран әдебие- 
тінің озык үлгілерімен ішінара таныс бодды, Бірак 
та екі едцің арасыңцағы мәдени байланыстың үзіліп 
калуына байланысты толык мағлумат алудың 
мүмкіндігі келмеді. Тек Азия-Африка жазушыла- 
рының Ташкентте еткен конференциясы мен Ду- 
шанбедегі мәжілісі тұсында ғана әдеби байланыс 
кайтадан жалғаңды. Иран әдебиетінің 20 ғасырдағы 
өкідцерінің бірі, КСРО-ға саяси баспана іздеп кел- 
ген Ә. Лахутидің шығармашылығы туралы Ә. Лаху- 
тидің ізденулері ерекше белек екенін, оның көне 
жырлардың бейнелеу, өлшеу, ырғак жағын өзгерте 
журіп, улы дәстүрлерді, біздің заманның жаңалык- 
тарын косып, жаңғырта байыту жолында зор 
көркемдік жетістікке жеткенін жазды. Ә-тің «Қа- 
раш-Қараш окиғасы» (1966) мен «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясы (1997) парсы тіліне аударыдцы. Жа- 
зушының туғанына 100 жыл толуына арналған мәде- 
ни шаралар Тегеран каласында өткізідці.

И. Жеменей, Т. Журтбай.
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ИСАБАЕВ Бекен (1930 ж. т.), педагог. Бөрілідегі 
Ә-тің мұражай-үйін уйымдастырушы. 1987 ж. 
мұражай меңгерушісі, 1995 жылдан гылыми кыз- 
меткер. Қунанбай, Абай, Мухтар туралы тарихи 
деректерді хатка түсірген, жер мен ел тарихының 
білгірі. И-тың кунды әрі накты дерекке кұрылган 
жазбалары Абайдың Семейдегі мемлекеттік 
мұражай-корыгының колжазба корында сактау- 
лы. «Абай» және «Мухтар Әуезов» энциклопедия- 
ларына пайдаланылған біраз деректер, Ә-тің 
шежіресі осы Бекен карияның жазба корынан 
алынды. «Үлылар мекені» (2001) атты көлемді 
естілігі, «Абай жерінің тарихы», «Абай елінің та- 
рихы», «Мухтар Әуезовтің ата шежіресі» атты жаз
балары «Семей таңы», «Алматы акшамы» (1995) 
газеттерінде, «Жулдыз» журналында (1995, N° 8) 
жарияланды. Бөрілідегі Ә-тің муражай-үйінің та- 
кырыптык жоспары мен таныстыру көрсет- 
кіштерінің авторы. Жазушының туғанына 100 жыл 
толуы мерекесіне орай, Ә-тің әкесі Омархан мен 
анасы Нұржамалдың жерленген жерін тауып, ба- 
сына күмбез орнатуга тікелей жетекшілік етті. Ә- 
тің өміріне катысты көптеген деректер жинастыр- 
ды және «Абай жолы» роман-эпопеясында сурет- 
телген х<ерлерді картага түсірді.
ИСАБАЙ (И с а б а е в) Қалмукан (1925 ж. т.), 
жазушы. 1953 ж. желтоксан айында «Комендант» 
романының колжазбасын Ә-ке көрсетіп, акыл-ке- 
ңес алган. Осы кездесу жайлы жазған «Мухаңның 
тапсырмасы» атты естелік-макаласында («Ана 
тілі», 1997, 31 шілде) Ә-тің Германиядагы Лейпциг 
каласындагы бір баспада «Абай жолын» шығар- 
мак ойлары бар екенін, соны біле келуді өтінгенін, 
сол баспага барып, ол жерден «Абай жолының» 
1951 ж. Мәскеуде неміс тілінде шыккан нұскасын 
көргенін айткан. Роман кейін, 1961 ж. Берлинде 
басылган. «Анамның «Абайды» окуы» атты естелік- 
макаласында халыктың улы жазушының «Абай 
жолы» роман-эпопеясын курметтеуі жайында 
кызыкты ой толғаган.
ИСАБЕКОВ Дулат (1942 ж. т.), жазушы. М, Әуезов 
атындағы сыйлыктың (1985), Қазакстан Респуб- 
ликасы Мемлекеттік сыйлыгының (1992) лауреа
ты. ҚазМУ-ды бітірген (1966). Ә-тің 90 жыддык ме- 
рейтойына арнап «Үлы жазушьға арналды» мака- 
ласын жазса («Оңтүстік Қазакстан», 1987, 13 ма- 
мыр), «Мәңгіліктің екінші гасыры» атты макала- 
сыңда дуниенің төрт бурышы түгел мойындаган 
жазушының бай мурасы жайында өз ойларын 
білдірген, Бул муралардың казак халкы турганда 
өлмейтінін, болашак урпактың игілігіне аса бере- 
тінін жазған.

н. Ақбай.
ИСАЕВ Ораз Жанұзакұлы (1899-1938), партия, ке- 
ңес, мемлекет қайраткері. Кеңес өкіметі орнаган- 
нан кейін туған облысында милиция, кеңес, ком
сомол, кәсіподак кызметкері, 1921-38 ж. Орал 
губерниялык партия комитетінің, Қазак АКСР ОАК- 
нің мүшесі, хатшы, БК(б)П Қазакстан өлкелік ко- 
митетінің 2-хатшысы, Қазак АКСР Халкомкеңе- 
сінің төрагасы бодды. Ә-пен таныс-біліс, аралас- 
куралас болтан. Жазушының «Түнгі сарын» драма- 
сы алгаш рет койылганда, И. «Әдемі пьеса» деген 
арнайы макала жазып («Социалды Қазакстан», 
1935, 7 каңтар; «Прекрасная пьеса» -  «Казахстан
ская правда», 1935, 16 каңтар), бул шыгарма казак
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халқының аса ірі драматург! Ә-тің зор табысы 
екенін айтып, жүрекжарды пейілін білдірген.

Н. Баутан.
«ИСАТАЙ -  МАХАМБЕТ», тарихи жыр. Авторы -  
Ығылман Шөреков. 1925 ж. дастанның 1-бөлімі жа- 
рық көрген. Онда 1836-38 ж. Кіші жүз еліңде хан- 
султандар мен би-болыстарға қарсы Исатай, Ма- 
хамбет бастаған шаруалар көтерілісі суреттелген. 
Поэма Исатайды таныстырудан басталады, арғы- 
бергі ата-бабаларын тізеді. жаз жайлау, қыс қыс- 
тау қоныстарын атайды, батырдың қара басын си- 
паттайды. Ақын көтерілістің барлық оқиғаларын 
шетінен жіпке тізбей, шешуші кезеңдерін іріктеп 
алған. Жырда Махамбетке аз орын берілген, ол 
үш-ақ жерде көрінеді, ал Исатай образы нағыз ха- 
лық көсемі түлғасыңда, әділ, адал, ержүрек батыр, 
халық қамын ойлаған азамат ретінде сомдалған. 
Ә. «Әдебиет тарихы» деп аталатын зерттеу еңбе- 
гіңде «И. -  М.» поэмасына зор баға берген: «өмірде 
анық болған оқиға көмескісіз, күңгіртсіз, айнаға 
түскендей, ашық түскен» деп, ел өмірі мен тірлігінің 
реалистікпен шынайы көрініс тапқанына сүйсіне ниет 
білдірген. ¥лы жазушы одан әрі: «Ақын жыры -  
тарихта ізі қалған жыр, анық оқиғаның дәл өзінен 
туған шындық, тазалықпен айтылады» деп, жыр- 
дың нағыз тарихи туыңды екенін айғақтаған. 
ИСАТАЙ Тайманов (1791-1838), батыр, 1836-38 
жылдардағы шаруалар көтерілісінің басшысы. Кіші 
жүз Байұлының Беріш руынан. Жоңғарларға қар- 
сы күрескен Ағатай батырдың ұрпағы. Бөкейхан 
өз жағына тарту ниетімен, 1812 ж. И-ды Жайық- 
тағы Беріш руына старшын етіп тағайындайды. И. 
1818-19, 1827-29 жылдарда болған шаруалардың 
әділетсіздікке қарсы толқуларын көріп өсті. 1833 
ж. Жәңгір хан Каспий жағалауындағы руларды 
екіге бөліп, бір жағын қайын атасы, ірі жер иеле- 
нуші әрі саудагер Қарауылқожаға басқартып қоя- 
ды. Бұл халықты ашындырып, қолдарына қару 
алуға итермеледі. Сөйтіп 1836 ж. 17 наурызда бас- 
талған көтеріліс екі жылға созылып, жеңіліспен 
тынды. Оның И. Махамбет сыңды көсемдері қаза 
тапты, қалғандары қатты жазалауға үшырады. Ә. 
өзінің «Әдебиет тарихы» атты монографиясында 
Исатай -  Махамбет бастаған істің зая кетпегенін, 
оның көпке шейін ескіруі мүмкін емес екенін жаз- 
ған (158-бет). «Исатай өз заманында зор іс істеп 
өтеді. Ол хұр ғана сөз сөйлеуді қанағат қылған 
жоқ. Барлық ақыл мен қайратын іске жүмсады. 
Соның аруағы қалың елдің аузында үнемі аталып, 
үнемі еске алынып жүруі керек. Олай болса, Иса- 
тайдан соңғы бір алуан жақсылық міндеті -  сол 
батырдың аруағын тірілту бәріміздің парызымыз 
екенін айта келіп, «Өлі риза болмай, тірі байы- 
майды» деген үлағатты сөзді еске салады. 
ИСЛАМ, бағыныштылық, өзін бағыштау, иман, се- 
нім, хақ тағала әміріне еркімен бас иетін міндет- 
тердің жиынтығы мағынасын береді. Аллаға ғана 
қулшылық қылүды рухани, азаматтық к,уқықтарды 
біріктіре отырып, тағдыржаратушы Аллаға ғана бай- 
ланысты екеніне мусылмандарды мойын усынды- 
ру. Осы негіздегі жаңа дінге ислам деген ат берілді. 
Аллаға берілу, Аллаға қулшылық ету мағынасын- 
дағы ислам дүниеге кең тарады. Орта ғасырда букіл 
Таяу Шығыс елдеріне, соның ішіңде қазақ жеріне 
де улкен өзгерістер алып келді. Таза діндік жағы- 
нан алып қарағанда өзіне дейінгі байырғы діндерден

Орталық мешіт. Алматы.

еркіндеу және сол тустағы халықтардың сана- 
сезімінде ислам бірте-бірте діни парыз бен рәсім 
ретінде қалыптасып қана қоймай, өзінің өзгелер- 
ден мулде айырмашылығы барльғын кепке айқын 
сезіндірді. И-ның орнығып дамуына Мухаммед пай- 
ғамбардың (с.ғ.с.) сіңірген қызметі өлшеусіз бол- 
ды. Көпшілікке ислам касиеттерін букіл ой, сезім- 
санасына жететіндей етіп тусіндіре бідці. Ол хабар- 
лағанның бәріне сену (әл-иман), өнегелі, ракым- 
шыл болу (әл-ихсан) парыз санадцы. Бул -  мусыл- 
ман дін ғылымы өкілдерінде әрқилы түсіндірілді. 
Сунниттер арасыңда кең тараған көзқарастардың 
біріңде дін деген тусінікке бес тіректің жиынтығын 
жатқызады, олар: 1. Аш-шаһада -  исламның аки- 
қат деп танылған діни ережелеріне суйенген қулшы- 
льғы, тәубесі (ат-таухид) және Мухаммедтің елшілік 
кызметін тану (ан-нубуууа); 2. Намаз (ас-салат); 
3. Ораза (ас-саум); 4. Зекет (аз-закат); 5. Қажылық 
(әл-хадж). И. -  дін қағидаларынан, моральдық, 
әдет-ғурыптық уйғарымдарынан турады; бул -  
адамның өзіңдік іс-қимыл жасау еркіне негізделген. 
И-да мусылмандар арасындағы идеялык айырма- 
шылықтарға орай бес негізгі діни және саяси топ 
бар: хариджиттер, шииттер, мурджиттер және сун- 
наны жактаушылар, әр топ өздерінің ілімінің дурыс- 
тығына сенеді. Осылардың арасындағы алшақтық- 
тарды анықтауға мусылман дін қайраткерлері көп 
әрекеттер істеді. Олардың пікірінше, негізгі қағида- 
ларды анықтауға тырысу адасқандық болып та- 
былмайды. И. дін қайраткерлері осындай алшак- 
тықтарды екі топқа бөлді: біріншісіне -  мусылман 
қауымының діни бірлігін бузбайтын мәселелерге 
қатысты алшақтық -  ихтилафат, екіншісіне -  ас- 
суннаул -  жамиға әкелетін дін іліміне қатысты ал- 
шақтықтарды жатқызды.
И-ның 73 ағымға бөлінетінін, соның ішінде біреуінің 
ғана жол-устанымы дурыс болатынын пайғамбар- 
дың өзі де айтқан. Жалпы догмаларының, діни жол- 
жоралғыларының әр турлілігі, қоғамдық, азамат- 
тық қуқықтану мәселелерінің алуандығы 
ерекшелендіреді. Мысалы, Қуранның бір аятының 
өзі «О, халық! Не нәрсені де талкыла, сонда сен 
шындыққа жетесің» дейді. Суннилер тобы өздерін 
«Аһли шариар» дейді. Сонда Қуранның қосымша 
ережелері хадис, иджма, қияс болса, олар осыңда 
айтылған талаптарын орындауды парыз санайды. 
Булардан төрт халифтың Қураңды түсіндіріп, әрі 
соған суйене отырып азаматтык, және діни турғы- 
дан шығарған қағида-ережелерін жасағандығы 
көрінеді. Бірак муны шииттер қабылдамады. Жал
пы сол кезеңце пайда болған негізгі ағымдар: Ха- 
нифийлер, яғни Имам Ағзам, Шафилер, Малики-



лер, Ханбалилер болып терт бөлікке бөліңді. Хани- 
фийлер жолын салушы Эбу Ханифа Ибн Сэбит, 
Шафилік ағымды Мухаммед Ибн Ыдрыс, 
Машкилерді Мәлік Ибн Энее, Ханбалилар жолын 
салушы Ахмед Ибн Ханбал болды. Осылардың 
ішіңде шикгттердің өзі негізгі үш бөлік, жиырма екі 
тармаққа жіктеліп кетеді. Үш белігі -  Зеид, Исма
ил, Иманилер, тармағына -  Сабана, Кәмила, Вая
ния, Мұғизия, Мансурия, Хатабиа, Ғарабия, Шари- 
фия, Хашимия, Жүнісия, Мафузалия, Зарария, 
Ишахия, Әбул Хасания, Муфаууңдтания, Жарудия, 
Абтария, Имамия жатады. Суннилер мен шииттердің 
арасындағы айырмашылықты және мыналардан да 
көруге болады. Әлиден кейінгі әулеттеріне имам- 
дықтың берілуін суннилер қодцамады. Өйткені сун
нилер тек алғашқы терт халифты ғана имам деп 
таныды да, туқым қуалап имам болу дәстурін мақул 
көрмеді. Олар көпшілік жамағаттың имамды өздері 
сайлауы керектігін дурыс деп білді. Шииттер бол- 
са, тек Әли тұқымынан сайлануы тиіс, алғашқы үш 
халифа, кейінгі Аббастықтар билікті Әли үрпақта- 
рынан тартып адцы деп есегттейді. Осыңдай үста- 
нымдағы шииттер егер бастарына күн туса, оңца ез 
дінінен бас тартуына рүқсат етіледі. Тағдыр жөніңде 
де олардың көзқарастарында айырмашылықтар 
бар. Суннилер тағдырды Алла тағала белгілейді, 
адамның болашағын өзі шешетіңдей ерік берілмей- 
ді, шииттер адам ерікті, сондықтан ол жамандық- 
жақсылықты істеуге хакылы дейді. Намаз жорал- 
ғылары мен жуыну, пәктенуде де, қажылық, азамат- 
тық некеде, мүрагерлікте, басқа да толып жатқан 
іс-әрекеттерде де айтарлықтай айырмашылықта- 
ры бар. И. діні бойынша адамның өзіне, ата-анасы- 
на махаббаты, туған-туыс, діңдестері мен жалпы 
адам баласына деген махаббаты болмағы керек. 
«Исра» сүресінің -  23-25, «Анкабут» суресінің -  8, 
«Лүкман» сүресінің -  14-15 аяттарында діндестер 
сыйластығына айрықша орын беріледі. «Біреугежа- 
ман көзбен қарама», «Адамды қорлағанды Алла 
қорлайды” дегендер де осында айтылады. Жалпы 
ислам адамды қорлауды, күң етуді қолдамайды. 
Қуранда да, пайғамбардың хадистерінде де от- 
басын қүруды мүсылмандық міндеттің жартысы, 
ал екінші жартысына өзінің ар-үжданы мен иман- 
дылығынан түратын Аллаға қулшылығын жат- 
қызады.
И-ға қатысты пайымдаулардың неше алуаны Ә. 
еңбектерінен көптеп кездеседі. Оның зерттеулері 
мен көркем шығармаларында, ауыз әдебиетіне 
қатысты еңбектерінде, соның ішінде «Ертегілер» 
туралы зерттеуінде И. діні жиі сөз болады. Олар- 
ды исламға дейінгі және ислам пайда болғаннан 
бергі дәуірлердің ертегілері деп беледі. Осыңдағы 
ой арқауына айналғандар енді Абай туралы 
зерттеулері мен ол женіндегі эпопеясында одан 
да әрі тереңдей туседі, бүл жай әсіресе шәкірттері 
алдыңдағы толғаныстарынан анық көрінеді. Осын- 
дай әңгімелесулердің бір тұсында «Тарихтан біз 
ислам тарихын медресе дәрісі түрінде емес, жай 
өздігімізбен түртініп оқығанымыз бар» дейді де, 
өзінің ойлары мен пайымдауларын одан ары қарай 
жалғастырады. И. араб өнеріне, жалпы дуние жү- 
зінің мәдениет, ғылым, санасына көп ғасырлар 
бойында жемісті табыстар сыйлады, одан бері Еу- 
ропа, ояну дәуірі олардың жеткен табыстарын қай- 
талады. Кейінгі заманға Сократ, Платон, Аристо
тель мирастары солар арқылы жетті. Осындай ой- 
лардың бір түсында «Хақиқат әр турлі. Ислам діні 
өз хақиқатын бар мусылман айтатын «иман» ішінде
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келтіреді. «Амантү биллаһи уә-малайкатиһи, уак- 
тубиһи уа-Русуллуһ» дейді. Онысы сайып келген- 
де шындықтың бәрі «Кәлам Шәрипте» айтылған 
да, болтан дегені». «Абай жолы» эпопеясында үзақ 
толғаныс, әңгімелесулердің бір түсында Сармол- 
ламен, мешіттің имам, мәзін, халфелерімен ис
лам туралы, пікірталасына түскендей болады. 
Олардың кейбір мінез-қылықтары ақынды дінге 
катысты біраз ой-толғаныстарға барғыздырады 
(«Тун-түнекте» тарауы).

Т. Әкім.

ИСМАИЛИ Мирзакалон (1908-е.ж.б.), өзбек жазу- 
шысы, аудармашы. 1946 ж. Ә-тің «Абай жолы» ро- 
манының «Татьянаның қырдағы әні» бөлімін езбек 
тіліне тәржімалады. Қазақ жазушысымен студент 
болтан кезінде бірінші рет кездесіп, әңгімесін 
естітеннен кейін алтан әсерлері туралы жазтан 
естелігінде («Мүхтар Әуезов туралы естелік». -  «Уз- 
бекистон маданияти» газеті, 1979, 18 маусым) үлы 
жазушының жастарта айтқан ақыл-кеңесі, ақ жар- 
қын мінезі, қарапайымдылыты мен кішіпейілділігі 
туралы ой түйеді. «Мүхтар ата тек қазақ халқының 
тана емес, сондай-ақ ол бүкіл совет халқының, 
соның ішіңде өзбек халқының да перзенті еді» деп, 
үлы суреткердің жарқын бейнесін есіне алады.

Қ. Сейданов.
ИСМАҚОВА (I с м а қ о в а) Айтул Серікқызы (1958 
ж. т.), әдебиет зерттеуші. Филология тылымының 
докторы (1999). «Қазақ көркем прозасы» (А., 1998), 
“Әдебиетте тоқырау болды ма?» («Жалын», 1990, 
N9 2), «Абай санасындаты көркем проза» («Қазак- 
стан Республикасы ҒА-ның хабаршысы. Филоло
гия сериясы», 1995, № 4), «Қазіргі ой-пікір және 
Абайдың мәңгілік мүрасы» («Халықаралық симпо
зиум», 1996, ҚазМУ баспасы) т. б. зерттеу еңбек- 
тері жарық керді. Кептеген тылыми еңбектері 
Ә-тің туыңдыларына арналтан. Бүл салада «М. О. 
Әуезовтің 20-жылдардаты көркем әңгімелерінің 
стилі» («Мүхтар мүрасы», А., 1997, 80-89-беттер) 
атты мақаласында қортансыздардың татдырын су- 
реттеу арқылы қотамдық түрмыстың мешеулігін, 
кертартпа адамгершілік көрінісін, биік рухани 
биіктікті айқын дәлелдеді деген. Ал «Қос бүлақ- 
тан нәр алтан» атты мақаласында үлы жазушының 
тәлім-тәрбие алтан ортасы туралы ой толтатан («За- 
ман-Қазақстан», 1997, 26 қыркүйек). «Возвраще
ние Плеяды. Алаш әдебиетінің экзистенциалдық 
мәселесі» атты тылыми монографиясында (2002) 
Ә-тің шытармаларын Алаш жазушылары туынды- 
ларының контексінде зерттеді. Ә-тің Ж. Аймауы- 
товты үстаз санатанын, «Ақбілек» романын кесіл- 
ген қолжазба түрінде өз үйінде сактатанын арнайы 
саралады. Ол мәтін күні бүгін Әуезов мүражайын- 
да сақтаулы. «М. Әуезовтың әдебиеттанушылық 
көзқарасы» атты мақалада А. Байтүрсынүлының 
«Әдебиет танытқыш» кітабымен сарындас тылы
ми түжырымдары баяндалады.

А. Далабаева.

ИСПАН ӘДЕБИЕТІ. Кастиль, баск, галисий, ка- 
талан тілінде қалыптасқан. Ол негізінен халықтық 
жырлар, орта тасырдаты «Андалузия әдебиеті» деп 
аталатын араб поэзиясы мен хикаяларының неті- 
зінде дамыды. Ф. де Рохастың (1446-1541) «Се- 
лестина», М. де Сервантестің (1547-1616) «Дон Ки
хот» романдары әлем әдебиетіндегі үлы туыңды- 
ларта айналды. Ә. «Дон Кихот» романын адамзат-
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тың ак.ыл-ойының және көркеіи к.иялының шыңы 
ретінде бағалады. Ғылыми-техникалық прогресс 
заманыңда көркем әдебиет токырауға ушырайды, 
оның келешегі жоқ деген бүкілодақтық ғылыми 
пікір таласы кезінде Ә. физик пен химиктердің 
біліктері керкемөнердің жаңа дәуіріне апаратын 
жолдың жасырын кілтін тауып беретін кемекшілер 
емес екенін, адамның жан дүниесін жеке бейне 
арқылы жан-жақты терең бере алмайтынын, бұл 
міндетті ада кылатын тек көркем өнер, сондағы 
Дакте, Шекспир, Сервантес, Гете, Толстойлар ға- 
на дей келіп, бул жөніндегі бірінші сөз -  әдебиет- 
тікі болмак деп, Сервантестің шығармасын өте жо- 
ғары бағалады Жазушы өзінің «Жалпы театр өнері 
мен казак театры» атты макаласында Кунбатыс 
Еуропаның ірі мемлекеттерінен атакты драматург- 
тер шыкты. Булардың драмалары сарайдың сал- 
танатты театрының жолымен кеткен жок -- Испа- 
нияда «акындык негізі» деп аталған Лопе де Вега 
салт театрын түзеді деп, оның әлем театрын да- 
мытудағы орнын ерекшелеп көрсетті. Сондай-ак 
Ә. испан поэзиясының улы тулғасы Федерико Гар
сиа Лорканың өр рухты, ерлікті, бостандыкты, 
махаббатты жырлаған өлендері мен драматургия- 
лык туындыларын ерекше унатты. Оның касіретті 
тағдырын етене сезіңді. Испан әдебиеті 20 ғасырда 
романтикалык реализм, сюрреализм, «ультраизм», 
реализм сиякты барлык ағымдардың ыкпалында 
дамыды. Республика мен монархияның арасындағы 
жанталасты курес олардың такырыптарына да, 
көзкарастарына да тікелей эсер етті. Қарама-кар- 
сы бағыттағы шығармалар жазылды. Д. Алонсо- 
ның, Р. Сеңдердің, С. Аркоңданың, X. Адериустың, 
Р. Альбертидің, Б. де Отероның, X. Гойтисолоның 
туындылары фашизмге карсы күрес рухын бей- 
неледі. Ә-тің «Роман туралы ойлар» (1951), «Ғасыр- 
дың бетін аныктап берген адам» (1949), «Жазушы 
толғанысы» (1952), «М. Әуезовтің сөзі» (1959) атты 
макалалары, «Абай жолы» роман-эпопеясының 
үзіңділері 1958, 1981 ж., ал «Қараш-Қараш окиғасы» 
повесі 1977 ж, «Советская литература» журналын- 
да испан тіліңде жарияланды.

Т. Жүртбай.

ИСРАЙЫЛ Акылбайулы (1895-1959), Абайдың 
немересі. Домбырада жаксы ойнап, ән салған. 
Аягөз каласындағы музыка мектебінде домбыра 
үйретуден сабак берген, устаз. Талай рет көркем- 
өнерпаздардың байкауына катысып, жүлделі 
орыңдарға ие болтан. Үш ішекті домбырада ойна- 
ған. Домбырасы, киімдері, мактау грамоталары 
Абай муражайының қорында сактаулы. Қарауыл 
ауылында кайтыс болтан. Абай ауданында, Жи- 
дебайдағы Абайдың музей уйінде кызмет істеген 
жылдары домбыра оркестрін курып, өнерпаздар- 
ды тәрбиеледі. Орыңцаған күйлері -  «Саймактың 
сары өзені», «Қос кыз», «Сарыарка», «Кеңес», «Бал- 
бырауын», «Адай», «Дунайская волна», «Осенняя 
мечта», «Птичка», «Саратов», «Краковяк» т. б. Фо- 
тосуреттері, алған грамоталары Абай муражайы- 
на койылып, көрсетіліп, насихатталып келеді. 
«Жаңа ауыл» газетінде 1940 ж. 15 казанда И-дың 
«Абай жэне эн-куй» деген макалась: жарияланды.
Э-пен араласып туртан. Ол кайтыс болтанда 
Мухтардың К Ө Ң ІЛ  айткан жеделхаты муражайда 
сактаулы.

М. Беіісенбаев.

ИСРАЙЫЛОВА КҮЛЗИПА (1925 ж. т ), Абайдың 
шөбересі. Акылбайдың улы -  Исрайылдың кызы. 
Мамандығы -  муғалім, әдебиетші. Шығыс Казак- 
стан облысының Зайсан каласыңда турады. Акын
дык өнерге бейім. Өлендері облыстык газеттерге 
жарияланып келеді. «Үрпаксөзі», «Ескерткіші атам- 
ның» сиякты өлендері Абай муражайының корын- 
да сактаулы. Әкесі Исрайыл мен шешесі Турар- 
дың тутынған дүние-муліктерін муражай корына 
өткізіп, оның өркендеуіне үлес косты. Ә. Исрайыл 
кайтыс болтанда жеделхат аркылы көңіл айткан, 
Кулзипа оны Абай муражайына тапсырды. 
ИСХАНОВ Бейбіт Жәлелулы (1962 ж. т.), тілтану- 
шы. Филология тылымының кандидаты (1990). 
«М. Әуезов Абай тілі туралы» атты зерттеуінде 
(1996) улы суреткердің казак тілі мәселелері 
женінде айткан пікірлеріне байланысты біраз 
мәселелерге токталып, жан-жакты талдау жаса- 
тан. Үлы каламгердің ой-тужырымдары әлі де ма- 
ңызды, кунды екеніне назар аудартан.
ИТАЛИЯ ӘДЕБИЕТІ. 6-12 тасырлардың арасын- 
да латын тілінде калыптаскан. Итальян әдебиетінің 
дәуірлеу кезеңінің улы тултасы -  Данте Алигьери 
(1265-1321) өзінің «Қудіретті комедия» атты атак
ты шытармасын жазды. Ф. Петрарканың (1304- 
74) сонеттері мен Дж. Боккачоның (1313-75) «Де
камерон» атты шытырманта толы романы дуние 
жүзі әдебиетінің алтын корынан орын алды. Ә. 
бул уш ірі түлтаның туындыларымен жас кезінен 
таныс болды. Ол езінің әлем әдебиеті туралы ой 
толтатан зерттеулері мен макалаларында «Декаме
рон» мен «Мың бір түннің», «Қудіретті комедия» 
мен Ш. Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылт- 
ан батыр» дастанының, Петрарканың лирикалык 
кейіпкері Лаура мен «Ләйлі -  Мәжнүннің» ташык- 
тык окитасы арасындаты байланысты салыстыра 
талдады. «Мәңгі жасайтын акын -  Шота Руставе
ли» атты макаласында: «Рас, бул дастанның дү- 
ниені сезіну сарынын алтаңда іштей көбірек уйле- 
сетін, сол заманда Руставели жырына иә колма- 
кол, иә бір тасымал аркылы эсер ете койды деп 
айтарлык пэлендей поэманы таба алмаймыз. Ал 
ол дэуірдің Данте Алигьери жазтан атакты «Қудай 
жолындаты комедиясын» алып, «Жортуылшыны» 
сонымен салыстырсак, мунда да Руставели поэма- 
сы озып түсіп отыратын жерлер бар. Әсіресе сер- 
гек, сыншы акылта кең epic бергендігімен озтын- 
дап отырады. Бунда акынның дүниетану шалымы 
мен акындык фантазиясы дін деген, улт деген тар 
курсаута тусалмайды» деген батыл тужырым жа- 
сайды. 16-19 тасырдың аралытында Дж, Бруно- 
дан (1548-1600) басталып, К. Гольдони (1707-93) 
драматургиясымен аякталатын «итальяндык театр» 
дэуірі» дүние жузінің сахна өнерінің дамуына ерек
ше ыкпап етті. Әуезов: «Жака заманты саж  теат- 
рының басы фарс, фастнахт-шпильде бар деп едік. 
Соларта туыс, жакын бір улгі Италиядан шыкты. 
Италияда да сарайдың салтанатты театры болтан. 
Бірак ол каншалык көркейіп, гүдденіп турса да, жо- 
ғарғы ретпен, онан жем ала алмаған. Көпшілік жа- 
ңадан күлкі ойындар шьғарады. Италияның коме
диясын ойнаушылар артистік өнерін кэсіп кылған, 
кэдуелгі калыптанған ойыншылар болатын. Булар 
каладан далаға кыдырып жүріп ойнайды. Әңгі- 
мелер еддің салтынан, эдет-ғурпынан, сол заманғы 
өмірінен (алынды), әңгіменің ішіндегі адамдары 
сол заманғы кеп халыкка тегіс белгілі болтан 
күлкілі адамдар болады» деп, Итгілия театрының 
ерекшеліктерін жан-жакты таддады (Шытармала-



Ищағы
Жағыпарқызы.

рының 50 томдық толық ба- 
сылымьі, 1998, 3-том, 26-27- 
беттер). Өнері алға дамып кет- 
кен жұрттардың табыстары- 
мен таныстырып, сондай 
мүмкіндіктің қазақ топыра- 
ғында да бар екендігін сара- 
лап; «Италияның комедиясы 
артистік, ақын сияқты өнерлі 
болуын керек қылушы еді. 
Сол шартты Италиядай зейін- 
ді, туысы өткір, шешен елдің 
орындауына әбден жараған. 
Комедияның негізі, көбінен 
еддің өз аузында журген кул- 

кі әңгімелерден туды. Қазақ өмірінен мундай кулкі 
әңгімелердің мысалын іздесең, Алдар көсе, Жи- 
ренше шешен, иә болмаса, бергі замандағы Тор- 
сықбай, Айдарбек сияқты көп кулдіргі қулардың 
әңгімелері әбден уйлесуге болады» деген пікір 
білдірді (сонда, 28-бет).

Т. Журтбай.
ИТБАЕВ Ережеп (1885-1936), заңгер. «Алашорда» 
кеңесінің және «Алаш» укіметінің мушесі. Ә, Се
мей губерниялық комитетінің қазақ бөлімінің мең- 
герушісі (1919-21), Губкомның төрағасы (1921) қыз- 
метін атқарған кезде И-ты заң және сот бөлімінің 
меңгерушісі етіп тағайындаған. Ә-ке ақыл-кеңес 
берген. Үлтаралық даулы мәселелерді шешуге ті- 
келей араласып отырған. Әсіресе, қазақтар мен қо- 
ныстаһіушылар арасыңдағы кісі өлімі мен жер мә- 
селесіне қазылық жасап, ар-ожданды қорғау ісінде 
ерекше белсенділік танытқан. Ә. мемлекет ісінен 
шеттетілгеннен кейін қызметтен кетуге мәжбур 
болады, Кейін Семей, Алматы, Қарағаңды облыс- 
тарының аудандарыңда заң мекемелеріңде жумыс 
істеді. 1936 ж. Семей қаласыңда қайтыс бодды.

М. Бейсенбаев.
ИЩАҒЫ Жағыпарқызы (1923 ж. т.), Абайдың шө- 
бересі. Әкесі Жағыпар -  Мағауияның баласы. Әке- 
шешесінен ерте айырылған. 1934 ж. Семей қала- 
сыңдағы мектеп-интернатта тәрбиелеңці, 1942 ж. 
өз еркімен майданға аттанады. Ол Қиыр Шығыста- 
ғы Харбин қаласында әскери авиация эскадрилья- 
сйңда ұшақ технигі міндетін атқарды. 1945 ж. май- 
даннан оралып, Қыздар педагогика институтын 
бітіреді, қызметке орналасады. 30 жыддан астам 
уақыт Суландыру және су шаруашылығы ми- 
нистрлігіңде инженер, аға инженер, кадр бөлімінің 
аға инспекторы болып істеді. Атасы Абай мен 
оныңурім-бутақтары, Ә. туралыестеліктерінунтас- 
паға жазып, ақынның Семейдегі мұражай-қоры- 
ның қолжазба қорына тапсырды. Сонымен коса 
Абай ұрпақтарының суреттері мен оған қатысты 
деректерді де өткізді. Кәмила Мағауияқызы мен 
Ә-тің отбасылық тағдыры туралы естелік жазды. 
Әуезов И-ға жоғары оқу орнына тусуге, оны бітір- 
геннен кейін қызметке орналасуға кемектесті, Ал
маты каласынан пәтер алуға қол ушын берді.

М. Бейсенбаев.
ИЮНЬ ЖАРЛЫҒЫ (1916 ж.), патша укіметінің Ре- 
сейдің «буратана» халықтарының ер азаматтарын 
майдандағы қара жұмыстарға шақыру туралы 1916 
ж. 25 маусымда шьғарған жарлығы. Жарлық бой- 
ынша Казахстан мен Орта Азияның тұрғылықты 
халықтарының 19 бен 43 жастың (кейін бұл 31 жас- 
пен шектелді) аралығындағы азаматтары алынуға 
тиісті еді. Отарлық жуйенің шенеуніктері мен бо- 
лыстық әкімшілік өкідцерінің айтарлыктай бөлігі
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байлардан пара алып, олардың балалары мен ту- 
ыстарына тиіспей, кедей-кепшіктерді алынатын- 
дар тізіміне көптеп тіркеді. Мұның устіне патша 
жарлығының шарттарына сәйкес казак кауымы- 
ның белгілі топтарының өкілдеріне жеңілдіктер 
берілді. Болыстар мен ауыл әкімшілігінің кызмет- 
керлері, төменгі полицейлік тендер (жергілікті 
халыктан шыккан), имамдар, молдалар, майда 
несие мекемелерінің кызметкерлері, окушылар, 
дворяңдар мен кұрметті азаматтар майдан жумы- 
старына алынбады. Осының бәрі букараның ашу- 
ызасын тудырып, 1916 ж. ұлт-азаттык көтерілістің 
басталуына турткі бодды. Осыған карамастан, 150 
мыңға жуык казак жігіттері майданның кара жұмы- 
старына алыңды, Ә, 1916 ж. улт-азаттык көтеріліс 
такырыбына және оның басталуына турткі болтан 
патшаның маусым жарлығына «Қилы заман» ро
маны мен «Тунгі сарын» пьесасында айтарлыктай 
орын берді. Ал «Социализм дәуіріңдегі Орта Азия 
мен Казахстан халыктары әдебиетінің дамуы ту
ралы» жене «Социалистік ұлттар әдебиетінің даму 
ерекшеліктері» деген макалаларында 1916 жылғы 
ұлт-азаттык көтерілісінің шығу себептерін, 
кейінірек бул такырыпка жазылған көркем шығар- 
маларды атап көрсеткен.

к. Нурпейіс.

КАМАЛОВ Конысбай (1939 ж. т.), каракалпак 
әдебиет зерттеушісі. Филология ғылымының док- 
торы (1990), профессор (1991). Өзбекстан жене Ка- 
ракалпакстан Республикаларының еңбек сіңірген 
мәдениет кызметкері (1990). Көптеген көркем шы- 
ғарманың және ғылыми-зерттеу кітаптарының ав
торы. Академик-жазушы Ә-тің «Өскен өркен» ро- 
манынан узінді аударып, «Жаңа әулет» деген ат- 
пен «Әмудария» журналының 1977 жылғы 9-санын- 
да жариялаған (59-70-беттер), Ә-ке арнап «Дала 
буркіті» деген макала жазды (Камалов К- Дала 
буркіті, жинак, Нөкіс, 1990).

К. Хамидоллаев.

КАМАЛОВ Сатыр Айтматамбетулы (1905-1938), 
жазушы, драматург. «Ер Тартын» драмасын (1937), 
«Ер Тартын» операсының либреттосын (музыкасы 
-  Е. Брусиловскийдікі) жазды. Ә. 1936 ж. 5 тамыз- 
да «Казак әдебиеті» газетінің тілшісіне берген 
«Тартын» туралы» интервьюінде: «Сатыр бурынты 
халык аузындаты батыр жырын сол куйінде алма- 
тан, ол батыр жырын тек кана тема ретінде пайда- 
ланып, өзінше молайтып, тереңцетіп, кеп жерінде 
баска жаңа уакиталар кіргізіп жасай білген» деп, 
Ә Д ІЛ  батасын берген. Ал «Алташкы эсер» макала- 
сында «Ер Тартын» операсы жөнінде әңгіме коз-
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ғап, оқиғасы қызықты әрі тартымды шығарманың 
дүние келгенін, «барлық үлкен бұйымдарының 
(бұған кіретіндер: пьесаның мазмұны, режиссердің 
басшылығы, актер ойыны және композитор, 
суретші, би басқарушысының ісі сияқты элемент- 
терінің) барлығы әдемі боп туысып, үйлесіп, біте 
қайнасқан түтастықпен шыққанын, барлық опера- 
ны бір мол мүсінді көркем шығармаға айналды- 
рып тұрған айқын стиль барын айтып, кейбір 
кемшіліктерін де жасырмаған.

Ш. Елеукенов.

КАНТ Иммануил (1724-1804), неміс философы, 18 
ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың басындағы 
немістің классикалық философиясының негізін қа- 
лады. Ойлаудың диалектикалық принциптерін не- 
гіздеу К. философиясынан басталды, Оның ақыл- 
ойды сынаған еңбектері халықтар арасыңдағы ты- 
ныштықтың орнауын уағыздайды, Кант филосо- 
фиясының кұндыльғы -  тсілдауларыңдағы диалек- 
тикалық идеяларыңца жатыр, Оны материалистер 
де, идеалистер де өз түрғыларынан қарап бағалады, 
сынады. Ә. жоғары оқу орындарында философия- 
дан оқыған дәрістеріне дайындығы негізінде Кант 
философиясына да катты көңіл аударды. 
Конспектілеріңде ол туралы айтылады. Оның шы- 
ғармаларын оқығаңдағы белгі-сызулары кездеседі.

Г. Әкім.
КАПУТИКЯН Сильва (Сирвард) Барунаковна (1919 
ж. т.), армян ақыны. КСРО Мемлекеттік сыйлығы- 
ның лауреаты (1952), Арменияның еңбек сіңірген 
мәдениет қайраткері (1970). Ә-пен іскерлік және 
достык қатынаста болған, КСРО Жазушылар ода- 
ғының әр турлі жиындарында кездесіп, пікір алы- 
сып түрған. Қазак жазушысына арнап 1946 ж. «Қа- 
зақстанда» деген елең жазды. Онда Мүхаңның 
бауырлас халықтарға ортақ екенін, өмірдің езіндей 
нәрлі де көркем туындыларының мәңгі жасайты- 
нын жыр еткен («Менің бауырларым», жинақ, М., 
1952, 60-бет).
КАРАМЗИН Николай Михайлович (1766-1826), 
орыс жазушысы, тарихшы, сыншы. Ә. езінің «Әде- 
биет тарихы» монографиясының «Батырлар әңгі- 
месі» деген бөлімінде қазақ әдебиетінің өзге ел 
әдебиетінен белек біткен ерекшелігі -  халық әде- 
биетіңде әйелге үлкен орын бергенін мысалға кел- 
тіре отырып: «Орыс әдебиеті сияқты үлкен елдің 
ескі әдебиетін алсақ, бүларда көп заманға шейін 
әйел аты аталмай, орысқа 17 ғасырға шейін әде- 
биет шеңберінде әйел кірмеген. Ескілікті былай

М. Әуезов пен С. Капутикян.

қойып, жазба өнері туған соң, әдебиеттің сал- 
танатты (классицизм) дәуірінде әйел аты аталса, 
махаббат үшін ғана аталады. Бірақ әйел жар есе- 
бінде, ДОС пішінінде көрінген емес. Еркекке дос 
болатын әйелді орыс әдебиетінде ең алғашқы 
кіргізген ақын Карамзин ғана болады» деп, қазақ 
батырлар жырының ересі биік екенін айтқан,

Ж. Мотабекав.
КАРИМ Мүстай (шын аты-жені; К а р и м о в  М у с 
т а ф а  С а ф а ү л ы ;  1919-2005), башқүртақыны, 
қоғам қайраткері. Башқүртстанның халық ақыны 
(1963). Соц. Еңбек Ері (1979). КСРО (1972) және 
Ресей (1967) Мемлекеттік сыйлықтарының, Лениңцік 
сыйлықтың (1984) лауреаты. Ә-пен бүрынғы КСРО 
Жазушылар одағының жиындарында кездесіп, пікір 
алысып жүрген. Қазақ жазушысының 90 жылдық 
мерейтойына арналған салтанатты мәжіліске қаты- 
сып (Алматы, 1987 жылғы 25 қыркүйек), сез сөйледі. 
Онда Ә-пен ондаған жыддар бойы қарым-қатынас 
жасап, ұлы суреткердің ақыл-кеңесін алғанына ри- 
зашылығын білдіріп, биік адамгершілік қасиетіне 
бас иеді («Мухтар Ауэзов и современная литерату
ра», А., 1989, 28-29-беттер). Мүхаңның ЮОжьщдық 
мерекесіне байланысты жеделхат жолдап, Ә-тің 
рухани бай, еміршең шығармалары кейінгі буын 
үрпақтар үшін мәңгілік тағылым болып қалмақ деп 
жазды («Егемен Қазақстан», 1997, 2 казан).

Н.Акбай.
КАСТАНЬЕ Иосиф Антонович (т.-е. ж. б.), тарих
шы, этнограф. 19 ғасырдың 2-жартысы мен 20 га- 
сырдын бас кезінде өмір сурген. Ташкентте, Тур- 
кістаңда турган. Неплюев кадет корпусында фран
цуз ТІЛ ІН ІҢ  мүғалімі, Орынборда Ғылыми архив ко- 
миссиясынын мүшесі жене вице-президент! (1912), 
музейде сактаушы бодды. Қазақтардың тарихын, 
этнографиясын, археологиясын, фольклорын зерт- 
теген, ескі едеби мүраларды жинаған. «Кене Қазақ 
даласы жене Орынбор өлкесі» (1910) атты еңбегіңце 
казак РУ лары мен хандыгы туралы кұнды мәліметтер 
келтірген. Ә. «Қозы Көрпеш- Баянсұлу»зерттеуінде 
жырдың таралуына К-нің көп еңбек сіңіргенін атап 
көрсеткен. Оренбург музейінің баскарушысы, орыс 
тарихшысы Кастанье өзінің «Қазак даласы мен 
Орынбор өлкесінің белгілері» дейтін кітабында 
«Қозы Керпеш Баян сүлу» жырының он түрлі 
нүскасынан дерек береді. Және езі сол кітапта бұл 
жырдың толык аудармасын берген, осы аударма 
аркылы баска орыс зерттеушілері дастанның маз- 
мүнымен таныскан деп жазады.
КАСУМОВ Имран Ашимоглы (1918-1981), әзір- 
байжан жазушысы, драматург. Әзірбайжанның 
халык жазушысы (1979). К-тың сценарий! бойын- 
ша түс!р!лген «Тең!зд! багындыргаңдар» фильміне 
Ленинд!к сыйлык бер!лд! (1961). Ә-т!ң 80 жаска 
толуына арналган салтанатты кеште (А., 1977, 23 
кыркүйек) сөз сейлеп, үлы суреткер өз!н!ң «Абай 
жолы» романында дәстур мен буг!нг! заманды 
б!ртутас ет!п күйып шыккан; бүл талантты шыгар- 
маның т!л! барлык халыкка түс!н!кт!; Ә. -  ез! ем!р 
сур!п, жем!с!н көрген б!р дәу!рд! акыл-ойымен, 
журег!мен баурап алган аса кернект! жазушы; 
үлкен талант тамыры өте тереңге кеткен, д!ң! көкке 
карай ерлеген алып агаш сиякты; Ә. осындай ед! 
деген шын жүректен («Мүхтар Әуезов -  совет 
әдебиет!н!ң классиг!», А., 1980, 37-бет).

Н. Баутан.
КАТАШ Сергей Сергеевич (1925-2003), алтай әде- 
биет зерттеуш!с!. 1958 ж. «Қазак және алтай эпо- 
сын салыстыра зерттеу тәж!рибесі» деген такырып-
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 та каңдидаттық диссертация 
қорғаған. Ғылыми еңбектері 
халық ауыз әдебиетін зертте- 
уге арналған. Ә, өзінің «Қозы 
Көрпеш -  Баян сұлу» атты 
еңбегінде Каташтың зерт- 
теуінде «Қозын Еркеш» қана 
емес, Алтай елінде «Қозыке 
-  Баян ару», «Қозыке -  Баян 
сұлу» деген аттармен біреу- 
лері қазақ жырына өте жақын, 
тағы бірі ол жырдан қашаң- 
дау болса да, негізінде осы 
«Қозы Көрпеш» жырымен же- 

лілес бірнеше халық жыры бар екені анықталды 
деп атап көрсеткен.
КАУШУТОВ Ата (1903-1953), түрікмен жазушы- 
сы. Үлттық проза мен драматургияның негізін са- 
лушылардың бірі. Ә. «СССР халықтары әдебиет- 
терінің өркендеуі» атты зерттеуіңде К-тың «Копет- 
Даг» романы «қайшылыққа молырақ ұшьірайтын 
геройларының басындағы конфликтер салмақ- 
ты, қызықты болып шыққан», бірақ сол кездегі 
ромаңцардың көпшілігіне тән кемшілік -  «махаб- 
бат жайы аса солғын, отсыз» қалыпта бейнелен- 
ген деп жазған.
КАЧАЛОВ (шын фамилиясы: Ш в е р у б о в и ч )  
Василий Иванович (1875-1948), орыс актері. КСРО 
халық артисі (1936), КСРО Мемлекеттік сыйлығы- 
ның лауреаты (1943). 55 рел орындады. Ойнаған 
кейіпкерлерінің психологиялық характерін ашуға 
талпынып, биік идеяларды мұрат тұтты. Радио мен 
эстрада концерттеріне қатысып, көркем сез оқудан 
шеберлігін танытты. Үлы актер қайтыс болғанда, 
Әуезов «Ауыр каза» деген қазанама-мақаласын 
жазып, театр шебер жазылған драмасыз емір сүре 
алмайтыны сияқты, драматургия да К-тардай да- 
рынды актерлерсіз емір сүре алмақ емес деп, 
өнердің орны толмас қазаға душар болғанын айт- 
қан («Литературная газета», 1948, 2 қазан). 
КӘДІРБАЕВ Сейдазым (1885-1937), заңгер, ад
вокат. Алаш қозғалысына қатыскан. Ә-ке байла- 
нысты архивтерде кездеседі. Гүлнар Міржақыпқы- 
зы естелігіңде Қызылордада біздің үйге таяу Маль
ков көшесінде Н. Құлжанова, Сейдазым Кәдір- 
баев, Әлімхан Ермеков семьялары тұрды деп еске 
алады («Бес арыс» кітабы). Кейін Сейдазым жер 
аударылып, 1934 ж. Воронежде тұрған. 1930 ж. 
Ә-пен бірге Алматыда қудалауға ұшыраған. Тағы 
да Гулнар әкем мерген еді, аңнан оралар кезде 
құрдастары Елдес Омаров, К. үйге күн бұрын келіп 
отыратын, қалжыңдасатын деп, олардың арасын- 
дағы достық байланысты одан әрі кеңейтіп жаз- 
ған. Мухтармен түскен фотобейнесі сақталған.

М. Бейсенбаев.
КӘКІТАЙ ( Ғ а б д ү л х а к і м )  Қунанбаев (1869- 
1915), әдебиетші, Абайдың інісі Ысқақтың баласы. 
Абай мұрасын жинап, бастыруда зор еңбек еткен. 
Үлы ақынның алғашқы таңдамалы елеңдерінің жи- 
нағын Ілия Боранганскийдің Петербургтегі баспа- 
ханасыңда 1909 ж. шығарды. Кітаптыңсоңынаақын- 
ның өзі жазған өмірбаянын енгізген. Шығармаларға 
өзінше тадцау жасап, «Ой туралы», «Өзі туралы», 
«Ел туралы», «Ғашықтық туралы» деген тақырыгггар- 
ға бөлген. Ә. «Абай (Ибраһим) Құнанбайулы (1845- 
1904)» атты монографиясында Абай мурасына 
еңбек сіңірген, Абай өзі тәрбиелеп, баулыған, жас 
журтшылықтың көрнекті өкілі болған Кәкітай Ыс- 
кақулының еңбегін айрықша айту керек деп, К-дің

КӘМИЛА 311

еңбегіне биік баға берген, К. шығарған бул жинақ 
Абайдың Қазақстан елкесіне танылуына себепші 
болғанын атай келе, улы суреткер: «Түгел шықпаса 
да, таңдалып топталған елеңдердің езі-ақ Абай 
ақын Батыс Қазақстан, Сыр бойы, Алатау елкесі, 
бүкіл Орталық Арқа қазақтарына түгел даңқты, 
қадірлі ақын боп таныла бастады» дейді.

Қ, Мукаметханов.
КӘКІШЕВ Тұрсынбек (1927 ж. т.), әдебиет зерт- 
теуші, жазушы. Филология ғылымының докторы 
(1972), профессор (1973). Казахстан Республика- 
сының еңбек сіңірген ғылым қайраткері (1979). 
Ғылыми еңбектері қазақ әдебиеті мен сыны тари- 
хына арналған. С. Сейфуллин, С. Ерубаев, С. Шә- 
ріпов, Ж. Тілепбергенов, Е. Бекенов сынды жазу- 
шылардың мұраларын жарыққа шьгаруға ат салыс- 
ты. «Асылдың сынығы» (1971), «Парасат» (1977), 
«Кемеңгер ғибраты» (1977), «Өрелі ойлар» (1985), 
«Мәңгілік Мұхтар» (1987) деген мақаларында 
Ә-тің шығармашылық шеберлігін баяңцаса, «Қырық 
күңдік кемдікті ұмьггпайын» деп еді» естелігіңде («За- 
ман -  Казахстан», 1997, 1 мамыр) ұлы жазушыдан 
тыңдаған лекциялары туралы ой толғаған.

Н. Ақбай.

КӘМӘЛИЯ (К ә м ә ш; 1870-1962), Абайдың келіні, 
Ахылбайдың баласы Әубәкірдің әйелі. Жидебай- 
да тұрған. Одан Капселем, Әлихан туған. Ас-суын 
әзірлеп, киім-кешегін тігіп, ахынның шығармашы- 
лыхпен шұғылдануына жағдай жасаған. 1941 ж. 19 
наурызда Абай ойнаған тоғызхұмалахтың таста- 
рын, тахтасын, тері халташасын, 3 жасанды тісін, 
фотосуреттерін мұражайға тапсырған. Абай тура
лы естеліктері жарияланған («Әдебиет және искус
ство», 1940, №9). Мұхтар К-мен араласып, харым- 
хатынас жасап тұрған, ұлы ахын туралы талай 
әңгімелерін тыңдаған. 1945 ж. 15 тамызда Казах
стан укіметі Абайдың туғанына 100 жыл толуына 
байланысты оның туыстарына емірліх зейнетахы 
тағайындағанда, Мұхаң К-ға да зейнетахы алып 
берген,

М. ьеисенбаев.

КӘМИЛА Мағауияхызы (1900-1932), жазушының 
ехінші әйелі. К. -  Абайдың немересі. Ол молда- 
дан ескіше сауат ашхан. Тобыхтының Мамай ру- 
ынан шыххан Мұсабай болыстың Шыныбай атты 
баласына тұрмысха шығып, кеп кешіхпей ажыра- 
сады. Кейінірек ағасы Жағыпар Мағауияулының 
холында жүрген кезінде Ә-пен көңіл хосып, ота-

М Карим, 3. Шашкин, Н. Хикмет, М. Әуезов. 50-жыпдар.
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сады, Бөріліде тұрады, Одан Зере мен Мағрипа 
деген екі қыз бала көреді, бірақ олар жастай қай- 
тыс болған, Тәркілеу зұлматы кезінде ерлі-зай- 
ыптылар еріксіз ажырасады. Алайда К. ұлы жазу- 
шының қызы Мүғамиланы тәрбиесіне алып, кутіп 
қараған. Бір-біріне өгейлік танытпаған. Бірі бала- 
лық ниетпен, екіншісі аналық пейілмен бір-бірінен 
ажыраспастай болған. К. Шығыс Қазақстан об- 
лысындағы Убо-форфост деген жерде Жағыпар 
ағасының қолында дүниеден өтеді. Сүйегі Шуль- 
ба су-электр станциясының астында қалатын бол- 
ғандықтан, 1982 ж. қазып алынып, Ақшоқыдағы 
Қүнанбай әулетінің зиратына қойылды. К. Абай 
әндерін нәшіне келтіріп, шебер айтатын әнші бол
тан. Оның жүбайы Мүхтарды сағынып, қүсалық- 
пен шығарған бірнеше арнау өлеңдері Абайдың 
әдеби-мемориалдық мүражайыңда сақтаулы түр. 
КӘМШАТ, Қүнанбайдың Айғыздан туған қызы. 
Ағайын арасындағы жанжалдың қүрбаны. Ә-тің ел 
аузынан жинаған деректерінде мынадай жолдар 
кездеседі: «Жанжал артынан Бөжей мен Қүнан- 
байға ағайын: «Екеуің кісі алыс» дейді, Қүнанбай 
Смағүлмен туысқан қызды асырауға Бөжейге 
береді. Ол қыз өледі. Жаман асырап өлтірді деседі 
екен» (№ 29-папка, 171-бет). «Абай жолы» эпопея- 
сында бүл жағдай сол к,алпында суреттеледі. Қар- 
қаралыдағы билер шешімі бүлжытпай орындала- 
ды. Қызды алып кетердегі көрініс шығармада: 
«Бөжейлер жайғасып отырғаннан кейін, осы 
бөлмеге Қүнанбай да кеп кірді. Қасында Қаратай, 
Майбасар, Қүлыншақ сияқты нөкерлері көп екен. 
Ертеңінде Бөжейлер жүрер кезде Абайдың Қар- 
қаралыда естіген жат сөзінің шешуі жетті. Өз үйіңде 
жер бауырлап жылап, Айғыз жатыр екен. Қарабас 
мүның қолынан Кәмшатты алып, шарт киіндіріп, 
үлкен үйге апарыпты. Екі көзі қарақаттай жайна- 
ған әппақ Кәмшат мүндағы барлық үлкендерге: 
«Аға, ата! Ата, аға!» деп, кішкентай нәзік саусақ- 
тарын созып жапт-жалт қарайды» деп суреттелген 
(«Абай жолы», «Шытырманда» бөлімі). К. ауру 
дегеңді естіп, Абай Ғабнтхан молданы ертіп Бөжей 
аулына барғанда көргені былай баяндалады: «Жы- 
лаған Кәмшат екен. Ол қонақтардың оң жағында 
бір жаман жыртық жаялықтың үстінде бук тусіп 
жылап жатыр. Басында жастық та жоқ. Тек бір 
жаман жыртық шапанның жеңі жасталыпты... 
Бүрын топ-толык КЫЗЫЛ шырайлы, қарақат көзді 
Кәмшат қазір сатқак үрғандай арықтап, қүп-қу 
шөлмектей боп қалыгтты. Қол-аяғы шидей. Бетінде 
ғазап пен сор көлеңкесі бар сияқты. Кірпіктері 
үзарған, екі үрты кәдімгі қайғы шеккен, аштық 
көрген үлкен адамдардың бетіңдей боп, тозығы 
жетіп, жиырылып түр». К-тың өлімі ағайын арасын 
одан әрі салқындатып, алшақтата туседі.

Т. Турғанбаев.
КӘРМЕНОВ Жәнібек (1949-1992), әнші, сазгер, 
жазушы. Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген артисі, Қүрманғазы атындағы Алматы 
мемлекеттік консерваториясының профессоры. 
Жастар мен студенттердің 1985 ж. Мәскеудеөткен 
Дүниежүзілік фестивалінің дипломанты. Қазақтың 
дәстурлі халық әндері мен фольклорлық-этно- 
графиялық музыка мүраларын зерттеуші. Біржан, 
Ақан, Сегіз сері, Үкілі ЬІбырай, Әсет, Естай, Мүхит, 
Кенен, Шашубай, Садыққожа, Кемпірбай, Мүха- 
меджан, Шәкәргм әндерінжинап, халықкажеткізді.

Кәмила
Мағауияқызы.

«Қазақ әндерінің антология- 
сын» қүрастырды (1990, 1-2- 
кітап). Әміре мен Жүсіпбектің,
Манарбектің әншілік дәстүрін 
одан әрі жалғастырып, дамы- 
тута ерекше үлес косты. Кон
серватория жанынан бір 
кездері Ә. үсыныс еткен, бірақ 
жузеге аспай қалтан халық 
музыкасы мен фольклоры ка- 
федрасын ашты. Жәнібек 
Абай әндерін нәшіне келтіріп 
орыңцады. «Абай жолы» эпо- 
пеясындаты әндер», «Абай 
жолы» эпопеясындаты сал- 
серілердің әндері», «Абай әндері», «Мүхтар Әуезов 
және ән», «Шәкәрімнің әндері», «Абай әндері», т. 
б. телехабар теледидардың алтын қорына қабыл- 
данды. «Тегімді менің сүрасаң», «Қарашада өмір 
түр», «Әнім сатан аманат», «Журегім нені сезесің», 
«Бәйтеректің тамыры» іспетті әңгімелерінде Ә-тің 
ән мен күй енеріне деген ыстык ықыласын, енер 
адамдарына жасатан камқорлықтарын нақты де- 
ректер негізінде суреттеді.

Т. Кудакелдіүлы.
КӘРІБАЕВА Бақыт (1943 ж. т.), әдебиет зерттеу- 
ші. Филология тылымының докторы (1994), Негізгі 
тылыми еңбектері әдебиеттегі көркемдік мәселе- 
сіне арналтан. «Абайтанудаты олқылыктар және 
реализм мәселесі» («Жүлдыз», 1995, №11), «Әуе- 
зовтану ілімінің маңыздыльғы» («Ана тілі», 1998, 3 
желтоқсан), «Әуезов -  әлемдік түлта» («Қазақ әде- 
биеті», 1999, 9 шілде) т. б. мақалаларында Ә-тің 
атартушылық көзқарастары, дәстур жалтастыты 
жөнінде өрелі пікірлер айтқан.
КӘРІБЖАНОВ Фазыл Кәрімүлы (1912-1960), мем- 
лекет және партия қайраткері. Омбы жүмысшы фа- 
культетін (1933), Сібір ауыл шаруашылық институ- 
тын (1938) бітірген. Партия, кеңес органдарында 
басшы қызметтер атқарды. Зиялы қауым екілде- 
рімен жиі кездесіп түртан. Қазак әдебиетін, тари- 
хы мен мәдениетін жетік білген. Кернекті ақын- 
жазушылармен ой бөлісіп, пікірлес болтан. Ә. өзі- 
нің кунделігіне: «Фазыл Кәрімүлына сенуге бола- 
ды, оның адамгершілігі жотары, жаны жайсаң, мен 
мүндай адамды кездестіргеніме қуаныштымын» 
деп жазыпты («Казахстанская правда», 27 желток- 
сан, 2002 ж.).
КӘРІМӘкірәми Алтай (1921-2005), аудармашы. 1929 
ж. әкесі тәркілеуге іліккен соң, Қытай еліне конью 
аударады. Шәуешекте казакша мектепте окып 
жүріп, кытай тілін үйренеді. Орыс, кытай тілдерін 
еркін меңгеріп, аудармамен шүтылданады. Қьггай 
Республикасының әнүранын, Мао өлеңдерін казак- 
шата, Абайдың жырларын т. б, кытайшата тәржі- 
малайды. 1957 ж. Шынжаң жазушыларының күрыл- 
тайында Ғ. Мусіреповтің сейлеген сезін кытай тіліне 
аударады. Казак елінің бір керкем шытармасын 
аударута ниет біддіргенде, Ғабең «Абай жолы» эпо- 
пеясын үсынады. К. ізгі ниетін білдіріп, Ә-ке хат 
жазады. Мүхаң жауап хатыңда К-нің Балкаш Бапин 
аркылы жоддатан хатын алтанын, «Абай» романын 
кьдай тіліне аудару талабының жаксы талап екенін, 
егер «Абай» романы үлы кытай тіліне аударылса, 
ол тек екеуміздің зор мактанышымыз болып кана 
калмастан, исі казак халкының Алатаудай зор мак- 
танышы болатынын жазып, ризалык сезімін 
біддірген. Бірак кытай тыңшылары «байдың түкы- 
мы, шетелмен байланыс жасадың» деп айыптап.



25 жылға соттайды. Тек 1976 ж. қүтылып шығады. 
Қазақстанның Қытай Республикасындағы елшілі- 
гіне хат жолдап, атамекенге оралуды өтінеді. Бул 
жолы Мухаңның баласы Мұрат Әуезовпен хат жазы- 
сып хабарласады. Сөйтіп К. тарихи отанына, Ал- 
матыға оралады.
КӘСІБИ СӨЗДЕР, белгілі бір кәсіпке не маман- 
дыққа байланысты к.олданылатын сездер немесе 
сез тіркестері. Мұндай сөздер маман адамдарға 
ғана түсінікті. Басқа сездерден айырмашылығы -  
К. с-де балама болмайды. Олар әдеби тідді байы- 
туға көп септігін тигізеді. «Өскен еркен» романын- 
да, Оңтүстік сапарынан жазылған мақала-очерк- 
терінде жергілікті кәсіпке, шаруашылыққа қаты- 
сы бар сөздерді мол келтірген (пәлек, шит, коза- 
пая, жегене, көсек т. б.). Жазушы өзінің «Тіл және 
әдебиет мәселесі» атты мақаласында отырықшыл- 
дық, егіншілік кәсібіне байланысты, өсімдік атау- 
лары, кершілес қазақ аудаңцарына, облыстарына 
іиол сіңген өзбек сөздерінен, татар сездерінен 
қашудың жен емес екенін айтқан. Керісінше, он- 
дай сөздерді пайдалану арқылы әдеби тілімізді 
байыта беруді коштаған.

Ш. Сарыбаев.
КЕДРИНА Зоя Сергеевна (1904-1992), әдебиет 
сыншысы, ғалым, аудармашы. Филология ғылы- 
мының докторы (1974). Өзбекстан Республикасы 
Бируни атындағы Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1970). Қарақалпақстанның еңбек сіңірген 
ғылым кайраткері (1979), Қазақстанның еңбек 
сіңірген мәдениет қызметкері (1981). Қазақ әде- 
биетінің, оның ішівде Ә-тің жанкуйер достарының 
бірі. 1932 ж. Ә-пен танысып, қазак әдебиеті тура- 
лы пікір алысады. Бул таныстық тығыз шығарма- 
шылық достыққа уласып, өмірлерінің соңына дейін 
узілмейді. Ол Ә-пен бірігіп, I. Жансугіровтің «Дала» 
дастанын (1933), Б. Майлиннің, Т. Жароковтың 
өлеңдерін орыс тіліне аударды. Ол қазақ әдебиеті 
мен улттар әдебиетінің өзара байланысы туралы 
«Қайнар бұлақтың кезінен» (М., 1960; А., 1966), 
«Заманауилык -  совет әдебиетінің жаны» (М., 
1960), «Ең бастысы -  адам» (М., 1972) атты моно- 
графиялар жариялады. Сыни-зерттеушілік, аудар- 
машылык жолы Ә-тің шьғармашылығымен тікелей 
байланысты. Ол езінің әрбір зерттеуі мен 
мақаласында жазушының шеберлігі мен ұлттық 
ерекшелігінебасатокталып, унемі назарындауста- 
ды. Сыншының «Мұхтар Әуезов» атты (М., 1951) 
монографиясы улкен әдеби пікір туғызды. «Прав
да» газетінің 1953ж. 30 каңтар кунгі санындажария- 
ланған П. Кузнецовтың «Сынау орнына мадақтау»

3. С. Кедрина, Е. Лизунова, М. Әуезов.
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атты байбаламшыл мақаласы жазушыны да, 
зерттеушіні де саяси кысымға ұшыратып, екеуі де 
қызметтерінен шеттетілді. Қазақстан Жазушылар 
одағының пленумында талкыланып, бұл моногра- 
фияға теріс ниетті, қате бағытта жазылған, зерт- 
теуші жазушының ултшылдық пиғылын касақана 
ашпаған, сынап айтпаған, «сынау орнына мадақта- 
ған» деген кінә тағылды. Ол кітап қайтып басыл- 
ған жоқ. Ғалым бұдан кейін де Ә-тің шығармала- 
ры женіңде әр жылдары 30-ға жуық сыни-зерттеу 
мақалалар жазды. Сонымен қатар Ә-тің керкем 
шығармаларын аударуға да белсене қатысты. Ол 
«Абай жолы» роман-эпопеясының соңғы екі тара- 
уын, «Асыл нәсідцер», «Білекке білек», «Туркістан» 
солай туған» атты әңгіме, очерктерін аударған, 
«Қилы заман» повесінің жарық көруіне улкен улес 
косты. Жазушы операцияға барар кунгі соңғы 
дәмді де К-нің қолынан татып, сол үйден ауруха- 
наға аттанған. Ә-ті емханада соңғы рет керген адам 
да -  К. мен оның куйеуі А. Пантиелев.

Т. Жүртбай.

«КЕЙ ПЬЕСАЛАР ТУРАЛЫ ПІКІРЛЕРІ», жазушы- 
ның мақаласы. Арап әрпімен 20-жылдары жазы- 
лып, қолжазба күйінде сақталған. Бүрын еш жер- 
де жарияланбаған. Шығармаларының елу томдық 
толық жинағының 11-томына енгізілді. Жазушы 
«Жорық» және «Қанжар» деген екі пьесаға өз пікірін 
білдірген, бірақ олардың авторларының кім екенін, 
жазылу себебіне тоқталмаған. Аггашқы пьесаның 
мазмүнына қысқаша токталып, арзанқол шығар- 
ма кутіп қалған, жеңіл-желпі, еліртпе, есірік қызық- 
ты баяндайтын Америка мен Еуропаның кинола- 
рындағыдай «декоратив, детектив боп шолжайып 
калган» деп түжырымдайды. Ал «Қанжар» туралы 
сез еткенде, ол кавказ түрмысынан алынып жазыл- 
ғандыктан, «бүрынғы үлгідегі орыс жазушылары- 
ныңсарынынескетүсіреді», жаркылдак, бүрк-сарк 
кайнаған арзан өмірдің сарынымен кеткен. Күңде- 
лік саяси, шаруашылык такырып болмай, жат, 
үғымсыз ортаға тусіп кеткен. Сондыктан автор 
салт-саналык, саяси категе үрынған дейді.

Н. Ослантеһ.
«КЕЙБІР УЛТ ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ РОМАН- 
ДАРЫ ТУРАЛЫ», жазушының макаласы. Алғаш 
рет «Әдебиет және искусство» (1950, №8, 71-79- 
беттер) журналында, содан кейін Ә-тің «Уакыт және 
әдебиет» (1962, 318-335-беттер), 12 томдык (1969, 
11-том, 15-35-беттер), 20 томдык (1985, 18-том, 
344-365-беттер) шығармалар жинактарында ба- 
сылды, Сондағы Ә-тің накты токтайтын, талдай- 
тын шьғармалары: татар жазушысы Г. Баширов- 
тың «Намыс», өзбек жазушысы Айбектің «Алтын 
атыраптан ескен жел», казак жазушысы Ғ. Мүс- 
тафиһмң «Миллионер», кырғыз жазушысы Т. Сы- 
дыкбековтің «Біздің заманның адамдары», орыс 
жазушысы С. Бабаевскийдің «Алтын жүлдызды 
жігіт» пен «Жер бетіңдегі жарык» романдары. Осы 
аталған шығармалардың барлығы да Үлы Отан со- 
ғысы мен одан кейінгі жылдардың окиғаларын 
суреттеген, Ә. ең алдымен осы шығармалардың 
және жалпы үлт әдебиеттері өкілдері туындыла- 
рының орыс тіліне аударылуы жағдайына токта- 
лады. Әлемге танылу үшін алдымен орыс тіліне 
дүрыстап жетуі керек, бірак бүгінге дейін орыс 
тілінде шыккан кептеген туындылар түпнүскасы- 
мен салыстырғанда, көлемі әлдекайда кыскарып
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кеткен. Автор 6, 10, 20 баспа табағы қысқарған 
роман өзінің мазмұны мен көркемдік қуны жөнінен 
қыруар шығынға үшырайды; оның бер жағында 
бір романға, яки бір повеске бодау боларлық 
көлемін жорай немесе лажсыздан сылып тастаған 
шығарманы оқушы бас-аяғы толық және тупнусқа- 
сында шала-жансар жазылған елсіз шьғарма екен 
деп біледі дегенді айтады. Осы ромаңдарды оқы- 
ғандардың көз алдыңда Кубань, Еділ, Қарағанды 
даласы, Фергана мен орталық Тянь-Шаньның тау- 
лары елестейді. Халықтар достығы тақырыбы деп 
«Біздің заманның адамдары», «Намыс», «Алтын 
атыраптан ескен жел» орыс адамының бейнесін 
жасауға ниеттенген. Осылардан орыс адамының 
бейнесін жасаудағы екі турлі әдіс-тәсілі байқала- 
ды; біріншісі -  көп жазушыларға сіңісті болып кет
кен ұлттық сипаттары сақталмайтын, жергілікті ұлт- 
тың адамына айналып кеткен бейнелердің жаса- 
луы. Муны жергілікті халықпен көп жылдар бойы 
бірге өмір суруі, тілін, әдет-ғурыптарын жетік бі- 
лулерімен дәлелдейді. «Біздің заманның адам- 
дарындағы» Дмитрий уста, оның әйелі Надежда, 
балалары Сергей мен Мария осылай болып шық- 
кан. Оларды кыргыздан айыру қиын. Айбек пен 
Баширов өздерінің «Алтын атраптан ескен желдер», 
«Намыс» романдарында екінші әдісті колданган. 
Олардың орыс кейіпкерлері -  орыстық мінез біті- 
мінен ауытқымаған. Айбектің Акаскині өзбек ара- 
сында 14 жыл турса да, өзбек қыздарына ақыл- 
шы, тәрбиеші болажуріп-акулттыгынанайрылмай- 
ды. Мустафин мен Айбектің кейіпкерлері Жомарт 
та, Уктам да шыгармада бастан-аяқ көрінгенмен, 
еңбекке қолма-қол араласпайды, өздері басшы- 
лык еткен көп істердің арасында бытырап кетіп, 
көрінбей калады дейді макала авторы. Буларга 
Караганда Бабаевскийдің Тутариновы өз төңірегі- 
не еңбек қауымын топтастырып, оны одан ары 
улгайта, жетілдіре біледі, нақты іс-қимылдың ада- 
мы ретіңде көрінеді. «Миллионер», «Біздің заман- 
ның адамдары» романдарының авторлары мал ша- 
руашылыгымен шугылданатын казак, кыргызды 
көрсете отырып, шыгармаларында осы мәселені 
тереңдетіп ашуды ескермейді. Сыдыкбековтің 
кейіпкері семіз жылкыга суйінумен болады да, 
адамдардың турмыс жагдайына көңіл аудармай- 
ды, Мустафиннің Жомарты кумда жаткан 10 мың 
малды есіне тусіріп, олардың тіршілік куйін жак- 
сартуды сөз арасында айтканмен, іс жузінде еш 
нәрсе істемейді. Осылайша аталган шыгармалар- 
дың жетістік-табыстары мен кемшіліктерін катар- 
ластыра сөз еткен жазушы бул туындыларды ке- 
ңес әдебиетін биікке көтерген еңбектер ретінде 
багалайды. Ал Ә. осы ромаңдар жөніңдегі ойлар- 
дың бәрін тугел айттым, тугел аштым демейді. 
Тупнускаларымен танысуга мумкіндік болтан шы- 
ғармаларға ғана токталғанын ескертеді.

Т. Әкім.
КЕКИЛОВ Аман р912-1974), турікмен акыны, 
әдебиет зерттеуші. Турікменстан халык жазушы- 
сы (1967), Турікменстан ҒА-ның корреспондент 
мүшесі (1960), Турікменстан Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1979), Турікмен КСР Мемле- 
кеттік гимннің сөзін жазган (1946). Турікмен әде- 
биет зерттеу гылымын калыптастырып, дамыту- 
да зор еңбек с ің ірд і. «Молланепес» (1957), 
«Әдебиет теориясы» (1961) атты монографияла-

рында көркем туындының идеясы, тілі, стилі ту- 
ралы ғылыми талдама жасап, Мухаңның біркатар 
пікірлерін мысалдан келтірген. К. өзінің «Мухтар 
Әуезовке ескерткіш» өлеңінде («Қазак әдебиеті», 
1963, 21 мамыр) улы жазушының көркем мурасы 
көзі тірісінде езіне орнаткан мәңгі ескерткіш 
екенін тебірене жырлаған.
КЕКІЛБАЕВ Әбіш (1939 ж. т.), жазушы, котам және 
мемлекет кайраткері. Қазакстан Республикасы- 
ның халык жазушысы (1992), ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1986). ҚазМУ-ды бітірген
(1962). Қыргызстанның еңбек сіңірген мәдениет 
кайраткері (1995). Қазакстан Республикасы Пре- 
зидентінің Бейбітшілік және рухани келісім сый- 
льғының иегері (1995). Проза, сын, аударма, дра
ма саласында уздіксіз еңбек етіп келеді, әддене- 
ше сын макалалары мен әңгіме-повестерінің жи- 
нактары жарык көрді. Университетте окып журген 
кездерінде Ә-тің лекцияларын тыңдады, универ
ситет жанындагы Әдебиет (кейін Әуезов атыңдагы) 
уйірмесін баскарды. Үстазы жөніңде «М. Әуезов- 
тің музей-үйі» («Лениншіл жас», 1963, 21 мамыр), 
«Қазіргі казак романы» («Лениншіл жас», 1964, 6 
маусым), «Үлы өмірдің іздері» («Жулдыз», 1964, 
№3), «Өміріндей көреміз өнегесін» («Лениншіл 
жас», 1967, 7 мамыр), «Әуезовтің айбыңды мунара- 
сы» («Коммунистік жол», 1987, 9 шілде), «Дәуір 
перзенті» («Қазак әдебиеті», 1987, 25 кыркүйек) 
т. б. макалалар жазды. Классик жазушының 100 
жылдык мерейтойын атап өтуге арналған уйымдас- 
тыру жумысына белсене ат салысты. Ә-ті курмет- 
теуге арналған Мәскеу каласы мен облыс журтшы- 
лыгының Одактар үйіндегі Баганды залда өткен 
салтанатты мәжілісте «Ғасыр перзенті» («Туркіс- 
тан», 1997, 4 маусым), Алматьща ҚР ҒА уйымдас- 
тырган салтанатты мәжілісте «Әуезов туралы сөз» 
атты баяндама жасады («М. Әуезов -  XX ғасыр- 
дың улы жазушысы және гуманисі», А ., 1997, 7 -
18-беттер). «Дәуірдің дара тулғасы» макаласыңда 
парасатты пікір айткан («Парасат», 1997, 8 тамыз, 
N»8, 2-4-беттер). т. Әкім.

КЕЛЬТ ФИЛЬДЕРІ, айтыс акындары. Кельт тай- 
пасы алғашында (б. з. б. 1 ғасыр) Рейн мен Дунай 
өзендерінің бойын мекендеген, кейін Солтустік 
Германияга, одан соң Францияга, Бельгия, Авст
рия мен Британия аралдарына барган. Тілдері 
үндіеуропа тілдерінің тобына жатады. Кейін жер- 
гілікті халыктардың тілімен араласып кеткен. Іздері 
Британия аралдарын мекендейтін ислаңд, шотланд 
т. б. халыктар тілдеріңде сакталған. Кельт әдебие- 
тінің «сага» үлгісін жасауға ерте заманда «фильд» 
деп аталған акындар атсалыскан. Олар ертедегі 
аксүйектік білімнің сактаушысы ретіңде жауынгер- 
лік әндер мен мактауларды шығарған. Ә. «Жам- 
былдың айтыстагы өнері» макаласында акындар 
айтысына уксас әдеби жанрлардың Батыс Еуро- 
падағы улгілеріне токтала келіп: «Ал батыста кельт- 
тің фильдері, терістік Франциядағы труверлер, ор- 
талык Европадағы мейстерзингерлер, орыста кей- 
де скоморохтар, Скандинавия елдерінде болтан 
эддсіларды жырлайтын скальдылар -  көбінше ай- 
тыска жуйрік акындар» деген. 1948 ж. шыккан 
«Қазак әдебиеті тарихының» 1-томына жазган «Ай
тыс өлеңдері» тарауында: «Сол алуандас айтыс 
өлең Батыс Европаның орта ғасырыңда кельттер- 
де «фильдер» деген акындарды тугызған» деп тағы 
да айткан.

Р Ыкыласов



Қ. Д. Кемеңгеров.

КЕМЕҢГЕРОВ Қошке (Қ о ш- 
м ұ х а м б е т )  Дүйсенбайұлы 
(1894-1942), драматург, пуб
лицист. 30-жылдардан бастап 
Ә. сияқты қуғын-сургінге ушы- 
рады. Жер аударып, 1930-35 
ж. Воронеж облысында, 1935- 
37 ж. Омбы облысының Шу- 
баркөл ауданыңда санитарлық 
дәрігер қызметін атқарды. 
Өлеңдері, мақалалары, әңгі- 
мелері оның көзқарасын анық 
танытады. «Көркем әдебиет 
туралы» (айтыс ретінде) С. Мұ- 

қановқа қарсы жазылған мақаласында Жусіпбек 
пен Мухтар жалғыз процент кедейлердің арасы- 
нан шығып отыр деген жолцар бар. Жалпы ол Ә-ті 
Омбы кезеңінен біледі. Кейін Ташкендегі газет- 
журналдар редакциясында және университеттің 
аспирантурасында журген кездеріңде де удайы 
кездесіп, әңгімелесіп, пікір-ойлар алмасып жур
ген. 30-жылдары Ә-пен бірге аспирантурада бірге 
оқыған, бірге қамалған.

Т. Әкім.
КЕМПІРБАЙ Бөгенбайұлы (1834-1895), ақын, 
әнші. Шеже, Тезекбай, Әсет, Жәмшібай сынды 
ақындармен айтысқан. Бұл айтыстар халық ара- 
сына кең тараған. К-дің шығармалары «Таң» жур- 
налында (Семей, 1925, № 1), «Қазақтың ескі әде- 
биет нұсхалары» (А., 1931), айтыс жинақтарыңда 
(1939, 1948, 1965, 1988), «Бес ғасыр жырлайды» 
кітабында (1985, 1989) жарияланды. Әсет ақын- 
ның К. ауырып жатқанда келіп, өлеңмен көңілін 
сурағаны, оған К-дың қайтарған жауабы -  көр- 
кемдік жағынан қазақ айтысының інжу-маржаны. 
Ә. қоштасу өлеңінетаддаужасағаңда, осыған баса 
назараударған(«Әдебиеттарихы», А., 1991), «Өлер- 
де өлеңмен, әнмен қоштасу -  көбінесе ақындар- 
дың әдеті» Кемпірбайдың өлерде айтқан сөзі 
сондайлық көңіліне тығылып журген сырды аша- 
ды» деп, улы жазушы ол сырдың қандай сыр еке- 
ніне тоқталған. К-ды бес жасынан бастап ақындық- 
тың иесі -  Дәуіт пайғамбар иектеп, ақындых өнерді 
дарытқан екен. Өлеңнің кекала уйрек секілді 
белек жаны, белек денесі бар. Сол сый еңді ақын- 
ның кеудесінен ушқалы жатыр. Арманы -  осы 
қадірлі сыйдың ұрпағына қонбай, муның әулетінен 
біржола жоғалып кетуі. Жалғыз арман, мұң -  осы. 
Сөйтіп ұрпақ өнерсіз к,алмақ. «Міне, қоштасқан 
жерде журектегі сыр мен көңілде кетіп бара жатқ- 
ан арманды айтқан жері» деп, зерттеуші қоштасу 
өлеңіне ғылыми сипаттама берген.

Ш. Елеукенов.

КЕНБАЕВ Модцахмет Сыздықулы (1925-1993), су- 
ретші-кескіндемеші, педагог. Қазақстанның халық 
суретшісі (1985), Қаз КСР-інің еңбек сіңірген өнер 
қайраткері (1963). «Буғалық тастау» (1957), «Шопан 
әні» (1956), «Сырласу» (1957) т. б, туындыларында 
қазақ даласының дарқан табиғаты, өр рухы бейне- 
ленген. «Мухтар Әуезов» атты портреті (1977) ашық- 
жарқын бояуымен, өмірге қуштар жанның табиғат- 
пен сырлы уйлесімін шебер жеткізуімен көңіл ауда- 
рады. Ар жағынан қарлы шыңдар, сарқыраған тау 
өзендері, мөлдір аспан, таза ауадағы табиғат 
көріністері қылаң береді. Сөйтіп суретші ұлы жазу- 
шының жан сарайының, көркемдік әлемінің кір- 
шіксіз тазалығын танытқан. Ә. «Жыл келгендей 
жаңалык сеэеміз» атты мақаласыңда «Суретшілер- 
дің арасыңда да бірсыдырғы жақсы буын өсіп келе
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жатыр», солардын 
ішінде «Кенбаев... си- 
яқты кіші жас буындар 
бар. Осы кунді олар- 
дың сезінуі, сол жай- 
ларды ездерінің өне- 
рімен керсетуге кел- 
генде, қазақтың жаңа 
сурет өнері ете жақсы 
жаңа сапада өсіп келе 
жатқандьгын кереміз» 
деп зор уміт артқан.
КЕНЕСАРЫ КӨТЕРІ- 
ЛІСІ, ұлт-азаттық қоз- 
ғалыс (1837-1847).
Орыс отаршыддығына, 
қазақ жерінде билік 
жуйесінің өзгеруіне 
байланысты өрістеді.
Көтеріліс қолбасшысы 

Кенесары Қасымұлы (1802-1847). Патша укіме- 
тінің 1822-24 ж, Орта жуз бен Кіші жузде енгізген 
басқару ережелері қазақ ултының дәстурлі басқа- 
ру және кұқық жуйесін жойып, орнына округтік 
және шекаралық ресейлік басқару мекемелерін 
ашты. Ресей билеушілері қазақ жерінің ең шурай- 
лы жерлерін тартып алып, Ақтау, Ақмола, Қызыл- 
жар, Көкшетау т.б. жерлеріне өз әскери бекініс- 
терін сала бастады. Қазақ халқының қарулы қар- 
сылығына бір ғана әкімш. баскару жуйесіндегі 
отаршыл өкімет жасаған өзгерістер себеп болып 
қойған жок, оған Солтустік, Шығыс Қазақстанда 
суы мен жайылымы мол Ертіс, Есіл өзендерінің 
бойындағы жерді біртіндеп орыс-казак шаруала- 
рының өз иелігіне беліп алуы, алым-салықтың өсуі 
де қатты қозғау салды. Ресей империясының сая- 
сатына қарсы алғашында Абылай хан урпақтары 
Ғубайдолла султан, кейін Қасым төренің улы Сар- 
жан султан кетеріліске шыққан болатын. Бірақ 
олардың Ресейге қарсы куресінде одақтас бол
тан Қоқан хандығы сатқындық жасады. 1836 ж. 
Қоқан билеушісінің нұсқауы бойынша Саржан 
өлтіріледі, ал 1840 ж. Қасым тере қаза табады. 
Осындай тарихи кезеңде султан (1841 жылдан хан) 
Кенесары Қасымулы уш жузді де толық қамти оты- 
рып, қазақ елінің Абылай хан тұсындағы аумақ- 
тық тұтастығын, дербестігін қалпына келтіру мақ- 
сатын алдына қойды; Кенесары қарулы кетерілісін 
бастамас бурын Ресей империясының билеушіле- 
ріне әдценеше рет хат жазып, тиісті талаптар қой- 
ды. Ресей укіметі «беліп ал да, билей бер» саяса- 
тын ұстанды, қазактың би-болыстарын шен беру 
тәсілі арқылы бір-біріне айдап салып, карсы кой- 
ды. Сондықтан да көтеріліске кептеген аға султан- 
дар, би-болыстар толық тірек бола алмады. 1837 
ж. Кенесары қолы Ақмола бекінісіне шабуыл жа- 
сап, орыс-казак әскерлерін талқандады, қамал- 
ды өртеп жіберді, 1839-40 ж. кетерілісшілер Есіл 
өз. бойындағы бекіністерге жиі шабуыл жасап, 
Жарғалаң ез. бойында бекініс тұрғызу женінде 
шешімнің қабылдануына турткі болды. Кенесары 
келесі жорығын Торғай еңірі арқылы Кіші жуз 
жеріне жасады. 1841 ж. қыркуйекте уш жуз 
өкілдерінің мақулдауымен Кенесары қазақ хал- 
қының ханы болып сайланды. Осы жылдың жа- 
зында Қоқан хандығына қарсы соғыста оны ой-
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сырата жеңіп, 
оның иелігіңцегі 
Созақ, Жаңа- 
қорған, Ақмешіт 
қ а м а л д а р ы н  
алды. Батыс Сі- 
бір ген.-губерна
торы Перовский- 
діңорнына Обру
чев келген соң, 
1843 ж. көтеріліс- 
ке қарсы кең кө- 
лемді әскери жо- 
рық ұйымдасты- 
рылды. 1843-44 
ж. Ресей әскері- 
нің қолбасшыла- 
ры Лебедев, Жан- 
төрин, Дуников- 
ский әскерлері- 
мен шайқаста 
Кенесары жаса- 

ғы әр турлі айла-тәсілді мол пайдаланып, унемі 
устем тусіп отырды. 1844 ж. шілдеде Ресей жа- 
ғында соғысушы КІшІ жүз султандарының біріккен 
күшін Кенесары әскері бірнеше рет ойсырата 
жеңді. Осы жылдың тамыз айында Наурызбай, 
Ағыбай батырлар бастаған қол Екатерина қама- 
лын тас-талқан етті. 1845 ж. Кенесары әскері ше- 
гінуге мәжбүр болды. Орынбор ген.-губернаторы 
Обручев Солт. батыс өлкеде қосымша бірнеше 
бекіністер салу арқылы Кенесарының басты күш- 
терін ығыстыра бастады. Қазақтардың мейлінше 
жиі көшіп-қонатын жерлеріңде Қарабұтақ, Ырғыз, 
Торғай, Арал (Райым) бекіністерінің тұрғызылуы 
көтерілісшілермен күресу мақсатын көздеген еді. 
1846 ж. қуаты әдцеқайда басым Ресей әскерінен 
ығысқан Кенесары қолы Сарыарқаны тастап, Шу 
өз. бойына ойысады. Кенесарының ойы Абылай 
ханның тікелей тұқымдары билеген Үлы жүзге ба- 
рып, патша үкіметіне және Қоқан ханына қарсы 
күресте кодаау табу еді. Патша үкіметі де Кенеса- 
рының басты күштерінің Жетісуға бет алғанынан 
хабардар бола отырып, 19 ғ-дың 20-40-жылда- 
рында Ресей билігін мойындаған Сүйек Абылай- 
ұлы сияқты империяның осы өлкедегі тілектесте- 
ріне сүйенуге тырысты. Жетісу жеріңде Кенесары 
Абылай туқымдарынан қолдау таппады. Дегенмен 
Кенесарыға Байзақ Мәмбетұлы, Белқожа би, Ме- 
деу би, Қудайберген датқа (Қ. Баетов), Сыпатай 
батыр жене ¥лы жүздің басқа да ру басшылары 
тарту-таралғыларымен келіп, бағынатындықтарын 
біддірді. Қырғыздардың Жанғараш, Жантай, Ты- 
налы, Төрегелді секілді басшыларына елшілер 
жіберіп, патша өкіметіне бірлесе куресу керектігі 
жөніңде ұсыныс жасалды. Бірақ қырғыз билеуші- 
лері Ресей империясы билігін мойындауға ыңғай 
берді, ал ол қазақ ханының ашулы ерегісін туғыз- 
ды. Сол себепті қырғыздарға қарсы шабуыл жа
салды. Көтерілістің тағдырын шешкен ақырғы қан- 
ды шайқас Кекілік-Сеңгір тауының етегіндегі Май- 
төбе деген жерде өтті. Осында Кенесарыны Ресей 
отаршылдарына арқа суйеген қырғыз манаптары 
капылыста колға түсіріп, азаптап өятірді. 
Көтерілістің жеңілу себегггерінің бірі -  бір жағы- 
нан, Ресей өкіметінің, екінші жағынан, Қоқан би-

леушілерінің қырғыздарды қазақтарға айдап са
лу ының да салдары болды. Бул көтеріліс, шын мә- 
нінде, Ресейдің к,ырғыз жерін де, Қокан ханды- 
ғын да жаулап алуын біраз уақытқа кейін шегерді. 
Кенесары қозғалысы, оның қазақ тарихындағы 
орны, Кенесары хан туралы Ә-тің бірнеше ғылы- 
ми-зерттеу еңбектеріңде кездеседі. «Әдебиет та- 
рихы» ок,улығында (1927, Қызылорда) Ә. бул көте- 
рілісті 19 ғасырдың аса ірі тарихи оқиғасы деп бе- 
лекше атады. Еңбектің «Тарихи өлеңдер» бөлімін- 
де Кене ханның қырғызға жорығын баяндаған 
Нысанбай жыраудың «Кенесары -  Наурызбай» 
жырында баяндалатын көтерілістің туу себептеріне 
ғылыми таддау жасайды. «Кенесары -  қалың қа- 
зақтың үміті. Бір қырғызға аттанған жорығы емес, 
одан көп арғы жерден Кенесары арқылы қалың 
қазақ жақсылық кутетін. Кенесарының түп мақса- 
ты мен беттеген беті жалғыз Нысанбай емес, 
кейінгі жалпақ елдің үмітін артқан беті еді. Кене
сары ірі іске, ұзақ күнге белгіленген үміті еді» деп 
ой тұжырымдайды. Осы еңбектің «Зар заман акын- 
дары» бөлімінде автор зар заман ақындарының 
көпшілігі шыққан уакытты Исатай, Махамбет, Ке- 
несарылар қозғалысынан кейін деп тужырымда- 
ды. Орта жузді, Кіші жүзді түгел оятқан козғалыс- 
тар жеңіліске ушырағаннан кейін, «кайғылы хал- 
мен біткеннен кейін, елдің тауы шағылып», «жаңа- 
ғы ерлердің жолсыз жорьгынан» соң, үміті суалғ- 
ан елдің әдебиеті қалың елдің зар заман күйіне 
көшті дейді. Ал Кенесары ханның ұлт бостандығы 
жолындағы күресі, арпалыс шақтары Ә-тің «Хан 
Кене» пьесасында айрықша шынайы әрі тамаша 
керкемдік шешімін тапты.

Ж. Қасымбаев, Қ. Мәдібаева.

«КЕНЕСАРЫ -  НАУРЫЗБАЙ», тарихи жыр Бул 
дастанды Кенесары Касымов бастаған улт-азаттық 
кетерілісіне бастан-аяқ қатысып, барлық оқиғалар- 
ды өзі көрген Нысанбай жырау Жаманқулулы шы- 
ғарған. Нысанбай көлемді, тарихи-реалистік си- 
паттағы жырда Кенесары мен Наурызбайдың бей- 
несін батырлық эпос улгісімен жырлап, ұлт-азат- 
тық көтерілісінің соңғы кезін терең танып, үлкен 
ақындық шеберлікпен суреттеген. Үлттык батыр
лар Кенесары мен Наурызбайдың психологиялык 
жағынан ең бір айкын айшықталған бейнесі жаса- 
лынған. Бул жырды тарихшы ғалымдар да, жазу- 
шылар да өздерінің зерттеу жумыстарында, шы- 
ғармашылық қызметтерінде дерек көзі ретінде 
пайдаланған. Үлт-азаттык көтерілісінің ішінде жү- 
ріп, оның жалынды жыршысына айналған Нысан- 
байдың аузынан тараған жыр -  аталған себептер- 
ге орай, тарихи жәдігер ретінде де, көркемдік ес- 
керткіш ретінде де өте құнды дүние. Жыр алғаш 
рет 1875 ж. С. Жантөрин мен Т. Сейдалиннің аудар- 
масымен «Записки Оренбургкого русского геогра
фического общества» журналының 3-ші бөлімінде 
сөзі қазақша, әрпі орысша болып басылды, казак 
тілінде 1912 ж. Қазанда Университет баспахана- 
сында Жусіпбек Шайхисыламұлы жинап жырла- 
ған жыр нұскасы «Қисса-и Наурызбай төре Қасым 
углы Қасым Абылайханов» деген атпен жарык 
керді. Ә. Диваев жинаған Ж. Басығарин нускасы 
X. Досмухамедулының алғы сезімен 1923 ж. Таш- 
кентте, Н. Терекуловтыңалғысөзімен 1924 ж. Мәс- 
кеуде жарияланды. Бул басылымдарда Нысанбай 
жырауға улкен киянат жасалды: кетеріліске тіл 
тигізіліп, мазмун жагы мүлдем баска арнаға түсті. 
Е. Ысмайылов пен Қ. Бекхожин Кенесарыға тіл 
тигізетін бурмаланған жерлерді алып тастап, Ны-



санбайға тән үлгімен жырланатын нұсқаны 1940 
ж. өздері құрастырған «Батырлар жыры» деген 
көлемді жинаққа енгізді. Жырдың түпнұсқаға жа- 
қыны 1875 ж. нүсқа мен толық та көркем үлгісі -  
1938 ж. ҚР ҮҒА фольклор экспедициясының тор- 
ғайлық Қашқынбай Қараевтан жазып алған нүсқа. 
Жыр Кенесары-Наурызбай көтерілісінің шырқау 
биікке жетіп, әлсіреген кезін, көтеріліс басшысы 
хан Кененің мүздай қаруланған патша әскерінің 
екпініне тойтарыс беруге шамасы жетпей, атаме- 
кенінен еріксіз кетіп, торга түскен жаралы жолба- 
рыс күйін кешкен күйзелісін бейнелейді. Нысан- 
бай жыраудың халық атынан қос батырын жоқта- 
ған мұң-шерге толы зарлы жоқтау жырында көтері- 
лістің, өзекті арнасын үлкен ауқымда қамтып, Кене- 
сары, Наурызбай ерліктерін бұрынғы батырлар 
жыры дәстүрінде бейнелейді, эпикалық оқиғаға 
лирикалық сипат беріп, заман шындығын тебірене 
жырлайды. Жыр көркемдік қуатымен ғана емес, 
тарихи деректі сипатымен де құнды. Тарихшы- 
Ғсілым Е. Бекмаханов атап көрсеткендей, жыр кө- 
теріліске байланысты туған басқа шыармалардан 
озық, «жырда тарихи мәні бар жекелеген оқиғалар 
шындықпен баяндалады», шығармада суреттел- 
ген жайттар көтеріліс кезінде болтан оқиғалардан 
алшақтап кетпейді. Сталиндік әкімшіл-әміршіл жү- 
йенің ескі мұра атаульға қарсы саясаты бул баға- 
лы тарихи жырды жарты ғасыр уақытқа дейін жылы 
жауып қоюға мәжбүр етті де, еліміздің тәуелсіз 
мемлекет болуына байланысты «К.-Н.» жыры да 
халқымен қайта қауышты. Нысанбай ақынның бұл 
жыры «Хан кене» жинағы (1993) мен «Қазақ халық 
әдебиеті» көп томдьғының Кенесары-Наурызбай 
көтерілісіне арналған тарихи жырлар топтастырыл- 
ған 17-томына (1996) енгізілді. Ә-тің Кенесары 
Қасымов бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің тари- 
хымен терең таныс болғандьғын 1924-25 жылда- 
ры жазылып, 1927 ж. баспадан шыққан «Әдебиет 
тарихы» оқульғында «К.-Н-дың» қысқаша әңгіме- 
сі» және «Кенесары жырының мәнісі» атты тарау- 
шалар жазып, алғашында жырдың оқиғалық ағы- 
мын, сюжеттік құрылымын зерттеп, екіншісінде 
жырды көркемдік турғыдан терең талдағанынан 
көреміз. Ә-тің тағдыры қиын болтан шытармала- 
рының бірі -  «Хан Кене» пьесасы. Пьесаны да Ә- 
тің «Кенесары-Наурызбай» жырындатыдай ұлт- 
азаттық қозталыстың соңына, қыртызбен болтан 
сотысқа арнатан. Оқулықта жырдың фабуласына, 
сюжетіне шолу жасалып, мазмуны айтылтан. Ә. 
мунда суреттелген оқиталаржа қатысты өзінің көз- 
қарасын сездіре отырып, Нысанбай жыраудың улт- 
азаттық көтерілісінің жыршысы ретіңдегі ақындық, 
адамдық бейнесіне де бата береді, өз ойын біл- 
діріп отырады. Жырдың керкемдік ерекшеліктеріне 
қатысты терең ойлар айтқан. Жалпы тарихи жыр
лар туралы, оның ішінде Нысанбай жыраудың 
шытармашылыты туралы кейінгі жылдардаты 
зерттеушілердің «Кенесары-Наурызбай» жырына 
қатысты ойлары Ә. ойларымен толықтай ундеседі. 
Ә-тің 1924-25 жылдары айтқан «Кенесарының 
қайты-екінішімен біткен жорьғы қазақ баласының 
барлытына да қадірлі, қасиетті әңгімедей болып 
кеп жайылтан. Бул жырдың кеп жайы^ына екінші 
бір себеп болтан нәрсе -  Кенесары ісінің өзге ба- 
тырлардың ісінен әлдеқайда ірі, әлдеқайда келем- 
ді оқита болгандықтан туады» деген ойлары Кене
сары тултасына да, Нысанбай жырына да берілген 
әділ бата. Ә. еңбегінде Нысанбайдың шытарма- 
шылық бейнесі терең талданып, Абылай хан за-
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манындаты Буқар жыраудың шытармашылық 
қызметінің өзіндік ерекшеліктерімен салыстыра 
керсетілген. Бұқар жыраута қаратанда Нысанбай- 
дың қолдың ішінде журген, әскердің барлық қиын- 
кыстау сотыстарының басы-қасында жүрген жы- 
раудың поэтикалық қызметінің қалыптасу себепте- 
рін нәзік байқатыштықпен ашқан. Ә-тің Нысан- 
байта берген батасы өте жотары, өйткені «Кене
сары-Наурызбай жорыты туралы кейінгі талай 
ақын талай түрлі өлең шьғарса да, дәл Нысанбай 
жеткен өріске жеткен емес». Сондай-ақ Нысан- 
байдың да, негізінде, туыстас екі халық арасын- 
да болтан бір қақтытыстың себептері мен барысы- 
на шыңдық туртысынан келгенін айтқан. Ә-тің «Хан 
Кене» пьесасында да жырда суреттелген кезең, 
оқиталар қамтылтан. Тарихи жыр мен драмалық 
шытарманың керкемдік талаптарының, поэтика- 
сының өзіндік ерекшеліктеріне орай пьесада жыр 
сюжеті дәлме-дәл қайталанбатан. Сюжеттік 
қимыл, тартыс сахналық қойылымның мумкіндік- 
теріне байланысты орайластырылтан. Кейіпкерлер 
жүйесінде де айтарлықтай езгешеліктер бар. Ке
несары бейнесі жырдаты бейнемен толықтай үн- 
дес болса, Наурызбай, Бұгыбайлардың бейнеле- 
рінде езгешеліктер кездеседі. Пьесада тарихи- 
әлеуметтік талдау, реалистік тереңдік, психоло- 
гиялык талдау жаты терең. «К-Н.» жырына қатыс- 
ты Ә-тің ой-пікірлері ең алташқы, ең дәл айтылтан 
әділ бата. Ә. «Әдебиет тарихы» деген зерттеуінде 
«К. -  Н.» жырының жазылу себебіне, мән-маты- 
насына назар аудартан. «Нысанбай жырында 
оқушының кез алдыңца атып отыртан қандай қызу- 
лы, жанды шындық бар. Барлық сезінде сол жо- 
рықтың қуанышы мен қайтысы кеше тана көз ал- 
дынан өткізген, кезі көргеннің жаңалыты бар. Көп 
қолмен бірге кешегі тарыққан қайты, мұң, арманы 
бар. Өзі -  сол оқитаның адамы» деп, шытарма- 
ның шындыққа қурылтанын баса көрсеткен. Үлы 
жазушы Нысанбай жырында қыртыз унемі жазық- 
ты болмайды. Қыргызда кінә аз. Соның бәрін ба- 
дырайтып айтпаса да, Нысанбай бүркемей, шын- 
дықты бүкпесіз жеткізгенін мақұлдайды. Қазақ- 
тардың жеңілген себебі -  Кенесары қолында ала- 
уыздық туады, барымтаны олжалаута таласады. 
Ақын муны да жасырмай жырлатан. Бул Нысан- 
байдың езге ақындардан ерекшелігін, сыншыл 
жыршы екенін көрсетсе керек деген тұжырым жа- 
сайды зерттеуші.

С. Қорабай, Р. Әбдіғүлов. 

КЕНЖЕ Абайқызы (1901-1932), Абайдың қызы. 
Өйгерім деген әйелінен тутан, 1914-15 ж. Мұса- 
байдың інісі Әубәкірге ұзатылды. Әубәкір 3 -4  
айдан кейін қайтыс болтан соң, Ғабитхан молла- 
ның немересіне, ятни оның улы Ғабидолланың 
баласы -  Сәлімтазыта тұрмысқа шытады. Оны- 
мен 5 -6  жылдай турып, екі баласы болады. 
Сәлімтазы кедей еді, Семейде турып, халдері на- 
шар болтан соң, Кыргызстан жакта Фрунзеде 
жүрген Туратудды паналап, сонда барады (1932). 
Атасы Мекайылдың екі баласы -  Қузайыр мен Әлі- 
шермен (Қалышер) бірге Тоқпақ деген жерде тур- 
ды. Турмыстың нашарлытын кетере алмай, сол жы
лы қайтыс бодцы. Кенжені жерлеуге Туратүл, Ақи- 
ла, сол жаққа қуылып бартан таты бірнеше Абай 
ұрпақтары қатысады. Кенже әнші болтан. Ол тура
лы Ахмет Әуезов: «Алтыбақан көбінесе Әйгерім
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апамның аулында қурылушы еді. Соңдағы алтыба- 
қанның иесі Абайдың қызы Кенже болатын. Өзі 
де әнді сылқылдатып салушы еді- Кенже әнін есті- 
ген Мұхтардың жаны тағат таппайтын, сол алты- 
бақан ойыны ғана емес, ән әуені жанымызды тер- 
беп, билеп алатын» деп, Кенженің әншілік өнерінен 
хабар береді («Бала Мухтар», 1967, 17-бет).

М Бейсенбаев.
КЕНЖЕБАЕВ Бейсенбай (1904-1987), әдебиет 
зерттеуші, сыншы, аудармашы. Филология ғылы- 
мының доктору (1959), профессор (1961). Әдеби- 
ет зерттеу саласындағы аса курделі әрі ауқымды 
ғылыми еңбектерді дүниеге әкелуі және ежелгі 
дәуірден осы заманға дейінгі қазақ әдебиетінің 
тарихи кезеңдерін біржуйегетүсіріп, ғылымитұжы- 
рымдамасын жасады. Сөйтіп қазақ әдебиеті 18 
ғасырдан басталады деген жалған теорияның 
негізсіз екендігін дәлелдеді. Ә-пен кеңесе оты- 
рып, казак әдебиетінің тарихын 5-8 ғасырлардан 
бастауды ұсынды. Соның нәтижесінде казак әде- 
биеттану ғылымында «Бейсенбай Кенжебаевтың 
ғылыми мектебі» калыптасты. «Шындык және ше- 
берлік» (1966), «Қазак әдебиеті тарихының мәсе- 
лелері» (1973), «Жылдар жемісі» (1984), «Әдебиет 
белестері» (1986) деген зерттеу еңбектеріңдеғалым 
бұл бағыттағы ізденістерін тереңдете түсті. Ә-пен 
1940 ж. Мәскеу каласында таныскан. Бул таныс- 
тык кейіннен сырластыкка, достыкка, ғылыми пікір 
бірлігіне үласты. «Абай» романының 1-кітабын шы- 
ғаруға Қазакстан партия комитет! уакытша тыйым 
салады. К. баспаға бас редактор болып келісімен, 
ешкаңдай ресми рүксатсыз-ак романды жарыкка 
шығаруға кол кояды, шығарма туралы алғашкы 
макаланы да езі жазады. Мүндай азаматтык мі- 
незге риза болған Ә. романның алғашқы сүйінші 
данасына: «Бейсембайға! КІтаптың дүниеге шығу- 
ына еткен еңбегің мен достык, інілік көңіліңді ай- 
ырыкша сүйсініп, бағалаған жүрекпен сыйлаймын. 
Мүхтар. 31. VIII. 42» деп колтаңба жазып берген. 
Университеттің кафедрасында 17 жыл катар кыз- 
мет істеді, казак әдебиетінің тарихы туралы бағ- 
дарламаны акылдасып жасады. Ә-пен бірігіп «Абай 
-  казактың үлы акыны» деген кітап жазып шыға- 
рады (1945). 1953 ж. Ә-пен коса кысымға үшырап, 
партия катарынан шығарылды. Қиын кезде шың- 
далған достык өмірлерінің соңына дейін үзілмеді. 
«М. Әуезов» атты естелікте («Жылдар жемісі»,

М. Әуезов пен Б. Кенжебаев ҚазМУ 
студенттері ортасында. 1952.

1984) олардың азаматтык, достык карым-ка- 
тынастары туралы барынша канык баяндалды. 
Ғылыми жүмыстармен коса аудармашылыкпен 
айналыскан. «Асау жүрек», «Шүғылалы күндер» 
атты деректі көркем кітаптардың авторы.

А. Қьраубаева.
КЕНЖЕТАЕВ Кәукен (шын аты: Әбдіракым; 1916 -  
2008), актер, әнші, режиссер. Қазакстанның халык 
артисі (1959). 1946 жыддан Қазак опера және балет 
театрының әнші-солисі. Классикалык операларда 
негізгі партияларды орындап, әншілік-актерлік 
өнердің биігінен көрінді. Ол режиссер ретінде де 
үлттык опера театрының дамуына улкен еңбек 
сіңірді. Опералык шығармаларды сахнаға шығарып, 
режиссурадан мол дайыңцығын көрсетті. Реперту- 
арында казактың халык әндерімен бірге, орыс, 
украин, татар, өзбек әндері де бар. Фильмдерге 
түсіп, кайталанбас экрандык бейнелер жасады. 
1958 ж. казак әдебиеті мен өнерінің Мәскеуде өткен 
онкундігі кезіңце Ә-тің «Абай» операсында (музы- 
касы -  А. Жүбанов пен Л. Хамидидікі) Жиренше 
рөлін ойнады. «Мүхаңның сыйлаған әні» атты ма- 
каласыңца үлы суреткердің кейбір аңкыддак мінез- 
кылыктарын, көрсеткен көмек-камкорлығын тебі- 
рене есіне алған. Әуезовтің «Акылбай әнін айт» де
ген етінішін калай орындағанын сөз еткен: «Ән жак- 
сы, сүлу, тез уйренетін әуені әдемі екен. Бір-екі 
ойнағаннан-ак күлакка кона кетті. Мүхаңның айтк- 
аны дүрыс боп шыкты, менің даусыма дәддеп жа- 
зылғаңцай. Қатты куандым. Айтып көріп едім, әдемі 
шыкты. Мүхаң сыйлаған бүл ән мен суйіп айтатын 
ең жаксы әндерімнің бірі болды» дейді («Қазак 
әдебиеті», 1997, 23 кыркуйек).

Б. Қундак,байұ/ы.

КЕНЖЕХАН Бердікожаулы (т.-ө.ж.б.), жазушы- 
ның туысы. Бердікожаның 5 үлының бірі. Ағасы 
Бурахан секілді, К. да Қүнанбайдың ығында өскен. 
Нүрғанымның Қүнанбайға косылуына осылар 
себепші болтан. Мәжит Диканбаев: «Әуез кожа
ные екі кыстауының бас жағындағы 3 шакырым- 
дай жерде Бердікожаның ең улкен баласы Үсен- 
ханның, одан кейінгі балалары Бураханның, Кен- 
жеханның, олардың балалары Қожабірхан, Әзім- 
хан, Қүлжан, Смайылханның коралары бар еді. 
Бүлар Қаражырык, Сарыжырык деген екі таудың 
сайларынан ағып жататын бас бүлактардың орта- 
лығында кыстайтын. Тегінде Бердікожаның бала
лары Үсенхан, Бурахан, Кенжехан, Әуезханның екі 
жерге коныстанып, ел кызығатын шүрайлы жер- 
лерді алуларына себеп болтан нәрсе Бердікожа- 
ның Қүнанбаймен сыйлас болып, Нүртаным деген 
кенже кызын отан токалдыкка беруінен» деп жа
зады («Мүхтар Әуезов туралы естеліктер», А., 1997, 
9-бет). Ахмет Әуезов те К. жөнінде осы сиякты 
деректерді айтады.

Т. Әтм.

КЕННАН Джордж (1845-1924), американ жазушы- 
сы, публицист. Ресейдегі саяси түткындар мен жер 
аударылтандардың татдырын зерттеу үшін Сібір 
айматын аралатан, түрмелерге, саяси кысымта 
үшыратандардың шотырлантан жерлеріне барып, 
олардың түрмысымен таныскан, пікір алысып. 
көзкарастарын катазта түсірген, Сондай максат- 
пен Семей каласына келіп, ондаты саяси іс-әрекеті 
ушін жер аударылтан Абайдың досы А. Леонтьев, 
Н. Долгополов, Е. Михаэлистермен кездеседі. 
Сол сапардан алтан эсер! туралы «Сібір және жер 
аударылтандар» атты кітап жазды. Дж. Кеннан- 
ның бүл еңбегімен Ә. жаксы таныс болтан жене



1944 ж. жазылып, белгісіз себептермен жариялан- 
бай қалған «Абайдың өмірбаяны» атты зерттеу 
мақаласында бұл күнге шейін Абайдың достары 
болған орыс оқымыстыларының Михаэлис, Дол
гополов, Гросстардың не хат, не күнделік, не ма- 
қала сияқты еңбектерінде Абайды сөз қылған бе- 
лімдерін жина,мағаны, тек бір табылған сөз Амери
ка жазүшысы Кеннанның «Сібір және айдаү жаза- 
сы» деген кітабында Абай жайыңда айтылған бір 
дерек бар екені жөніңде мағлұмат береді (20 том- 
дық шығармалар жинағы, 1985, 18-том, 136-бет). 
К-ның бұл естелігінің құнды жақтарының бірі -  
Абайдың философиялық көзқарасына эсер еткен 
Еүропа ойшылдарының аты-жөндерінің нақты ата- 
лүы. Абайдың өмірі мен шығармашылығы түралы 
бұрынырак жазылған мақалаларында Ә. Көкбай- 
дың немесе Кәкітайдың айтүынша Дреперді, Спи- 
нозаны, Спенсерді оқыған сияқты деп, жорамал 
деректерге сілтеме жасайтын.

г. Жүртбай.
КЕҢГІРБАЙ, жазүшының кейіпкері. Тобықтының 
атақты биі, Ә-тің «Еңлік -  Кебек» пьесасындағы 
негізгі кейіпкерлердің бірі. Әсіресе осы Еңлік пен 
Кебек оқиғасына байланысты шешімімен әділетсіз 
би атағы қалған. Жазүшы Абай түралы монография- 
сыңда: «Жиреншелер Абайдың айтқанын орыңдап, 
кыз басын босатарман болғанда, Сыбанның біреүі 
-  «Жол осы ма еді, Кеңгірбай әрүағы қайдасың!» 
деп урандап, әрүақ шақырады. Осыған қайысқан 
Оразбай Кеңгірбай жолын бұзғысы келмей Абайға 
келгенде, ол: «Кеңгірбайдан ел әдідцік көрген жоқ. 
Әйел үшін ол «Қара қабан атанған» деп, өз айтқа- 
нын істетеді. Мұрын қызына еркіндік әпереді. Ал 
Оразбай мен Жиренше: «Абай асқан екен, 
Кеңгірбай жолын бұзүмен түрмай «қабан» деп тілін 
тигізді. Еңді біз бұдан кеттік, жаүластық» деп, өзді- 
езі серттесіп алады» деп, К. болмысынан хабардар 
етеді (No 193-папка, 8-бет). Дәл осыны «Абай жолы» 
эпопеясында «Салиқа қыз даүы» оқиғасымен бай- 
ланыстырып көрсетеді. Әкесінің сәлемін алып бар- 
ған Абайға айтқан Байдалының: «Ендеше, жаттан 
айтсам, сырттан айтқан болады. Саған айтсам 
әкеңнің өз көзіне айтқаным. «Татүластық, табыс-

Кеңгірбай мазары.
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тық деп кеше тамам Арғынның тобыңца. Сол татү- 
ласқан сиқым осы ма? Тәтті күнде тағы артыма 
калжүыр байлайтын болса, анадағы араздықтан 
мұның несі озды? He жаздым, сенің әкеңе осы 
мен! Жігітек! Атаң Ырғызбайға атам Кеңгірбай оң 
батасын беріп би сайлап еді. Өз баласы, өз түысы 
жоқ емес еді ғой сонда» («Абай жолы», «Шытыр- 
маңда» тараүы) деген сөздерінен К. бітімі де, араз- 
дық себептері де ашыла түседі.

Т. Әкім.

КЕҢЕСБАЕВ Ісмет (1907-1995), тілтанүшы, түр- 
кітанүшы. Филология ғылымының докторы (1945), 
ҚазКСР ҒА-ның академигі (1946), ҚазКСР-інің 
еңбек сіңірген ғылым қайраткері (1946), ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1978). Ғылы- 
ми еңбектері қазақ тілінің грамматикасына арнал- 
ған. Орта мектептер, жоғары оқу орындары үшін 
көптеген оқулықтар жазды. Ә-пен қызмет бабын- 
да араласып тұрған. «Мәдениетіміздің өскендігінің 
белгісі» («Социалистік Казахстан», 1949, 29 сәуір), 
•<Абай туралы дастан» («Қызыл ту», 1959, 25 сәуір), 
«Мәдениетіміздің аса көрнекті қайраткері» («Со- 
циалистік Казахстан», 1961, 29 маусым), орыс 
тілінде «Совет заманында хазах әдеби тілінің 
дамуы» («М. 0. Ауэзову. Сборник статей к его 
60-летию», 1959, стр. 56-69), «Абай туралы эпо
пея» («Алма-Атинская правда», 1959, 23 апреля) 
«Эуезов -  туркітанушы» («Известия АН КазССР», 
серия общественная, 1968, № 6) т. б. махалала- 
рында улы суреткердің жазушылых шеберлігін аса 
жоғары бағалаған. Ә. хазах әдебиетінің негізгі 
проблемаларына арналған ғылыми-теориялых кон- 
ференцияда сөйлеген хорытынды сөзінде К-ты 
«Казах ССР тарихының» жалпы әдебиет муралары 
туралы бөлімді жазуға хатысып, «үлкен сеп-көмек» 
жасағанын атап өткен. 1957 ж. К- Жубанов жазых- 
сыз жаладан ахталғаннан кейін К-пен бірге «Ірі 
охымысты» деген махала жазды.

Ә. Қайдар.
КЕҢЕС ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ БҮКІЛОДАҚТЫҚ 
ЕКІНШІ СЪЕЗІ. 1954 ж. 15-26 желтохсан аралы- 
ғында Мәскеу халасында өтті. Бірінші күнгі мә- 
жіліс Кремльдің Үлкен сарайында ашылды. Кейінгі 
күндердегі жумысы Одахтар уйінің Бағанды за- 
лында жүргізілді. Онда жазушылардың 1934 ж. 
Одах көлеміндегі 1-съезінен кейінгі 20 жыл ішіндегі 
көп ултты кеңес әдебиетінің өсу жолы жан-жахты 
талхыланды. Съезде өзге мәселелермен хатар 
«КСРО халыхтары әдебиеттерінің керкем аударма- 
лары» деген мәселе харадды. Булжөніндегі хосым- 
ша баяндаманы П. Антокольсхий, Ә., М. Рыль- 
ский үшеуі бірігіп жасады. Соның прозалых аудар- 
малар туралы бөлімін Ә. әзірлеген («М. О. Әуезов- 
тің өмірі мен шығармашылых шежіресі». А., 1997, 
497-бет). Керкем шығармашылыхтың бул күрделі 
саласындағы бірлескен баяндамашылардың хоры
тынды хағидалары мен түйіңді тужырымдары негі- 
зінен көп ултты кеңес халыхтары әдебиеттерінің 
таңцаулы үлгілерін орыс тіліне аудару тәжірибесін 
харастырып, жинахтау нәтижесінде жасалды. Ба- 
яндамашылар аударма өнерінің жалпы эстетика- 
да ах таңдах куйінде халып келгендігіне, оны зерт- 
тегенде лингвистикалых турғыдан гөрі әдебиетта- 
ну ғылымының турғысынан келу хажеттігіне, муның 
өзі үлкен танымдых мәні бар шынайы шығарма- 
шылых хызмет екендігіне назар аударды. Кейбір
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зерттеушілердің бір тілден екінші тілге аудару 
ықтималдығы шектеулі дейтін көзқарасының теріс 
екендігі ескертілді. Муның өзі сайып келгенде, 
шеберлік мәселесіне келіп тірелетіні баса 
көрсетілді, Одак, көлемінде көркем аударманың 
сапа көрсеткіштеріне салқынын тигізіп, деңгейін 
төмендетіп отырған елеулі келеңсіздік -  олардың 
басым көпшілігінің улт тілдерінен орыс тіліне жол- 
ма-жол аударма арқылы тәржімаланатыңдығы. Бұл 
кемшілікті жою ушін орталықтағы бірыңғай аудар
ма ісімен шұғылданып журген мамандардың ұлт 
тілдерін игеруі қажет. Онсыз әсіресе поэзия сала- 
сындағы аудармаларда ұлттық ерекшеліктерді, улт 
ақындарының өзіндік қолтаңбасын еркін жеткізу 
мумкін емес. Осы орайда қосымша баяндамада 
түпнусқа тілін меңгеру аударма өнерін меңгерудің 
басты шарты ретінде ұсынылды. Қорыта айтқан- 
да, жазушылардың букілодақтық мінберінен 
көтерілген көркем аудармалық көкейтесті пробле- 
малары әдеби шығармашылықтың бул маңызды 
саласын дамытуда белгілі бір асулы кезең бол- 
ды. Онда ұсынылған қағидалар мен тужырымдар- 
дың басым көпшілігі әлі де өз маңызын жоймай 
отырғаңцьғы -  осының айқын дәлелі. Бұған ұжым- 
дық баяндамашылардың бірі, аударма өнерінің 
мол тәжірибесін шеккен улы суреткер Ә-тің қос-
қан улесі де бар. 

Ж̂. Ысмағулов,

КЕРАМИКА, қыш к,умыра жасау өнері. Саз бен 
оның минералдық қоспалары араласқан массасы- 
нан жасалады. Шикізаттары -  арнайы саз бен ка
олин. Керамикалық заттарды әрлеу мен жақсы 
сактау ушін глазурь бояуын пайдаланады. Өрнек- 
тер мен суреттер салуда керамикалық бояулар 
қолданылады. Негізгі түрлері -  терракота, майо
лика, фаянс, фарфор. «Әуезов үйі» ғылыми-мәде- 
ни ортальғында Алматы керамика зауыгында жа- 
салған, Ә-тің әр жылдарда өткен мерейтойларына 
байланысты бейнесі салынған бірнеше құмыралар 
мен сый табақтар бар.

А. Қуаньшбаев.

КЕРБАБАЕВ Берді (1894-1974), түрікмен жазу- 
шысы, акын. Түрікменстанның халық жазушысы 
(1967), Турікменстан Ғылым академиясының 
академигі (1951), Соц. Еңбек Ері (1969), КСРО 
(1948) және Түрікменстан (1970) Мемлекеттік сый- 
лықтарының лауреаты. «Асыл досым, туысым»

КСРО Жазушылар одағының пленумыңда.
Солцаноңға карай: X. Сейітов, Т. Жароков, С. Құдаш,

Б. Кербабаев, М. Әуезов. Мәскеу. 1959.

деген мақаласында «Қаламдас досым, інім Мухтар 
Омарханұлы Әуезов адамзат өмірі мәдени тари- 
хының төрінен аса уздік қайраткерлермен бірге 
қурметті орын алды. Оның майталман каламынан 
туған өмір суреттері кербез сулудың алма мой- 
нындағы асыл тастың жарқылындай нұр-сәуле 
шашады» десе («Біздің Мухтар», 1976, 68-бет), Ә. 
өзінің «СССР халықтары әдебиеттерінің өркен- 
деуі», «Кейбір улт жазушыларының романдары» 
деп аталатын мақаласында оның шығармашылы- 
ғына айрықша көңіл бөледі. «Берді Кербабаев -  
турікмен совет әдебиетінің ең көрнекті қайраткері, 
Ақын-жазушы Кербабаев тудырған одақ көлеміне 
мәлім болған үлкен роман «Айғытлы адым» («Ба- 
тыл қадам») және «Ақ алтын өлкесінен шыққан Ай- 
солтан» романы» деп, оның жетістіктері мен ерек- 
шеліктеріне тоқталған.
КЕРЕЕВА-ҚАНАФИЕВА Кәлсім Шәкірқызы 
(1920-1994), әдебиет зерттеуші. Филология ғылы- 
мының докторы (1972), профессор (1974). Қазақ- 
станның еңбек сіңірген жоғары мектеп кызметкері 
(1981). Негізгі еңбектері баспасөз тарихына, әде- 
биеттер байланысына арналған. «Еңлік-Кебек» 
атты мақаласында Ә-тің трагедиясы туралы ой 
толғап, оның сахнада қойылуы жөнінде толымды 
пікір айтқан («Казахстан муғалімі», 1958, 4 сәуір). 
Ал «Екі алып жайлы сез» мақаласында («Жулдыз», 
1978, N»9; А. Жақсылықовпен бірге) Ә. пен Л. Тол- 
стойдың шығармашылық қудіретін салыстыра 
әңгіме_еткен,
КЕРЕЙ, ру аты. Орта жүз қурамында, Шежіре 
деректерінің айтуы бойынша ол: Абақ Керей, Аша- 
майлы Керей деген екі үлкен тармаққа бөлінеді. 
Үраны -  Ошыбай, Ақжол. Ә-тің «Абай жолы» эпо- 
пеясында Арғын, Найман, Уақ сияқты көп айтыла- 
тын рудың бірі осы К. «Балқыбекке ең жакын 
елдің бірі -  сол Керей. Салиқа қыз дауының, Ке
рей -  Найман лаңының тынымсыз тергеуі өтті. 
«Уай, жағалай журтым! Керей -  Найман елім! Ор
гана мені қойыпсың, «Тетігімді тап, тынымымды 
бер» деп қойыпсың. Ендеше , адал бата, ақ мал- 
дың орайына қыз иесі Керей Сабатарға екі қыз- 
дың қалыңмалын берсін. Барымта, қуғын устінде 
Керейден екі жуз жылқының ақысы Сыбанға ауыс- 
қан. Жуз жетпіс жылқының тобы Керейге ауыс- 
қан» деген сияқты роман беттерінен унемі көрініс 
беріп отырады («Тарауда»).
КЕРЕЙ (т. ж. б. -  15 ғасырдың 70-жылдарының 
бас кезі,), хан. Қазақ хандығының негізін қала- 
ған. Көк Орданы билеген Орыс ханның урпақтары 
Керей, Жәнібек султандар Әбілқайырдың ырқына 
бағынбай, соңына ерген халықпен Қозыбасы 
дейтін байтах хоныста, Шу езенінің бойыңда дер- 
бес хандыхтың іргесін халайды. Бул жаңа хуры- 
лым «Қазах хандығы» деп аталады, 1466 ж. К. мен 
Жәнібек хазах улысының дербестігін жариялады. 
Көшпелі және жартылай көшпелі елдің көптеген 
рулары Қазах хандығының хурамына бірікті. К., 
Жәнібек хурған Қазах хандығы халыхтың этнос 
ретінде халыптасуының басы болды. Қазах хан- 
дығы хурылғанда, жасы улкен деп алдымен К-ді 
ах киізге салып, хан көтереді, ол хайтыс болғанда 
Жәнібек билік жургізеді. Ә. «Әдебиет тарихы» атты 
монографиясында «хазахтың ескі рулары Шың- 
ғысхан заманынан бергі түрік, монгол тарихының 
барлых дәуіріне түгел кіріп, толых араласып отыр- 
ғанын, кейінгі Жәнібек, Керей, Қасым, Хахназар 
хандардың тусында хазах бірігіп жасаған рулар 
Қазан хандығы, ноғайлы, өзбек бірлігінің бәріне





Жеті арыс. Бірінші катарда (солдан оңға қарай): X. Ғаббасов, М. Дулатов, А. Байтұрсынов, 
М. Өуезов. Екінші катарда: Ж. Аймауытов, Ө. Марғұлан, А. Байтасов.1926.

М. Өуезов окытушылар мен студенттер ортасында. Семей. 20-жылдар.
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М. Өуезов актерлер мен режиссерлердің ортасында. Солдан оңға карай. 
Біршші катарда: И. Бобров, А. Қадырбаев, М. Әуезов, М. Насонов. 

Екінші катарда: С. Қожамкұлов, Е. Өмірзақов, Қ. Қуанышбаев. Алматы. 1936.

М. Өуезов ҚазПИ-дің студенттері мен окытушылары ортасында. Алматы. 1933.



М. Өуезов туысқан республикалар жазушыларымен бірге. 50-жылдар.

М. Өуезов, Т. Жароков, С. Мұканов, Ғ. Орманов майдан қаламгерлері ортасында. 
50-жылдар.



М. Әуезов ғылым жөне мөдениет кайраткерлерімен бірге. 50-жылдар.

М. Өуезов пен Б. Кенжебаев шөкірттері ортасында.



Мұхаңның колтаңба беру сөті. Жанында: М. Гусейн, А. Венцлова, С. Разимов. 50-жылдар.

М. Өуезовтін ҚазМУ шөкірттеріне дөріс оку сөті. 1948.



Н. Алдабергенов, Ғ. Мүсірепов, А. Сурков, М. Әуезов. 50-жылдар.

Қаламдастары және Алматы облысьшың Жамбыл ауданы азаматтарымен бірге.



Қазак өдебиетінің онкүндігі. С. Михалков, М. Өуезов, А. Сафронов Мөскеу. 1949.

Кентербери соборының (Англия) кожасы Джонсон кызы жөне өйелімен М. Өуезовтін 
үйінде конакта. Алматы. 1956.



М. Әуезовтің 60 жылдығына арналған телестудиядағы хабардан кейін өнер
кайраткерлерімен түскен суреті. Алматы. 1957.

Азия жөне Африка елдері жазушыларының конферендиясы кезінде. Ташкент. 1958.



М. Өуезовтің 1917 жылы «Еіілік-Кебек» пьесасы койылған киіз үйдің ішкі 
көрінісі. Суретші С. Столяров.

Жазушының 60-ка келген мерейтойы 
кезінде. Семей. 1957.



Жазушыньщ туындылары жөне өмірі мен шығармашылығы туралы кітаптар.

Лениндік сыйлыктың иегері куөлігі.
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Абайдьш 100 Ж Ы ЛД Ы К мерейтойында жасгіған баяндамасының бір беті. 1945.
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M. Әуезовтің Абай мұрасының рухани 
нөр алған үш саласы туралы 

пікірінің бір беті. 1945.
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М. В. Ломоносов атындагы Мемлекеттік университет профессоры куөлігі.



Абайдың өлеңдер жинаіыньщ 
мазмұн-беті.

Дүние жүзіне 
мөшһүр болған «Абай».
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Елбасьшьщ колтаңбасы.

Жидебайдағы Абай мен Шөкөрім кесенесі.



Абай ескерткіші. Мүсінші X. Е. Наурызбаев. Алматы.



кірісіп, бірталай өмір жасағанын» айтқан (20 том- 
дық шығармалар жинағы, 16-том, 1985, 18-бет).

Т. Әкім.
КЕРІМБЕКОВ Саяділ (Ш5-1954), ақын. Жамбыл- 
дың ақын шәкірттерінің бірі. Ә. «Казахстанская 
правда» газетівде 1938 ж. 23 желтоқсанда шыққан 
«Қайта жасарған дана ақын» атты макаласында 
Жамбыдцың ақындық мектебі жайыңда айта келіп, 
оларды санамалап атап өтөді. Ә. Әдөбиет жәнө 
өнер институтында қызмет істеген жылдарында К- 
тің, басқа да ақывдардың шығармаларын айтк,ы- 
зып, жазып алуға ықпал еткен.
КЕШОКОВ Әлім Пшемахович (1914-ө.ж.б.), кабар- 
да ақыны, мемлекет қайраткері. Кабарда-Балқар 
Республикасының халық ақыны (1964), Соц. Еңбек 
Ері (1990), Ресей Мемлекеттік сыйльғының лауре
аты (1968). Ерлік еңбекті, бейбітшілікті, социалис
та заманды шабыттана жырлады. Ә-тің 80 жылдық 
мерейтойына қатысып, баяндама жасады, сөз 
сөйледі. 1977 ж. 23 қыркүйекте Алматыда өткен 
салтанатты жиналыста: «М. 0. Әуезов көркем ой- 
дың алыбы еді, өйткені ол сан ғасырлық әдебиет 
улгілерінен сусывдай отырып, ұзаққа сермеді және 
әлемдік мәдениеттің ірі өкілдерімен иық теңестір- 
ді», өйткені Мұхаң барлық жанрды асқан шеберлік- 
пен меңгерді, сондықтан ол туған күні бар, бірақ 
өлген уақыты жоқ көрнекті ойшыдцардың қатары- 
на жатады десе, 24 қарашада Мәскеудегі Үлкен 
театрдағы салтанатты кеште «Абай эпопеясы» -  
қазақ халқының ғана емес, куллі әлем әдебие- 
тіндегі ірі к,ұбылыс» деді («Мұхтар Әуезов -  совет 
әдебиетінің классигі», А,, 1980, 26-27, 162-беттер).

Н. Акбай.
КИАЧЕЛИ Лео (шын аты-жөні: Леон Михайлович 
Шенгелая; 1884-1963), грузин жазушысы. «Тари- 
эль Голуа» романы (1915) арқылы жаңа грузин про- 
засының негізін салды. «Бигва» (1938; КСРО Мем- 
лекеттік сыйлығын алған, (1941). Новелла жанрын- 
да да биік деңгейден көрінді. Ә. «Социалистік 
ұлттар әдебиеттерін дамытудың ерекшеліктері» 
атты зерттеуінде шығармалары өзіндік езгеше- 
лікпен, көркемдеу құралдарымен, әсіресе тіл бай- 
лығымен ерекшеленетін ұлт жазушыларының ката- 
рында К-ді атаған. Ал «СССР халықтары әдебиет- 
терінің өркендеуі» деген еңбегінде: «Лео Киачели 
-  Грузияның қазіргі шақтағы романисі. Киачелиге 
Горькийдің әсері айқын болған (кейін ол Горь- 
кийдің шығармаларын грузин тіліне аударды); Гру- 
зин деревнясындағы 1905 жылғы революциясы- 
ның жайын баяндаған повесть -  «Тариэль Голуа» 
деп, одан әрі «Қан», «Гвади Бигва» романдарын 
жоғары бағалаған.
КИНОДРАМАТУРГИЯ, жазушының кино өнері ту- 
ралы шыармалары. Ә. улгтық кино өнерінің даму- 
ына, каз тұрып, қалыптасуына, сахна мен экран
ный негізі әдебиет екенін түсініп, оның сапасын 
көтеруге өлшеусіз үлес қосты. 1944 жыддың орта- 
сына карай Қазак студиясы өз алдына шаңырак 
көтерді. Осы түста кино өнерінің өткен жолын бір 
шолып, алдағы шығармашылык бағыт-бағдарды 
анықтап алу үшін Алматыда үлкен конференция 
өтті. Ә. конференцияда «Әдебиет және кино» де
ген такырыпта баяндама жасап, кино өнерінің 
негізгі көркем шығармада жатканын дәлелдеді. 
«Үлкен әдебиет үлкен фильмді тудырады» деген 
пікірі жазушының шын максатын айкындап берді. 
Сөйтіп киносценарий жазуға кәсіби казак жазу- 
шыларын тарту кажеттігін баса айтты. Ірі жазушы- 
лардың сценарий! негізінде койылған фильмдердің
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биік деңгейден көрінуі ұлы суреткердің ой-пікірінің 
дұрыстығын тәжірибе жүзінде дәлелдеді. Бұған 
1939 ж. жарияланған бәйгеде 30 шығарманың 
ішінен озып шығып, бәйге алған жазушының «Рай- 
хан» пьесасы дәлел бола алады. Кинодраматур
гия заңдылыктарын сактап, казак киносына тари- 
хи-ғүмырнамалык жанр әкелген «Абай әні» филь- 
міне сценарий жазуда жазушы сюжетті өрбітудің 
тағы бір кырын көрсетті. Бас кейіпкер -  Абай 
бейнесі Айдар мен Ажар арасындағы махаббат 
сезімін аркау етеотырып суреттеледі. Өмірбаяңдык 
нактылыктан көркемсуретті шығармаға ауысу 
процесінде жазушы Абай трагедиясының оның 
өлең-жырларында калай көрініс тапканын сипат- 
тай отырып, халыктың түрмысын, әлеуметтік 
теңсіздікті нанымды суреттеген. Ә-тің «Өскен өр- 
кен» романының желісімен Қ. Мүхаметжанов «Ай- 
сүлу» сценарийін жазды. Ол экранға 1965 ж. «Шың- 
дағы шынар» деген атпен шыкты. «Райхан», «Абай 
әні» фильмдері экранға шыкканнан кейін Ә. көпте- 
ген киносценарийлер жазды, Солардың катарын- 
да «Дала батыры» (1942), «Алуа» (1953), «Біздің 
совхозда» (1954) сценарийлері бар. «Дала баты
ры» сценарийінің екінші нұскасы сол кезде Алма
тыда шоғырланған Біріккен орталык киностудия- 
сының (ЦОКС) сценарий бөліміне тапсырылды. 50- 
жылдары жазушы кептен ойында жүрген такырып 
-  казак әйелдерінің тағдыры жөнінде сценарий 
жазуға кірісті. 1953 ж. «Жүддыз» журналында осы 
такырыпта жазылған «Алуа» сценарийінің алғашкы 
нүскасыжарыккөрді. Бұл киносценарийдегі кейбір 
сюжеттік желілер кейінірек жазушының «Өскен 
өркен» романына енгізілді. «Алуа» сценарийінің 
тағы бір нұскасы «Әйел жолы» деген атпен жазу
шы мұражайында колжазба түрінде сакталған. 
«Біздің совхозда» сценарий! 1954 ж. жазылып, 
Алматы керкем фильмдер студиясына тапсырыл- 
ған еді. Мазмүны совхоз түрмысының болашағы- 
нан, оның еркендеу жолы мен дамуынан хабар- 
дар етед!. Мүрағат материалдарына сүйенсек, ав
тор бұл шығарманы өз тарапынан толыктырулар 
енг!зу максатыңда сол жыдцың көктем!нде кайтып 
алған. Бүңцағы ойы 1954 ж. көктем айларыңца сов
хоз жүмысын ез көз!мен көр!п, танысып барып, па
кты тәж!рибелер аркылы колжазбасына б!раз 
өзгер!стер енг!зу ед!. Қаз!р бұл сценарийд!ң түп- 
нүскасы М. Әуезов музей!н!ң мұрағатында (ЛММА 
архив!, 503-папка, көлем! 50 бет). Бұдан кей!н дра
матург күрдел! шығармалар жазумен шүғылданып, 
кинодан кол үз!п кадцы. Дегенмен көркемд!к маз- 
мұны шүрайлы «Көксерек» әңг!мес! мен «Қараш- 
Қараш сжиғасы» повес!н!ң нег!з!нде койылған филь
мдер казак-кырғыз киностудияларының зор 
жең!с!не айналды, Бүдан жарты ғасырдан астам 
уакыт бүрын (1944) айткан: «Кино өнер!м!зд! өрге 
алып кетуд!ң б!рден-б!р жолы -  ұлттык әдебиет!- 
м!зд!ң тел туывдыларынан нәр ала отырып, ез хал- 
кымыздың әдет-ғүрып, салт-дәстүрлер!н!ң ғасыр- 
лар койнауынан бүг!нг! күнге жеткен тарихын пай- 
далана отырып, өз республикамыздың бүг!нг! өм!р!н 
сипаттау, тек сипаттап кана коймай, ез киномыз- 
дың ұлттык сипатын сактай б!лу, сол дәрежеде оны 
әлемд!к киношығармалар улг!лер!н!ң деңгей!не 
жетк!зуге ти!сп!з» деген сөздер! әл! мән-мағына- 
сын жоғалгкан жок-

Г. Қурмангалиқызы.



322 КИРИЛЮК

КИРИЛЮК Евгений Прохорович (1902-ө.ж.б.), ук- 
раин әдебиет зерттеушісі. Украина ҒА-ның кор
респондент мушесі (1957), Лениндік сыйлықтың 
лауреаты (1964), Тарихи-әдеби және сын мәселе- 
леріне арналған көптеген шығармалар жазды. 
(1939), Ә-тің 80 жасқа толу мерекесіне қатысып, 
сөз сөйледі. Қазақ-украин әдебиетінің байланы- 
сы өткен ғасырлардан басталатынына назар ауда- 
рып, қиын күндерде екі халық бір-біріне сүйеу 
болған дей келіп, украин халқының Ә-ті қатты 
құрметтеп, шығармаларын сүйіп оқитынын тілге 
тиек етті («Мұхтар Әуезов -  совет әдебиетінің 
класигі», А., 1980, 27-28-беттер). 
«КИРРЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮШ ЖЫЛДЫҒЫ» 
(«К т р е х л е т и ю  К и р р е с п у б л и к и » ) ,  
жазушының мақаласы. Орысша жазылған, туңғыш 
рет Семей губкомының органы -  «Степная правда» 
газетінің 1923 жылғы 16 маусымдағы санында, 
бұдан соң «Простор» журналының 1972 жылғы 2- 
нөмірінде жарияланды, кейін Ә-тің 20 томдық шы- 
ғармалар жинағының 15-кітабына енгізілді (1984, 
303-306-беттер). Макала Қырғыз (қазақ) ав- 
тономиялық республикасының шығармасы еңбек- 
ші қазақ халқының тарихында отарлық езгі мен ұлы- 
державалық бұғаудан кұтылу жолындағы арманы 
мен үмітін шынайы турде жүзеге асыру аркылы си- 
патталады» деп бастап, казак халкының азаттык 
үшін кан төккен күрес жылдарына шолу жасайды, 
бул бостандыктың оңай келмегенін ескертеді. Ав
тор одан әрі геңес өкіметі мен эсерлер өкіметін са- 
лыстырып, екеуінің арасында жер мен көктей ай- 
ырмашылык бар екенін, соңғысының контррево- 
люциялык үкімет екенін ескертеді. Автономиялык 
республиканың ерекшелігі -  оның көшпелі халыкка 
жасап отырған жеңілдіктерін, сот орындарында, 
милиция органдарында кедейлердің өкілдерінің 
кызмет аткарып жүргенін жасыра алмаймыз дейді. 
Дала халкының оң мен солын танып айыра білуіне 
біздің угіт-насихат жумысымыз жәрдемдесуге тиіс. 
Оның алдыңда екінің бірі -  капитал ма, еңбек пе? 
деген сурак турғаңца, ол жан-тәнімен еңбекті таң- 
дады. Бұл -  асырып айткаңдык емес, нағыз шын- 
дык, әркімнің өз калауы, жүрек таңдауы еді деп 
корытындылайды өз ойын үлы жазушы.

Н. Оспантегі.
КИРШОН Владимир Михайлович (1902-1938), 
орыс драматург!, сыншы. Мәскеудегі Коммунистік 
университетті бітірген (1923). 1930 ж. БК (б) П-ның
16-съезінде жалынды сөз сөйлеп, театр жөніндегі 
солакай атындарды түйреді. 1937 ж. сәуірден ба
стап кудалауға ушырап, туткындалды, соңынан 
атылды. 1955 ж. акталды. Ә. өзінің «Жаксы пьеса 
-  саналы әдебиет белгісі» деген макдласыңда Бү- 
кілодактык бәйгеде 1200 пьесаның ішінен 2-бәйге 
алған. К-тың «Ғажайып коспа» драмасын жоғары 
бағалаған. Ал «Қазак сахнасындағы аударма пье- 
салар» атты макаласында К-тың «Астык» пьесаны 
казак сахнасында койылып, «біздің бугінгі бірне- 
ше ірі актеріміз үлкен сыннан өткендей боп, тә- 
жірибе көріп, ірі табыска» жеткенін жазған. 
КЛИМОВИЧ Люциан Ипполитович (1907-ө.ж.б ), 
дінтанушы, әдебиет зерттеуші. Ленинград мем- 
лекеттік университетінің лингвистика факультетін 
бітірген (1929), профессор (1933). Ғылыми еңбектері 
дінтану, соның ішінде Қасиетті Қуранның кағида- 
ларын түсіндіру мәселелеріне арналған. Ә-пен әде-

би байланыста, достык карым-катынаста болған. 
Үлы жазушы «Манас» эпосының халыктык нуска- 
сын жасау керек» деп аталатын макаласында К-тің 
«Манас» жырының түп негізін ежелгі дәуірден 9 
ғасырдағы жазба ескерткіштерден іздеу кажет де
ген пікірін кодцап, куаттаған. Алайда оның кейбір 
куйтуркы пікірін теріске шығарып, кырғыздың 
теңдесі жок бай эпосын корғап кадды. 
КНИПОВИЧ Евгения Федоровна (1898-1976), орыс 
әдебиет зерттеушісі, сыншы. Орыс және шет ел 
әдебиеті мәселелеріне арналған сыни кітаптардың 
авторы. Негізгі зерттеулері А. А. Фадеевтің шы- 
ғармашылык жолына арналған. Ә-пен дос-жаран 
болған. «Асыл азамат» естелігінде кез келген іске 
жанын сала араласып отыратын, ересек акылды, 
батыс пен шығыстың мәдениетін тел емген, шалк- 
ар білімді Ә-тің казак халкының асыл дидарлы ұлы 
болғанын суйсіне жазды («Біздің Мүхтар«, А., 1976, 
35-38-беттер). н . Ж у а ^ с е

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович (1909-1984), 
орыс жазушысы, коғам кайраткері. Соц. Еңбек 
Epi (1974), КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауре
аты (1971). Мәскеу мемлекеттік университетін 
бітірген (1933). Соғыс такырыбына арналған ро- 
мандар жазды. Ә-пен шығармашылык карым-каты
наста болған. «Абай жолы» романының «Знамя» 
журналында басылуына байланысты, 1951 және 
1959 ж. бір-біріне жиі-жиі хат жазысып, кездесіп 
тұрған. «Абай» романы жөнінде «1948 жылғы ке- 
ңес прозасы» («Новый мир», 1948, №5), «Кеңес 
прозасындағы патриоттык шығармалар» («Прав
да», 1949, 13 мамыр) макалаларын жазды.
КОЛАС Якуб (лакап аты; шын аты-жөні -  М и ц 
к е в и ч  К о н с т а н т и н  М и х а й л о в и ч ;  1882- 
1956), белорус халык акыны (1926), жазушы. Бе
лорус ҒА-ның академигі (1928), КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1946, 1949). Көптеген жа- 
зушылармен достык карыс-катынасын узген емес. 
Әсіресе М. Э-пен байланысы ерекше болды. 
Мүхаңның шығармашылығын әрдайым жоғары 
бағалады. Қазак әдебиетін аз аударады деп, 
аудармашыларға ренжиді екен («М. О. Әуезовтің 
өмірі мен шығармашылык шежіресі», 1997, 553- 
бет). Ә. «СССР халықтары әдебиеттерінің өрхен- 
деуі» атты макаласында К-ты белорус халкының 
жаңа әдебиетін жасаушы каламгер, өлеңдері кү- 
реске шакыратын акын, білікті окымысты және 
публицист ретінде жоғары бағалаған.
КОМЕДИЯ (лат. comoedia жене грек, komodia -  
сауык-сайран, әуезді ән), өмір күбылыстарының. 
мінез-күлыктың, іс-әрекетінің күлкілі жактарын 
көрсететін драмалык жанрдың түрі. К. өмір күбы- 
лыстарын бейнелегенде, кейіпкерлерді, жағдаят- 
тарды дәл калыпта, өзгеріссіз түрде алмай, олар- 
ды үлғайтып, өсіріп суреттеу аркылы күлкінің ку- 
шімен олкылыктарды, кемшіліктерді, кателіктер- 
ді сынайды, озык идеялар мен биік мүраттарды 
мадактайды. Характерлер кактығысы, мінездер 
шайкасы бірінші катарға шығады. Кейіпкерлер 
тартысының үстінде жеке бастың максаты мен 
күлкынның камын ойлағандар өзара кикілжіңге 
барып, күлкіге үшырайды. К-да көбінесе жаман- 
дык жеңіліп, жаксылык үстемдік алады, әділ, ак 
ниет, ак тілек әділ іс салтанат күрады. Қазіргі кез- 
де казак К-сы арналы салаға айналды, ол театр 
өмірімен катар, киноға да енді. Үлттык әдебиеті- 
міздің тарихына, даму тәжірибесіне сүйене оты- 
рып, К-ны екі топка жіктеуге болады: а) сатири-



лық комедия; ә) лирикалық комедия. Ә. «Айман -  
Шолпан», «Алма бағында» комедиялық шығарма- 
ларын жазды.

Р. Нургали.
«КОНВЕЙЕРДЕ КҮЙ МЫҒЫМ», жазушының 
очеркі. Өңціріс процесінсуреттеугеқұрылған. Қара- 
ғанды шахтерлерінің еңбек қимылын бейнелі 
сөзбен бедерлеп, техника тетігінің өзін жан бітіре 
суреттейді. «Толы жота, тоқмейіл рештак енді 
мағыналы ырғақ табады... ырғағында сөзі бар- 
дай. "Еңбек-өрнек, өнбек-еңбек» деп лықсыған 
сияқты. Бөгеліс болмай, бөксере қимыл етейік 
дейді рештак». Көзделген нысанасы таза өндіріс 
тақырыбы болғаңцықтан очеркте техникалық тер
мин сөздердің молдығына қарамастан, олар өте 
орынды қолданылады. Жазушы өндіріс ошағы 
Қарағандыға арнайы жолсапармен Үлы Отан со- 
ғысы басталған кезде барып, шахтерлер Қусай- 
ын, Митрофанов, Пенкиндердің көмір қазуда жа- 
саған рекордтарын өз көзімен көреді. Еңбек жа- 
рысының мұндай қызу қарқынын: «Міне, бүгінгі 
Қарағанды осындай құрсаулы бір батпан куш. 
Қарағаңды рештағы ырза қылар ырғағынан айны- 
майды. Конвейерде күй мығым» деп қиыстыра 
жазады. Очерк жазыла салысымен 1941 ж. 16 
шілдеде «Социалистік Қазақстан» газетінде жа- 
рияланды. Шығарманың түпнусқасы мен машин- 
ката басылған нусқасы жазушы мурағатында сақ- 
талған (ММӘМ, № 59-папка, 1-5, 18-24-беттер). 
Очерктің қолжазбадағы алғашқы атауы «Қараған- 
ды мен Балқаш сөйлейді», «Қайсар қайрат шахта- 
да» делінген. Бірақ бұл тақырыптар жазушының 
көһіліне қанбаған болу керек, сондықтан көтеріңкі 
көңіл куй мен техниканың жанды ырғағының 
суреттелуіне орай «Конвейерде күй мытым» деп 
жаңаша ататан. Очерк жазушының 20 томдық 
шытармалар жинатында түпнұска негізінде еш- 
қандай өзгеріссіз жариялантан (8-том, 1981).

М. Мьрзахмету/ы.
КОРЕЙ МУЗЫКАЛЫ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫ, шы-
тармашылық ұжым. Ресейдің Владивосток қала- 
сыңда 1932 ж. «Корей өлкелік театры» деген атпен 
көркемөнерпаздар үйірмесі негізінде құрылтан. 
Қазақстанта 30-жылдардың аятында қоныс ауда- 
рып, жұмыс істей бастады. Алташында Қызылор- 
да (1937-41, 1959-68), кейін Үштөбе қалаларыңда 
(1942-59) болып, 1968 ж. Алматы қаласына қоныс 
аударды. Театр репертуарынан корейдің ұлттық 
классикасынан бастап шетел, орыс және қазақ 
драматургиясының туындылары орын алды. Те
атр құрамында «Ариран» эстрада ансамблі мен 
улттық бишілер тобы жұмыс істейді. Ә-тің «Еңлік 
-  Кебек» (1962), «Қарагөз» (1970), «Қарақыпшақ 
Қобыланды» (1979) секілді пьесаларын сахната 
шытарды. Бұл спектакльдерге Казахстан Респуб- 
ликасының халық артистері В. Ким (Еспембет), Ким 
Дин (Абыз), Ли Хам Дек (Еңлік), Н. П. Ли (Асан) 
хатысып, есте қалар сахналық бейнелер жасады. 
Ә-тің тутанына 100 жыл толуына орай арнайы 
өткізілген Халықаралық театр фестиваліне театр 
ұжымы жазушының шытармасы бойынша «Қор- 
тансыздың күні» (инсценировка авторы Л. Д.
Сон) спектаклін қоюмен қатысты.

'  К. Н^рпеиісов.

КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович (1905- 
1972), украин драматург!, қотам қайраткері, КСРО
(1943) және Украина (1939) ҒА-ның академигі, Соц. 
Еңбек Ері (1967), КСРО (1941, 1942, 1943, 1949, 
1951) және Украин (1971) Мемлекеттік сыйлықта-
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рының лауреаты. Шытармаларында Отан қортау, 
ерлік пен елдік, халықтар достыты, азаматтық, 
адамгершілік, махаббат, өмірдің күнгейі мен кө- 
леңкесі суреттелді. Мухаң К-тың пьесаларында 
украин және бұрынты кеңес халықтарының ерлік 
курестерін, жауды жеңу үлгісін тамаша суреттегенін 
сүйсіне жазады («СССР халықтары әдебиеттерінің 
өркендеуі»). К. Ә-пен достық қарым-қатынаста, 
шьғармашылық тытыз байланыста, өзара сыйлас 
болтан. Ол «Ересен талант» атты мақаласында Әуе- 
зовтің зор дарын иесі, тажап әдебиетші, аса пара- 
сатты екенін, жайдары да жайсаң мінезін, кісінің 
алдын орап сөйлемейтін қасиетін ардақ тутқан.

Ш. Елеукенов.
КОЦЫК Иван Васильевич (1891-1946), хормей
стер, композитор. Варшава консерваториясының 
композиция класында оқытан. 1923 ж. Қазақста- 
нта келіп, республика хор өнерінің негізін салды. 
Тұңтыш рет терт дауысты хор ужымын уйымдастыр- 
ды (1927, Петропавл). Казак филармониясының 
хормейстер! (1935, Алматы) бодцы. Казак опера 
жене балет театрында койылтан Ә-т!ң «Айман -  
Шолпан» пьесасы музыкасының авторы. Б. пьеса- 
сы музыкасының авторы Майлинн!ң «Шута» пье- 
сасының музыкасын жазтан, казак халык эндер!н 
хорта еңдеген.

А. Омарова.
КОЦЮБИНСКИЙ Михаил Михайлович (1864- 
1913), украин жазушысы, котам кайраткер!, рево
люционер-демократ. Шытармаларында жумысшы- 
лар мен шаруалардың жасампаз еңбег!, украин 
халкының турмыс таукымет! шынайы бейнелен- 
ген. Ә. «СССР халыктары әдебиеттер!н!ң өркен- 
деу!» атты макаласында К-д!ң «Кулк!» (1906), «Fata 
niorgana» (1908), «Аттар жазалы емес» (1912) 
әңг!мелер! мен повес! сыншыл реализм туртысын- 
да жазылып, буржуазиялык либерализмд! эшке- 
релеу!н этап керсетед!.
КӨБДІКОВ Телеу (шын фамилиясы -  К ө п ж а с а -  
р о в ; 1874-1954), акын. Айтыс өнер!нің !р! ек!л!. 
Казакстанның халык акыны (1954). Тутан шешес!, 
атакты айтыс акыны Сабырбайдың кызы Куандык 
елге белг!л! акын, энш! болтан. 1916 жыл окитасына 
байланысты патша өк!мет!н!ң саясатына карсы елец- 
дер шытарады. 1930 ж. сталинд!к эк!мш!л!к-эм!рш!л 
саясатка ашык турде карсы шытып, «Ассалаумата- 
лейкум ханымызта» атты елец! уш!н турмеге жабы- 
лады, кутын-сург!нге ушырап, Батые С!б!рге жер 
аударылады. 1936 ж. шыккан «Он алтыншы жыл» 
жинатында «1916 жыл» елец! жариялантацда, авто- 
рына !здеу салынып, 1940 ж. соцында Абайдыц 
немере !н!с! Эрхам Ыскаков Барнауыл туб!нен !здеп 
тауып, елге көш!р!п экелед!. 1943 ж. Семейде еткен 
облыстык акындар айтысында Ә. алташ рет таны- 
сып, акын талантына суйс!нед!, шытармашылык 
колдау керсет!п, ыкпалын тиг!зед!. Сол жылы 15 
казанда Мухац Павел Кузнецовка жазтан хатында 
Семейде акындар айтысы ет!п, облыста бурын 
калай да кер!нбей келген ете !р! карт акын Телеу 
ес!м! белг!л! бодцы; оныц тума шеж!рес! ете кызык, 
ата-бабасынан сонау алтыншы атасынан бер! карай 
тукым куалатан белг!л! акындар» дей кел!п, шешес! 
кепке эйг!л! Куандык -  ол Абаймен айтысқан жене 
оныц жаксы керген кызы болтан. Мен!ц б!р!нш! 
к!табымда осы жай суреттелген болатын деп 
керсетед!. Абайдыц 100 жыддык мерейтойына каты-
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сып (1945), көзбен көргенін көркем суреттеген үзақ 
толғау өлеңіңце «Абайдың тарихын сөйлеп той ба- 
стады, Әуезов, Мыңжасаров деген ерлер» деп атап 
өтсе («Абай», 1992, №2, 14-бет), 1946 ж. Жамбыл- 
дың 100 жылдығына арналған халық ақындарының 
жиынында айтқан «Қазақстан» атты ұзақ толғау 
өлеңіңце Қанышпен Мухтарға -  екі улы тулғаға де
ген құрметін білдіреді.

С. Қорабай.

КӨДЕК ( Ә б д і р а х ы м )  Маралбайулы (1888- 
1937), төкпе ақын. Шықкдн тегі Албанның Айт руы- 
нан тарайды. Ауыл молдасы Мұқай имамнан сауат 
ашып, әрі қарай білімін өздігінен жетілдірген. Шы- 
ғармаларын жазып та, суырып салып та шығарған, 
1916 ж. «Қаркдра» көтерілісіңде сарбаздар сапыңда 
болып, қанщы қырғынды басынан кешірген. Соған 
байланысты «16 жыл» атты дастан жазған. 1918- 
1920 ж. Хиуа, Бухар хаңдықтарына қарсы соғыстар- 
ға қатысып, жорық жодцарын «Бастан кешкеңцер» 
дастанында баяндаған. 1927 ж. Қарқара жайлау- 
ыңда ақынмен кездескен улы жазушы К-тің шығар- 
машылығы жөнінде туйінді ойын білдірген. Онда 
шығарма мазмұны мен қоғамдық рөліне келгенде 
өзгеден әдцеқайда оқшау туратын, даланың өзге- 
ше бір типті ақыны екенін, оның жарқын улгісіне 
Албаннан шыққан Көдектің жататынын, өлеңдерінің 
сыртқы сүлулығы, жымдасып жатқан уйқасы жағы- 
нан аса мінсіздігін, ал стильдік турғыдан аңыз- 
ертегі, батырлық жыр-дастанның құйылып тұрған 
ырғахты да ойнақы мәнерін үстанғанын тілге тиек 
етеді. Сергек те сыни ойлайтын ақынның ерекше 
бір мысқыл уытымен суарылған көкейтесті тақы- 
рыпты таңдауы, оның жапан далаға кең таралуына 
себепші болғанын, ал Көдек онымен бірге бағы 
заманның саф алтын туындыларын жадында сақ- 
таушы да екенін іш тарта баяндайды (Әуезов М. 
Қазақстанның халық шығармашылығы және оның 
поэтикалықортасы. Альманах. Бас. 1(3): өнер, мәде- 
ниет, философия. А., 2001).

Т. Әлібек.
«КӨЗҚАРАС», жинақ. Авторы -  3. Қабдолов. 1996 
ж. «Рауан» баспасы шығарған. Ғалымның «жаңа- 
ша ойлау» түрғысында соңғы жылдары жазған 
әдеби сын, ғылыми-зерттеу еңбектері мен публи- 
цистикалық очерктері тогттастырылған. «Абай және 
Әуезов», «Абай жолы» -  халық жолы» атты зерт- 
теу мақалаларын Ә-тің үлы эпопеясын танып бі- 
луге арнаған. «Абай жолы» арқылы хазіргі қазақ 
прозасы күллі дүниежүзілік әдеби классиканың 
шырқау шыңына шықты. Сөйтіп XX ғасырдың қыр- 
қыншы, елуінші жылдарын Мүхтар Омарханүлы 
Әуезов туған әдебиетіміздің даму тарихында 
бүрын-соңды болып көрмеген ренессансқа айнал- 
дырды» деп, бүл зор шығарманың мән-мағына- 
сын жан-жақты ашқан. Ал А. Байтүрсынов, С. Мү- 
қанов, Ғ. Мүсірепов, Ж. Әбділдин, С. Зиманов 
т. б. туралы сыр шерткен мақала-очерктерінде де 
автор үлы Мүхаңа соқпай, оның айтқан ой-пікірле- 
ріне жүгініс жасамай өте гілмаған. Кітаптың көлемі
9,5 баспа табақ, таралымы 3 мың дана. 
КӨКБАЙЖаңатайүлы(1864-1927), ақын. 1880жыл- 
дан бастап Абаймен дос-жолдас болған, оның 
ыхпалы, көмегі, көп жәрдемі тиген. Абай К-ға ар- 
нап «Сорлы Көкбай жылайды», «Бүралып түрып» 
т. б. өлендерін арнаған. К. «Араб тілінің граммати- 
касын» өлеңмен жазған, «Сабалақ», «Қүлынды»,

«Ғаділ патша», «Арүнрашит» 
дастандарын шығарған, Шың- 
ғыстаудағы Тақыр деген елді 
мекенде өз қаржысымен мед
ресе ашып, бала оқытқан. Ре- 
волюциядан кейін оны мек- 
тепке айналдырған. Ә. ақын 
Абайдың өмірі, ортасы, зама- 
ны, шығармалары жөнінде К. 
берген көптеген аса қүңды та- 
рихи-мәдени, әдеби дерек- 
терді «Абай Қүнанбаев» моно- 
графиясында, Абай шығарма- 
ларының толық жинақтарында 
(1933, 1939, 1940, 1945ж.)пай- 
даланды. Жазушы К-дың өмірі мен шығармашы- 
лығы туралы «Көкбайдың ақындығы» деп атала- 
тын зерттеу мақаласын жазды.

X- М^каметханов
«КӨКБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҒЫ», жазушының ма- 
қаласы. 1934 ж. жазылған. Онда Көкбай Жаңатай- 
үлының өмірі, білімі, өскен ортасы, істеген қызметі 
туралы мәлімет келтіріліп, оның Абаймен өмір бо- 
йы іні-дос, жақын адамы болғаны айтылған. К. 
1924 жылдан бастап Абайдың шьіғармаларын жи- 
науға және өмірбаянын жазуға көп ат салысқан. 
Абай көптеген өлеңдерін К-дың атынан шығарған, 
бірнеше өлеңін К-ға арнаған. К. да өле-өлгенше 
Абайды қадір түтып, қүрметтеген қалпынан танған 
емес. Ол ғылым, еңбек, әйелдің хал-жағдайы, 
зорлықшыл, жуан содырлар туралы сыншыл-сыр- 
шыл, сатиралық өлеңдер жазған, К. өзін Абай мек- 
тебінің ақыны деп санады. Мүны Ә. те қуаттап, К- 
ды Абайдың төрт шәкіртінің бірі дейді. Мақаласы 
Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағында, «Абай- 
тануданжарияланбаганматериалдарында», «Абай 
Қунанбаев» монографиясында (1995), «Абай» эн- 
циклопедиясында (1996) жарияланған.

Н. Акбай

КӨКБАЙДЫҢ МЕШІТ-МЕДРЕСЕСІ, діни-білім 
мекемесі. Абайдың ақын шәкірті, дос-серігі Көк- 
бай Жанатайүлының өмірі мен ақындық жолына бай
ланысты материалдар жинақталған. 1997 ж. 12 қыр- 
куйекте Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени же
не әдеби-мемориалдық қорық-мүражайының бір 
бөлімі ретінде ақынның қыстау-мекені Тақырда 
ашылған. Тақыр Абай ауданының орталығы -  Қа- 
рауылдан 22, Семей қаласынан 204 шақырым жер- 
де. Мүражай 1901-04 ж. Көкбай ақын салдырған 
мешіттеорналасты. Мешіттің қасыңда 1925 ж. ақын- 
ның өзі жерленген, Экспозицияда Көкбай өміріне 
байланысты мүрағаттық материадцар, түрлі қүжат- 
тар, фотосуреттер, Көкше елінің түрмыстық-этно- 
графиялық өмірін көрсететін заттар, кітаптар орна- 
ластырылған. Соңдай-ақ Ә. бастаған абайтанушы 
ғалым-зерттеушілердің еңбектері де қойылған.

М. Мухамедава
«КӨКСЕРЕК», жазушының повесі. Реалистік әде- 
биет дәстүрі тудырған мотивтерді шеберлік палит- 
расындағы сан алуан бояулар мүмкіңцігін өз мура- 
тына орай өнерпаздықпен жаңғырту арқылы жазы- 
лған жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлем- 
ге мол мағына сыйдырған. Бейнелеп отырған бол- 
мыстың қыр-сырын бажайлай таныған суреткер 
зады ежіктеуден, тамшы арқылы көл суретін, тас 
арқылы тау кескінін елестетуді эстетикалық мүрат 
тутқан. Бүл образ табиғатына сандық белгіден гөрі 
сапалық ерекшелік хас екендігін айқындап. әсем- 
д ікт ің  гармонияға, симметрияға, түтастыққа



кіидіктестігін тағы да тиянақтай түседі. Повесть 
шағын-шағын сегіз тармаққа бөлінген. Бұлар дөң- 
геленіп, аяқталған сом сурет, өз адцына жеке кар
тина іспетті, әрқайсысында әр түрлі баяндау, су- 
реттеу тәсілдері қолданылған. Адам -  бөлтірік -  
орта. Бүл ушеуін автор диалектикалық байланыста 
бейнелеу үшін, қажетіне қарай баяндау әдісін 
құбылтып, өзгертіп отырады. Кісі қолында өскен 
қасқыр күшігінің қалыптасуында қоршаған орта 
ықпалы бірінші қатарға шығарылады. Бүл хайуа- 
наттар туралы шьгармаларда әжегттәуір тиянақта- 
лған мотивті Ә. қазақ топырағына, көшпелі сахара 
шындығына сәйкес әуенде шертеді. Бөлтіріктің 
өсуін бейнелегеңце, автор натуралистік, зоология- 
лык өзгерістерді жіпке тізіп жатпай, мінез ерек- 
шеліктеріне, сыртқы ықпал әсерінен болған жәйт- 
терге назар аударады. Көксеректің үлкен иттерден, 
қатын-қалаштан көрген жәбір-жапасы ішіне шемен 
болып қатып, жалғыз Қүрмаш қамқорлығы журек- 
тегі мұзды жібіте алмаған. Повесть сюжеті Құрмаш 
өлімімен тиянақталып тұр. Шығарманы осымен 
бітіруге болатын еді, бірақ өйткен күнде, жазушы 
позициясы, авторлық мұрат көмескі тартып кетері 
сөзсіз. Зұлымдыққа, озбырлыққа қарсы түрар, оны 
жеңер күш бар деген сарыңды Ә. әдіптей туседі. 
Рас, Аккасқырдың әрекет, қимылы көзге елестер- 
дей жанды кейіпте емес. Сырт пошымы да жақсы 
есте қалмайды. Мүның есесіне соңғы бөлімде Кек- 
серек ізіне түсуі әсерлі баяндалған. Талай иттің 
мойнын бүрап, мал атаулыға қырғидай тиген Көксе- 
рек әлі де осал еместігін керсетеді. «Ауылға әкел- 
генде Құрмаштың әжесі боздап келіп:
-  Қуарған-ай, неңді алып ем?.. Не жазып едім? 
Бауырына салып өсіргеннен басқа не қып еді менің 
кұлыным? -  деп елді тегіс еңіретіп, Көксеректі 
баска тегтті». Ана кесімі -  Көксеректі баска тебуі. 
Жазушының гуманистік идеалын да осы орайдан 
іздеуіміз керек. Адам колында ескен, бірак адам- 
ға киянат еткен, оның ет-бауырын езіп, жара сал- 
ған көкжал сол адам колынан өлім тапты. Образ- 
ды ой символдык ойға, әуенді сарын үлкен идеяға 
үласып, сахара топырағындағы шындыкты канык 
бояу, айкын колоритпен бейнелеген «К.» бір әде- 
биет шеңберінен биіктеп көтеріліп, әлемдік жау- 
һарлар катарына косылған. «К.» түңғыш рет «Жаңа 
әдебиет» журналыңда жарияланды (1929, №2-3). 
Ә -тің «Қараш-Қараш» (1960), «Қилы заман» 
кітаптарыңца, 12, 20 томдык шығармалар жинак- 
тарында шыкты. Бірнеше рет жеке басылды, А. 
Пантиелев аудармасымен «Новый мир» (1960, N»9) 
журналыңда жарык көрді. Көптеген шетел тілдеріне 
аударылды. 1977 ж. казак, орыс, ағылшын тіл- 
дерінде жеке кітап болып шыкты. Шығарма бойын- 
ша «Көксерөк» фильмі тусірідді, казак, неміс, орыс 
тілдерінде спектакльдер койылды.

Р. Нурғали.

«КӨКСЕРЕК», көркем фильм. 1974 ж. «Казак- 
фильм» киностудиясы шығарған. Режиссер! -  Тө- 
лөмуш Өкеев. Сценарийін жазғандар -  А. Михал
ков-Кончаловский, операторы -  К. Кыдыралиев. 
Фильм Ә-тІң 1929 ж. жазылған «Көксерек» повесінің 
желісі бойынша жасалған. Окиға негізі казак да- 
ласындағы революция дүбірі алдындағы ызғарлы 
кезеңге байланысты өрбиді. Әдеби нүскадағы бас 
кейіпкер -  каскыр Көксерекке экрандык нұскада 
жетім бала Курмаш, оның ағасы Аканғүл, Хасен 
(Аканғұлдың досы) бейнелері косылады. Экран
дык шығармадағы кейіпкерлер бейнесі ең алды- 
мен актерлердің ойыны аркылы калыптаскан.
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ФильмдегІ бөлтірік бейнесін бас кейіпкерге ай- 
налдыруда режиссер Өкеев адамдардың карым- 
катынасы аркылы ерекше шешім тапкан. «Өзін 
коршаған ортаға карсы түрудың бірден-бір жолы 
-  катыгездік» деп түсінген Аканғүл сол катыгездікті 
әуелі Көксерекке көрсетеді, сонысымен Күрмаш- 
ты тәрбиелемек болады. Ал Хасеннің тусінігі бой
ынша, Курмаштың адамгершілігі бөлтірікті адамға 
уйір етіп тәрбиелейді деп, өзінен пана іздеп кел- 
ген балаға кол үшын беруге әзір түрады. Экранда 
алма-кезек ауысып отыратын осындай әркилы 
адамдардың карым-катынасы «терт аякты 
кейіпкердің» кең мазмұнды психологиясы аркы
лы айкындала түседі. Кино өнерінің табиғатына 
орай, кейбір окиғалар түпнұскасының шеңберінен 
шығып кетеді. Бірак фильмді экрандау барысын- 
да әдеби нұскадағы ең басты сюжет -  Құрмаш пен 
Көксеректің өзара катынасы алынған. Көксерек 
тағдыры оның есейіп, көкшолак қаскырға айнал- 
ғанға дейін күрделі драматургиялык еңдеуден өтті. 
Бұл фильмнің біртұтастьгын үстап түр.

Г. Қүрманғалик,ызы.
«КӨКТЕМНЕН БЕРІ», жазушының очерк!. Жуалы 
ауданында жаңадан құрылған Мирзоян атындағы 
колхоздың түрмыс-халі, карапайым еңбек адам- 
дарының ашаршылык апатынан аман калғаннан 
кейінг! іс-әрекеті мен көң!л күй!н суреттеуге арнал- 
ған. Жазушының Жуалы ауданына алғаш рет жаз- 
да (1933 ж.) келген жолсапарында жазылған. Кол
хоз басшысы Анарбайдың колхоз к!тапханасы, 
мектебі, моншасы, ауыл мүғал!мі мен желіс! тар- 
тылғалы түрған радио нүктелері туралы және 
кажырлы еңбек нәтижес!нде жузеге асып жатқан 
мәдени-шаруашылык іс!не деген мактаныш сез!м! 
очеркт!ң өзект! жел!с!не айналған. Малдан айы- 
рылып, ашаршылыктың темір кыспағына тускен 
халыктың малға деген ыкылас ниет! де сол түстың 
шындығына сай суреттел!п, кейіпкерлерд!ң сөйлеу 
тіліндегі жерг!л!кті сөз, сейлем ерекшел!ктері де 
бояуы канык, табиғи калпында бер!леді. Мысалы: 
«Со колхоздан алдык. Үйлер! байғүстар наразы 
болмастан, таяр кыдды... Ки!м! жұка балалар жау- 
рап калмасын деп, ез үй!ме жаткызып жүрм!н. 
Бұрын б!рталайын аткешникт!ң балалары» дейд! 
осы араның тіл!мен сөйлейт!н осы жерлік мұғалім. 
«К. 6.» очерк!нің түпнүскасы сакталмаған, 1933 
жылғы 27 карашада «Социалды Казахстан» 
газет!ңде жарияланған нүскасы сол калпыңда алғ- 
аш рет Ә-т!ң 20 томдык шығармалар жинағында 
(8-том) жарияланды.

М. Мырзахметүлы.
КӨҢІЛ АЙТУ, түрмыс-салт жыры. Мұң-шер елең- 
дер!н!ң тобына жатады. Өлген адамның аруағына 
сыйынып, жалбарынуға, оны мактап-мадактауға, 
аза түтып, шьғарып салуға байланысты ежелгі за- 
манда пайда болтан. Ә. өз!нің «Әдебиет тарихы» 
деген монографиясында: «Көңіл айту кейде ест!р- 
тумен б!рге келед!. Ауыр хабар алғашкы рет ест!- 
лет!н жерде күр ғана кайғының өз!н айтып, жара- 
ның аузын ашып коймай, казактағы бауырмал- 
дык, туыскандык, жан күйерл!к жолымен соның 
ем! сиякты жұбату да айтылады. Егер кайғы жаңа 
естіртілген болса, кең!л айту сонымен бірге айты
лады» деп, тамаша аныктама берген, К. а-дың үс- 
т!нде дүниен!ң баянсыздығы, т!рш!лікте адам ба- 
сына нелер кел!п, нелер кетпейт!н!, бір кұдайдан
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басқаның бәрі де өзгеретіндігі туралы терең тол- 
ғаулар назардан тыс қалмайды. Автор одан әрі К. 
а. өлеңінің сансыз көп екенін, мұның өте ескі де, 
бергі заманда шыққан жаңа турі де бар екенін 
ескертіп өтеді.

Н. Ерсарыугы.
«КӨРГЕН, СЕЗГЕН ЖАЙЛАРДАН», жазушының 
іиақаласы. Абай аудаңдық «Социалистік мал шару- 
ашылығы» газетінің 1943 ж. 17 тамыздағы саныңца 
шықты. Кейін осы тақырыппен аудандық «Совхоз 
туы» газетінің 1967 ж. 13 маусымдағы санында 
Ә-тің 70 жылдық мерейтойына орай 2-рет жария- 
лаңды, содан кейін жазушының 20 томдық шығар- 
маларжинағыңца (18-том, 32-34-беттер) осы нусқа- 
сы өзгеріссіз жарық көрді. Мақала автордың 1945 
ж. жарияланған «Ақын елінде» очеркінің бір қыры- 
нан мағлұмат беруімен ерекшеленеді. «Абай» ро- 
манының 2-кітабына қосымша материаддар жинау 
үшін 1943 ж. жазда Абай туып-өскен Шыңғыстау 
өңіріне барған арнайы сапары жайлы баяндаған. 
Жазылуға тиіс «роман геройы Абайдың қыстау ет- 
кен мекені, жаз жайлауы, куз күздеуі, өріс-қоны- 
сы, аралаған сай-саласы -  бәрі-бәрі де суреттелу 
керек» деген межелі ойын айта келіп, өзі осы өлке- 
де туып өссе де, «Шыңғыс тауының атырабын дәл 
осы жылғыдай армансыз аралаған емеспін» деп, 
қуанышын білдіреді. Абайды көрген, білген, оның 
өмір жолын, сөздері мен өлеңдерін еске алып, 
әңгіме еткен көгттеген кісілермен кездескенін улкен 
тебіреніспен сөз қылады. Соғыс кезінің ауыр қиын- 
шылықтарына мойынсұнбаған ауыл адамдарының 
қажырлы еңбегін мақтан етіп, бұрынғы Абай өмірі 
мен оның қазіргі жерлестерінің турмыс жайын са- 
лыстыра әңгімелейді.

Н. Жанацсеа.

«КӨРКЕМ АУДАРМАНЫҢ КЕЙБІР ТЕОРИЯ- 
ЛЫК МӘСЕЛЕЛЕРІ», жазушының мақаласы. Ал- 
ғаш 1955 ж. «Қазақ әдебиеті» газетінің 7 қазаңца- 
ғы санында, кейін «Көркем аударманың кейбір 
мәселелері» атты жинақта (1957, 3-12-беттер); 
жазушының «Уақыт және әдебиет» (1962, 385-395- 
беттер); 12томдық (12-том, 1969, 124-133-беттер); 
20 томдық (14-том, 1983, 297-306-беттер) шығар- 
малар жинақтарында жарияланды. Мақала авто- 
рдың өзекті мәселеге байланысты түйінді ойла- 
рының қорытыңдысы сияқты. Мұңда көркем аудар- 
ма жайлы көп жылдар бойы пікір алысып, жекеле- 
ген құнды зерттеулер де туып жатқанымен, әлі 
күнге жүйелеген теориялық ортақ шешімдерге 
келе алмай жургенімізді ескертуден бастайды. 
Оның басты себебі, автордың пайымдауынша, 
аударма жайыңда жазылған еңбектерде, көбінесе 
жеке аудармалардың кем-кетігін көрсетумен ғана 
шектеліп, үздік аудармалардың үлгілі, өнегелі 
тәсіл-тәжірибелерін саралап таныта алмай отырғ- 
анымызда. Мұндай олқылықтарды болдырмау 
ушін аудармашы шығарма авторының тіл, ойлау 
дуниесіне айрықша ықтият болып, мүқият зер са- 
лып, аудармаға сол шығарманың барлық негізгі 
материалын жақсы біліп алып кіріседі, «шь(ғарма- 
да суреттелетін халық тарихын зерттейді, кейіп- 
кердің дәуірімен, ортасымен терең танысып ала- 
ды». Сонымен қатар аудармашылардың және бір 
мықтап ескеретін мәселесі -  аударылатын шығар- 
маның ұлггық формаларының өз дәрежесінде сақ- 
талынуы, өйткені сол арқылы түпнұсқаның негізгі

қасиеттері айқын көрінумен қатар, онда к,алыптас- 
қан улттық дәстурлер байып, дами түседі деп 
біледі, «Ғылыми терминдік сөздерді қабылдаумен 
қабат, улт тілінің мүмкіндіктерін байыту жолында 
үлкен жұмыс жүргізілуде, Бул талап -  жаңадан 
сөз байланыстарын жасау, бар сөздер мен уғым- 
дардың мағыналарын тереңдету, жаңарту, жеке 
сөздердің уғымдық ауқымын кеңейту, улт тілде- 
рінің сөз негіздерін пайдалана отырып, жаңадан 
сөз тулғасын жасау секілді шаралар арқылы жүзе- 
ге асырылмақ” деп, аударма арқылы орыс тілінің 
ойлау формасы, сөз мәдениеті және бүкіл әде- 
биеттік өнегелері біздің халықтарымыздың тілде- 
ріне бірте-бірте сіңісіп, қалыптаса бермекші, сол 
арқылы «әр халық өзінің әдебиет тілін молықты- 
рып, өркендете туседі, сөйтіп өзінің төл-тума әде- 
биетінде біздің отанымыздың өміріндегі орасан 
улы қозғалыстарды кеңінен толық сипаттауға зор 
мүмкіндік алады». Бул автордың саясат ыңғайы- 
на қарай икемделіп айтқан пікірі ме, жоқ өзінің 
сол кездегі ғылыми тусінік танымы ма, қалай бол- 
ғанда да, мақалада айтылған түйінді ойы.

К. Сыздықов.
«КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЛІ ТУРАЛЫ», жазу- 
шының мақаласы. «Социалистік Қазақстан» газе- 
тінің 1954 жылғы 24 ақпаңцағы 46-саныңда жария- 
ланған. Бұл мақаланың ұлғайтылған толық түрі 
«Тағы да көркем әдебиет тілі туралы» деген атпен 
жарық көрді. Қолжазбалары жазушы мұрағатын- 
да сақтаулы (№ 224-п.). Мақала тілші ғалым 
М. Балақаевтың «Көркем әдебиеттің тілі жайын- 
да» («Социалистік Казахстан», 1953, N»273) атты 
сын мақаласына жауап ретіңце жазылған. Профес
сор М. Балақаев әдеби тілдің ерекшеліктеріне тоқ- 
талып, грамматикалық зашылықтар түрғысынан 
«Абай жолы» романындағы кейбір жеке сөйлем, 
сөз тіркестеріне сын айтып, жазушы «шеберлігі 
соңғы кездерде еркіндікке айналып, оның тілі ха- 
лық тілінен қашықтап барады. Кей жерде сөздерді 
орынсыз, ретсізтіркестіресалу, сөйлемдерді узақ, 
ауыр етіп құру салдарынан тілінің әсерлі болуы 
былай тұрсын, тіпті автордың не айтқысы келгенін 
түсіну қиын» деген сияқты, сондай-ақ кейбір ар- 
тық-ауыс ұшқары кекесіндеу сөздер, ой-пікірлер 
де айтқан. Әуезов мақаласында сыншының әрбір 
даулы пікіріне нақпа-нақ, жеріне жеткізе өткір жа- 
уаптар береді. Айталық, «Құнанбай шешесінің 
ажарын сезді де, жуаси тусті» деген сөйлемдегі 
«ажарын сезді» тіркесінің орнына «ажарын көрді» 
деп жазу керек еді деген сыншы дауына автор: 
«...«Ажар» деген бет пішін ғана емес, ол адамның 
кейде іші де, кейде тысы да боп, ауыса отырады. 
Ал адамның ішін атаған кез болса, ол ішті көруге 
болмайды, сезуге ғана болады... «Ажарың ақ 
түлкінің ажарыңдай» деген өлеңде тулкінің серей- 
ген құлағын, сүйір тұмсығын, жылтың қаққан көзін 
айта ма? Сол көрініп турған сипаттарына теней ме? 
Жоқ, жуйрік жылпаң тағының қылығына теңейді» 
дейді. Ал «иін суйесіп тұрған» деудің орнына тіл 
маманының «иін тіресіп» тіркесін үлгі етіп усынуы- 
на байланысты: «Абайдың сол сәттегі сезімі, 
уғымы бойынша жақсы кітаптар келісті қатарда 
уйлескен куйде, біріне-бірі суйеніп турған қалып- 
та бейнелеймін. Муны сәтімен табылған келісті 
орам, тыңкестедепбілемін. «Кептерше сүйеніскен 
демалыс бар» деген Абайдың өзі емес пе еді?!» 
деп, кейбір жаңаша сөз тіркестерін қолдану 
себептерін тарата талдай тусіндіріп, көркем әде- 
биет тілінің ерекшелік қадір-қасиеті мен сыр-си-



паты туралы өзінің кенеулі, кең де терең толғам- 
ды теориялық ой-пікірлерін ортаға салады: «Нәзік 
келген көңіл жайын, ой толқынын, сезім ырғағын, 
психологиялық тартыс пен тайталасты тың тілмен, 
өзінше бір ораммен орайлап айтқысы келетін та- 
лаптар бар. Мұңдайы болмаған жазушылықта жан 
жоқ, қасиет жоқ, жылылық, жарастық та жоқ» 
дейді. Олай болса, бар жазушының тіліне, стиліне 
бір ғана өлшеммен келуге болмайды. Жай лексика 
мен поэтикалық лексикаға бірдей қарауға болмай
ды деп санайды автор. Сондықтан «кейде көпшілік 
қолданбайтын, бірақ халық тіліне әбден қонымды 
келетін» тың орамдарды, тілші ғалымдардың 
ұғымыңдағы грамматикалық заңдылықтарға сәйкес 
келмей жатса да, сондай-ақ белгілі бір өлкеде ғана 
қолданылатын диалекті деп қақпайланып журген 
сөздердің өзін де көркем шығармада қодцана оты- 
рып, әдеби айналымға сіңіру, қалыптастыру қажет. 
Өйткені «жазушы өз дәуіріндегі әдебиет тілін 
өсіруге, саралауға, шеберлендіруге міндеткер... 
Романдар оқушыға тіл де үйретеді, өз тілінде 
кенеулі ой таратып, көрікті, шешен, шебер сөйлеу- 
ге баулиды». Ә. бұл мақалада әдеби тіл туралы 
өрелі, соны ой толғамдар айтумен қатар, көркем 
әдебиет тілін терең танып, зерттеудің де басты ба- 
ғыт-бетін белгілеп бергендей. Поэтикалық лекси- 
кадағы табыстарды, қасиеттерді тану үшін тек жа- 
лаң тіл маманы болу жетіспейді, әдебиетші-тілші 
болу шарт деген пікірді қадап айтады: «...көркем 
шығарманың бір сөйлеміңде турған сөз бір-ақ қана 
ұғым, түсінік бермейді. Соны берудің үстіне, ол әр 
алуан қооымша ассоциация тудырып, оқушыға 
қосымша елес-емеурін танытып тұрады. Мұндай 
қатарда жеке сөз, өзінің орны мен сәтін тапқан 
шақта, жаңаша жанданып кетеді. Соцдай шағына 
жетіп, жанданған сөздің демі, лебі білініп, тың 
тірлік етіп, бал-бұл жанып түрады. Ол көп қоддану- 
дан өлі сөз боп кеткен сез емес, қызықты, ыстық 
лепті қайнар сөз болады. Міне, осьшай боп табы- 
са түйіскен, қатар тұрған сөздер ақындықтың 
айғағы болады, шеберлік кестесіне жүреді. Оның 
көркемдігімен қатар сөйлем ішінде өзінен-өзі үшқын 
атып түрған сипаты болады. Кей сездердің асыдцы 
шақпақ тасқа шаққаңцай боп, әсем сейлем ішіңце 
ұшқындап, от төгіп тұратын шағы бар» дейді ұлы 
суреткер-ғалым.

К. Сыздыцов.

«КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕГІ ОТАН СҮЙПШТІК»,
жазушының 1941 ж. жазылған мақаласы. Мұнда 
автор бұрынғы кеңес елі әдебиетіндегі ел қорғау, 
Отан сүю тақырыбына тоқталады. Орыс, армян, 
қырғыз, бурят ұлттары әдебиетіндегі батырлар 
тұлғалары жасалған эпикалық жырлар туралы ой 
толғайды. Қазақ халқының бай ауыз әдебиетін- 
дегі Едіге, Қобыланды, соңдай-ақ қырғыздың Ма- 
нас, армянның Давид Сасунский, орыстың Алек
сандр Невский ерліктерін сөз еткен көркем туын- 
дылар жөнінде сыр шертеді. Сөйте отырып, ел ба- 
сына кун туған уақытта жауынгерлерді ерлікке үн- 
дейді, ал қаламгерлерді қалам қайратымен күре- 
суге шақырды. Майдандағы Отан қорғап жүрген 
азаматтарды өздерінің батыр бабаларынан дары- 
тан батылдық, ержүректік, жігерлілік, қажырлы- 
лық, қайраттылық сияқты асыл қасиеттерді жо- 
ғалтпай, жауға қарсы қоюға бағыттайды. Ынты- 
мақ пен татулықтың, достық пен туыскандықтың 
арқасында ғана бірлесіп, қасиетті жерді корғап 
қалуға болатыңцығына сендіреді. Жазушының өзі 
де Үлы Отан соғысы жылдарындағы шығармашы-
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льгына -  ерлік, Отаңцы сүю, жерді қорғау тақыры- 
бын арқау етіп алады. Сол ушін де күнделікті өмір 
ағымымен ілесіп отыратын публицистиканы таң- 
даған. Мақала «Советтік Қарағаңцы» газетінің 1941 
жылғы 5 шілдедегі санында жарық керді. Бүдан 
кейін еш жерде жарияланбаған.

Б. Жакып.
«КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕГІ ПАТРИОТИЗМ ИДЕЯ-
СЫ» ( « И д е я  п а т р и о т и з м а  в х у д о 
ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е » ) ,  жазушының 
мақаласы. Қарағанды облыстық «Социалистичес
кая Караганда» газетінің 1940 ж. 2 шілде күнгі са
нында орыс тілінде жарияланған. Макала «Қазақ 
ССР-інің XX жылдығына» деген айдармен берілген. 
Мұнда жазушы сол тұстағы қазақ әдебиетінің даму 
бағыттарына шолу жасай келіп, еңбекшілердің 
ерен еңбегін көркем шьгармаға арқау еткен қалам- 
дастарының жекелеген туындыларын атап өтеді. 
Кеңестік патриотизмнің үрандарына сәйкес ез 
пікірін білдіреді. Жумысшы табы туралы керкем 
дүниелердің аз жазылатындығына назар аудара- 
ды. Мақала таза әдеби зерттеу емес, жалпылама 
публицистикалық шолу тұрғысында жазылған.

Г. Журтбай.
КӨШЕРБАЕВ Бердәлі Айдарбекұлы (1954 ж. т.), 
суретші-безеңдіруші. Казахстан Республикасының 
негізгі мүражайларында жүргізілген көркемдеу 
және реставрациялау жүмыстарының барлығына 
қатысқан. Көптеген өлкетану мүражайларының 
безендіру және қайта қалпына келтіру жұмыстары- 
на жетекшілік етті, Ә-тің Бөрілідегі мүражай-үйінің, 
Алматыдағы «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталы- 
ғының кермелері мен реставрациялау жүмыстарын 
жүзеге асырды. Жазушының жекелеген тұрмыстық 
жиһаздары мен киімдерін қалпына келтірді.

С. Журтбай.
КӨШЕРБАЕВА Әлия Шаймүратқызы (1954 ж. т.), 
суретші-дизайнер, кестеші. Ғалым-этнограф 
Ө. Жәнібековтің жетекшілігімен қазақтың 18-19 
ғасырлардағы ұлттык киімдерінің үлгісін жасады. 
Республика мүражайларындағы көне киімдер мен 
бұйымдарды калпына келтірді. Алматыдағы «Әуе- 
зов үйі» ғылыми-мәдени орталығына қарасты жа- 
зушының мемориалдық үйіндегі Ә-тің өзі пайда- 
ланған шапандары мен костюмдерін, терезе мен 
есік перделерін, кілемдерін, шырағдан шідцерлерін 
қалпына келтірді.
«КӨРКЕМДІГІ ЖОҒАРЫ ШЫҒАРМАЛАРДЫ  
КӨБІРЕК ЖАЗАЙЫҚ» ( « Б о л ь ш е  в ы с о к о 
х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и й » ) ,  
жазушының мақаласы. Ә-тің Алматы қаласында 
шығармашылық қызметкерлерінің жиналысында 
сөйлеген сезі. «Казахстанская правда» газетінің 
1945 ж. 28 ақпандағы 19-нөмірінде суретімен коса 
жарияланған. Ә. бұл сөзінде Үлы Отан соғысының 
майдандарынан күн сайын куанышты хабарлар 
келіп жатканын, Жеңіс сағаты жакындап капғанын 
шабытпен айта келіп, Казахстан акын-жазушыла- 
рының майданда карумен, елде каламмен жеңіс 
мүддесіне жан аямай кызмет етіп жатканын ха- 
барлайды. Майдангер каламгерлерден ең алды- 
мен П. Кузнецов, К- Аманжолов, Д. Снегин, 
Ә. Сәрсенбаев, Ж. Саин, Д. Әбілев есімдері ата- 
лады. Олардың шығармаларында өздері бастан 
кешкен окиғалардың шыншыл, ыстык сезімдері 
белгіленген дейді автор. Поэзия саласында та-
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лантты ақын Ғ. Орманов соғыстың басынан бас- 
тап тебіреністі жыр жолдарын туғызып келеді. Те
рек сыршыддық, салмақты ой өрімдері оның өлең- 
дерінен Отан жайлы, оның тағдыры жайлы толған- 
ған шынайы суреткерлік сезім иірімдерін таныта- 
ды, Драматургияда ақын Ә. Тәжібаевтың жемісті 
еңбек етіп жургенін хабарлайды. Соғыстың алғаш- 
қы кезінде шабандау қимылдаған проза жанры 
енді-енді белең алып, шынайы көркем құндылық- 
тар туғыза бастағаны, соның жарқын бір көрінісі 
Ғ. Мусіреповтің «Қазақ батыры» атты повесі екені 
айтылады. Жазушы Ғ. Сланов Қазақстан мунай- 
шылары туралы өзіндік бір көркем дүние туғыз- 
ды. Қарағанды шахтерлері жайындағы Ә. Әбішев 
повесінің жариялана бастаған тараулары көп үміт 
күттірерлік. Қазақ халқының даңқты улы, жаңа- 
шыл диқан Шығанак Берсиев жайында жазылып 
жатқан Ғ. Мустафин шығармасының көркемдік 
тәсілдері көңіл тартарлык,. Соңдай-ақ кеңес журт- 
шылығына кеңінен танымал жазушы И. Шуховтың 
«Боран» атты романының аяқталуын Қазақстан- 
ның әдеби өміріндегі елеулі оқиға деп бағалаған 
жөн екенін ескертеді автор, Ә, республика әдебиет- 
шілері мен сыншыларының жемісті еңбегі ката- 
рында казак әдебиеті тарихының 1-томы жарык 
көргенін, Абайдың жуз жылдык мерейтойына ар- 
налып, акын шығармаларының академиялык то- 
лык жинағы әзірленгенін, жазушы С. Муканов ка
зак әдебиетінің классигі туралы тереңдетілген ғы- 
лыми монографиясын аяктап калғанын атап көр- 
сетеді. Қазакстанның әдеби өміріндегі ооындай 
жекелеген жетістіктерді саралай келіп, Ә. үлкен 
талаптар, халык алдындағы биік борыштар турғы- 
сынан алғанда, муның өзі әлі де жеткіліксіз екенін 
мойындайды және республиканың таянып келе 
жаткан 25 жылдык мерекесіне каламгерлер кауы- 
мының көркемдік дәрежесі жоғары шығармалар 
тудыратынына сендіреді.

Ж. Ысмағүлов.

«КӨРКЕМ ЖЫРДЫҢ ҮЛЫ АҚЫНЫ», жазушы- 
ның макаласы. «Қазак әдебиеті» газетінде 1937 
ж. 27 желтоксанда шыккан. Осы нуска бойынша 
Әуезовтің 20 томдык шығармалар жинағының 17- 
томында шыкты (1985, 90-92-беттер). Грузин хал- 
кының улы акыны Шота Руставелидің «Жолбарыс 
терісін жамылған батыр» жырының 750 жыддығын 
1937 ж. Бүкілодактык шеңберде атап өткен бола- 
тын. Осьған байланысты Грузияда үлкен той бо- 
лып, КСРО Жазушылар одағының бір пленумы 
сонда өткен. Қазакстан акын-жазушыларының де- 
легациясы да барған. Макала осы мерейтойға 
арналып жазылған. Көлемі шағын, куттыктау бағы- 
тындағы макала болғанымен, мазмуны терең, Ш. 
Руставелидің әлемдік мәдениеттен алатын орнын 
айкын ашкан еңбек. Макала өте көркем, шебер, 
шабытты тілмен жазылған. Алдымен казактар ер- 
теде «Қап» деп атаған Кавказ тауының турғында- 
ры жайынан бурын мәз ештеме білмеуші едік, енді 
коғамдағы өзгерістер аркылы олар жайында біле 
бастадык деп кіріспе бөлік берген. Руставелиге 
жоғары баға берумен катар, «Үлы» сөзінің түп-төр- 
кініне де барлау жасаған. Руставелиге тән адам- 
дык-азаматтык касиеттердің кез келген улт өкілінің 
озык улдарына тән екенін көрсеткен. Үлы акын- 
ның екінші бір касиеті деп оның улттык шеңбер- 
ден шығып, өзге елдер жайында да кең толғап

жырлағанын айтады. Макаланың соңында көркем 
жырдың улы акынын біздің букіл совет журтшылы- 
ғы курметтеп, кадірлеп еске алып отырған кунде 
айтылатын ең бір үлкен талап: осы акынның әсем 
жыры тез уакытта, ойдағыдай боп толык аудары- 
лып, біздің калың окушының колына емін-еркін 
жетсе екен деп, аударма мәселесіне токталған.

Р. Әбдіғулов.
КӨРКЕМӨНЕР МҮРАЖАЙЫ , Ә. Қ а с т е е в  
а т ы н д а ғ ы  Қ а з а к с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  
М е м л е к е т т і к  к ө р к е м ө н е р  м у р а ж а й ы ,  
мәдени-ағарту және ғылыми-зерттеу мекемесі. 
1935 ж. Қазак Мемлекеттік көркемсурет галерея- 
сы уйымдастырылды. Қазак мемлекеттік көркем- 
сурет галереясы мен Республикалык колөнер мура
жайы 1976 ж. бірігіп, 1984 ж. Ә. Қастеев атындағы 
Мемлекеттік көркемөнер муражайы болып кайта 
курылды. Музейдің алғашкы директоры Қ. Телжа- 
нов азаматтык белсенділік танытып, муражайдағы 
аса ірі туындыларды шоғырландырып, көркемсу- 
рет корын толыктыруға үлкен улес косты. Қазір 
муражай музейі Халыкаралык муражайлар Ода- 
ғының курамына кабылданды. Оның корында 21 
000 астам экспонат бар, онда 1920-1990 ж. кеңес 
кезеңіндегі шығармалар, 16 ғасырдың басы мен 
20ғасырдағыорысөнері, БатысЕуропаөнері, Үнді, 
Қытай, Жапон елдерінің сәндік колөнер буйым- 
дары, Қазакстанның бейнелеу өнері жинакталған. 
Өнер шаңырағыңда Ә-тің өміріне арналған туын- 
дылар кең орын алған. Ол еңбектердің әркайсы- 
сынан өзіне тән шығармашылык ерекшелік айкын 
танылады. Ә-тің 100 жылдык мерейтойына байла
нысты көрме ашылды. Онда бейнелеу өнерінің ірі 
тулғалары О. Таңсыкбаев, Ә. Қастеев, мусінші X, 
Наурызбаевтың улы жазушымен шынайы достык 
карым-катынаста болтаны көп жайды аңғартады. 
Белгілі кылкалам шеберлері А. Черкасский, Қ. Тел- 
жанов, Е. Сидоркин, Г. Ысмайылова, С. Мәмбеев 
Ә-ті кенеп бетіне бейнелесе, Е. Вучетич, Б. Теле
ков, Т. Досмағамбетов, Е. Сіргебаев мүсіндік об- 
разын жасады. А. Черкасский Ә-тің жас кезіндегі 
портреттерін өте шеберлікпен салып, Е. Сидоркин 
жазушының «Абай жолы» шығармасындағы иллю- 
страцияларын жарыкка шығарды, М. Әуезовтің 
театр адцыңцағы ескерткіш мусіні жазушыны мәңгі 
еоте сактауға арналып салынған. Мусінші Е. Сір- 
гебаев улы жазушының азаматтык тулғасын кең 
аукымда, көркемдік турғыда шынайы бейнелеген. 
Сөйтіп кылкалам шеберлері улы жазушының шы- 
ғармаларын аркау етіп, кітаптарын безендіріп, 
көркемдеп, талай еңбектерді дүниеге әкелді.

Г. Жүмабекова
«КӨРҮҒЛЫ», 16 ғасырдың 2-жартысында дүние- 
ге келген фольклорлык ескерткіш. Таяу Шығыс, 
Кавказ, Орта Азия, Қазакстан жеріне кең тараған. 
Эпостың екі саласы бар: бірі батыстык сала 
(әзірбайжан, армян, грузин, курд, түрік нускала- 
ры); екіншісі -  шығыстык сала (түрікмен, өзбек, 
тәжік, казак нускалары). Эпоста узак жылдар 
бойы халыктарға озбырлык, устемдік көрсетуші 
Иран шаһы мен турік патшасына карсы курескен 
Көруғлы батырдың ерлігі, баскыншы жаудан елін- 
жерін корғаудағы камкорлығы, зор куші, ержурек- 
тілігі жырланады. Мухаң «К.» жырын әзірбайжан 
халкының ескі, тамаша мурасы деп бағалайды 
(«СССР халыктары әдебиеттерінің өркендеуі») 
Жазушы «Абай жолы» зпопеясында Абай айнала- 
сындағы жас акындардың «бір жағы Абай аркы
лы, бір жағы өз бетімен ізденіп, окып-токуы аркы-



лы ұдайы араб, парсы хикаяларын» жадында жи- 
ғанын, солардың ішінде «Көрұғлы сұлтан» әңгімесі 
де бар екенін суреттеген («Биікте» тарауы).

Ж, Молдабеков
КӨШБИКЕ, жер атауы. Мұқыр сайлауы өткен 1898 
ж. Абай сабалған жер. Бул жөніңде «Абай жолын- 
да» да, жазушының жазбалары мен зерттеулерінде 
де айтылады. Бұл жер Семей облысының Абай 
ауданыңдағы Қундызды елді мекенінің Ақшатау- 
дың етегіндегі аттас булақтың бойында. Осында 
өткен ерескел оқиғаға байланысты жер аты өшпе- 
стей болып қалды. Бул оқиға романда: «Абай отыр- 
ған үйге көрші үйлерде тығылып сайланып отырғ- 
ан, қандарын ішіне тартқан елу-алпыс атқамінер 
бар екен. Бәрінің қолында қамшы ғана емес, 
кейбіреулерінде қолшоқпар, тағы бірлерінің са- 
пысы да бар. «Соңымнан қаласың ба, жоқпысың!» 
деп қамшымен бастан тартып жіберді. Соққы жа- 
уып кетті. Кім екені белгісіз, жаңағы келген топ- 
тык ішінде енді Абайды талап өлтіруге айналған, 
қимаған біреулер Абайдың денесін бүркеп, қулай 
кеткені де болды» («Шайқаста» тарауы). Осыдан 
кейін «Көшбикеде Абай басына жасалған қастық 
көп заман жұрт аузынан кетпеді».

Т. Әкім.
КӨШКІНБАЕВ Зейнел (3 е й н о л л а; 1913-1956), 
актер. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
артисі (1944). Қарағанды облыстық қазақ драма 
театрының негізін салуға зор үлес қосты. Осы те- 
атрдың құрамында 1934 жылдан емірінің соңына 
дейін қызмет етті. М. Әуезов пен Ә. Әбішевтің 
«Намыс гвардиясы» спектаклінде байсалды, қара- 
мағындағы жауынгерлеріне әкелік мейіріммен 
қарайтын, қамқор генерал И. В. Панфиловтың, 
«Айман -  Шолпан» комедиясында Көтібардың, 
«Абай» спектаклінде (инсценировка бойынша) 
Құнанбайдың рөддерін ойнады. Әсіресе Құнанбай- 
ды катал мінезді әке ғана емес, еткір тілді, ойлы, 
ішкі жан дуниесі аса күрделі, қат-қабат қайшы- 
лыққа толы жан кейпінде кескіндеді.

К. Нурпеиісов.

КРУЧИНИНА-РУТКОВСКАЯ (қыз күніндегі фа- 
милиясы П р ж и б ы л ь с к а я )  Елизавета Болеслав
на (1895-1961), орыс актрисасы. Қазакстанның ха- 
лық артисі (1943). 1933 жылдан бастап емірінің со- 
ңына дейін, жұбайы Ю. Л. Рутковский ұйымдастыр- 
ған Алматьдағы орыс драма театрының сахнасын- 
да ойнады. Мұнда А. Островский, А. Чехов, К. Тре
нев, А, Каплер сынды драматургтердің классика- 
лык кейіпкерлерімен катар, Ә-тің «Түнгі сарын» тра- 
гедиясындағы Жузтайлак бейнесін өзіндік бітім- 
болмысымен сомдады. «Жузтайлакты калай 
түсіңдім» деген макаласыңда (1937) бул кейіпкердің 
бейнесін сомдауда улы жазушы кеп акыл-кекес 
айтып, пайдалы бағыт сілтегенін әңгімелеген.

Б. Қундакбайулы.
КРЫЛОВ Иван Андреевич (1769-1844), орыс 
акыны, мысалшы. Білімін ез бетімен кетерген. 
Француз, итальянтідцерін үйренді. К, еткенғасыр- 
да-ак казак каламгерлерінің назарын аударды. 
Абай мен Ыбырай онык бірсыпыра мысалдарын 
казакшалады. Атакты «Қырык мысалын» (Петер
бург, 1909) Ахмет Байтурсынов К-тык улгісімен 
жазды. К. мысалдары Абай шығармашылығынан 
ерекше орын алады. Ә. ез зерттеулерінде, «Абай 
жолы» эпопеясында К. жөнінде арнайы токталган. 
Ә. «Абай (Ибрагим) Қунанбайулы (1845-1904)» ат- 
ты монографиясында, «Крылов» жене «И. А. Кры
лов» деген макаласында орыс жазушысынык Абай
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шығармашылығына зор есер-ыкпалы болғанына 
Ж ІТІ назар аударган.

Т.Әкім.

«КРЫЛОВ», жазушынык макаласы. Ә-тің орта- 
лау мектептің 6-сыныбына арналган «Эдебиет хре- 
стоматиясыңца» жарык керген (1937, 1938). Кейін 
20 томдык шығармалар жинагына енгізілген 
(17-кітап, 1985). Макалада орыстың атакты жазу- 
шысы И. А. Крыловтың өмірі мен шығармашылык 
кызметіне шолу жасалған. К. ез пікірлерін баспас- 
езде ашык айтканы ушін, 1793 ж. туткындалып, 
екімет тарапынан кысымшылык кереді. Будан ке- 
ЙІН мыскыл сөздерді жазуды доғарып, мысал жа- 
зумен шугылданады. Сейтіп шындыкты буркеп 
айтуды колайлырак кереді. Ә. орыс акынының 
мундай беталысын: «...емірдің мағынасы, бостан- 
дык мәселесі, гылым мәселесі сиякты улкен пікір- 
ге, кеңірек жайларга келгенде ол әлсіздік кыла- 
ды» деп сынға алады. К-тың ғылым мен техникаға 
сенбеу, Д ІН Д І корғау, бостандыкка карсы сейлеу 
сиякты теріс шығармалары болғанын, буған акын- 
ның таптык салт-санасының кері эсер еткенін, акс- 
уйектер ыкпалынан шыға алмағанын оның кемші- 
лігі деп көрсетеді. Алайда «Крыловтың күшті жағы 
мысалында: жалкаулык, жағымпаздык, екіжузді- 
лік, мактаншактык, топастык, паракорлык, зор- 
лыкшылдык, етірікшілік сиякты мінездерді әшке- 
релеуде» екенін, өзінің мысалдары аркылы орыс 
әдебиетіндегі классиктердің алдыңғы катарынан 
орын алғанын жазған.

Т. Турғанбаев.
«КРЫЛОВ И. А.», жазушынык макаласы. ¥лы 
орыс акынынык кайтыс болуына 100 жыл толу кар- 
сакыкда жазылган. 1944 ж. 21 карашада «Социа- 
Л И С Т ІК  Қазакстан» газетінде, 1944 ж. казакша 
шыккан «Мысалдар» кітабында алғы сөз ретінде 
жарияланған. Ә-тік 20 томдык шьғармалар жина- 
ғынык 18-кітабына (1985) осы газеттегі нускасы 
енгізілген. Ә. макалада К-тык емірбаянына, шы- 
ғармашылык кызметіне жан-жакты токталып, мы- 
салдарынык мән-мағынасын, әлеуметтік сырын 
аша түскен. Орыс акынынык шыншылдык, халык- 
шылдык, жакашылдык касиеттері мысалдарынан 
айкын керініп турады» деп, езгеше көзкарас таныт- 
кан. Автор К. елекдері окырмандарына Абай ау- 
дармасы аркылы танылса, кекес дәуірінде кепте- 
ген казак акыкдары тәржімалап, мысалдар жасау 
улгісін жетілдіре тусті. «Әсіресе дәлдік жағынан 
Крылов мысалдарынык саясаттык, коғамдык, 
идеялык мазмун-мағыналарын толык түсініп, 
жеткізе айтып беру жағынан бағалы» деп, Ә. ез 
кезіндегі идеологиянык бір ушын устата кеткен.

н. Акбай.
КСРО ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫ, әдебиетшілердік 
маманданған коғамдык-шығармашылык ерікті 
уйымы. БК(б)П Орталык Комитетінік 1932 ж. 23 
сәуірдегі «Керкем әдебиет және енер уйымдарын 
кайта куру туралы» каулысы негізінде курылды. 
КСРО Жазушылар одағы курылғанға дейін жазу- 
шылар әр турлі әдеби уйымдарға (ВОАПП) РАПП, 
ЛЕФ т. б.) бірікті. Жазушылардык Бүкілодактық
1-съезі 1934 ж. жазушылардык жаржысын кабыл- 
дады. Осы съезде әдебиет пен әдеби сыннык не- 
гізгі әдісі -  социлистік реализмге аныктама бе- 
рілді. Одак жака коғам ісіне белсене катысуды 
міндеті санайтынын айтты. Ә. те Жазушылар ода-
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ғына мүше болған. М. Горькийдің қолы қойылған 
куәлікті 1934 ж. алды. КСРО Жазушылар одағы 
басқармасы жанында одақтас республикалар 
әдебиеті және әдебиет сыны, очерк, публицисти
ка, драматургия, театр, балалар мен жасеспірім- 
дер әдебиеті, көркем аударма, шетел жазушыла- 
рымен байланыс сияқты кеңестер жумыс істеді. 
Одақтас жене автономиялы республикалардың 
Жазушылар одағы осы тәрізді қурылды. Одақтың 
өз баспасөз органы -  «Литературная газета», «Но
вый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Вопросы 
литературы», «Иностранная литература» сияқты га
зет-журналдары мен «Советский писатель» бас- 
пасы, М. Горький атындагы Эдебиет институты, 
шығармашылық секциялары, А. А. Фадеев атында
гы Орталық әдебиетшілер уйі, эдебиет коры, эде
биет насихаттау бюросы жумыс істеді. Ә-тің кепте- 
ген шьғармалары одақтың газет-журналдарында 
жарык керді, езі де оның эр турлі іс-шараларына 
катысты.

г. Эим.
КСРО ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫ БАСҚАРМАСЫ- 
НЫҢ XIV ПЛЕНУМЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ (В ы -
с т у п л е н и е  на XIV п л е н у м е  п р а в л е н и я  
с о ю з а  с о в е т с к и х  п и с а т е л е й  СССР) ,  
жазушының осы пленумда (1951) К. Симонов пен 
Б. Лавреневтін жасаған баяндамаларына катысты 
талкылауда (22 казан) сейлеген сөзі. Сөйлеушілер 
сездерін кыскартып берген. Ә. сезінде Мэскеуде 
«Халыктар Д О С Т Ы Ғ Ы  театрын» ашып, онда тек 
улттык республикалар драматургтерінін уздік шы- 
ғармаларын орыс тілінде койып отыру керек де
ген усыныс бар. Драманын көкейкесті мэселеле- 
ріне токталып, драма теориясына катысты гылы- 
ми-зерттеу енбектердін аздығына өкініш білдірген. 
Драмаға формалык талаптар катал койылғанмен, 
онын формасы жайындағы зерттеу енбектер сон- 
шалыкты аз дейді. Осы бағыттағы кемшіліктерді 
жою букіл кеп ұжты советтік драматургияны да- 
мытар еді деген ой айткан.

Р, Әбдіғулов.
КУГУЛЬТИНОВ Давид Никитич (1922 ж. т.), кал- 
мактын халык акыны (1969). Ресей (1967) жэне 
КСРО (1976) Мемлекеттік сыйлыктарынын лауре
аты. Соц. Енбек Ері (1990). Ә-пен бұрынғы Одак- 
тык жиындарда кездесіп, энгімелескен, пікірлес- 
кен. 1997 ж. кыркуйек айында Алматы каласында 
улы жазушынын 100 жылдык мерейтойына арнал- 
ған халыкаралык ғылыми-теориялык конферен- 
цияға катысты. «Мухтар Әуезов сиякты аскан сез 
шебері, аса көрнекті гуманист әрі ойшыл улы 
перзентті тек ұлы халык кана тудыра алады. Шы- 
нында ол өз халкын элемге танытты, бірак онын 
шығармашылығы улттык шенберден элдекайда 
кен, өйткені Ә. тегіңде куллі адамзатка ортак» деді 
сейлеген сезінде («Столичное обозрение» газеті, 
1997, 3 казан).

Т. Әкім.

КУЗНЕЦОВ Павел Николаевич (1909-1957), орыс 
жазушысы, аудармашы. 30-жылдардын 2-жарты- 
сынан бастап Жамбыл шыгармаларын орыс тіліне 
аударды. Жамбыл тургілы «Бакытын тапкан адам» 
атты тарихи роман жазды (1950, казак тілінде 1959). 
1953 ж. осы кітабы ушін Жамбыл атындагы рес- 
публикалык 1-сыйлык берілді. Ә. пен К-тын ара- 
сындагы карым-катынас 30-жылдардын 2-жарты-

сында басталган. Қазакстан Жазушылар одагы- 
нын жиналыстарында, шараларында бірге жумыс 
істеп, хаттар жазыскан («М. Әуезовтің емірі мен 
шыгармашылык шежіресі». А., 1997, 202, 252, 258, 
259-беттер). Хаттардын мазмунына Караганда, 
екеуінін арасында кеп жылга созылган достык 
карым-катынас калыптаскан, 1953 ж. «Правда» 
газетінін 30 кантардагы санында Кузнецовтын 
«Сынау орнына мадактагандык» атты макаласы 
шыкты. Макаланы 31 кантарда «Казахстанская 
правда» газет!, «Эдебиет жэне искусство» журна
лы (1953, №4) басты. Онда 3. Кедринанын «Мухтар 
Эуезов», Т. Нуртазиннін «С. Мукановтын творче- 
ствосы» кітаптары сыналды. Сын мейлінше сола- 
кай, идеологиялык сипатта жазылган. Осы багьн- 
тагы макаланы С. Нурышев та жазды. Бул макала- 
ларга жауап ретіңде М. Ә. «Литературная газета- 
да» «Ашык хатын» жариялады. Э-т1 аталган макала 
шыкканнан кейін «буржуазиялык-ултшылдык 
кателер! уш1н» ҚазМУ-дагы жэне Қазакстан ҒА- 
нын ТІЛ жэне эдебиет институтындагы жумыстары- 
нан босатты. Жазушыга бас саугалап, Мэскеуге 
кетуге тура келді. К. макаласы укімет тарапынан 
берілген арнайы «тапсырмамен» жазылганы анык. 
Үлтшылдык мэселесі букіл КСРО-да көтеріліп, 
барлык улттык республикаларда кептеген галым- 
дар, жазушылар, когам кайраткерлер! айыптал- 
ды. Бул науканнын жалыны Э-т1 де шарпьщы.

Р. Әбдігулов.
КУЛЛЭ Роберт (20 гасыр; т.-е. ж. б.), эдебиет 
зерттеуші. Ленинград университетінін профессо- 
ры, орыс эдебиет! тарихынын маманы, тег! -  фран
цуз. Э-пен 1922 жылдын куз!нде Ташкент кала
сында таныскан. Екеу!н!н таныстыгы достыкка 
уласады. К. француздын классикалык эдебиет!н!н 
керкемд!к элем!не эс!ресе, Бальзак шыгармала- 
рынын элеуметт!к астарына Мухтардын терен 
ун!летусу!не септ!г!н тиг!зед!. Мухан да К-н! казак- 
тын тарихы мен дэстур-салтын таныстырып, наза- 
рын аударады. Олардын бул тус!н!ст!г! 1923-28 ж. 
Ленинград каласында бурынгыдан да терендей 
тусед!. Бул жен!нде В. Н. Эуезова еске алады 
(Естел!ктер. «Эуезов уй!» гылыми-мэдени орта- 
лыгынын колжазба коры).
КУНЯЕВ Станислав Юрьевич (1932 ж. т ), орыс 
акыны, публицист. «Талант таглымдары» атты ма- 
каласында Э. сынды улы адамнын бірнеше касиет- 
тер! туралы ой толгаган. Б!р!нш!ден, улттык ниги
лизм -  ултшылдык тур!ндег! карсылыкты тугыза- 
ды. Б!р кастык ек!нш!с!н коздатады. Эуезов таг- 
лымынын улыльгы сонда, ез халкы мен букіл адам- 
затты б!рдей суйген сез!м! онын журег!не кос куре- 
тамырдай куат бер!п туратын; ек!нш!ден, «Эуезов 
ем!р!н!н таглымы сонда, ол нагыз талант мыктыга 
арка суйеген жолбикелер мен колтыкка су бур!к- 
к!штерге каскайып карсы туруга м!ндетт! екен!н 
тус!нд!р!п берд!; уш!нш!ден, Эуезовт!н тагы б!р 
таглымы, топшыдцык, ж!кш!лд!к, жузш!лд!к талас- 
тартыстардан би!к туруга уйреткен!; терт!нш!ден, 
Эуезов орыс т!л!н!н шалкар дариясында судагы 
балыктай ез!нше, шынай ем!р суре б!лд! жэне со- 
нымен катар ез!н!н ана т!л!н!н бук!л теренд!г! мен 
кумар байлыгын елден ерекше сез!нген болатын; 
бес!нш!ден, Эуезовтін тагы б!р енегес! -  «жазушы 
жэне мэдениет» деген угымга сыйып жатыр; ол 
бос даурыкпа дау-дамай мен усак саясатшыддык- 
ка уакьн жумсап жатпады; өмір баки ез! де окыды, 
езген! де окытты, лауазым, атак-мансап онын ке- 
н!л!н бура алмады. Осынын ез! де акылман экенің



кейінгі келер ұрпаққа үнсіз ұқтырған өсиетіндей 
еді деген пайымдаулар айтқан («Қазақ әдебиеті», 
1987, 25 қыркүйек).

Н. Акбай.
КУПАЛА Янка (лақап аты; шын аты-жөні -  Л у ц е- 
в и ч Иван Доминикович, 1882-1942), белорус ха- 
лық ақыны (1925), драматург. Белорус (1928) жене 
Украина (1929) ҒА-ның академигі, КСРО Мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты (1941). Өлең кітапта- 
рында өмір шындығын зор ақындық шабытпен 
жырлады. Ә. «СССР халықтары әдебиеттерінің 
еркендеуі» атты еңбегіңде К-ны белорус әдебие- 
тінің негізін қалаушы ретіңде бағалай келіп, оның 
өз халқының ой-арманы мен тартыс-талабын жыр- 
лаушы акын екеніне назар аударады. «Мүжықтың 
көрген күні», «Кележатқан кім?», «Орес өзені үстін- 
де» поэмалары белорус халқының ұраны, оның 
поэзиясы Н. Некрасовтың улгісіне жақын, орыс- 
тың революцияшыл-демократ поэзиясымен тығыз 
байланысты деп бағалайды.
КУРЕЛЛА Альфред (1895-1975), неміс жазушы- 
сы, әдебиет сыншысы, аудармашы, қоғам қайрат- 
кері. 1934-54 ж. КСРО-да тұрды. «Үлкен ойында- 
ғы пешка» деген антифашистік романы бар. 
Т. Шевченконың т. б. орыс ақын-жазушыларының 
туыңдыларын неміс тіліне аударған. Ә-тің шығар- 
маларын, әсіресе «Абай жолы» эпопеясын жоға- 
ры бағалаған, идеялық-көркемдік жетістіктерін 
баса көрсеткен. «Сіз әлі «Абайды оқыған жоқпы- 
сыз? Онда сіз мүлдем ештеңе оқымағаныңыз. Бұл 
-  таңғажайып, бүл -  керемет! Далаға жан бітіп, 
дуние алғаш жаралғандағы мөлдір табиғатымен, 
бар тіршілік-тынысымен, тәуелсіз түлғалы жанда- 
рымен сіздің көкірегіңізге кеп орнайды. Сіз сол 
дәуірді көзіңізбен көргендей, айна-қатесіз тани- 
сыз. Ешбір ғылыми еңбек мүңдай дәл жеткізіп бере 
алмайды. Қандай тұнық поэзия!» деп тамсана жа- 
зған («Біздің Мүхтар», 1976, 125-бет).

Д. Қонаев.

КҮДЕРІҚОЖА Көшекүлы (1820-1858), ақын. Зар 
заман ақындарының соңғы өкілдерінің бірі. Қазақ 
халқының басындағы ауыр кундерге арналған 
«Қарқаралы, қазылық», «Абылай ханның калмақ- 
ты аударғанына айтқаны» т. б. өлең, толғаулары 
бар. Акындар айтысына катысқан. Оның Үлбике- 
мен айтысын В. Радлов жазып алып, «Туркі тайпа- 
ларының ауыз әдебиетінің үлгілері» жинағына 
(СПб, 1870) кіргізген. Бірнеше шығармалары «Бес 
ғасыр жырлайды» жинағына кірді (1985). Ә. ақын- 
ның «Қарқаралы, қазылық» толғауын езі қурастыр- 
ған хрестоматияға кіргізген (1933). Оңда 19 ғасыр 
ақындарын шартты турде сауықшыл, айтыскер 
ақындар және ел мұңын жырлаушы ақындар деп 
екі топқа бөліп, К-ны соңғы топка жатқызған. «Әде- 
биет тарихы» оқулық кітабының (Қызылорда, 1927) 
«Зар заман» тарауында Абаймен түстас зар заман 
ақындары жайыңда айта келіп, айтыс ақындары- 
нан кейбір өлеңдерімен осы жікке кіретін Шерни- 
яз, Досқожа, Кудеріқожа сияқтылар деген.

М. Жармүхамедұ/ы.
«КҮЙІНІШТІ ӨЛІМ», жазушының мақаласы. Орыс 
мектебінде, мүғалімдер семинариясында бірге 
окыған досы Сейітқазы Токымбайүлының қайтыс 
болуына байланысты жазылған қазанама. «Қазақ 
тілі» газетінің 1921 жылғы 21 наурыз күнгі саныңда 
басыдды. «Ес-аймак» ойын-сауық ұйымының бас- 
тығы, «Абай» журналын қаржыландырып түрған 
«Уақ қарыз серіктігінің» жетекшісі Токымбайүлы 
21 акпан куні Семейдегі «Сібір бурлактары» клу-
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бында Ә-тің «Ел ағасы» спектаклін қойған кезде 
өкпесіне қатты суықтиіп, содан айыкпай, мезгілсіз 
дуниеден өткен. Қазанамада Сейітқазының казак 
кедейлері ушін аткарған еңбегі, жігерлі, талапты 
болып өсіп келе жатканы, «Ес-аймак» үйымын бас- 
карып, халыкты ағарту жолына бастағаны жазыл- 
ған. Соңына Токымбайұлының бір топ жолдаста- 
рының колы койылған. Мүхаң Токымбайүлының 
тағдырын өзінің «Оі^ыған азамат» атты әңгімесіне
аркау етті. ^ ^  ^  -

Т. Жүртаи.
КҮЛБАДАН Абайкызы (1862-1932), Абайдың 
кызы. Бәйбішесі Ділдәдан туған. Семейде орыс 
мектебінде окыған. Дүйсеке Уандыкүлына түрмыс- 
ка шыккан. Дуйсеке өлгеннен кейін әмеңгерлік 
жолмен ағасы Дүтбай алған. Дуйсекеден -  Хам
за, Дутбайдан -  Мүкен, Мүхтар, Муштар, Мәкен, 
Қадиша деген балалары болтан. Ә. «Абай жолы» 
романында Күлбаданды Абайдың Семейге окуға 
апара жатканын уакытында суреттеген (12 томдык 
шығармалар жинағы, 5-том, 384-386-беттер). Үлы 
жазушы тарихи эпопеясын жазу барысында К-нан 
үлы акын туралы көп мәліметтер апған.

А. Болсынбаева.
КҮЛЕЕВ Бернияз (1899-1923), акын. Орынбордағы 
мүғалімдер семинариясында окыған (1917-18). Өлең 
жазуды жас шағында бастаған. Сыршыл, лирик 
акын. 50-жылдардың аяғына таман Мұхаңа Елиза
вета Әлиханкызы Бекейханова тапсырған бір топ 
колжазбалардың ішінде Бернияздың шығармала- 
ры да бар. Акынның 1969 ж. «Айтшы, ак кайың» 
деген атпен кітабы шыкканда, Ә. мұрағатындағы 
К-тің сол колжазбалары пайдаланылды. К. «Абай 
кітабы басылатын бодцы» деген макаласыңда акын 
шьғармаларын жариялау ісіне Ә. сиякты Абай жай- 
ын окы, таңырка...», 1993, А., 91-93-беттер).

т. Әкім.
КҮЛСІМ Омарханкызы (шамамен 1891 -  1918), жа- 
зушының апайы. Қ. Мұкаметхановтың, А. Әуе- 
зовтің, К. Оразалиннің, М. Диқанбаевтың естелік- 
терінде Омарханның бәйбішесі Нүржамалдан ту- 
ған кызы ретіңде аталады. Ә. туралы ғылыми айна- 
лымға тускен деректерде Күлсімнің бүдан кейінгі 
тағдыры туралы мағлұматтар байкалмайды. Тек 
жазушының 1943 жылғы тамыз айында әке-ше- 
шесінің кабірінің басыңда толғана отырып жазған 
«Күнделік дәптеріне»: «Апам Кулсім, інім Сәбидал 
-  бәріңнің де кабіріңді көріп өттім. Бірде-біріңнен 
титтей реніш шеккен шағым жок екен» деп жазуы- 
на карағанда, Күлсім жастай кайтыс болтан және 
Бөрілідегі әке-шешесінің зиратына жерленген.

Т. Қудакетіүлы.
КҮЛТЕЛЕЕВ Тайыр Молдаталиүлы (1911-1953), 
заңгер, Заңтылымының кандидаты (1939). «Қазак- 
тардың әдет-турып заңдары» атты монографиясы 
орыс тілінде жарык керді (1955). «Абай» романын- 
даты казактың әдет-түрып заңдары» деген мака- 
ласында Ә-тің кек а ^ ,  кұн төлеу, калың мал, көп 
әйел алу, әмеңгерлік, барымта, ру аксакалдары- 
ның соты т. б. әдет заңдарын тарихи шығарма- 
сында шебер әрі дәл колданғанына және олар- 
дың мән-матынасына назар аударған («Әдебиет 
және искусство», 1950, N»12; орыс тілінде -  «Вес
тник АН КазССР», 1950, №9).
КҮМІСБАЕВ Өтеген (1939 ж. т.), жазушы, акын, 
аудармашы, шығыстанушы. Филология тылымы-
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ның докторы (1985), профессор (1990). Жазушы- 
ның Шьғыс әдебиетімен байланыс туралы «Мухтар 
Әуезов және Шығыс поэзиясы» («Білім және ең- 
бек», 1977, №9), «Шығыс шайырларымен өз тілінде 
сырласқан» («Абай», 1997, № 2-3), «Ғажап үлгі» 
(«Қазақ әдебиеті, 1981, 4 қыркуйек), шығармашы- 
лық тағылымы жөнінде «Шәкірт сөзі» («Егемен 
Қазақстан», 1997, 11 қыркуйек), «Әуезов дәстурі» 
(«Ортақ арна» кітабы, 1985, 48-63-беттер) т. б. 
мақалалар жазды.

Н. Акбай.
КҮНКЕ (шын аты: Ә й б ө б е к), Қунанбайдың 
бәйбішесі. Найман Ағанас бидің қызы, Кункеден 

Қудайберді, Қудайбердіден Шәкәрім туған. 
Ә-тің «Абай жолы» эпопеясыңда К. көп жағдайда 
жағымсыздау қылықтарымен көрініс береді. «Қара- 
шоқыдағы қыстауға келген соң, Абай ең әуелі 
әкесіне бармай, Күнкенің уйіне кірді. Мунда Абай- 
дың ең жақсы көретін туысқаны -  Құдайберді 
көптен бері науқас болатын» («Қияда» тарауы) си- 
яхты Абай көзімен көрінетін тустары көп. Ауылды 
думанға, ән-күйге бөлеп, Біржан аттанып кеткен 
кезде Кунке Абайға жын-ойнақ жасап, ауылды кім 
көрінгенге басындырдың дегенімен-ақ оның қан- 
дай жан екендігі аңғарылады. т. Әкім.

«КҮРЕТАМЫР», монография. Авторы -  Р. Нұрға- 
ли. Еңбекте драматургияның поэтикасы, күлкінің 
эстетикалық мәні, дәстүрдің жаңғыруы, жанр 
турлерінің дамуы сияқты әдебиеттің күретамыры 
-  күрделі мәселелері қарастырылған. Кітаптың 
дені Ә-тің шығармаларын талдауға арнапған. Мы- 
салы, «Реалистік драма жолында» деп аталатын 
тарауыңда жазушының қызық өрнектері мен сурет- 
керлігі мол бірқатар драмаларының («Октябрь 
үшін», «Тартыс», «Тас тулек», «Шекарада», «Алуа», 
«Асыл нәсілдер») заман, дәуір шындығын бейне- 
леуі жағынан көптеген драматургтерге үлгі, ныса- 
на болғанын ашып көрсеткен. Ал «Көксерек» повесі 
адамдар арасындағы зүлмат моральды айыптау- 
мен катар, жазушының гуманистік мүратын, саха
ра топырағындағы шындыкты канык бояумен, ай- 
кын колоритпен жеткізу жөнінен әлемдік жауһар 
шьғармалар катарына косылды дейді зерттеуші. 
Өмірінің соңғы кезеңіңце жазылған «Өскен өркен» 
романы Ә-тің бүгінгі өміріміз туралы жаксы шы- 
ғарма жаза алатынына күмәнданушылардың ку- 
дігін мансүк етті деп корытады ойын автор. Кітап 
1973 ж. «Жазушы» баспасынан жарык көрген. 
Көлемі 14 баспа табак, таралымы 6600 дана. 
КҮШІКБАЙ БҮЛАҒЫ, жер аты. Семей-Қарауыл 
жолының бойында. Күшікбай кезеңінің алкымын- 
дағы суы мол бастау. Жолаушылар түсіп, аялдай- 
тын бекет. Абай мен Шәкәрім, Мүхтар сан рет 
түнеп шыккан. Қазір де Шыңғыска бет алған жүрт 
К. б-на токтамай өтпейді. Оның басты себебі: осы 
бүлакка катысты тарихи окиғалар мен заттык 
деректердің молдығы. Мысалы, Абайдың туған 
ағасы Тәкежан К. б-на катты кызығып, оны зор- 
лыкпен тартып алмак болады. Сонда уак руының 
адамдары бастаудың көзіне жаңа сойылған козы- 
ның күйрығын көмген. Қүйрык майдың иісінен 
жиіркенген жылкылар суды ішпей койғандыктан, 
Тәкежан еріксіз бүлакты иемденуден бас тарткан. 
Тәкежанның 500 жылкысын барымталаған База- 
ралы К. б-ның басында олжасын жатактармен

бөліскен. Үлы жазушының «Қорғансыздың куні» ат- 
ты әңгімесіндегі окиға да Күшікбай бүлағының 
түбіндегі кыстауда өткен. Қатыгездік пен жауыз- 
дыктың күрбаны болған Ғазизаның зираты баста- 
удың жанындағы төбеде карауытып көрініп түра- 
ды. К. б. және оған катысты окиғалар «Абай жолы» 
эпопеясында әдемі баяндалған.

Т. Қүдакелдіулы.

КҮШІКБАЙ КЕЗЕҢІ, асу. Семейтаудың шығыс 
сілеміндегі Семей-Қарауыл жолының бойында. 
Қысы-жазы жел үзілмейді. Кезең уак руынан шык
кан атакты батыр Күшікбайдың есімімен аталған. 
Асудың шығыс алкымында Күшікбайдың кыстауы 
болтан. Батырға шешек шығып, өлім аузында жат- 
канда, дүшпандары оны тірідей корламак болып, 
жылкысын барымталап әкетеді. Намыс кыскан Кү- 
шікбай белдеудегі атына міне салып, шабынға кет
кен жылкысын жаудан кайырып алады. Содан үйі- 
нің касындағы кезеңге шығып, ат устінде қүрығы- 
на маңдайын суйеген күйі жан тәсілім беріпті. Ба- 
тырды сол араға жерлепті. Күшікбайдың зираты 
күре жолдың шетінен 400 метрдей жерде ко- 
рымтөбе болып көрініп түрады. Күшікбай туралы 
аңыз бен деректер Ә-тің ^орғансыздың кунһ атты 
әңгімесі мен «Абай жолы» эпопеясында барынша 
тиянакты баяндалған. 1957 ж. соңғы рет Шыңғыс- 
тауға келген сапарында жазушы осы К. к-ңде аял 
жасап, Бөріліге үзак карап түрып: «Еңді сені кайтып 
көремін бе, жок па? Хош!» деп көзіне жас алыпты.

Т. Жүртбай.
«КІМ КІНӘЛІ», жазушының әңгімесі. Автордың 
айтуына карағанда, шығарма алғаш рет «Шолпан» 
журналында жарияланған. Кейін Ә-тің «Ескілік 
көлеңкесінде» (1935), «Қараш-Қараш» (1960), 12 
томдык (1967, 1-кітап), «Қилы заман» (1975), 20 
томдык (1979, 1-кітап) шығармалар жинактарында 
жарык көрді. Орысша нүскасы Мәскеуден шык
кан 5 томдык жинағында (1973, аударған М. Хам
раев пен Ф. Моргун), Алматыдан шыккан бір том
дык «Повестер мен әңгімелер» кітабында (1984) 
басылды. Шығарманың алғашкы жарык көрген 
нүскасы да, колжазбасы да сакталмаған. Тексто- 
логиялык жүмыс 1935 ж. басылым бойынша жур- 
гізіліп, жеңіл-желпі езгерістер енгізідді. Әңгіменің 
кетерген такырыбы -  әйел теңсіздігі мәселесі. Бүл 
ахуал сол кездегі казак елінде айна-катесіз су- 
реттелген. Шығармашының бас кейіпкері Ғазиза 
атастырған күйеуіне тигісі келмейді, өйткені Ісләм 
дейтін ғашык жігіті бар. Ата-бабаларының салт- 
дәстүрін бүзғаны үшін, Ысмайыл аксакал кызы 
мен әйелі Қалимаға катты ашуланып, тіл алмай- 
тын бала бергені ушін, күдайды жазғырады. Сөйтіп 
казак әйелі күйеуімен тең дәрежеде сөйлесіп, 
пікірін ашык айтады, жасканбайды. БІрак замана 
тәртібі елдің тыныс-тіршілігіне баскаша ыкпал 
етеді. Суйген ж ігітін ің  тез сүйіп, тез суынуы, 
дәрменсіздік танытуы, әке-шешенің көрсеткен 
корлығы, сүймеген күйеуі Жакыптан көнбегені 
үшін таяк жеуі Ғазизаны дертке шалдыктырып, 
мерт етеді. Жазушы даланың кең мінезін тарылт- 
кан тәртіпке, патриархалдык түрмыстың тоңмой- 
ын салтына ссылай наразылык білдіреді. Надан 
ел Ғазизаның өлімі Ісләмнің сикырынан болыпты- 
мыс деп таратады. Ол калаға кетіп бара жатып, 
Ғазизаның кабірін күшактап, өкіріп жылайды. Ба
ска дәрмен таныта алмайды. Сонда мүның бәріне 
кім кінәлі? Сүм заман кінәлі! Жаксылыкка бас- 
пайтын караңғы түрмыс кінәлі! Тоңмойын, надан 
кауым кінәлі! Бірак бүл кезде мүндай күбылыс-



тардың себебін, сырын ашу жөнінде Ә. дәстүрлі, 
бұрынғы бұқарашылдық шешімнен узап кете алған 
жоқ, әділетсіздікті тек сынау, жазғыру шеңберінде 
қалды. Алайда улы жазушы теңсіздік пен әділетсіз- 
дікті көрсету арқылы нағыз көркем, психология- 
лык прозаның шынайы улгілерін жасады.

Н. Ерсарыулы.
«КІНӘМШІЛ БОЙЖЕТКЕН», жазушының әңгіме- 
сі. 20-жылдардың орта шеніңде жазылған. Ә. шы- 
ғармаларының 12 және 20 томдық жинақтарыңда: 
«Семей, 1925» деп керсетілген. Бірақ алғаш рет 
«Таң» журналының сол жылғы 2, 3-сандарында 
басылуына қарағанда, шығарманың алғашқы 
нұсқасы одан ертерек жазылуы да ықтимал. Мұнда 
ғасыр басындағы екі төңкерісті бастан кешіріп, 
ушінші төңкерістің нәтижесінде орнаған Кеңестік 
тәртіп тұсында коғамдық қызметке араласа бас- 
таған қазақ жастарының өмірінен кейбір көріністер 
суреттеледі. Оқиға Қазақстандағы губерниялық 
қалалардың бірінде болады. Шығарманың басты 
кейіпкері -  Ғайша атты қыз. Қалада туып, қалаша 
тәрбие алған, әжептәуір оқулы, сахна енеріне бей- 
ім қабілеті бар. Сырткы сымбаты, бой басының 
тартымдылығы, бір кермеге ашык, кепшіл мінезі 
арқасында өз ортасындағы қазақ қыздарының 
ішінде (кейбір таныстардың топшылауынша, таза 
казак кызы болмауы да мүмкін) алдымен ауызға 
ілінетін көрнекті бойжеткен. Айткандай-ак, осы 
калаға баска жактан келген окыған жігіт Ғаббас- 
пен бір көріскеңде-ак жуздері жарасып, тез таны- 
сып кетеді де, көп узамай араларында махаббат 
сезімі пайда болады. Жасы келіп калған, басы 
бос кыз көп ойланбастан, оған тұрмыска шыкпак 
болып бел байлайды да, бірінші сөзді хат аркылы 
өзі білдіреді. Бірак алғашында кумарлык сезімге 
тез берілген жігіт ойы әрі карай езгешелеу өрбіп, 
ол бірте-бірте салкындай бастайды. Акырында 
езінің кызға деген ыкыласы уакытша ләззаттан 
арыға бара алмайтынын ашык айтады. Бұған, әри- 
не, кыздың кейбір жеңілтек мінездерімен коса 
жұрт арасындағы әр түрлі каңку сөздер де эсер 
етпей коймайды. Жастык шағының көбін талғам- 
сыз жеңіл жүріспен өткізіп алып, болашағы тура- 
лы катты ойланыска тускен кыз енді кайткенде де 
Ғаббастан айрылмауға тырысады. Өзінің өткен 
емірін ойға салып, көз алдына елестетіп, талай 
кездейсок адамдармен ашыналык кылыктарға 
жол бергенін, сейтіп журт алдындағы кыз басы- 
ның абырой-беделін жоғалтып алғанын, кептің 
аузында жаман атакка калғанын еңді түсінген ол 
кайғы-дерттің капалығынан у ішіп өлмек болады. 
Бірак өлмейді. Ғаббастың алдындағы ағыл-тегіл 
көз жасы жалған аярлык болып шығады. Шығар- 
маның негізгі идеясы -  өзінің жылтыраған еңін 
саудаға салып жүріп, әйелдік абыройынан айы- 
рылған, «көк етіктіні» іздеп, бірден-бірге ауысып 
жүріп, акырында емірлік серік таба алмай калған 
жеңіл жүрісті бикешті жазғыру, Әңгіме алғаш рет, 
жоғарыда айтылғандай, 1925 ж. «Таң» журналы- 
ның 2, 3-сандарында «Қазак кызы» деген тақы- 
рыппен жарияланған. 1936 ж. «Қараш-Қараш» жи- 
нағындағы нускасында такырыптармен катар 
мазмунына да елеулі езгерістер енгізілген. Шы- 
ғарма 1936 жылғы басылымнан кейін елеулі өз- 
геріссіз 1960 ж. «Қараш-Қараш» жинағына, 1967 ж, 
12 томдык шығармалар жинағының 1-томына (187- 
209-беттер), 1979 ж. 20 томдык шығармалар жина- 
ғының 1-томына (235-358-беттер) енгізілген.

Ж. Ысмағүлов
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КІРМЕ СӨЗДЕР, езге тілдерден енген сездер. 
Әрбір өзіндік даму табиғатында езге тілдік эле- 
менттерді кодцанып отырады. Оны К. с. деп атай- 
ды. Олар сөйтіп белгілі бір тілдің сөздік корын 
байытады, Кез келген тідцің курамынан баска тіл- 
дерден енген сөздерді көптеп кездестіруге бола
ды. Мундай процестен казак тілі де шет емес. 
Ә. «әдеби тіліміздің байып, есуіне косымша кор
ды біз казір жалғыз ғана орыс тілінен аламыз да 
коямыз деп, кесіп, байлау да дурыс емес. Орыс 
халкының тілінен алудың үстіне, казактың әдеби 
тіліне кершілес, туыскан елдертілінен келіп аралас- 
кан, біте кайнасып кеткен көп сөздерден де жаз- 
ба әдебиетіміз кашпау керек» деп, кырғыз, езбек, 
татар, түрікмен тілдерінен келген сөздердің (шок, 
тайеке, еже, тайған, шоғылу, арбынт. б.)тілімізден 
берік орын алғанын мысалға келтіреді. Ал шеттен 
кірген сөздерді (әсіресе, орыс тілінен) капай жазу 
керек дегенде, оларды казак тілінің заңдылыкта- 
рына бағындырып, казак орфографиясы бойын- 
ша жазу кажеттігін жөн дейді («Тіл және әдебиет 
мәселесі», 19-том, 261-263-беттер).

Ш. Сарыбаев.
КІТАБИ АҚЫНДАР, 19 ғасырдың аяғында, 20 
ғасырдың басында Шығыс әдебиеті мен фольк- 
лорлык, діни аңыздардың желісінде кисса, дас- 
тан, жыр жазған және оны жеке жинак етіп басты- 
рып шыккан әдеби бағыттың өкілдері. Кітаби акын- 
дардың шығармашылык ерекшелігі туралы Ә. та- 
маша сипаттама берді: «XIX ғасыр әдебиеті әр турлі 
идеялар мен тарихи бағыттағы ізденістерге аса 
бай... Солардың ішінде кебіне «назира» дәстүрі- 
мен араб, иран классикалык поэзиясының такы- 
рыбы мен окиға желісін өз шығармасына аркау 
еткен, шығыстың -  кітаби эпикалык мәдениетін 
меңгерген кітаби акындардың ерекше шоғыры 
бар, сонымен катар олар шығыстың өзге елдерінің 
каһармандык-халыктык және лирикалык-турмыс- 
тык дастандарының, аңыздарының, хикаялары- 
ның желісін пайдаланған. Олардың шығармала- 
рының дені XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 
басында жарияланды және олардың саны 100-ден 
асады» (Шьғ., 20-т., А., 1985,39-40-беттер). Кітаби 
акындардың шығармашылык аукымы сан салалы 
болып дамыды. Оларды шартты турде діни уағыз- 
дык, өсиет-насихаттык және керкем шьғармашы- 
лык бағыттағы акындар деп үш топка жіктеуге бо
лады. Алайда кеңес өкіметінің идеологиялык кы- 
сымы тусыңда аддыңғы екі бағытта жазған кітаби 
акындардың шығармалары «кертартпашыл, улт- 
шыл, діншіл туыңдылар» ретінде бағаланып, кітап- 
тарын кайта басуға және олардың емірі мен шы- 
ғармашылык жолын зерттеуге тыйым салынды. 
Ә. өзінің казак әдебиетінің тарихи кезеңдері ту
ралы жазылған барлык зерттеулеріңце кітаби акын- 
дардың шығармашылығына ерекше мән беріп, 
муны улкен әдеби кубылысы бар бағыт, «улкен 
шоғыр» деп бағалады. 1949 ж. жарык көрген «Қазак 
әдебиетінің тарихында» кітаби акындарды кеңінен 
зерттеуге орын берілді. Алайда басылымның 
жетекшісі ретінде саяси кысымға ушырады. 1949- 
53 ж. Шортанбайдың, Дулаттың, Мураттың, Әріп- 
тің «жоктаушысы» ретінде айыпталып, куғынға 
түсті. 1953 ж. пікірінен еріксіз бас тартуға тура кел
ген кезде ол езінің «Менің кателерім» атты тусінік 
хатын жазды. Кітаби акыңдардың шығыстык аңыз-
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дарды, тарихи оқиғаларды, мысалдар мен дана- 
лык. әңгімелерді өз шығармасына желі етіп алуы- 
на байланысты, олардың шығармашылығын төл 
туынды ретінде бағаламау керек деген біржақты 
пікірге де Ә. қарсы болды. Кітаби ақыңдар -  қазақ 
әдебиетін тақырып, улгі, форма жөнінен дамы- 
туға ерекше улес қосқан аса қуатты әдеби ағым- 
ның өкілдері болып табылады. Олар өзінің уақыты- 
на сәйкес сахнаға шыхқан тарихи тұлғалар.

С. Қаскабасов.
КІТАП ГРАФИКАСЫ, сурет өнерінің саласы. Кітап 
безеңдіруге қолайлы және көп қолданылатын су
рет өнерінің өзіндік ерекшелігі бар түрі. Ә. шығар- 
маларын безендіруге көптеген суретші-графиктер 
қатысты. Суретші-графиктер, әсіресе осы салада 
өз шеберліктері мен ерекшеліктерін көрсетіп, 
кітапты дәуірдің қайталанбас ескерткішіне айнал- 
дыруға тырысады. СуретшІ-безендірушілердің 
мақсаты -  графика әдісімен оқырманға жазушы 
суреттеген оқиғалардың мәнін аша түсу, әдеби 
кейіпкерлердің бейнесін айқындау, олар өмір 
сүрген органы ашу. Безендіруші суретші Б. И. Ур- 
манче Ә-тің «Абай» кітабын (1948, А., Каз. гос. 
объед. изд.) калам мен тушьпен жасалған жарты 
беттік иллюстрациялармен безендірген. Суретші 
шындық өмірді ашатын, образдар жүйесін көзге 
елестетіп иллюстрациялар жасауға тырысқан. Бұл 

безендірудің декоративті-символикалық типі, 
Суретші баска иллюстрацияларында үйлену сах- 
насын, ұлттык тұрмыс көріністерін, үлкен ак киіз 
уйлерді, жайлау көріністерін берген. Ә-тің «Өскен 
өркен» кітабын («Жазушы», А., 1977) суретші М. 
Қисамединов безендірген. Безендіру бедерлі гра- 
вюраның ең көп тараған турі линогравюра техни- 
касымен аткарылған. Суретші символикалык турде 
жазушы жасаған көркем бейнелерді, фабулалык 
козғалыстарды нәзік байланыстарын таба оты- 
рып символға, метафораға айналдырған. Ә-тің 
1961 ж. шыккан екі томдық «Абай жолы» роман- 
эпопеясының иллюстрацияларын Е. М. Сидоркин 
жасаған. Иллюстрациялар жарты жене толык 
беттік көлемде линогравюра техникасында жасал- 
ған. Шмуц-титуліндежайлаудағы киіз үйлер, адам- 
дар, мал, казак коғамының турмысы бар. Жарты 
беттік заставкасында (кыстырма бет) ұлы акын- 
ағартушы Абай бейнеленген. Оқырман бул иллкю- 
трациядан домбыра тартып отырған Абайды, ай- 
нсілада акын әнін тыңдаған, алысқа армаңдай кара- 
тан келіндер мен әйелдерді көреді. Осы арада 
Абайдың әжесі Зере де бейнеленген. Келесі жар
ты беттік аударма иллюстрацияда салт аттылар, 
көш, бұлыңғыр аспан бейнеленген. Иллюстрация- 
ларда Абай өмірінің әр кезіндегі бейнелері үнемді, 
накты штрихтармен беріліп, бірде кайғы мен ашу- 
ды, бірде терең ойды көрсетеді. Суретшінің шын- 
шыл, ерекше, өзіне ғана тән колтаңбасы, шүбәсіз 
шеберлігі, жағымды образдармен катар жағым- 
сыз образдарды ашудағы сезімталдығы таң қал- 
дырады. Сидоркин 1978 ж. шыккан эпопеяның 
орысшасын да сәтті безендірген. Роман-эпопея- 
ның 1987 ж. Мәскеуде «Правда» баспасынан шык
кан басылымын суретші Л. Ильина линогравюра 
техникасымен безендірген. Суретші шығарма 
сюжеті мен образдар галереясының бірлігіне, 
стильдік ерекшеліктеріне аса жауапкершілікпен 
карап, өз жұмыстарында кітагггың біртутастығына.

көркем образдардың нақтылығына, пластикалык 
ерекшеліктеріне, ритмикасына нуксан келтірмеуге 
тырысты. Үлкен талант иесі Ильина Ә. шығарма- 
сын безендіруге жаңа бағытпен -  окиғаның куәсі 
болтан суретші-коментатордың батытымен келді. 
Суретшілердің Ә. шытармаларын безендірумен 
айналысуы олардың шытармашылык жолдарын- 
даты улкен белестер болды. Суретші-графиктердің 
бұл еңбектері казак бейнелеу өнерінің алтын коры- 
на косылды.

Г. Қурманәлиева.

КІТАП ПАЛАТАСЫ, Қазакстан Республикасыңда 
басылып шыккан баспа өнімдері мен ол туралы 
акпараттарды тіркеп, іріктеп отыратын мемлекеттік 
библиографиялык орталык- 1937 ж. 19 шілдеде 
кұрылды. Палатаның негізгі максаттары мен 
міндеттері, кұкыктары мен аткаратын іс аукымын 
бекіткен Қазаткомның 1938 жылты Ережесі бой- 
ынша баспадан шыккан барлык өнімнің бір дана- 
сы міндетті турде палатата тегін тапсырылады, 
библиографиялык мәліметтермен толыктырыла- 
ды да, мәңгілік сақтау үшін арнайы корта өткізі- 
леді. Кітап палатасының кызметкерлері баспа ісі, 
полиграфия және кітап саудасы саласындаты акпа
раттарды жинактап, есеп-кисабын жасап, 
каталогтік жүйеге түсіріп, салааралык библиогра
фиялык аныктамалар шытару ісін жолта кояды. К. 
п-ның корыңда Ә-тің республика көлемінде басыл- 
тан барлык кітаптары және дүние жүзі тілдерінде 
жарык көрген аудармалары тугелдей дерлік сак- 
талтан. «Баспасөз шежіресі», «Кітаптар жылнама- 
сы», «Қазакстан жазушыларының шытармалары 
СССР халыктарының тілінде (1917-1980)» деген 
арнайы басылымдардан жазушының әдеби мура- 
лары мен жинактары, макалалары, ол туралы жа- 
риялантан макалалар мен зерттеулер туралы то
лык мәлімет алута болады.

Ж. Шалғъибаева.
«КІТАП ШЫҒАРУҒА ҚАҒАЗДЫ КӨП БЕРЕЙІК»
( «Бол ь ше  б у м а г  для  к ни г » ) ,  жазушының 
макаласы. «Литературная газетада» 1954 ж. 28 
кыркуйекте жариялантан. Қатаз өндірісі жұмыс- 
шыларына арналтан хат. Оңца белгілі әдебиетшілер 
катаз өңдірісінің киын жатдайда калтанына жана- 
шырлык танытады, себебі кітап татдыры тек жа
зушы мен редакторта тана емес, сонымен бірге 
баспа мүмкіндігімен де тытыз байланысты, ал 
олардың мумкіндіктері бірінші кезекте катазта 
катысты. Кітап нетурлым кеп болтан сайын, совет 
адамының өскелең рухани талабы толык канатат- 
тандырылады делінген. Ал баспаханалык катазды 
дайындау жумысы ауыр әрі киын. Демек біз осын- 
дай киындыктарта карамастан, баспаханалык 
катазды шытарып кана коймай, онын көлемі мен 
сапасын кун сайын арттырып отыртан фабриката 
шексіз алтысымызды айтамыз дейді авторлар. Ал 
катаз шытару өңдірісінде баспаханалык катаз жос- 
пардаты өнімнің тек 10%-і тана екен, ятни әрбір 
процентті жоталту -  баспа үшін маңызды мәселе 
дей келіп, жазушылар өндірісшілер назарын пара- 
кты катаз дайындау мәселесіне аудару жөнінде 
Ө ТІН ІШ  жасатан. Авторлар кеңес жазушыларының 
II съезі карсаңыңда: «Кітап жазу ушін сапасы жо- 
тары, жаксы катазды көбірек өндіріңіздер, жол- 
дас катаз жасаушылар!» деп уран тастатан. Хатқа 
В. Ажаев, М. Әуезов, В. Каверин, В. Катаев, 
Л. Леонов, Б. Полевой, К. Симонов, К. Федин, А. 
Штейн, Б. Лавренев т. б. кол койтан.

Б. Ма/Лзузавв



КЮН Людмила Петровна (1915-1982), орыс акт- 
рисасы. Қазақстан Республикасының халық 
артисі (1965). 1932 ж. Карелияның Петрозаводск 
қаласындағы орыс драма театры жанындағы сту- 
дияны бітірді. Сахналық қызметі сол жылдан ба- 
сталды. 1937-82 ж. Алматьщағы орыс драма те- 
атрының курамында ойнап, сан алуан сахналык 
бейнелер жасады. Ә-тің «Тунгі сарынында» өмірі 
қайғы-қасіретке толы, тынымсыз еңбектен белі 
бүгілген, аянышты ана Ділдәның, Ә. пен Л. 
Соболевтің «Абайында» көркі ақылына сай, жас 
әйел Еркежанның сахналық бейнесін шынайы 
сомдады.

К. НурпеЯсов.
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ҚАБАНБАИ ( Қ а р а к е р е й  Қабанбай ) , Қожа-  
қулұлы (1692, -1770), батыр. Азан шақырып қой- 
ылған есімі -  Ерасыл. Қазақ халқының жоңғар 
шапқыншылығына қарсы күресінде ерекше ерлік 
көрсетіп, талантты қолбасшы ретіңде аты шық- 
қан. Найман ішіндегі Қаракерей руының Байжігіт 
тармағынан. Қ-дың жеті жасыңда әкесі Қожақүл, 
он алты жасыңда ағасы Есенбай жоңғарлар қолы- 
нана қаза тапқан. 16 жасар бала жау арасына жа- 
сырын барып, ағасын өлтірген жоңғар батырын 
өлтіріп, кек алған. Осыдан кейін Ерасыл 5-6 жыл 
Зайсандағы Керей ішіне кетіп, әпкесі Меруерт пен 
жездесі Бердәулеттің қолында болды. Осында 
жүріп жылқыға шапқан жабайы қабандарды жай- 
ратып, «Қабан батыр» атаңцы. 1717 ж. Аягөз шай- 
қасынаерекшекөзгетүсіп, Қ. батыр атанады. 1723 
ж. Туркістан қорғанысына, 1726 ж. Бүлакты шай- 
қасында, 1730 ж. Аңырақай-Алакөл шайқасына, 
кейін Шыңғыстау, Ертіс бойындағы шайқастарға 
қатысып, Абылай ханның бас батырларының 
біріне айналды. 1741 ж. Шыңғыстаудағы Шаған 
шайқасында ақбоз атпен топ жарып, жауға шапқ- 
аны үшін Дарабоз атанды. 1751 ж. Арқадан 
Оңтүстік Қазақстанға Қ. -  Ханбаба (Барақ сүлтан- 
ның үлкен үлы) жорығы жасалды. Үлы жүз жаса- 
ғын езіне қосып алған 2 тумен қазақ әскері, Сыр 
бойы, Шымкент, Сайрам, Ташкент алқаларын 
жоңғарлардан тазартып, Ташкентте Теле бидің 
билікке келуіне көмектесті. Шыршық өңірінде 
Жоңғарияға айдалып бара жатқан бірнеше мың 
қарақалпақты қүтқарып қалды. 1752 -  54 ж. 
Жетісу, Тарбағатай, Алтай өлкелерін жоңғарлар- 
дан азат ету жорықтарында Қ. басқарған қазақ 
әскері алдымен Іле, Балқаш, Қаратал өңірлерін 
жаудан тазартуға қатысты. Осыдан кейін қазақ 
жасақтары Тарбағатайдың теріскейінде 2 бағыт- 
та шабуылға шықты. Күнгейдегі әскер тобын ба- 
сқарған Қ. сарбаздарымен Қарақол мен Нарын- 
ды, Үржар мен Қатынсуды, Алкөл мен Барлықты 
азат етіп, терістік бағыттағы Бөгенбей әскеріне 
қосылды. Баспан-Базар, Шорға, Маңырақ шай-

қастарына қатысып, Зайсан, Маркакөл, Күршім 
өңірлерін азат етті. Қазақ жері басқыншылардан 
азат болғаннан кейін Қ. 1756 ж. жоңғар билеушісі 
Әмірсананы қуып келген қытай әскерінің бетін 
қайтаруға ат салысты. Шығыс аймақтарға ел 
көшіру, коныс белу ісіне араласты. Жоңғар 
устемдігі кезінде қолдан шығып кеткен Шонжы, 
Нарынқол, Кеген өңірлерін қырғыздардан қайта- 
рып алуға қатысты. Қытаймен бітім жасалғаннан 
кейін, 1758 ж. қыркүйекте Барлықтан Үрімжі қ-на 
300 жылқы айдап барып, қазақ-қытай саудасын 
бастап берді. Әкесі Әтеке жырықтың кегін алу 
ушін 500 адамдық қолмен келген қырғыз батыры 
Қарабекке ауырып жатқанына қарамастан қол 
бастап, қарсы шығып, Қ. жекпе-жекте Қарабекті 
өлтірген. Сол сәтте өзі де ат устінен қүлап тусіп, 
қазаға үшырады. Қ-дың 2 әйелінен жеті үл туған. 
Алматы обл-дағы бүрынғы Андреев а-на, Шығыс 
Казахстан обл. Үржар ауданының Жарбүлақ а- 
на, Алматы, Семей, Өскемен, Талдықорған қала- 
ларындағы бір-бір көшеге, сондай-ақ Аягөз қала- 
сында орналасқан танк дивизиясында Қ.есімі 
берілген. Алматы облысының Алакөл ауданының 
орталығы Үшарал қаласында батыржа ескерткіш 
орнатылған. 1992-93 ж, бүрынғы Талдықорған 
және Семей облысында Қ. батырдың 300 жыл- 
дығы аталып өтіліп, үлкен ас берілді. Астана қала- 
сының іргесінде батырға ескерткіш-монумент ор- 
натылған. Батыр туралы жыр-дастандар, зерттеу 
еңбектері аз емес. Қ-дың өмірі мен ерлік күресі 
Бүқар, Ақтамберді, Үмбетей, Дулат, Тәтіқарат.б. 
халық ақындары жырларына арқау болтан. Казах
стан Республикасы Үлттых ҒА-ның көне холжаз- 
балар бөлімінде К-та арналған жырлардың 4 нүс- 
хасы, Кытай хазахтарында 10-ға тарта нүсхасы 
сахталған. Бүл жырларды жинау ісіне Ш. Уәлиха- 
нов, С. Торайғыров, К. Халидұлы, Кытайда тура- 
тын хазах ғалымдарды 3. Сәнік, Б. Садыхан т.б. 
көп еңбек сіңірген. Жазушы К. Жүмаділов «Дара
боз» тарихи романын жазды.
Ә. «Казах әдебиетінің тарихын жасау мәселелері» 
атты махаласында «идеялых, таптых мазмүны 
жағынан марксизм-ленинизм негізіне жанаспай- 
тын» болғандыхтан, оның үстіне достас, бауыр- 
лас елдерге (мысалы, хырғыз еліне) жасаған 
шабуылынан К. да тарихтан шығарылып тастал- 
ғанын баян еткен. Шынында 20 ғасырдың 50-жыл- 
дарынан бастап есімі еш жерде аталмай хал
ды. Бул сол кездегі идеологияның, солахай сая- 
саттың әсері еді. Казах Елі егемендік алғаннан 
кейін бәрі де өз орнына хайта келді.

К  Жүмаділов.
ҚАБДЕН Есенғарин (1919-1998), жазушының жер- 
лесі, шаруашылых маманы. Ә-пен алғаш рет 1943 
ж. Шыңғыстауды аралағаңда танысып, жол баста- 
ушы болтан. Халых ауыз әдебиетінің білтірі, ахын 
әрі батыр Тәуке туралы зерттеу еңбеті мен Ә. ту
ралы естелік жазтан. Оның махалалары «Семей 
таңы» тазеті мен «Жүлдыз» журналында үзах жыл- 
дар бойы үзбей жарияланды. Турлі жинахтарта 
енді. Кұнанбай, Кеңтірбай, Тәуке, Абай, Аташаях, 
Ә., Ш. Тохжітітов жайында деректік танымы мол 
махалалардың авторы. «Батырдың көз жасы» жаз- 
басында («Жулдыз», 1982, N“ 10) Ә-тің тутан жерді 
аралатан кезіндеті көңіл куйі мен шерткен сырла- 
ры баяндалады.
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ҚАБДИЕВА Сәния Дүйсенханқызы (1958 ж. т.), 
театр зерттеуші. Өнертану ғылымының кандидаты 
(1984), доцент. Ә. шығармашылығына байланыс- 
ты “Үлы Мүхтар атымен», («Простор», 1981, №5), 
«Сарқылмас қазына» («Жұддыз», 1981, N«4), «Фари
да Шәріпова» («Театр», М., 1981, №1), «Қазақ те- 
атрының фольклорлық дәстүрінің негіздері» («Про
стор», 1983, №7), «Фольклор жене казак театры» 
(«Жүлдыз», 1983, Ngll) макалалары, «Қазак теат- 
рындағы фольклорлык дәстүр» (А., 1986) моно- 
графиясы жарык көрді. Ғалым бүл еңбектерінде 
үлы жазушының фольклорлык дәстүрді пайдала- 
ну шеберлігін сөз еткен.

Б. Қүндакбайүлы.

ҚАБДОЛОВ Зейнолла (1927-2006), жазушы, әде- 
биеттанушы. Филология ғылымының докторы 
(1970), профессор (1972), Қазакстан ҒА-ның ака- 
демигі (1989), Республиканың еңбек сіңірген ғы- 
лым кайраткері (1984), Қазакстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1998). Ғылы- 
ми-зерттеу еңбектері негізінен әдебиет теориясы 
мәселелеріне арналған. Қазак әдебиеті мен әде- 
биет теориясы туралы орта мектептер мен жоғары 
оку орындарына арнап окулыктар жазды. Осы са- 
лада: «Жанр сыры» (1964), «Арна» (1968), «Әдеби- 
ет теориясының негіздері (1970), «Жебе» (1977), 
«Сөз өнері» (1976,1992) деген окулыктары мен зерт- 
теулері, 2 томдык таңдамалылары (1983), «Адам» 
(1964), «Сыр» (1975) атты очерктер мен әңгімелер 
жинактары шыкты. «Сөнбейтін от» (1967) пьесасы 
республикалык, облыстык театр сахналарында 
койылды. «Мүхтар аға» деректі фильмінің сцена- 
рийін жазды. «Ғүлама» (1967, 1971), «Әуезовтің 
әсемдік әлемі» (1988) макалалары мен «Менің 
Әуезовім» эссе-романыңда үлы жазушыны ұстаз 
түткандығын мейлінше әсерлі толғаныстармен те
рец ашып жеткізген. Қ. казак әдебиетінің XIX ға- 
сырдағы аскар белі -  Абай, XX ғасырдағы заңғар 
биігі -  Ә. екеніне күмән жок дейді кемеңгердің 
эстетикасын сөз еткеңде. Ә. «Қайта туған халық- 
тың әдебиетһ деген макаласында Қ-ты «алдыңғы 
аға буын жазушылармен катар соларға ілесе, же- 
дел келе жаткан бір топ талантты» жазушылардың 
катарында атаса, Т. Ахтановка жазған хатында ул- 
кен үміт куткен шәкірт екенін айткан («Қазак 
әдебиеті», 1961, 30 маусым).

Г. Әкім.

ҚАБЫЛОВ Ілияс (1904-1937), философ, партия, 
коғам жене мемлекет кайраткері. Әдеби сын жан- 
рыңда макалалар жазды. Қазак әдебиетінің идея- 
лык-керкемдік мәселелерін жан-жакты талкьға са- 
лып, кызу айтыс-тартыстарға катысты. Абай мура- 
сын түгелдей теріске шьғарып, абаизммен карсы 
күресуге шакырды. 1934 ж. 12-18 маусымда өткен 
Қазакстан жазушыларының 1-съезінде «Маркс- 
Ленин әдеби сынының сабакты мәселелері» де
ген баяндама жасады. Коммунистік партияның 
көрнекті ңцеологтарының бірі болды. 1916 жылғы 
көтеріліс бүкіл казак халкының орыс отарлығына 
карсы көтерілісі деу дурыс емес, көтерілісшілердің 
әлеуметтік күрамын естен шьғармау керек. Егер 
сіз 1916 жылғы көтерілісті орыс отаршылдығына 
карсы бағьпталған бүкіл казак халкының көтерілісі 
деп бағалаймын десеңіз, онда сіз Әуезовтің кар- 
мағына ілінесіз. Ол 1916 жылдың көтерілісін дәл 
осыпай, тек көркем түрде «Қилы заман» кітабында

суреттейді деген солакай сын жазды («Ана тілі», 
1997, 25 кыркүйек). ^

ҚАБЫШ Кәрімкүлов (1912-1980), жазушының 
сыйлас адамы. 1924 ж. Ә-тің бастамасымен ашыл- 
ған Баканастағы егіншілер кооперативінде жұмыс 
істеген. Әнші, өнерпаз, әзілкой, кандай жағдай- 
да да тауып айтып, күлдіре білген. Абайдың, Шә- 
кәрімнің, Ағашаяктың (Берікбол) әндерін орын- 
дап, нотаға тусірткен. Ә. елге барғанда Қ-ты ша- 
кыртып алып, касынан шығармайды екен. «Жер 
әңгімеші», «Акын елінде», •<Көрген, сезген жайлар- 
дану атты жолжазба макалаларында жазушы Қ- 
тың аса кішіпейіл, куакы, аңкылдаған аккөңіл 
адам екенінен мағлұмат берген. «Қасымызда ел- 
ден ерген басшымыз Қабыш болса, оның білмей- 
тіні жок, тек білмейтіні осы бізді бастайтын жолы 
ғана. Қабыш -  әнші, домбырашы, күлдіргі ойын- 
шы, өзі мерген, ит жүгіртіп, кұс салатын аңшы, 
колхоздың пішеншісі. Шыңғыс сыртының әрі ду
май сауығы, әрі берік, пысык кайраткері. Жол 
білмегенін уайым ететін Қабыш емес. Ол бізге 
шыға бере жұбату айтты: «Ауылдың тек төбесін 
ғана көрсетіңдер, аржағына өзім басшылыкетемін. 
Бұлжытпай дәл үстінен түсіремін дейді» деп жаз
ды «Акын елінде» атты макаласында («Социалды 
Қазакстан», 1943, 17 казан).

7. Жүртбай.
ҚАБЫШҮЛЫ Ислам (1942 ж.т.), ғалым, жазушы, 
журналист. Монгол Мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетін бітірген. Тарих ғылы- 
мының докторы. Монгол Үлттык ҒА-ның акаде- 
мигі. Еңбектерін монгол және казак тілдерінде 
жазады. Ғалымның негізгі зерттеулері Монголия 
казактарының тарихына арналган. И. Қабышүлы- 
ның «Монголия казактарының тарихы» (1972), 
«Қазак кауымы» (1990) монографиясы т.б. көпте- 
ген гылыми-зерттеу макалалары бар. Сондай-ак 
«Үрпагың узілмесін» атты тарихи трилогия, «Ата- 
лар аманаты» деген роман, «Келбет кесірі» сиякты 
повесть жазган. Ә-тің «Көксерек» әңгімесін екі рет 
монгол тіліне аударган. Алгаш «Өндөр саарал» 
деген атпен аударса, (1969), екінші мәрте «Көксе- 
рек гэдэг чоно» (1983) деп тәржімалады. Екі аудар- 
масы да жеке-жеке кітап болып жарык көрді.

£  Қаижейүлы.
ҚАДИША Дүтбайкызы (1910-1989), Абайдың жи- 
ені. Әкесі -  Дүтбай туралы Абайдың «Дүтбайга» 
деген өлеңі бар. Қадиша Абайдың кызы Күлба- 
даннан туган. Кулбадан алгашкыда Дүтбайдың 
інісі Дуйсекеге түрмыска шыккан. Дуйсеке көп 
тұрмай, жастай өлген. Содан кейін кайнагасы 
Дүтбай келіні Күлбаданга әмеңгерлік салт бой- 
ынша уйленген. Кулбадан Дутбайдан бірнеше бала 
көтерген. Соның бірі -  Қ. Ол Алматыда түрып, сон- 
да кайтыс болды. Қазір балалары бар. Абай му- 
зейінде Қ-ның естелік әңгімесі мен магнитофон 
таспасына жазылган даусы, фотосуреті сактал- 
ган. Шешесі Кулбаданның орысша сауатты адам 
болтаны, бастарынан өткен кудалау заманыңдагы 
көрген корлыктары, ел жайы, Абай мен оның әу- 
леті туралы Ә-ке әңгімелеген. Қ-мен, оның туыста- 
рымен Мүхтар өмір бойы араласып тұрган.

М  Бейсенбаев
ҚАДЫРБАЙ, жазушының кейіпкері. Ә-тің «Абай 
жолы« роман-эпопеясының 1-кітабыңдагы «Өрде», 
«Қияда» тарауларында суреттелетін Сабырбай 
акынның түптүлгасы. Жазушы акынның өмірі мен 
шыгармашылыгын терең зерттеп, мүралары мен



оның өзі туралы ауызекі әңгімелерді көптеп жина- 
стырып, романға кейіпкер етіп енгізген. Өмірде 
болған ақын мен Қ. образы арасындағы тарихи 
шындық пен көркем шындық толығымен сәйкес 
келеді.
ҚАДЫРИ Абдулла (лақап аты Ж у л қ ы н б а й ,  
1894 -  1939), өзбек жазушысы. Өзбек көркем про- 
засының негізін салушылардың бірі. «Өткен кун- 
дер» (1923), «Миһрабдан шыққан шаян» (1929) де
ген романдарыңда халықтың Қазан төңкерісінен 
бұрынғы ауыр тұрмысы жан-жақты суреттеледі, 
«Өткен күндер» қазақ оқушысына да таныс. Ә. 
«СССР халықтары әдебиеттерінің өркеңдеуі» де
ген еңбегінде бұл романның реалистік куатының 
күшті екенін, Орта Азия халықтарының тіліндегі 
алғашқы елеулі шығармалардың бірі екенін Ә. те 
этап өткен. Қ-дің «Абыткетпен» романында ауыл 
шаруашыльғын коллективтендіру науқаны кезеңі- 
нің шытырман оқиғалары суреттеледі. Қ. жеке 
адамға табынушылық кезінде репрессияға (1939) 
ушырады. Ол қазіргі өзбек әдеби тілінің дамуына 
үлес қосқан жазушы. «Өткен күңдер» романы қазақ 
тілінде жарық көрген (1958).

Р. Бердібай.
ҚАДЫРОВ Пірімқұл (1928 ж. т.), өзбек жазушы
сы, аудармашы. Ә-ті өзіне устаз санап, аса 
қадірлеген. «Самұрық канатында» деген естелігін- 
де («Қазақ әдебиеті», 1977, 22 наурыз) Әуезовтің 
жас жазушыларға, оның ішінде маған көрсеткен 
қамқорлығын, «Үш тамыр» романын қолдап-қуат- 
тағанын есіне алады. Шынында 1959 ж. езбек әде- 
биеті мен өнерінің Мәскеуде өткен онкүндігіне Ә. 
қатысып, Қ-тың шығармалары туралы жылы лебіз 
білдірген еді.

Қ. Сейданов.

ҚАЖЫЛЫҚ, арабша -  әл-хадж, Меккеге қажыға 
бару. Исламның бес парызының бірі. Дәулеті же- 
тетін мұсылман, ең болмағанда, бір рет қажыға 
баруға міндетті, ал мүмкіңдігі кетермесе, ез орны- 
на баска адамды жібере алады. Қажыға Мухаммед 
пайғамбар пайдаланған ай кунтізбесі бойынша зу- 
л-хцджжа айыңца барады. Тәуап етушілер осы ай- 
дың 7-күні келіп, 13-дейін ихрам алу, арысу, умра, 
ихрам, укуф, хутба, ифада т.б. жораларын орын- 
дайды; құрбандыққа мал шалады; шаштарын алып, 
тұлымдарын кескізеді. Соңында Мина алқабына 
барып, уш бағанға тас тасталады. Сейтіп қажы ата- 
ғын алғаңдар басына жасыл шалма орау хуқығына 
ие болады. Қазақстанда қажыға бару 1897 жыдцан 
басталған. Еліміз егемендік алғаннан кейін, жыл 
сайын жүздеген адам қажыға барып кайтады. 
«Абай жолы» эпопеясына Қунанбайдың 70 жас 
шамасында әмір-биліктен токталған кезде Мекке
ге қажылыққа барғаны баяңдалады. Сонда Мекке
ге казак адамдары тусіп журсін деп, өсиет етіп, өз 
каржысына «Тәкия» деген жатын уй салдырып ке- 
теді. Бертін келе әр рудан Меккеге барушы казак 
кебейген уакытта солардың көбісі осы уйге конып, 
Қунанбайдың атак-даңкын елге жаюға себепші 
болтан («Тайғакта»). Бірак Қунанбай өзінің шексіз 
әміршіл, нойыс та катыгездік кылығын еш уақытта 
койған емес. Ромаңца Әмір-Үмітей окиғасына бай- 
ланысты ол ересөн ашуға мініп, жыртқыштықка 
пара-пар кимыл жасайды. Немересін кылғындырып, 
өлтірейін деп жатканда, Абай ажыратып алады. Ол: 
«Аузыңда алла, шеңгелінде кан!... Буларды шари- 
ғат та коспайды. Бір кезек сол «шариғат жолы» 
деп, бір накак кан төгіп ең... Еңці шариғатка қарсы 
тағы да өлім жумсадың ба? Үнсіз, сопысып жатка-
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ның кулшылык емес, сумдық үшін, осыңдай сумдык 
жырткыштык ушін бе еді?» деп, кайнап кетіп, езі он 
үш жасында көрген Қодар өлімін бетке басады. 
Шарасыз шал Әмір мен Абайға теріс батасын береді 
(«Окапта»).

Ә. Дер&сәлі.
ҚАЖЫМҮҚАН, М у к а н  М у ң а й т п а с у л ы  
(1871-1948), балуан, классикалык курестің шебері. 
Ерекше куштілігі аркасыңца жас кезінен бастап аты 
шыккан. 1901 жылдан дуниежүзілік жарыстарға 
қатысқан. 1908 ж. Ресейде, 1909 ж. Ригада, 1911 ж. 
Варшавада, 1913 ж, Троицк қаласыңца өткен әлем- 
дік чемпионаттарға қатысып, жеңіске жеткен. Па
риж, Лондон, Берлин, Будапешт, Стокгольм т. б. 
калаларда енер керсетті. 1909-11 ж. Шытыс елдерін 
аралап, түрік палуандарын жеңіп кайтканы үшін оған 
«Қажы» атағын берген. Кабулда, Теһеранда, Хар- 
биңде «Қара Иван» деген атпен Ресейдің намысын 
корғады. 1926 ж. Ташкентте, 1927 ж. Орынборда 
Кеңес Одағы бойынша жеңіске жетті. Осы еңбегі 
үшін Казахстан Орталык Аткару Комитет! «Казак 
даласының батыры» атағын берді. К- өз өмірінде 
48 алтын, куміс, кола медаль жеңіп алды. Мухаң К- 
ды білген, аралас-куралас болтан, Ол «Абай елінде 
өткізілген мереке» деген макаласында К-ның улы 
акынның 100 жылдык мерейтойына катысқанын, 
бас бәйгені күреспей, жеңіп алтанын, бул керіністің 
журтка жаксы эсер калдыртанын жазтан.
«ҚАЗАҚ», казак зиялыларыныңулттык газеті. 1913 
жылты наурыздан 1918 жылты кыркуйекке дейін 
Орынбор каласында аптасына бір рет шытып 
туртан. Барлыты 265 саны жарык керді. Газет казак 
еліндегі шаруашылык, турмыс-салт, оку-атарту, 
мәдениет, әдебиет мәселелерін көтерді. 1917 ж. 
шілде айынан бастап Алаш партиясының органы- 
на айналды. Әуезов «Казак әдебиетінің қаэіргі 
дәуірі» атты макапасында «Казак» газетінің мезгілі 
әдебиетке ултшылдык туын көтерген мезгілмен 
тустас. Ол уакыт казак журты 1905 жылдың ез- 
герісін өткізіп, ел дертінің себебін утып, емін біліп, 
енді казакты оятып, кушін бір жерге жиып, патша 
саясатына карсылык ойлап, куртак уайымнан да, 
бос сөзден де іске карай аяк басамыз деп, талап 
кыла бастатан уакытына келеді деп, газеттің казак 
даласы ушін зор рөл аткартанын еске салады. 
«Казак» газетінің бетіндегі батыт пенен тутынтан 
жол да осы ретпен жүрді. Жазылтан усак елеңдер, 
әңгімелер, барлык мақалалардың бәрі де казак
ты уйкыдан ояту, сергіту, күшін біріктіру, окытан- 
дарын тузу жолта салу, оларта басшы болу, казак 
ісіне көз-кулак болута арналтан» атартушылык 
кызметін биік баталатан.

Н. Ерсарыулы.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТ ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ КЕЙБІР 
МӘСЕЛЕЛЕРІ» («Некоторые в о п р о с ы  р а з 
в и т и я  к а з а х с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  
я з ы к а  »), жазушынын мақаласы. 1951 ж. «Лите
ратурная газетанын» 4 казандаты санында шык
кан. Макала Сталиннің тілге байланысты, Пушкин 
шытармаларына катысты ойларына жотары бата 
беруден басталтан. Шевченко, Церетели, Чавча- 
вадзе, Налбандян, Абовян, Ахундов, Хетагуров, 
Токай, Абай жайыңца айта келе, олардың бәрі ез 
ана Т ІЛ ІН ІҢ  бай әрі мол корын шытармаларында 
сарка пайдаланды, сөйтіп халык тілі эдеби тілге 
негіз бодцы дейді. Казак эдеби тілін дамытудаты
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Абай еңбегіне жоғары баға берген. Қазақ тіліне 
басқа тілдер сөздерінің енуіне эсер еткен кітаби 
ақындар жайында тоқталып, олардың шығарма- 
лары пантүркішіл идеяның ықпалында жазылған 
дейді, Мақала ұлтқа, тілге қатысты космополиттік 
көзқарастардың етек алып тұрған кезінде жазыл- 
ғаңдықтан, амалсыз ссылай айтуға тура келген. 
Кітаби ақындарды Абайдың белгілі өлеңінен мы- 
сал алып сынаған, Кейбір тілші ғалымдардың 
«қазақтың әдеби тілі Абайдан басталады» деген 
тұжырымдарымен келіспейді. Қазак тілінің 
синтаксисі туралы пікірін жалғастырып, күрделі 
сөйлемнің мән-мағынасына тоқталған, сондай-ақ 
өз жазу стиліне де қатысты тұжырым жасаған. 
Ғылыми-техникалық термиңдер, басқа тілдерден 
енген сөздер жайында айта келіп, «жамбыл» 
сөзінің өзбек тілінде гүлдің бір түрінің атауы екенін 
айтқан. Қазақ әдеби тілін байыту үшін Қазақстан- 
ның барлық региондарының сөз қорын жөнімен 
пайдалану керек дейді. Қорыта келгенде, бул ма
хала Ә-тің «Тіл және әдебиет мәселесі» атты 
еңбегінің қысхартылған нусқасы деу қажет.

Р. Әбдіғулов.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ», газет. Казахстан Жазушы- 
лар одағының апталых басылымы. 1934 ж. хаңтар- 
дан бастап шығады. Газет охырман хауымның ру- 
хани дүниесін байытып, эстетикалыхталғамынтәр- 
биелеу ісінде елеулі үлес хосып келеді. Ә-тің «Ол 
кунгі Алматы» очерхін жариялаған хезден бастап 
(«Қазах әдебиеті», 1936, 29 хараша, 4 желтохсан) 
улы жазушының өмірі мен шьғармашылых хызметі 
жайлы үзбей жазып, роман-повестерінен узінді- 
лер, көптеген әңгімелерін, махалалары мен пуб- 
лицистихалых туындыларын басты. Қаламгердің 
60, 70, 80, 90 жылдых мерейтойлары хезінде бір- 
бір нөмірін арнаса, туғанына 100 жыл толуына 
байланысты 2 нөмірін түгелдей арнады. Газетте 
жалпы Ә-хе хатысты 200-ден аса материал жарых 
хөрген. Басылым 1940-54 ж. шығуын тохтатып, 
1955 ж. хаңтарда хайта шыға бастады. Осы елеулі 
охиғаға байланысты жазушы «Сәт сапарға -  дос 
ниет» атты махаласын жазды («Қазах әдебиеті», 
1955, 14 хаңтар): «Біздің ендігі іздену, өсу жолы- 
мызда арнаулы әдебиет газетінің болуы -  улхен 
ырыс. Осындай газет бізге аса хажет еді. Буған

талай дәлелдер 
^ен себегттер атау- 
ға болады. Тәжіри- 
беге харағанда, 
әдебиет жұртшы- 
лығының арнаулы 
газеті охушы жұ- 
ртшылыхха әдеби- 
еттіх хоғамды жа- 
хыннан танытады». 
Осындай шын хуа- 
нышты тілех-ойы- 
нан кейін, екінші 
жылға хадам бас- 
халы турған газет- 
т ің  болашахтағы 
байланысына ар- 
налған өзінің ой- 
ниетін «Алдағы жы- 
лға -  аскын тілек» 
атты ехінші макдла-

Алпьюха келген Мухаңа. 
«Кдзах әдебиеті» газетініңтартуы.

сында біддірген. Қаз түрып, тусау кесіп, екі жасха 
харай аттанған «Қазах әдебиеті» жөнінде ехі алу- 
ан сөз жолдаган. Біріншіден, «халың охушы 
хөпшілігі осы газетті аңсап, сонырхап, удайы хызы- 
ғып тосып тұратын болса ехен. Журтшылығына 
соншалых ыстых, хадірлі, хажет газет халың 
охушысын тауып, охушы оны тегіс тауып отыра- 
тын болса дейміз». Ехіншіден, бул үшін газеттің 
мазмұны, мәдениеті, түрі, тілі, әр алуан үлгі-өрнегі 
халых талабына дөп келгені ләзім деген ағалых, 
хамхорлых тілегін айтхан («Қазах әдебиеті», 1955, 
31 желтохсан). Ә. газеттің тұрахты охушысы бо- 
луымен бірге, оның шын жанашыры ретінде басы- 
лымның хөптеп таралуына холдан келер көмегін 
аямаған. Оңтүстік өңірінде газет охырмандары- 
ның азайып кетуіне байланысты 1960 ж. хазанда 
Кентау халалых партия комитетінің хатшысы Ыды- 
рыс Тілеубергеновхе хат жазып, жұртшылыхтың 
хөптеп жазылуына бас-хөз болып, холғабыс етуін 
өтінген. Газет барша хазах зиялыларының ғана 
емес, әрбір жұмысшы мен шаруаның сүйіп охитын, 
көтерген мәселесіне хулах түріп, белсене арала- 
сып отыратын мәдени өміріміздің нағыз жаршы- 
сы болуға тиіс деген хатта ұлы суреткер («Қазах 
әдебиеті», 1997, 28 хазан).

V. Есдәулет.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ӘДЕБИЕТ 
СЫНЫ» ( « К а з а х с к а я  л и т е р а т у р а  в 
о ц е н к е  з а р у б е ж н о й  к р и т и к и » ) ,  хазах 
әдебиеті туралы жинах. 1971 ж. «Ғылым» баспасы- 
нан орыс тілінде шыххан. Курастырғандар: Ш. 
Сэтбаева мен А. Мусинов. Кітапбтарауға бөлінген. 
Ә-ке арналған тарауда бір топ шетел (чех, неміс, 
венгр, поляк, француз, румын) халамгерлері жа- 
зушының дарынына, дуниеге көзхарасына, элем 
эдебиетіндегі орнына, эсіресе, «Абай жолы» эпо- 
пеясының көркемдік хундылығы мен гуманистік 
идеяларына зор баға берген. Жинах Ә-тің өмір- 
баяны, туып-өсхен ортасы, шығармашылых жэне 
хоғамдых хызметі жөніңде де баяндай хеліп, оның 
орны толмас хазасы туралы сөз еткен. Көлемі 10 
баспа табах, таралымы 1900 дана.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ 20 ЖЫЛ ІІІІІНДЕ» ( « К а з а х 
с к а я  л и т е р а т у р а  з а  20 л е т» ),жазушының 
махаласы. 1941 ж. Мэсхеуде жарых керген «Со
временная казахская литература» атты жинахха 
арнайы жазылған. Махалада кеңес өкіметі орна- 
ғаннан кейінгі хазах әдебиетіндегі елеулі шығар- 
маларжа тохталып, С. Мухановтың, Ғ. Мусірепов- 
тің, Ғ. Мустафиннің, Ә. Тәжібаевтың, А. Тохмағам- 
бетовтың, Ғ. Ормановтың, Т. Жароковтың туынды- 
ларымен таныстырады. 20-жылдардағы әдеби 
ағымдарға шолу жасайды. Жаңадан халыптасхан 
казах прозасындағы фольклорлых сарындар мен 
шеберліх жолыңдағы ізденістерді саралайды. Не- 
гізгі ойлар жазушының будан бурын орыс тілінде 
жарых көрген «За большие художественные обоб
щение» («Казахстанская правда», 1936, 17 сәуір) 
атты махаласында айтылган болатын. Тугае хал- 
пында бул еңбек хайтып жарияланган жох.

Т. Қудакелаулы
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ КЕШІ», «Казах» газетінің 1915 
ж. 28 наурыздагы санында шыххан махала Авто
ры -  М. Малдыбаев, К. Орязалиннің «Абай ауылы- 
на саяхат» кітабында; «Кулжановтар 1915 жылдың 
13 ахпанында бурынгы Приказчиктер клубында 
(кейін Абай театрынын үйі) «Біржан мен Сара» 
айтысын сахнага бейімдеп көрсеткен Бул ойын- 
да уйымдастыру жумысына сол кездегі охушылар



Қаныш Имантайұлы Сәтбаев пен Мұхтар қатыс- 
қан» деген жолдар бар. Осы сияқты мақала «Ай
кал» журналыһіда да басылған. Ә. кештің бағдар- 
ламасын жасауға, елден әншілер жеткізуге, театр 
сахнасын дайындауға көмектескен. Мақалада ой- 
ынның бағдарламасы, өту барысы, уйымдастыру- 
шылары, рөл орындаушылары, ойыннан түскен 
қаржы, қаржылай көмек көрсетушілер жайында 
жан-жақты жазылған.
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ МЕН ӨНЕРІ ХАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ, А л м а т ы  қ а л а л ы қ  к а з а қ  
ә д е б и е т і  м е н  ө н е р і  х а л ы қ  у н и в е р 
с и т е т ! ,  ғылыми-көпшілік білім тарату оқу орны. 
1963 ж. «Мухтар Әуезов үйі» мәдени-ғылыми ор- 
талығында (бурынғы М, Әуезов муражай-үйі) 
ашылған. Халық университетінің жумысын уйым- 
дастыруға Л. Әуезова, Б. Сахариев, Т. Әкімов, 
М. Мырзахметов, Д. Қамзабеков т. б. ат салыс- 
ты. 34 жыл ішінде қазйқ халқының соңғы 2 мың 
жыл ІшіндегІ көрнекті мәдени, әдеби, фольклор, 
тарихи ескерткіштері, аса Ірі кайраткерлері тура- 
лы 500-ден артык сабак-дәріс өткізілді. Универси- 
тетте жыл сайын Ә-тІң өмірі мен шығармашылы- 
ғына байланысты дәріс окылып турады, олар кей- 
де жазушы калам тарткан жанрлар мен жекеле- 
ген шығармалар тарихына арналса, енді бірде 
естелік айту түрінде жүреді. Мундай сабактар 
мухтартанудың кемелденіп, әдістемелік 
принциптерінің екшелуі мен айкындала түсуіне 
себін тигізеді. Соңғы жылдарға дейін жазушы- 
ның жастык шағы, студенттік кезі, отбасының 
өмірі т. б. женінде кепшілік біле бермейтін «актаң- 
дактар» аз емес еді. Ә. Мар>ғулан, Ш, Шөкин, А. 
Нүсіпбеков сынды ғалымдар айткан естеліктер, 
әңгімелер осы олкылыктың орнын толтырғандай 
болды. Ә. шығармаларының казак, шығыс, ба- 
тыс, орыс әдеби дәстүрлерімен байланысы жеке- 
жеке дәрістерде талданды. Оның суреткерлік 
шеберлігі, драма, аударма, публицистика, әде- 
биет сыны саласындағы еңбектері, коғам 
кайраткерлігі туралы әңгімелер тыңдаушылардың 
кызығушылығын арттырды. Ә-тІң мәдени-ғылы- 
ми орталығы білімге куштар кауымның әр жума 
сайын жиналып, пікір, әңгіме-сухбат тыңдайтын 
орнына айналды. Әрбір сабак-дәрістің соңынан 
өнерпаздардың орындауында концерттер беріліп 
отырады. Бул журтшылыкка белгісіз ән- 
күйлердің, терме-жырлардың орындалуы, үнтас- 
паға жазылуы халық университетінің кештерін аса
тартымды өткізуге мүмкіндік береді. „  ^ _

Р. Бердібаи.

«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУ  
МӘСЕЛЕЛЕРІ» ( « П р о б л е м ы  и з у ч е н и я  
и с т о р и и  к а з а х с к о й  л и т е р а т у р ы » ) ,  
жазушының макаласы. Ә. Қазак КСР ҒА-ның 
1-сессиясында (1946, маусымның 1-7-1) жасаған 
баяндама. Алғаш «Труды первой сессии АН Каз- 
ССР. 1-7 июня» жинағында (1946, 330-334-бет- 
тер), кейін жазушының «Мысли разных лет» атты 
зерттеулер жинағында (1961, 212-225-беттер) жа- 
рияланды. Макаланың бірінші бөлігінде казак 
әдебиеті туралы жалпы түсінік беріліп, оның өзіне 
тән жалпы ерекшеліктері, әр дәуір бойынша осы 
кезеңге дейін сакталып жеткен түрлері туралы сөз 
болады. Қазак ауыз әдебиетінің шығармаларын 
жинау ісіне Шокан мен Ыбырайдың, кітаби акын- 
дар Акылбек Сабал, Макыш Қалтаев, Мәулікей- 
лердің де үлкен улес коскандығын атап өтеді. Бул 
игі іс Үлы Октябрь төңкерісінен кейін де жаркын
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жалғасын тауып, фольклорлык ғылыми экспеди- 
циялар кызметінен көрініс бергендігін, бул жумыс- 
ка казір Тіл және әдебиет институты басшылык 
етіп келе жатканын сөз етеді. Қазак фольклоры 
ғана емес, дербес, жазба әдебиетінің умыт бо- 
лып келген кептеген бай муралары мен таңдаулы 
өкілдерінің халкымен кайта табысканын, бул орай- 
да 140 акын есімі калпына келтірілгенін әңгіме 
кылады. Суырыпсалма акындык айтыс өнері тура
лы, 19 ғасырдағы бай казак әдебиетінің даму 
ерекшеліктері мен осы кезеңнің ерекше өкілдері 

кітаби акындар және әнші-акындар мен акын- 
жыршылар туралы, КішІ жуз акын-жыршыларының 
атакты Сыпыра жыраудан басталып Нурым мек- 
тебімен, Мурын, Нуртуған, Мергенбай жыршылар- 
мен жалғастырылған тамаша этикалык дәстур ту
ралы кеңінен әңгімеленіп, Ыбырай Алтынсарин мен 
Абай бастаған классикалык поэзия жайына ток- 
талады. Абай жаңартып, оның дәстурін жалғас- 
тырған 20 ғасыр басындағы әдебиеттің мазмун, 
түр жағынан тың өзгешеліктер әкеліп, жаңа жанр- 
ларды дамытуы, 1916 жылғы кетеріліс поэзиясы, 
казіргі казак халык поэзиясы мен кеңес әдебиеті 
жазушы-ғалым назарынан тыс калмайды. ҚазіргІ 
Қазакстан мәдениеті тарихында казактың кәсіби 
кеңестік көркем әдебиеті ерекше орын алатынды- 
ғына назар аударады. Қазак әдебиетін ғылыми 
зерттеудің екінші кезеңі Қазакстан мәдениеті 
карыштап өскен кеңес дәуірінде мыктап колға 
алынғандығын, оку-білім Ісінің дамуы нәтижесіңде 
мектептер мен жоғары оку орындары бағдарла- 
маларына казак әдебиеті тарихы пән ретінде еніп, 
оқулыктар жазылғандьғын, осы тәжірибе негізінде 
казак әдебиеті тарихын зерттеушілердің білікті 
шоғыры өскенін мысал етіп келтіреді. Қазак әде- 
биеті тарихын зерттеу проблемасына көше отырып, 
бул ретте орыс әдебиеті тарихыңдағыдай кемедці, 
жан-жакты сынның жоқтығын, екіншіден, казак 
әдебиетін тілі, мәдениеті, тарихи тағдыры жағынан 
тамырлас әдебиеттермен байланыстыра зерттеуді 
колға алу кажеттігін айтады да, муның өзі әдеби 
процеске көп пайда әкеліп, әдебиеттердің бір 
бірінен үйренуіне пайда әкелетіндігін, өткендегі 
маңызды әдеби ескерткіштер мен казіргі лайықты 
туыңдыларды көбірек ғылыми-сын турғысынан на- 
сихаттауға жағдай жасайтындьгын баса сөз етеді. 
Әдебиеттану ғылымыңца әдебиет теориясы мәсе- 
лесінің маңызды рөл аткаратындығын, бірак бул 
мәселенің әлі жеткілікті түрде шешімін таппай келе 
жаткандығын кулаккағыс етеді.

С. Қорабай.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНЫҢ ОЧЕРКТЕРІ»
( «Очерки  и с т о р и и  к а з а х с к о й  л и т е р а 
т у ры») ,  жазушының макаласы. Л. Соболевпен 
бірлесіп жазған, «Литература и искусство Казах
стана» журналының 1939 ж. 8, 9-сандарында жария- 
ланған. «Қазак халык шығармашылығының бай 
мурасын, ОНЫҢ кептеген үлгілерін өзіндік кейбір 
топтар мен турлерге белуге эрекет етпей, байы- 
бына жету мүмкін емес» дей келіп, казак эпосы 
мен фольклорының барлык түрлерін мынадай 
негізгі бөлімдер бойынша беліп карастырады. 
Зерттеу макалада Әуезовтің баска еңбектерінде 
айтылмай келген гылыми мен! белек кунды эде- 
би-этнографиялык, тарихи деректер де кездеседі. 
«Қоштасу» жырын айткан кезде акын-композитор
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Сабырбайдың ауырып жатып қызы Қуандықпен, 
»1837 ж. Көкшетау даласынан көтерілісшілер кет- 
кен кезде Досқожаның» қоштасуын, жоқтау тура- 
лы әңгімелегенде Иманжусіп ақынның жер ауда- 
рылып кеткенде айтқан «Ерейментау» атты жоқ- 
тау өлеңін мысал етіп келтіріп, батырлық эпос жай- 
лы тарауда Едіге батыр туралы жырды жеке тал- 
дап қарастырады, тарихи жырлар туралы сөз қоз- 
ғағанда «адайлықтардың (қазақ руларының бірі) 
түрікмендермен узақ жауласуынан болған халық 
басына тускен қайғы-қасірет туралы тарихи жыр
лар ерекше циклді қурайды» деп бурын айтылма- 
ған жайдан сыр береді. Қазақ аңыздарын екі топ
ка бөліп қарастырады: біріншісіне: Қорқыт, Асан 
Қайғы, Алдар Көсе, Жиренше туралы атақты адам- 
дар туралы аңыздар мен Қожанасыр туралы аңыз- 
анекдоттардың қазақ нускаларын жатқызса, екінші 
топта «куй-аңыз» деп атауға болатын аңыздың 
ерекше және сирек түрі қурайды деп сипаттама 
береді, қазақ эпосы мен фольклорының қай түрі 
болсын музыкамен тығыз байланыста болғанды- 
ғын атап өтеді. Әуезовтің осы мақаласында зерт- 
телген ауыз әдебиетінің түрлері кейін жазылған, 
жарык көрген оқулықтар мен ғылыми еңбектерге 
негіз болып, құнды материалға айналды.

С, Қарабай.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ҚАЗІРГІ ДӘУІРІ», жазу- 
шының мақаласы. «Шолпан» журналының 1922 жы- 
лғы 2, 3-саныңда «Қазақ әдебиетінің бүгінгі дәуірі» 
деген атпен, жалғасы 1923 жылғы 4, 5-санында 
«Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» деген атпен жа- 
рияланған. Библиографиялық көрсеткіштерде 
кейінгі атаумен беріліп жур. Кейін жазушының «Әде- 
биет тарихы» кітабына қосымша ретіңде енген (А., 
1991, 223-234-беттер). Қолжазбасы сақталмаған. 
Мақалаға автор «Тарихи-әдеби сын» деген қосал- 
қы атау берген. Соған сәйкес қазақ әдебиетінің 
бугінгі, ертедегі тарихи сыр-сипатына шолу жасау 
арқылы айқыңдауы методологиялық жағынан утым- 
ды шыққан. «Ескі әдебиеттің турін білу, бетін уғу, 
ағымына түсіну біздің өзіміз үшін керек. Бүгінгі 
әдебиетке белгілі жол салып, дұрыс бағьп- береміз 
дегенде, жалпы қазақ әдебиетінің өткен күнін, 
бүгінгі қалпын һәм келешегін де түгел түсіну керек. 
Сонда ғана әрбір жазушы хақиқатқа жақын сөйлеуі 
де мүмкін» деп жазады. Бул мақалаға дейін қазақ 
әдебиетінің тарихын ғылыми турғыдан саралап, 
дәуірлеудің үлгісі жасала қоймаған болатын. Сон- 
дықтан жас автор алғаш рет езінше: ескі ауыз 
әдебиеті, көшпелі дәуір әдебиеті және жазбаша 
әдебиет деп, шартты түрде үш үлкен салаға беліп 
қарастырады. Ауыз әдебиетінен Абай дәуіріне 
дейінгі аралықтағы әдебиетті автор «көшпелі дәуір 
әдебиеті» деп атап, оны жазба әдебиеттің басы 
деп санайды. Көшпелі дәуір ақыңдары -  өз зама- 
нының бел баласы. Ал олардың заманы қараңғыда 
сипалап, сенделудің, жалпақ адасудың заманы 
болды. «Бірақ ол дәуірдің ақындары жазба әде- 
биеттің басы екеңдігі даусыз. Себебі булардың 
өлеңдерінде ел турмысының бурынғы айтылып жүр- 
ген жалғыз қызығы мен желігінен басқа турмыста- 
ғы негізгі дерт, негізгі себептер айтыла бастаған. 
Ел күндегі өмірі, күңдегі сезімі, күңдегі ойыменен 
әдебиет шеңберінің ішіне кіре бастаған» дейді. 
Жазба әдебиетте Абайдан соң аты аталатын «Ка
зак» газеті. Оның шығарушылары мен негізгі ав-

торлары А. Байтұрсынов, М. Дулатовтардың әде- 
биеттеултшылдыктуынкетеріп, елдертініңсебебін 
ұғып, емін біліп, енді казакты оятып, күшін бір 
жерге жиып, «патша саясатына карсылык ойлап, 
курғак уайымнан да, бос сөзден де іске карай аяк 
басамыз деп, талап кыла бастаған» тарихи 
кызметінің маңызын, сол дәуір ерекшелігін, со- 
ған сәйкес әдебиеттің де негізгі бағыт-бетін жіті 
аңғара алғанын байкатады. Автор «Қазак» газе- 
тінің коғамдык-әлеуметтік, саяси кызметін осы- 
лай жоғары бағалай тұра, «таза әдебиет кезімен 
Караганда, «Қазак» газетінің заманында казак 
әдебиеті бөлекше түр тауып, өркендеп кетіп еді 
деп айтуға болмайтынын», ейткені саясат жүзін- 
дегі бірбеткей жұмылудың заманында әдебиет көп 
жаңа тур тауып кете алмайды деген түсінік тұжы- 
рымын да ашып айтады. Сондыктан Абайдан бас- 
талған реализм сарыны казак әдебиетіне осы күнге 
шейін жол болып келе жатыр, сол Абай салған 
жолдан кеп узап өзгеріп кете койған жокпыз дейді. 
Одан әрі автор әдебиеттегі жаңалыктың нышаны 
соңғы жылдары ғана енді-енді көріне бастаған- 
дай, «...курғак ой, жадағай сөз (рассуждение) куйі 
осы кунде ішкі терең сезім, нәзік сыр куйіне ай- 
налып келеді», Буның белгісі Магжан Жумабаев- 
тың соңғы «Ертегі», «Қоркыт» сиякты өлеңдерінде 
бар деген пікірін ортаға салады.
Автор макаладағы осындай теориялык ой-тол- 
ғамдарын туйіндеп корытындылай келіп, соңын- 
да әдебиеттің еңдігі алдағы міңдеті казак өмірінің 
тугел шынайы суретін керсетуі керек, казактың 
өзіндік негізгі мінезін айкын ашатындай типтік 
бейнелер жасау кажет. Бурынғы әдебиеттің ішіне 
тазша бала менен жалшы сакау катын да кірген 
болса, бүгінгі әдебиетке калпак киген окығаннан 
бастап, кой жайып жүрген койшыға шейін кіруге 
тиіс. Әдебиет сол кунде ғана өмір айнасы, өмір 
тезі болуға мүмкін деп аяктайды.

К. Сыздыков
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫ», монография- 
лык басылым. 3 томдык 6 кітаптан кур>алған. 1960- 
67 ж. «Ғылым» баспасы шығарған. Оңда казак ауыз 
әдебиетінің және 18-20 ғасырлардағы казак жаз
ба әдебиетінің тарихы кеңінен камтылып, ғылыми 
турде жан-жакты баяңдалған. Ә. 1-томның жалпы 
редакциясын баска-

6 томдык «Казак әдебиетінің 
тарихы» монографиясы.

М. Әуезов редактор болтан 
1-кітабынын мукаба беті 1960

рып, «Айтыс», «Ертегі- 
лер», «Козы Көрпеш -  
Баян сулу», «Кыз Жі- 
бек», «Абай Кунан- 
байулы», «Акылбай 
Кунанбаев», «Мағауия 
Кунанбаев» тараула- 
рын жазды. Еңбекте 
Әуезовтің өмірі мен 
шығармашылык кыз- 
метіне арнайы белім 
беріліп (авторы М. Ка
ратаев), туындылары 
кезең-кезеңмен тал- 
данған (429-505-бет- 
тер). Ә. жасаған асыл 
туындылар казак әде- 
биетін озык әдебиет- 
тердің катарына ко- 
сып, казак халкының 
тарихын, өмірін, мәде- 
ниетін, талантын, улг- 
тык характерін жер
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жүзі оқушыларына танытты деп, ұлы жазушының 
ерлікке пара-пар еңбегіне әділ баға берген.

С. Қорабай.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫНАН» («Из 
и с т о р и и  к а з а х с к о й  л и т е р а т у р ы» ) ,  жа- 
зушының мақаласы. Е. В. Лизуновамен бірігіп жаз- 
ған. Алғаш рет «Қазақ КСР ҒА хабаршысының» 1957 
ж. 11-санында, одан кейін Ә-тің 20 томдық шығар- 
малар жинағында жариялаңцы (20-том, 337-358- 
беттер). 19 ғасырдың бас кезінен-ақ қазақ ауыз 
әдебиеті улгілерін жинап, жазып алу қолға алы- 
нып, қунды ескерткіштер урпақ кәдесіне айнал- 
ғандығы сөз етіліп, соңғы 100 жыл шамасында 
олардың біразы жарық көрді дейді, 20 ғасырдың 
бас кезіңдегі көркем әдебиеттің көптеген турлері 
мен кеңестік кезеңде қарыштап дамыған улттық 
әдебиеттің маңызды нақты мысалдар арқылы көз 
жеткізеді. Қазақ әдебиетін зерттейтін ғылым да- 
муындағы екі сатыны, яғни оларды біртіндеп жа- 
риялау, екінші, жаңа кеңестік дәуірде бұл жұмыс 
улкен ауқымда жургізіліп, казак әдебиеті тарихы- 
нан оку бағдарламалары, окулыктар жасалған- 
дығы туралы маңызды жайттарды ерекше атайды 
да, казак әдебиетін зерттеу мәселелеріне терең 
уңіліп, өз ой-тужырымдарын Шокан, Ыбырай және 
Абай шығармашылығы аркылы сабактастырады, 
Абайдың ұлттык әдебиетке коскан айрыкша улесі 
мен әкелген жаңалыктарына жан-жакты токтала- 
ды, сонымен бірге бул пікірлерін орыс әдебиетімен 
байланыстыра карастырады. Қазак әдебиетіндегі 
Абайдан соңғы орыс реализмінің дәстурлері 
С. Көбеев, С. Дөнентаев, С. Торайғыров шығар- 
маларыңда калай көрініс бергеңдігін, бұл урдістің 
казак кеңес әдебиетінде калай жалғаскандығын 
кеңінен әңгіме өзегіне айналдырады, казак 
әдебиетінің жанрлык, такырыптык жағынан бай- 
ып, кыска мерзім аралығында жоғары идеялык 
көркемдік деңгейге жеткендігін атап өтеді.

С. Қорабай.
«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫН ЖАСАУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ», жазушының макаласы. Қазан 
төңкерісінің 30 жылдығына орай Қазак КСР Ғылым 
академиясының мерекелі сессиясыңца (1947) жа- 
салған баяндама. Макала турінде «Қазак КСР 
Ғылым академиясының хабаршысында» (1947, 
№12), «Әдебиет және искусство» (1948, №2), 
«Уакыт және әдебиет» (1962, 79-92-беттер), 12 
томдык шығармалар жинағы (11-кітап, 1969, 261- 
276-беттер), 20 томдык шығармалар жинағы 
(17-кітап, 1985, 205-220-беттер) сиякты басылым- 
дарда жарияланды. Мунда Тіл және әдебиет ин- 
ститутының жоғары мектегттерге арнапған 4 том
дык әдебиет тарихын жасау жумыстарымен таныс- 
тырады. Осы саладағы киындыктар мен пробле- 
маларға назар аударады. Қазак әдебиеттану 
ғылымы әлі жас. «Шокан, Әбубәкір, Ыбырай си
якты окымыстылардан» бастау алған әдебиет ту
ралы ғылым төңкерістен кейін окулыктар жасау 
кажеттілігі негізінде дамыды. Алғаш рет көптом- 
ды әдебиет тарихын жасау колға алынып отыр. 
Ауыз әдебиеті әдет-салт жырлары, ертегі, батыр- 
лар жыры, ашыктык жырлары (лиро-эпос), тарихи 
жырлар, шешендік сөздер, айтыс, совет фольк- 
лоры деген бөлімдерге жіктеп карастырылғандығы 
айтылып, осылардың әркайсысына сипаттамалар 
берілген. Әсіресе тарихи такырыпка көркем шы- 
ғарма жазуға ұлтымен таныткан жас жазушыларға 
назар аудара келіп, олардың алға койған максаты 
мен социалистік реализм кайысып жату тиіс дейді.
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Әдеби мураға байланысты айтылған кейбір пікір- 
лерде уакыттың табы, заман сызы сезілгенімен, 
макала казак әдебиетінің тұтас тарихын жасау 
мәселесін білімдарлыкпен көтере білген, айтыл- 
ған кунды ойлар, парасатты пікірлер куні бугінге 
дейін маңызын жойған жок^

Д. Ыскакулы.
«ҚАЗАҚ БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНЫҢ 
ОЧЕРКІ», оку куралы. Авторы -  Ш. Ахметов. 1965 
ж. «Мектеп» баспасынан жарык көрген. Редакция- 
сын баскарған және алғы сөзін жазған С. Муканов. 
Кітап жастардың сана-сезімін оятып, акыл-ойын 
дамытуды, оларды адамгершілікке баулуды көзде- 
ген. «Мухтар Омарханулы Әуезовтің балаларға усы- 
нғаны» деген тарауда (224-230-беттер) жазушы- 
ның балалар әдебиетін өркеңдетуге коскан еңбегі 
туралы мағлумат беріледі- Мысалы, «Ертегілер» атты 
зерттеуінде ғалым көптеген балалар ертегілеріне 
тадцау жасаған. Ол балалар мурасына каңдай шы- 
ғармалар жататынын айтумен катар, «Әр жылдар 
ойлары» кітабында жастар мен жасөспірімдердің 
окитын кітагттарын атайды. Оның «Көксерек» повесі 
балалардың суйіп, кызыға окитын шығармалары- 
на айналды. Ә. бұл туыңдыларында жас адамның 
өсу, жетілу жайын, соған байланысты оның мінез- 
кулык өзгешеліктерінің бірте-бірте калыптасу, өзге- 
ру жолдарын да аңғартып отырады. Қорыта айтк- 
анда, Ә. казак балалар әдебиетінің бірінші 
зерттеушісі болды деп туйіндейді автор. Оку кура- 
лының көлемі 20,5 баспа табак, таралымы 3400 дана. 
«ҚАЗАҚ БӨЛІМІ», жазушының очеркі. Қолжазба 
сакталмаған. Алғаш рет 1944 ж. 26 карашада «Со- 
циалистік Қазакстан» газетінде жарияланды. Кейін 
сол нуска Ә-тің 20 томдык шығармалар жинағына 
енгізілді (1981, 8-кітап, 103-105-беттер). Очеркте 
Қазак мемлекеттік университетіңде казак тілінде 
окытатын филология-тарих және журналистика 
факультеттерінің ашылуы сөз етілген. Автор елдің 
даму жолын ғылым мен тәрбиенің өркендеуі ар
кылы накты дәлелдеуге болатынын тілге тиек етіп, 
өзінің ағартушылык көзкарасын таныткан. «Ғылы- 
мы өскен ел -  мәдениет тарихыңда шын өскен ел. 
Ғылым тәрбиесі өркендеген ел -  өсер ұрпағын, 
халык коғамын шын көгерткен ел» деген сөздерді 
бугінгі урпакка, болашак коғамға арнап айткан- 
дай. Үлы жазушы университеттің тек окытушы- 
ларды ғана әзірлеп шығармай, осымен катар 
ғылым кайраткерлерін даярлайтын улкен оку ор- 
дасы екенін мактаныш ете отырып: «мундағы казак 
бөлімінің ірі касиеті, зор ерекшелігі -  казір негізгі 
ғылымдардың көпшілігі казак тілінде окылады» 
деп, осы аркылы казак әдебиеті мен тілі туралы 
окулыктар даярлау, жас кадрларды тәрбиелеп- 
өсіру міндеттерін алға кояды.

Н. Ерсарыүлы.
«ҚАЗАҚ БӨЛІМДЕРІ ТУРАЛЫ», жазушының ма
каласы. «Қазак тілі» газетінің 1921 жылғы 29 каңтар 
кунгі 118-санында жарияланды. Бұдан кейін Ә-тің 
шығармалар жинағының 50 томдык толык басы- 
лымының 2-томында басылды (1998). Макала 
каламгердің Семей губерниялык аткару комите- 
тінің казак бөлімінің меңгерушісі міндетін атка- 
рып отырған кезде жазылған. Семей губерниясы 
Сібір ревкомының курамында болғандыктан, 
жергілікті ұлт өкілдерін билікке араластырмау ушін 
осындай баскару жуйесін курды.
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Губерния, уез бастықтарына самодержавие тусын- 
дағьщай, тек қана орыстар тағайындалды. Ал гу- 
берниялық, уездік атқару комитеттерінің жаны- 
нан ашылған қазақ белімі тек қана көз бояу үшін 
ғана жасалған айла-шарғы еді. Ол белімнің міндеті 
қазақтың ежелгі жесір дауы мен болыстық сайлау 
туралы мәліметтерді жиып беру ғана болды. Са- 
яси, экономикалық, мәдени, оқу-ағарту, әкімші- 
лік, сот, әскери жасақ, азық-түлік, өнеркәсіп, 
қаражат, кадр мәселелерін шешуге тікелей қуқы 
жок еді. Алайда қазақ белімі өзінің осындай 
шектеулі қызмет әрекетіне қарамастан аумалы- 
төкпелі, төңкерісті кезеңде өте үлкен жүмыстар ат- 
қарып, үлттық мүддені қорғайтын бірден-бір меке- 
ме болып табыдды. Олар билік аясының шектеулі 
екеніне қарамастан, халықтың тағдыры мен тірші- 
лігіне қатысты кәсіпшілік пен шаруашылық, саясат 
пен экономика, оқу мен мәдениет, сот пен қаражат 
Ссілаларына белсене араласып, аса ірі үйымдасты- 
ру жүмыстарын жүргізді. Қазақ бөлімінің макса- 
тын тусіңдіру -  Ә-тің тікелей міңдеті еді.
Әсіресе 1921 ж. қаңтар айынан бастап Семей мен 
Ақмола губернияларының Қазақстанның қүрамы- 
на кіруі туралы Бүкілқазак қүрылтайының қаулы- 
сынан кейін казак бөлімдерінің беделі ерекше есіп, 
саяси-әкімшілік, әлеуметтік-экономикалык, мәде- 
ни шараларды дербес шешуге үмтылды. Сібір рев- 
комына карайтын губернияларды Қазакстанға 
косу керектігі туралы талаптар койып, ел ішінде 
үгіт-насихат жургізді. Кей түстарда Қазак автоно- 
миялы республикасының заңдары мен каулы- 
карарларына сүйеніп, Сібір ревкомы мен губерния- 
лык. уездік аткару комитеттерінің шешімдері мен 
нүскауларын орындаудан бас тартты. Ә-тің мака- 
ласыңда осындай шешуші, туйткілді, саяси-әкім- 
шілік аткару түсында жазылды. Мүндағы басты 
максаты казак бөлімдерінің әрбір кызметкерлері 
өзінің жүмысына Қазак автономиясының каулы- 
карарларын басшылыкка ала отырып, бүрынғыдай 
большевиктік үлы державалык биліктің ыкпалын- 
да кетпей, казак үлтының мүддесін коржап, дер
бес іс жүргізуі керектігін жүртка жеткізу еді. Мүның 
егжей-тегжейі макалада толык баяндапған.

Т. Жүртбай.
ҚАЗАҚ ДРАМА ТЕАТРЫ (М . Ә у е з о в  ат ын -  
д а ғ ы  Қ а з а к  а к а д е м и я л ы к  д р а м а  т е а т 

ры) ,  кәсіби үлт театры. Үйымдастыру жүмысы 
1925 ж. күзде басталды да, театр шымылдығы 1926 
ж. 13 каңтарда Қ. Кемеңгеровтің «Алтын сакина» 
койылымымен ашылды. Репертуарда Ә-тің пье- 
салары ерекше орын алды, «Еңлік -  Кебек», «Кара
гез», «Бәйбіше-токал» пьесалары сахнадан түс- 
педі. Бүған Ә-тің осы кезде (1932-1940) театрдың 
әдебиет бөлімін баскаруы да күшті эсер етті. Ол 
классикалык туындылар мен орыс драматургиясы- 
ның озык үлгілерін казакшаға аударумен бірге, 
олардың сахнаға койылуына тікелей араласып, 
актерлердің шеберлігі мен мәдениетінің, білім ая- 
сының есуіне мол еңбек сіңірді, Осы кезде койыл- 
ған Шекспирдің «Отеллосы», Гогольдің «Ревизо
ры», Треневтің «Любовь Яроваясы», Погодиннің 
«Менің досымы», «Аксүйектері» мен «Мылтыкты 
адамы» театрды биік керкемдік белеске кетерді. 
Ә-тің тарихи такырыпка жазылған «Тунгі сарын», 
«Абай», Ғ. Мүсіреповтің «Қозы Керпеш -  Баян сү- 
лу» драмалары театрдың түракты репертуарына 
айналды. Соғыс кезінде (1941-1945) театр сахна- 
сына койылған Ә-тің «Сын сағатта», Әбішевпен бі- 
рігіп жазған «Намыс гвардиясы», өзі аударған Шек- 
спирдің «Асауға түсауы», Ғ. Мүсіреповтің «Акан 
сері -  Актоктысы» шоктьғы биік жетістіктер деп 
бағалады. Соғыстан кейінгі киыншылыктарды 
жеңе отырып, театр кебіне кеңес идеологиясы- 
ның талабынан шығатын репертуарға ден койды. 
Ә-тің «Қаракыпшак Қобыланды», Ә. Әбішевтің 
«Достык пен махаббат», Ә. Тәжібаевтың «Жалғыз 
ағаш орман емес» спектакльдері уакыт талабынан 
туған еді. 1958 ж. Мәскеуде өткен казак әдебиеті 
мен өнерінің онкүңдігіңде керсетілген «Еңлік -  Ке
бек», «Шокан Уәлиханов», «Акын трагедиясы, 
«Жалғыз ағаш орман емес», «Асауға түсау» койы- 
лымдары жоғары бағаланды, 60-70 ж. Ә-тің дра- 
матургиялык шығармаларына театр жаңа кезка- 
распен, казіргі режиссураның ой-түжырым биігінен 
келді. Режиссер Ә. Мәмбетов койған «Айман -  
Шолпан»(1960), «Абай»(1962), «Каракыпшак Кобы- 
ланды» (1967), «Карагез» (1981) спектакльдері тың 
сахналык шешімдерімен, көркемдік сипатымен, ой 
тереңдігімен, актерлік ойындарының ойлылығы- 
мен ерекшеленді. 1995 ж. үлы Абайдың 150 жыл- 
дык мерейтойына байланысты көптеген театрлар 
Ә-тің шығармаларын сахналауға бүгінгі күннің тала
бынан карады. Фестивальда керсетілген койылым- 
дардың ішінде режиссер Ж. Хаджиев койған 
«Абай» трагедиясы үлы жазушы шығармасын мең-
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герудің шырқау биігі бодцы. 1997 ж. Ә-тің 100 жыл- 
дық мерекесіне арналған халықаралық театр фес- 
тивалінде «Қарагөз» (Жезк.азған), «Қарақыпшақ 
Қобылаңды» (Жамбыл), «Айман -  Шолпан» (Ақтө- 
бе), «Абай» (Ыстықкөл, Қырғызстан) спектакльдері 
көрсетідді, мұнан басқа он бір қойылым жазушы- 
ның прозалық шығармаларының негізінде жаса- 
лып, сахнаға шығарылды, Қазақ, орыс, қырғыз, 
ұйғыр, неміс, кәріс тілдерінде сөйлеген Ә. шығар- 
малары сахналық өнердің көркіне айналды.

Б. Қүндак,байүлы.
«ҚАЗАҚ ДРАМАТУРГИЯСЫ» ( « К а з а х с к а я  
д р а м а т у р г и я » ) ,  жазушының мақаласы. 
Мәскеуден шығатын «Литературная газетаның» 
1933 ж. 5 шідце күнгі санында жариялаңды. Мака
ла сол жылдың маусым айында өткен өлкелік 
кеңестің қазақ театрының репертуары туралы 
мәжілісіне орай орыс тілінде жазылған. Мундағы 
негізгі пікірлер «Әдебиет майданы» журналының 
сол жылғы 2-санында О, Беков екеуінің атынан 
жарияланған «Қазақстан мемлекет театрының жеті 
жылдығы және алдағы міндеттер» атты мақала- 
дан алынған. Онда «Майдан», «Тартыс», «Октябрь 
үшін» атты пьесалардан басқа бугінгі күннің тақы- 
рыбына арналған драматургиялық шығармалардың 
жоқтығы, сондықтан аударма пьесаларға ерекше 
орын беріліп отырғаны айтылған. Жазушылардың 
назарын осыған баса аударып, тақырыпты игеру 
жолындағы алдағы міндеттерді тілге тиек етеді. 
Макала содан кейін ешкайда жарияланған жок.

Т. Қүдакелдүлы.
«ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІ», жазушының Е. Ысмайы- 
ловпен бірге жазған макаласы. Қазак КСР ҒА-ның 
Тіл мен әдебиет институты әзірлеген «Қазак ерте- 
гілері» жинағының 1-томына жазылған алғы сөз. 
Кітап Қазакстан мемлекеттік көркем әдебиет 
баспасынан 1957 ж. шыккан (7-36-беттер). Ә. бұ- 
рынғы ойларын дамыта отырып, ертегілердің туу 
тарихына шолу жасаған, зерттелуі, жиналуы, тур- 
лер!, көркемдік касиеттері жайында жан-жакты 
тадцау жүргізген. Ертегілердің түрлерін зерттеген 
бөлімде көптеген халыктардың туыстык, тілдік жа- 
кындыктары, шаруашылығында, түрмысында ұк- 
састыктар болғандықтан ертектері де болған ұксас 
дейді. Тіпті казак, кырғыз, өзбек, түрікмен халык- 
тарының көптеген ертегілерінің ортак екенін көр- 
сеткен. Орыс ғалымдарының ертек жанрын зерт- 
теу, жүйелеу жолдарын карастыра келе казак ер- 
тегілерін баспаға дайындаумен байланысты оның 
өзін төрт салаға бөледі: 1) киял-ғажайып ертегілер, 
2) сыншыл ертегі, 3) кулык-күлкі ертегі, 4) өтірік 
ертегілер. Алайда казак әдебиеті тарихының 1-то- 
мын жазумен байланысты ертегілеріміздің ерек- 
шелігі кеңірек тексерілді, оны жіктеуді негізінен 
үшке бөледі: 1) қиял-ғажайып ертегі, 2) хайуанат- 
тар жайындағы ертегі, 3) сыншыл ертегілер. Сын
шыл ертегілерді салт-ертегілер, күлдіргі ертегілер, 
аңыз ертегілер деп үш түрге бөлген. Қиял-ғажай- 
ып ертегілерін казактың өз тума ертегілері және 
«әлденеше еддерді аралап кеткен келген ертегілер» 
деп жіктейді. Хайуанаттар жайындағы ертегілер- 
дің біріңце хайуан мінез-кұлыктарын дәл хайуан- 
ның өзін суреттеу үшін айтпай, адамдағы мінез- 
күлыкка бейне, тұспал, мысал есебіңде колданғ- 
ан екінші бір түрі -  хайуанды анык хайуан етіп 
суреттейді деп, екі турге бөлген. Макалада осы 
түрлердің барлығының өзіндік ерекшеліктері анык- 
талып, такырыптық, идеялык кырлары мұкият тал- 
данған. Шыншылертегілержайында да мәліметтер
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берген. Шыншыл ертегіге халык өзінің дүниетану- 
ындағы, коғам тіршілігіндегі, үй-түрмысындағы 
бас тірліктері -  барлык мүң-мүддесін, тартыс, та- 
лабын жайып түйген. Бүл салалы ертегілер күр 
ертегі ғана емес, ауызша айтылған шебер көркем 
шығарма боп, халык романы, халык әңгімесі, но- 
велласы болып та кетеді дейді. Шыншыл 
ертегілерді жеке түр етіп алуға психологиялык- 
әлеуметтік талаптар түрғысынан келген. Макала- 
ның соңында ертектің халык мүрасы ретіндегі кұн- 
дылығы жайында таратып айткан.

Р. Әбдіғүлов.
«ҚАЗАҚ ЖАҢА ЕМЛЕСІ ТУРАЛЫ ДЕКРЕТ»,
жазушының макаласы. Кезінде өзекті мәселенің 
бірі болып тұрған жаңа емлеге көшу туралы шара- 
ларға үн коскан бүл макала «Жака мектеп» журна- 
лының 1929 жылғы 8-санында жарияланды. Бүдан 
соң «1929 жылы 2 -4  июньде Қызылорда Білім 
кеңесі мен жаңа әліп Кіңдік Комитет! шакырған емле 
конференциясының стенографиялык есеб!» деген 
к!тапта жарык көрд! (1930). Сондағы күжатка 
(Мо9-хаттама) 1929 ж. 25 ш!лдеде Ә-т!ң өз! амалсыз- 
дан кол койған. Осы декретт!ң максаты ғасырлар 
бойы кодцанылып келген араб жазуын латын әрп!не 
ауыстыру және соған лайыкталған казак емлес!н 
бек!ту ед!. Бұның өз! Ресейдег! империялык саясат- 
тың көптен жоспарлап келген максатының жүзеге 
асуының алғашкы сатысы болатын. Әл!ппен! өз- 
гертуд!ң себеб!н араб әл!ппес! калың бұкараның 
хат тануына ауыр болды, техникаға уйлеспед!, араб 
әл!ппес! көпш!л!ктің колы жетпейт!н азшылыктың 
ғана әл!ппес! бодцы, сол үш!н жаңа емлеге көш!п, 
жүйел! емле нег!зін кұру керек, казактың төл сөз! 
үш!н де, шеттен к!рген сөздер үш!н де б!рыңғай 
емле жасау керек дегеңцермен түс!ңд!рд!. Макала
да жазушы өз! мушес! болтан Орталык Аткару Ко- 
митет!н!ң 5 тармактан түратын каулысын келт!ред!. 
Көп жылғы айтыс осымен түй!нделд!. Ә. те кызыл 
саясаттан тыс кала алмай, өз көзкарасын б!лд!рд!.

7 . Ә к/м .
«ҚАЗАҚ ИНСТИТУТЫ», жазушының макаласы. 
1921 ж. «Казак т!лі» газет!н!ң 17 наурыздағы са
нында шыккан. Жазушының 100 жылдык мерей- 
тойына орай шыға бастаған 50 томдык толык 
шығармалар жинағының 2-томында жарияланды. 
Ә. макаланың соңына колын коймаған. Өйткен! 
өз! газетт!ң жауапты шығарушысы болғаңцыктан 
кол коймаған болу керек. Сонымен катар жазу- 
шының «Есіл Қарк,аралы» атты макаласы катар бе- 
р!лгенд!ктен, екеу!не тән ет!п «М. Э.» деп кол кой- 
ған. Шығармада Семейдег! орыс институтының 
жанынан казак институтының ашылып, оның дай- 
ындык бөл!м! мен 1-курсында 70 шәк!ртт!ң б!л!м 
ала бастағанын хабарлаған. Жака басталған іс 
болғандыктан, кемш!ліг! болатынын айта кел!п, 
өте кат мүғал!мдер тапшылығынан күтылу үш!н 
орыс т!л!кде окытуға да көну керек дейд!. Бүл ойын 
накты мысадцармен дәледдеген. Сонык бір! казак 
окығандарынык көң!л! мүғал!мд!ктен гөр!, саяса- 
тка жакындау дейд!. Институттағы окытушылар, 
окыту әд!стері, талаптары жайынан хабар берген. 
Окылатын пәндер!: казак т!л!, казак тарихы (орыс- 
ша окытылған), казак әдебиеті екен!н айтып, ка
зак тарихын окытуға бұл пәнмен бұрыннан айналы- 
сып жүрген, б!л!мд! окытушылар алынды деген.

Б. Майтанов.
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«ҚАЗАҚ ҚАШАН ЖЕТІЛЕДІ». жазушының мақа- 
ласы. Алғаш рет 1918 ж. «Абай» журналының
9-санында жарияланған. Соңына «Мухтар» деп қол 
хойылған. Әуезов шығармаларының 50 томдық 
толық жинағының 1-кітабында жарық көрді (1997, 
113-117-беттер). Мақалада 20 ғасырдың 20-жыл- 
дарында қазақ елінде қалыптасқан саяси- 
әлеуметтік, улттық-рухани жағдай туралы мәселе 
қозғалып, соған автор өзінің пікірін, жан толғаны- 
сын білдіреді. Қазақтыңтез арада өркениетті мем- 
лекеттер қатарына қосылуына қандай кедергілер 
бар екенін, оларды жоюдың жолдарын атап-атап 
көрсетеді. Олар, біріншіден, адамның өмір суру 
тәсілін өзі отырған жердегі табиғи жағдай айқын- 
дайды. Оған жер, су, өсімдік, орман-тоғай, аң- 
қустың көп-аздығы, ауа райы тікелей эсер етеді. 
Адам мінезі де сол тіршілік көзіне байланысты 
қалыптасады. Екіншіден, өркениетке тез қадам 
басу үшін, сол улттың ішіңцегі экономикалық, кә- 
сіггтік, мәдени байланыс унемі қозғалыста, халық- 
тың рухани тогтгасқан ортасы болуы шарт. Бул ара
да турақты табыс көзі шешуші міндет атқарады. 
Қазақта мундай қарым-қатынас жоқ, маддың тө- 
лімен мемлекетті қамтамасыз ете алмайды. Үшін- 
шіден, мемлекетпен шекаралас елдердің достық- 
душпаңдық ниеті, даму дәрежесі, алыс аймақтар- 
мен алыс-беріс жасау мумкіндігі де шешуші рөл 
атқарады. Ал қазақ елінің көршілері ешкашан до- 
стық ниет танытқан емес, үнемі әскери к,окан-лоқы 
көрсетіп, қырып-жоюмен келеді. Теңізге тікелей 
шығатын жол жоқ. Муның үстіне улт экономика- 
сын көтеретін фабрика-зауыт қазақтың қолында 
емес, өз бетінше өкім шығара алмайды, сауда 
дамымаған. Айырбас пен алыпсатарлық қана бар. 
Осы мәселелердің бәрін шешу ушін, улттық дер- 
бес мемлекеттік қурылымы мен саяси-азаматтық 
бостандығы қамтамасыз етілуге тиіс. Қазақ авто- 
номиясының мәселесі де шешілген жоқ, Ресейдегі 
көп үкіметтің бірі мойындаса, бірі мойындамай- 
ды. Сыртк.ы жаудан корғайтын турақты әскер де 
жок. Сыртка к.орған, ішке айбар болатын әскерсіз 
еддікті сактап туру қиын. Осы айтылған себептерді 
дәлел етіп, қазақ жақын арада журт санатына қосы- 
ла қояр деген пікірді асьғыс көремін деп қорыта- 
ды ойын данышпан қаламгер. Ә. макаланы ел- 
журтты марғау, самарқау, селсоқ қалпынан шьға- 
рып, ояту ушін, намысын қоздырып, шамырқан- 
дыру үшін әдейі ашынып жазған сияқты. Муны да 
бір шьғармашылық тәсіл деп уққан дурыс,

Н. Оспантегі.
«ҚАЗАҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ МІНДЕТІ», жазу- 
шының макаласы. 1921 ж. жазылған. Л^ңда автор 
оқыған азаматтарды белсене іске жумылуға ша- 
қырады. Олардың мақсаты: «елді мәдениетке жет- 
кізіп, ағарту, енер-білім таратып, қуралдандыру, 
дүниенің халін көруге көзін ашу, шаруасын түрлеп, 
ішінен жетілту» деп уғыңдырады. Бул міндеттерді 
мойнына алмаған қызметкерлер қазақ азаматы 
емес, ел қамын ойламайды деген тужырымға ке- 
леді. Оқу жумысының қолға алынбай жатқанды- 
ғын, не қалада, не қырда мектеп үйі жоқтығын, 
қазақ жігіттерінің қолөнерді үйренуінің жолға қой- 
ылмағандығын айтып, «Бүгінгі зор міндет» мақа- 
ласында усынған шаралардың орындалмай отырға- 
нына күйініш білдіреді. Ілгеріректе айткан усыныс, 
ойларын әрі кдрай өрбітіп, Ә. баспасөз туралы да

өткір сыни пікір айтады. Өйткені «кіндік укіметтің 
тілі болып отырған газеттерді алсак, олардың бе- 
тінен жартымды хабар гілуға болмайды. Жазылғ- 
ан сөздің көбі түпсіз терең мәселеге арналады. 
Бугінгі күнде унемі жоқ, узак, к,иял, шубатылған 
жобаға арналады. Кіндік үкіметтің ішінен күткен 
хабарын ала алмаған кісілер аздан соң окуға да 
көңілсіз тартады. Терең пікір, узақ сөздердің орны 
бар, егер сонымен қатар іс істеліп отырса. Әйтпе- 
се «мың сіз-бізден -  бір шыж-быж» деушілерге 
айтар дауымыз да қалмайды». 20-жылдары Ә. Ж а
ка орнаған кеңес өкіметі қызметтерінде журіп-ақ, 
қазақ улты ушін пайдалы қызмет атқаруға болады 
деген бағыт устанады. Сол ойын осы мақаласын- 
да басқа оқыған қызметкерлерге де жеткізуге 
тырысқан. Мақала алғаш рет «Қазақ тілі» газетінің 
1921 ж. 14қаңтардағы 115-ші санында жарияланған. 
Мак.алаға «Мухтар» деп қол қойған, Жазушының 
20 томдық шығармалар жинағының 15-кітабына 
сол қалпында көшіріліп басылған.

Б. Жакып.
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
( Қ а з МУ ) ,  ә л - Ф а р а б и  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  
Ү л т т ы қ  у н и в е р с и т е т ! ,  жоғары оқу орны. 
Университет 1934 ж. 15 қаңтарда Алматы қаласын- 
да ашылды. Қазіргі кезде университет 37 маман- 
дық бойынша кадрлар даярлайтын жоғары оқу 
орны және ғылыми-зерттеу орталығына айналды. 
Ә-тің ҚазМУ туралы пікірлері оның университет 
қабырғасындағы устаздық, ғылыми және қоғам- 
дық қызметтерімен тьғыз байланысты. Үлы жазу- 
шы университет шәкірттерініңтәрбиелі, көрегенді, 
білімді болып өсіп келе жатқанына ерекше сүйсі- 
нетін. «Үмітті урпаққа -  игі тілек» деген мақаласын- 
да соңгы он бес жыл ішінде Қазақтың мемлекеттік 
университет! қаншама ақындар, прозаиктер, әде- 
биет сыншыларын даярлап шыгармады! Универ- 
ситетт!ң терең б!лім мухитынан сүңги сусыңдаган 
күй! өм!рге шьға келгенде, шәкірттер!м!з әуелде 
артқан үмітімізді ақтайтын халге жетт! деп, сту- 
денттерд!ң мәдениетт! әр! парасатты болуына ул- 
кен мән берд!. Ә. 1934-61 ж. университетте устаз- 
дық қызмет атқарды. Қазақ әдебиет! кафедрасы- 
ның негізін калады. Осы жылдары студенттерге 
арнап «Қазақ халқының ауыз әдебиет!», «Қазақ 
әдебиет!н!ң тарихы», «Қазақ халқының суы- 
рыпсалма айтыс өнер!», «Туысқан халықтар әде- 
биет!», «Абайтану» сек!лд! жалпы және арнаулы 
курстардан дәр!с оқыды, бул курстардың оқу бағ- 
дарламалары мен оқу қуралдарын, оқулықтарын 
жазды. Жазушы Абайдың өм!р! мен шьғармашы- 
льғы туралы бул еңбег!н!ң ҚазМУ-да б!рнеше жыл 
бойы оқьған абайтану атты курстан қуралып кел- 
ген көлемд! монография екенд!г!н 1954 ж. 27 та- 
мызда бурынгы Семей облыстық «Екп!нд!» газе- 
т!н!ң редакциясы қойған сураққа жауап ретінде 
арнайы айтты. Ә-т!ң «Абай жолы» роман-эпопеясы- 
ның жазылу тарихында да оның университеттег! 
қызмет!н!ң алатын орны зор, Сөйт!п ол абайтану 
атты жаңа гылымды улттық университетте осы- 
лайша қалыптастырды. Қаламгер Қазақ универси- 
тет!нде қызмет ете жур!п, студент жастардың шы- 
гармашылық турғыдан өс!п-жет!лу!не ерекше мән 
берд!. Әс!ресе әдеби б!рлест!к жумысын жандан- 
дыру, онда талантымен көзге тускен жастарга қам- 
қорлық көрсету, ақыл-кеңес беру арқылы студент 
жастардың шығармашылык белсенд!л!г!н өлшеу- 
с!з арттырды. Муның жарқын б!р мысалы -  Ә-т!ң 
1960 ж, 26 желтоксанда ҚазМУ-да әдеби б!рлес-
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М. Әуезовтің ҚазМУ шәкірттерінен емтихан кабылаау 
сәті. 50-жыпцар.

тіктің ұйымдастыруымен өткен жастар поэзиясы- 
ның кешінде сөйлеген сөзі («Жыл келгендей жа- 
ңалық сеземіз»). Кезінде жазушының өзі басшы- 
лық жасаған әдеби бірлестік 1961 жыдцан бастап 
«Әуезов атындағы әдеби бірлестік» деп аталып, 
оның өмірін, шығармашылық қызметін, устаздық 
улағатын тану мен танытудың үлкен мектебіне ай- 
налды. Әр жылы желтоқсанның соңғы он күндігі 
мен қыркүйектің соңғы он куңдігі «Әуезов күндері» 
ретінде әдеби шығармашылық мейрамына айнал- 
ған. Филология факультетінде қызмет жасайтын 
«Әуезов аудиториясы» да ірі шығармашылық ұяға 
айналды. Онда өтетін түрлі ғылыми мәжілістер мен 
мәслихаттар, көрнекті ғалымдардың лекциялары 
-  өзінің ғылыми-практикалық маңызының жоға- 
рылығымен бағалы. Жазушының 100 жылдығы 
тұсыңца университеттің ғылыми кеңесінің мәжіліс 
залының төріне ілінген гобеленнен тоқылған үлкен 
бейнесі, филология факультетінің фойесіне қой- 
ылған үлкен қола мүсіні мен фойе қабырғасына 
орнатылған мемориадцық тақта Ә. есімін универ- 
ситетте мәңгі қалдыру мақсатында жасалған іс- 
шаралар еді, Ә-тің өмірі мен шығармашылық мура- 
сын оқып уйрену, танып-таныту ісінде универси
тет студенттеріне оқытылатын жалпы және арнау- 
лы курстардың атқаратын қызметі өте жоғары. 
«Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әдебиеттану ғылы- 
мына кіріспе», «Әдебиет теориясы», «Мұхтартану», 
«М. Әуезовтің шығармашылық шеберханасы» 
секідці пәндер аясында жазушының шығармашы- 
лығы, шеберлігі, поэтикасы және шығармашылық 
еңбек психологиясы ғылымының қазіргі жетістік- 
тері негізінде оқытылады. Аталған пәндердің оқу 
бағдарламалары мен оқу қуралдары, оқулықтары 
Қазақстанның барлық университеттерінде бірдей 
қолданылуы Ә-ті тану мен танытудағы үлкен же- 
тістіктерге жатады. Университет студенттері Ә-тің 
емірі мен шығармашылық мұрасын оқып үйреніп 
қана қоймай, оларды зерттеуге де белсене арала- 
сады. Жыл сайын қаламгердің өмірі мен шығар- 
машылығы жөнінде курс жұмыстары, диплом жұ- 
мыстары жазылады. Ғалымдар зерттеу еңбектерін 
жазып, кандидаттық, докторлық диссертацияла- 
рын қорғайды. 3. Қабдоловтың «Менің Әуезовім», 
Р. Нұрғалиевтің «Әуезов және алаш», Ж. Дә- 
дебаевтың «Мухтар Әуезов», Ө. Кумісбаевтың 
«М. Әуезов және Шығыс» т. б. еңбектер 1997 
жылдың жетістіктері. Буған 1997 ж, 23-24 қыркуй- 
екте өткен «Мухтар Әуезов және әлем әдебиеті» 
атты халықаралық ғылыми симпозиумды және 
оның университет баспасынан жеке том болып 
шыққан материалдарын қосуға болады. Туркия, 
Өзбекстан, Кыргызстан, Қытай елдерінен келген

баяндамашылар Ә-тің өмірі мен шығармашылығы 
туралы қазақ ғалымдарына буған дейін белгісіз 
болып келген ірі мәселелерді көтеріп, симпози- 
умның ғылыми-теориялық деңгейін арттыра тусті. 
ҚазМУ ғалымдарының Ә-тің емірі мен шығарма- 
шылық енері туралы мақалалары «Қазақ универ
ситет!» газетінде, республикалық газеттер мен 
журнадцарда, шетелдік басылымдарда жарық көр- 
ді. Солардың ішінде 3. Қабдолов пен Ж. Дәде- 
баевтың Анкарада турік тілінде шыққан «Мухтар 
Әуезов хақында мақалалар» атты кітапта жария- 
ланған мақалалары Ә-ті түркі әлеміне жаңа қыры- 
нан танытуға жол ашты. Сонымен қатар Қазақ ра- 
диосы мен теледидарында бірнеше хабар уйым- 
дастырылды, университеттің телестудиясында 
«Мухтар Әуезов және әл-Фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік университет!» атты 40 минуттық 
бейне фильм жасалып, орталық теледидардан 
керсет!лд!.

К. Нәрібаев.

«ҚАЗАҚ ОҚЫҒАНДАРЫНА АШЫҚ ХАТ», жазу- 
шының мақаласы. 1920 ж. «Қазақ т!л!» газет!н!ң 5 
ақпандағы 15-санында, кей!н жазушының 12 том- 
дық шығармалар жинағының 11-томында (17-20- 
беттер), 20 томдық шығармалар жинағының 15- 
томында (27-30-беттер) жарияланған. Ә. мақала- 
да қазақ оқығандарын кеңес ук!мет!н!ң қызметтер!- 
не араласып, халыққа пайдалы жумыстар атқары- 
суға ундейд!. «Россияның !ш!нде көб!г! аспанға 
атып, жуз толғанып, булқынып жатқан революция 
толқыны дуние жүз!ндег! еңбекш!лерд! қулданған 
патшалықтардың жуз жыдцап қурған қудцық қорғ- 
аңдарын !ргес!мен теңселт!п, жапсарын ашып, ж!- 
г!н улкейт!п турғаны һәрк!мге мәл!м» деп бастала- 
ды макала. Осындай жаңа толқынмен заман жел! 
тебес!не уй!р!п алып келе жатқан қаһарлы булттың 
қатерл! п!ш!н!нен орыстың жуандары қорқып, қа- 
шып-пысып жатыр. «Қоркатын жөн! бар, қашпасқа 
шарасы жоқ», өйткен! олардың ур!ккен кез!не 
кешег! өздер! туғызған бақытсыздық, «дария бол
тан нахақ қан, көзд!ң ыстық жасы, қажып тозған 
денен!ң ащы арам тер! көр!нед!» дейд!. Соларға 
!лес!п қазақтың кейб!р оқығандары да бой таса- 
лап жургенге уқсайды. Олардың еск! ук!метт!ң 
артынан !лес!п қашуының жен! жок. «Бул күнге 
шей!н бар қазақтың баласында б!р-ақ турл! қул- 
дықтың ноқтасы болатын... Әс!ресе оқығандары- 
ның бой жазып, кең отырған кун! бул кунге шей!н 
болтан жок» деген п!к!р!н ашық айтады. Автор казак 
окытандарының Ресей жуандарының мойындаты- 
дай кунәс! жок болса керек, сондыктан «кашып, 
бутудың ешб!р есеб! жок». Кеңес ук!мет! «улкен 
жазыты бар адамдарды да катарына к!р!п, пайда
лы кызмет!мд! !стейм!н десе, кумайтынын» айта
ды. Кеңес ук!мет!н!ң сол жылдары басшылыкка 
алтан осы саясатын Ә. тура сол куй!нде тус!н!п, 
елд!ң камын шынымен ойлайтын к!с!ге халыкка 
кызмет етерзаманенд! келд!. «Қаз!рг! заман казак- 
тын басына кел!п турган әр! ең киын, әр! ең пайда
лы жайлы заман» деп, ук!мет !с!не араласпай, бой 
тасалап жүрген казак окыандарын тез арада !ске 
к!р!с!п, «казактың есес!н әперуге» колынан келген 
шарасын !стеу керек деген п!к!р!н усынады.

К, Сыздыков.
«ҚАЗАҚ РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСЫЗ ҚА-
ЛАДЫ», жазушының макаласы. Қазак Орталык
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атқару комитетінің 1921 ж. 10 желтоқсандағы ашар- 
шылық туралы кеңесінде сөйлеген сөзі. Бұрын еш 
жерде жарияланбаған. Ә-тің 50 томдық толық жи- 
нағының 3-тоіиына енгізілді (А., 1998, 5-6-беттер). 
1921 жылдың қарашасынан бастап қазақ даласын 
ашаршылық жайлайды. Осыған байланысты Ә. 
үкімет алдына шұғыл шара қолдану жөнінде мәсе- 
ле қояды да, оның себебін көрсетеді. Біріншіден, 
ауылдардың мүқтаждарын анықтайтын қызметкер- 
лер жоқ; екіншіден, жетекші адам болмаса, қазақ- 
тар қайыр сұрағаннан гөрі, үйінде аштан өлгекді 
артық санайды; үшіншіден, аштарға көмек көрсе- 
ту уйымы жақын жердегі қалалар мен соның маңын- 
дағы мекендерге қамқорлық жасауға тырысады 
да, шалғайдағы қазақ ауылдары кейінге ысыры- 
лып қалады. «Егер де бул аудандарды аштықтан 
к,утқару үшін, дәл казір шұғыл түрде шешуші шара 
қолданылмаса, онда Қазақ республикасы қазақ- 
сыз қалады деп, жазушы мәселені тутқиыддан қоя- 
ды. Автор сөзінің соңында қырдағы аудандарға, 
аштарға көмек көрсетудің жоспарын ұсынады. 
Жарыссөз бен талқылаудан кейін кеңес осы ұсы- 
ныстың негізінде қаулы қабылдады.

н, Ақбай.
«ҚАЗАҚ РОМАНДАРЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ»,
монография. Авторы -  М. Атымов. 1975 ж. «Ғылым» 
баспасынан шыққан. Жауапты редакторы -  М. 
Қаратаев. Қазақ ромаңдарының поэтикасы, яғни 
шығарманың құрылыс бітімі, суреттеу, бейнелеу, 
образ жасау, стиль, сюжет, композиция, бір сөз- 
бен айтқанда, жазушының шеберлігі туралы ба- 
яндалған. Кітапта бірнеше жазушының романда- 
ры тадданады. Бірінші тарауда Ә-тің «Абай жолы» 
эпопеясының поэтикасы сөз болады. Ғалым ро
манный ой желісі мен ою-өрнегі, образ жасау 
жүйесі, жазушы қолданған әдіс-тәсілдер жеткілікті 
деңгейде шешілмегенін, зерттелмегенін алға тар- 
тып, Ә-тің тер төккен шеберлік мәселесі көп же- 
тістіктің көлеңкесінде қалып қойғанын нысанаға 
алады. Барлық мәселе Абай айналасында, Абай 
төңірегіңде, өрбіп, дамып жатады, сөйтіп олар өзі- 
нің көркемдік шешімін табады. Сондықтан Абай 
тулғасы үнемі оқырманның көз аддында турады. 
Сөзімізді зерттеушінің пікірімен тужырымдасақ, 
қазак прозасының, тіпті қазақ әдебиетінің абы- 
рой-ажары, шығар биігі болған «Абай жолы» эпо- 
пеясы қазақ халқының елу жылдық өмірін көркем- 
дікпен бейнелеп берген, идея мен образ бірлігінің 
үлгісін көрсеткен манщай адды, кесек туынды бо- 
лып табылады. КІтап жоғары оку орындарының 
студенттеріне, оқытушыларына, аспиранттар мен 
ғылыми қызметкерлерге, жалпы әдебиет сүйгіш 
журтшылыққа арналған. Келемі 17,3 баспа табақ, 
таралымы 2800 дана.
«ҚАЗАҚ САХНАСЫНДАҒЫ АУДАРМА ПЬЕСА- 
ЛАР», жазушының мақаласы. 1937 ж. 1 наурызда 
«Социалистік Қазақстан» газетінде шыққан. Га
зет Қазақ драма театрының 10 жылдығына арнал- 
ған материалдар жариялаған. Тойға арналған бас 
макала («Академия театры»), куттықтаулар, 
макалалар шыққан. Театр артистерінің суреттері 
(фотопортреттері) берілген. Ә. мақаласында ал- 
дымен 1932-33 жылдардан басталған казак теат
ры сахнасыңда койылған аударма пьесаларға шолу 
жасаған. Театр жакын арада Шекспирден не «Отел- 
лоны», не «Ромео мен Джульеттаны» коймак еке-

нін және Октябрьдің 20 жылдығына арналған бір- 
екі пьесаны аударып коятынын ескертеді. «Ауда- 
рушьға койылған шарт бойынша, Шекспирдің пье- 
сасы ағылшын тілінен аударылады. Орыс тіліне 
жасалған аудармалар жай косымша мағлумат 
есебінде ғана колданылады» деген жолдардан 
Ә-тің аударма сапасына жауапкершілікпен карай- 
тынын көреміз. Макалада 30-жылдардағы солшыл 
идеологиялык талаптарға, кысымға байланысты 
айтылған, кабілетті әртістер тіленіп турғанмен, 
басшылардың, режиссерлердің сауатсыздьгынан, 
ултшылдығынан орыс классиктерінің пьесалары 
койылмады» деген сиякты жодцар да бар. Партия 
мен совет курылысының улкен адамдарын болсын 
немесе суңгуірлер, ушкыштар, кызыл эскерлер ге- 
ройларын болсын -  барлығын да жалпы совет коры- 
нан көбірек табамыз деген ойлар заман талабынан 
туған. Жазушының актерлар эр такырыптагы, эр 
улттар пьесаларыңдағы рөлдерді орыңдау барысын- 
да күрделеніп эседі деген пікірі шыңдыкка жатады. 
Боров пен Насоновтардың аударма пьесаларды 
коюда улкен табыска жеткенімен, оригиналды 
(казак) пьесаларды коюда элсіздік танытатынына 
кынжылып, осы олкылыктардың орнын толтыру 
ушін оларға мыкты актерлерден кемекші тағайын- 
дау керек шыар деген ой салады.

Р. Әбдігұлов.
«ҚАЗАҚ СОВЕТ ӘДЕБИЕТІ», окулык Орта мек- 
тептің 10-сыныбына арналған. Авторлары-С. Қира- 
баев, Р. Бердібаев, Н. Ғабдуллин. 1987 ж. «Мек- 
теп» баспасынан шыккан. «Мухтар Эуезов» деп 
аталатын тарауда жазушының емірі мен шығарма- 
шылык кызметіне шолу жасалып, апгашкы кездегі 
эңгімелері, повестері, пьесалары, олардың негізгі 
кейіпкерлері туралы кыскаша мэліметтер берілген. 
Ал «Абай жолы» эпопеясының жазылу тарихына, 
жанрлык сипатына кыскаша токталған. Тутас бір 
халыктың рухани келбетін танытатын Абай бей- 
несінің реалистік турғыда сомдалуын жан-жакты 
таддаған. Мунан баска Қунанбай, Дэркембай, Ба- 
заралы, енер адамдары, эйеддер т. б. образдары 
да карастырылған. Авторлар Ә-тің суреткерлік 
шеберлігін бағалай келіп, улы каламгердің эде- 
биеттегі дэстурі халыктың сан ғасырлык тарихы 
мен мэдениетін зор курмет тутудың, отаншылдык, 
азаматтык биік мураттың, ана тілін ардактау мен 
талғамдылыктың, өзге халыктардың рухани же- 
тістігінен уйрене білудің, эдебиет тағдырын шын- 
шыл турғыдан түсінудің озык улгісі екенін атап 
көрсеткен. Окулыктың көлемі 22,8 баспа табак, 
таралымы 100 мың дана.
«ҚАЗАҚ СОВЕТ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНЫҢ
ОЧЕРКІ», кітап. Қазак КСР ҒА-ның Тіл мен эдеби
ет институты дайыңдаған. 1958 ж. Қазак КСР ҒА- 
ның баспасы шығарған. Кітаптың жалпы редакция- 
сын Ә. пен С. Муканов баскарған. Редколлегияда 
булардан баска М. Базарбаев, М. Дуйсенов, Е. 
Ысмайылов, Е. Лизунова, С. Сейітов бар. Кітап 
казак кеңес эдебиетінің кезеңдеріне арналған 
шолу такырыптардан жэне жеке жазушылардың 
өмірі мен шығармашылығын талдаған такырыптар
дан турады. Ә. өмірі мен шьғармашылығы да жеке 
берілген. Әуезов кітаптың «СССР халыктары 
эдебиеттерінің өркендеуі» тарауын жазған (478- 
502-беттер). Тарауда алдымен КСРО халыктары 
эдебиетін зерттегеңде одактас республикалар ха
лыктары эдебиетіне классикалык орыс эдебиеті 
мен жалпы кеңес эдебиетінің шығармашылык 
тэжірибесін, улттык эдебиеттердің улттык форма-



ны сақтау ерекшеліктерін естен шығармау керек 
деген. Әр так,ырыпшада ұлттар әдебиеттерінің та- 
рихына қысқа шолу жасап отырған. Ескі әдебиеті, 
фольклоры туралы да бірер мысалдар келтіріп 
отырған. Оқулық типтес кітап болғаңдықтан муңца 
тек кеңес дәуірінде өмір сүрген жазушылар шы- 
ғармашылығымен шектелмеген. Кітапта Ә. өмірі мен 
шығармашылығына арналған монографиялық ма
кала бар (280-333-беттер). Авторы -  А. Нұрқатов. 
Кітап та, макала да Ә-тің көзі тірісінде шыккан. 
Макаланың 50-жылдардағы идеологиялык талап- 
тар әсерінен туатын кейбір әлеуметтік тгілдауға ауа 
беретін тұстары болмаса, жазушы шьғармашылы- 
ғына әділ баға берген. Ал жазушының «Тартыс», 
«Тас түлек», «Шекарада» пьесаларын, «Құм мен 
аскар» киноәңгімесін артыктау бағалаған. «Түнгі 
сарын» пьесасына көп орын беріп, әлеуметтіктурғы- 
дан талдаған. Жазушының баска әңгіме-повестері, 
драмалык шығармалары шолу түрінде каралған. 
Бұл тараудың табысы «Абай жолы» роман-эпопея- 
сын жан-жакты көркемдік таддаудан өткізген, әділ 
бағасын берген алғашкы күрделі еңбектердің бірі 
екендігінде. Кітаптың соңында казак кеңес 
әдебиетінің тарихына катысты зерттеу еңбектердің, 
макалалардың казак, орыс тіддеріндегі библиогра- 
фиялык тізімі берілген. Бұл тізімге Әуезовтің 25 
еңбегі кірген. Көлемі 44 баспа табак.
«ҚАЗАҚ СОВЕТ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНЫҢ 
ОЧЕРКІ» ( « О ч е р к  и с т о р и и  к а з а х с к о й  
с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы » ) ,  КСРОҒА-ның
А. Горький атыңцағы Элем әдебиеті институты мен 
Казак КСР Ғылым академиясының Тіл мен әдеби- 
ет институты әзірлеп, 1960 ж. Мэскеуде КСРО ҒА- 
НЫҢ баспасынан шыккан. Редакция алкасының му- 
шелері: Ә., М. Б. Базарбаев, Е. С. Ысмайылов, 
3. С. Кедрина, Е. В. Лизунова, С. М. Мұканов, 
М. И. Фетисов. Редакторлары: 3. С. Кедрина, 
Е. В. Лизунова. Кітап казак кеңес әдебиетінің даму 
кезеңдеріне, жанрларына катысты шолу тараулар- 
дан жене жеке жазушылардың шығармашылығы- 
на арналған монографиялык макалалардан тура- 
ды. Кітап соңында әдеби дамудың шежіресі және 
библиографиялық көрсеткіш берілген. Ә. -  «СССР 
халыктары әдебиеттерінің өркендеуі» тарауының 
авторы. Осы кітаптағы «Мұхтар Әуезов» моногра
фиялык макаласын А. Нұркатов жазған. Ә. жазған 
шолу тарау 1957 ж. Казак КСР ҒА-ның Тіл мен әде- 
биет институты шьғарған «Очерк истории казахс
кой советской литературы» кітабыңдағы шолу та- 
раумен бірдей. Тарауға ешкаңцай мағыналык өз- 
геріс кіргізбеген бірнеше сөз ғана езгертілген. А. 
Нұркатовтың «Мұхтар Әуезов» атты макаласында- 
ғы өзгерістер 1957 ж. очерктегі нұскамен салыстыр- 
ғанда, стильдік өзгерістер ғана бар. Бұрынғы ма- 
каланың мазмунын сактай отырып, кейбір сейлем 
кұрылыстарын жөндеп, ыкшамдаған.
«ҚАЗАҚ СОВЕТ ӘДЕБИЕТІНДЕП ДӘСТҮР МЕН 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ ТУРАЛЫ» («О т р а д и ц и о н 
н о м  и н о в а т о р с к о м  в к а з а х с к о й  
с о в е т с к о й  л и т е р а т у р е » ) ,  жазушының 
макаласы. 1960 ж. Мэскеуде осы аттас такырып- 
пен шыккан кітапта жарияланған. Бұдан кейін 
«Казак әдебиеті» газетінің сол жылғы 28 тамыз- 
дағы санында, Ә-тің «Мысли разных лет» жина- 
ғыһща(1961,18-23-беттер), 12томдык(12-том, 508- 
512-беттер), 20 томдык (20-том, 308-314-беттер) 
шығармалар жинактарында, орыс тіліндегі 5 том_- 
дығында (5-том, 472-477-беттер), «Казахский 
государственный университет им С. М. Кирова к
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сорокалетию Республики» кітабында (1964) жарык 
көрді. Эдебиет пен өнердегі дәстүр мен жаңашыл- 
дык ұғымдарына сипаттама бере отырып, бұл 
мәселелердің казак кеңес әдебиеті мысалындағы 
көрінісіне жан-жакты, терең талдау жасайды. Бұл 
ретте фольклор мен дәстүр мәселесінің тығыз 
байланыста бір-бірін толыктыра даму процесінің 
зандылығын айтып, казак фольклорының аукым- 
ды эпикалык жинактауға, халыктың батыр бей- 
несін, айкын акындык тіл жасауға ұмтылысының 
озык дәстүрлері классикалык казак әдебиетіне 
жемісті ыкпал етпей коймады деген ойды өрбітеді, 
Абайдың ез шығармашылығында ауызша халык 
поэзиясының канондык турлерінің бір легінен бас 
тартып, казак поэзиясында бұрын белгісіз, жаңа 
түрлерді дүниеге әкелген жаңашыл болғанын атап 
өтеді. Казак кеңес поэзиясының да халык поэзия- 
сының озык жактарын мирас ете отырып, жаңа 
жол калап, жаңа дәстүрлер жасағанын әңгіме кы- 
лады, казак поэзиясының кеңестік дәуірде сапа- 
лык жағынан ғана өсіп коймай, жаңаша түрлер- 
мен байығанын сөз етті. Казак әдебиеті кеңестік 
жылдарда жаңа әдеби түрлер -  проза, драматур
гия, әдеби сынмен де байыды деді. Казак әде- 
биетіңце үлттык прозаның біртүтас стилі калыптас- 
канын баса айтып, туындыларда халыктың казіргі 
үлттык мінезін ашудың үлкен көркем міңдетін ше- 
шуге жакын келгендігін тілге тиек етеді.

С. Қорабай.
«ҚАЗАҚ СОВЕТ БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ», оку
күралы. Жоғары оку орындары мен педагогика 
училищелерінің студенттеріне арналған. Авторы 
-  Ш. Ахметов. 1976 ж. «Мектеп» баспасынан шык
кан. Кітаптың бір тарауы Ә-тің өмірі мен жазу- 
шылык кызметі туралы мағлумат береді (91-98- 
беттер). Оның каламынан жиырма жасында жа- 
зған «Еңлік -  Кебек» пьесасынан бастап толып 
жаткан шығармалар туғанын, бүл асыл мүралар- 
дың адам өм ірінің жалғасы -  балалардың 
өздерімен, өз үрпактарымен бірге мәңгі жасай 
бермек дептүйіндейді автор. Оданәрі ол «Жетім» 
әңгімесінің және «Көксерек» повесінің мазмү- 
нымен таныстырып, бүл шығармалар жасөспірім- 
дерді ана тіліндегі бай мүрамен кауыштырады, 
көркемдік талғамын үштап, сөз байлығын мо- 
лайта беруге жәрдемдеседі деп түжырымдай- 
ды. Кітаптың көлемі 12,46 баспа табак, таралы- 
мы 6 мың дана.
«ҚАЗАҚ ССР ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ» ( « А к а 
д е м и я  н а у к  К а з а х с к о й  С С Р » ) ,  
аныктамалык. 1987 ж. «Ғылым» баспасы орыс ті- 
лінде шығарған. Онда Казак КСР Ғылым акаде- 
МИЯСЫНЫҢ күрылымы, ОНЫҢ академиктері мен 
корреспондент мүшелері, сондай-ак үкімет на- 
градаларымен жене күрмет грамоталарымен ма- 
рапатталған академияның мүшелері, кызметкер- 
лері туралы мәліметтер, академияның тарихына 
катысты аса маңызды мағлүматтар бар. Мыса- 
лы, СОЛ кезде академияның 7 ғалымы Социа
листа Еңбек Epi атағын, 18-і -  Лениндік сыйлык- 
ты, 34-і -  КСРО Мемлекеттік сыйлығын, кептеген 
ғалымдар Казак КСР Мемлекеттік сыйлығын 
т. б. алған екен. Кітапта Ә-тің өмірі мен жазушы- 
лык, коғамдык кызметтері кеңінен баяндалып, 
ғылыми-зерттеу еңбектері жан-жакты сез етілген, 
үлы жазушының даркан дарынын жоғары бағала-
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ған. Анықтамалықтың көлемі 15,1 баспа табақ, 
таралымы 3 мың дана.

Н. Баутан.

«ҚАЗАҚ ССР. ҚЫСҚАША ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»,
ғылыми-танымдық басылым. 1985-1991 ж. «Қазақ 
совет энциклопедиясы» баспасы қазақ және орыс 
тілдерінде 4 том етіп шьғарған. 1-томның бас ре
дакторы М. Қозыбаев, 2-4-томдарының бас ре
дакторы Р. Нурғали. Оларда Қазақстанның тари- 
хы, қоғамдық, мемлекеттік құрылысы, табиғаты, 
экономикасы, ғылыми, денсаулық сақтау ісі, тілі, 
әдебиеті, өнері, сәулет ісі т. б. туралы жан-жақты 
мағлумат берілген. 4-томда Ә-тің емірі мен шы- 
ғармашылық қызметі жөнінде көлемді мақала орын 
алған. Онда ұлы жазушының басты-басты туын- 
дыларына талдау жасалып, қаламгерді прозашы, 
драматург, ғалым, ұстаз, әдебиеттанушы, аудар- 
машы, қоғам қайраткері ретінде таныстырған. 
Жалпы басылым бойынша классик жазушының 
есімі 115 жерде аталып, ол айтқан ой-пікірлерге 
жүгініс жасалған.
«ҚАЗАҚ ССР ТАРИХЫ», екі томдық тарихи мо
нография. 1957-59 ж. Қазақ мемлекеттік баспасы 
кдзақ тілінде шығарған (3-басылымы). Онда Қазақ- 
станның ерте заманнан біздің дәуірімізге дейінгі 
тарихы жүйелі турде баяндалған. Жазба матери- 
алдар мен археологиялық деректер негізінде 
Қазақстан аумағындағы тарихи процестердің 
ерекшеліктері көрсетілген. Ә. редакциялық алқа- 
ның мушесі болумен бірге, мәдениет жөніндегі 
барлық тарауларды жазуға қатысқан. Атап айт- 
қанда, 1-томының 8-тарауыңцағы «Қазақтың ауыз 
әдебиеті» (212-232-беттер), 16-тарауындағы «XVIII 
ғасырдағы және XIX ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
әдебиеті» (378-382-беттер), 19-тарауындағы «Үлы 
акын-жазушы -  Абай Құнанбаев» (487-498-бет- 
тер) белімдерін жазған. 2-томда Ә-тің шығарма- 
шылық және қоғамдык қызметіне талдау жаса
лып, оны көрнекті жазушы ретінде бағалаған.

Н. Ерсарыүлы.
«ҚАЗАҚ ССР ТАРИХЫ» ( « И с т о р и я  К а з а х 
с к о й  СС Р » ) ,  тарихи монография. 5 томдык. 
1977-1980 ж. «Ғылым» баспасынан орыс тілінде 
жарық көрген. Кене заманнан біздің дәуірімізге 
дейінгі уақытты (20 ғасырдың 80-жылдарына 
дейін) қамтыған. Бас редакторы А. Нусіпбеков. 
Археологиялық материалдар мен жазба еңбектер 
негізінде Қазақстан аумағында өмір сурген тай- 
палар мен халықтардың жалпы тарихы баяндал- 
ған. Әсіресе казак халкының тарихи калыптасуы 
мен дамуына, мемлекет болып курылуына кеп 
кеңіл бөлінген. Еңбектің 3-томынан бастап, Ә-тің 
шығармашылык кызметіне кезең-кезеңімен баға 
беріліп, ірі-ірі туындыларының керкемдік-тарихи 
маңызы айтылған. Мысалы, «Еңлік -  Кебек» пьеса- 
сы тез арада халыктың рухани казынасына айнал- 
ды десе (4-том, 494-бет), «Абай жолы» тарихи эпо- 
пеясы Әуезовтің ғана емес, сондай-ак көп жанр- 
лы казак әдебиетінің аса уздік туындысы болып 
табылады делінген (5-том, 339-340-беттер). Жал
пы Ә. есімі 35 жерде аталып, айткан ой-пікірлерінен 
мысал келтірілген.
«ҚАЗАҚТЫҢ ХАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ПОЭТИКАЛЫҚ ОРТАСЫ» ( « К а 
з а х с к о е  н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о  и е г о  
п о э т и ч е с к а я  с реда») ,  жазушының макала-

сы, Тупнуска «Эуезов уйі» ғылыми-мәдени орта- 
ЛЫҒЫНЫҢ колжазба корынан алынып, «Тамыр» 
журналында алгаш рет жарияланды (2001, №1). 
Шығарманың соңында; «Мухтар Эуезов. Лекси, 
25. 10. 1927» деген жазу бар. Будан кейін жазушы- 
НЫҢ 50 томдык толык жинағының 6-томында жа- 
рык керді (А., 2001 ж., 61-94-беттер). Мухаңның 
фольклортану саласындағы басты еңбегі «Эде- 
биет тарихы» болганмен, мына макалада буган 
дейін көтерілмеген тың ойлар козғалған. Онда ең 
алдымен казак халкының ауыз әдебиетінің зерт- 
телу дәрежесі мен бағыттарын айкындап, зерт- 
теулердің типтерін, олардың максаттарын керсет- 
кен. Ғалымның пікірінше, Еуропа зерттеушілері 
негізінен казак халкына этнографиялык нысан 
ретінде карап, оның ауыз әдебиетін жуйелі әрі 
терең зерттемеген, тек оның улгілерін жинаумен 
ғана тынған. Бул, әрине, жанрларға жіктеп, ғылы- 
ми-теориялы тужырымдар жасауға жеткіліксіз. 
Әуезов осыған байланысты әр аймак халыктары- 
ның ауыз әдебиетінде стильдік ерекшеліктермен 
бірге, жанрлык өзгешеліктер де болатынын дәлел- 
деп көрсеткен. Көден, Асан, Жусіпбек сынды акын- 
дардың шығармашылығы туралы накты әрі кунды 
пікірлер айта отырып, Мухаң дара акындардың 
кәсіби кызметі, психологиясы, әлеуметтік орны, 
оларға журтшылыктың кезкарасы женінде де 
кунды тужырымдар келтірген. Әсіресе шежіресі 
шал Рысмендененің казактар туралы акылға сый- 
ымсыз, жат пікірлерін әшкерелеп, кертартпа ту- 
сінік-уғымдарды жокка шығарады. Қорыта айт- 
канда, бул еңбектің әдебиеттану ғылымындағы 
маңызы әлі де өз биігінде кала бермек.

Н. Оспантегі.
«ҚАЗАҚ ТІЛІ», газет. 1919 ж. 4 желтоксанда Се- 
мейде курыдды. 1928 жылға дейін шыкты. Облыс- 
тың экономикасы мен мәдениетінің гүлденуі, 
еңбекшілерге коммунистік тәрбие беру туралы 
материалдар, әдеби туындылар жариялап турды. 
Ә. бул кезде Семейде, Орынборда кызмет істеп, 
Ташкентте аспиранту рада окып жүрген еді. Сон- 
дыктан газет редакциясымен тығыз байланыс 
жасап, белсенді шығармашылык карым-катынас- 
та болды. Жазушының «Қазак окығандарына 
ашык хат» (1920, 5 акпан), «Бүгінгі зор міндет» 
(1920, 31 желтоксан), «Қазак кызметкерлерінің мін- 
деті» (1921, 10, 12 каңтар), «Қазак бөлімдері тура
лы» (1921, 29 каңтар), «Мадиярға жауап» (1922, 14 
казан), «Орынбордан телеграмма» (1922, 26сәуір), 
«Ашык хат» (1922, 27 тамыз) атты макалалары осы 
басылымда жарык көрді.
«ҚАЗАҚ УНИВЕРСИТЕТІ», газет. Әл-Фараби 
атындағы Қазак Мемлекеттік университетінде 1948 
жылдан шыға бастаған. Алғашкы аты -  «За отлич
ную учебу» (1948-1960). 1944 ж. университеттің 
казак әдебиеті кафедрасының профессорлығына 
тағайындалған Ә. туралы мағлуматтар газет 
беттерінде дүркін-дүркін жарияланған. Мысалы: 
«Совет емірінің жиындығы» (1952, 5 желтоксан), 
«Бейбітшілікті жактаушылардың катары есіп, ны- 
ғайып келеді» (1953, 1 каңтар), «Совет драматур- 
гиялык зерттеудің кейбір міндеттері туралы» (1953, 
4 желтоксан). 1957 ж. 31 желтоксанда улы жазушы 
жастар уйымдастырган кешке катысып, оларды 
Жака жылмен куттыктады. Осыган байланысты 
«Жастар мерекесі» деген атпен макала жене 
Н. Жубанов түсірген фотосурет берілген (1958, 
21 каңтар). 1960 ж. 31 желтоксанда газет тілшісі 
Э-ке «СІЗ университет студенттеріне жаңа, 1961



жыдда не тілек айтасыз?» деген сауал қояды. Жа- 
зушының жауабы: «Университеттегі қызметім мен 
ушін ерекше маңызы бар. Басқа жұмыстар уақы- 
тымды қанша алса да, студент жастар мен устаз- 
дар қауымы арасында болуға уақыт табуға тыры- 
самын. Университет коллективіне мен өз адамы 
сияқтымын...» 1961 ж, суреткердің кенеттен қай- 
тыс бо^ына байланысты 1 шілдеде газет арнау- 
лы немір шығарды. Ә-тің 80 жылдығына арналған 
«Әуезов және жастар» деген көлемді мақала на- 
зар аударарлық (1977, 28 қыркүйек).

Б. Мекішев.
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЗОР ҒАЛЫМЫ», жазу- 
шының мақаласы. Алғаш рет «Әдебиет және ис
кусство» (1949, №5), «Қазақ ССР Ғылым акаде- 
миясының хабаршысы» (1949, №4) журналдарын- 
да жарияланды. Кейін Ә-тің 12 томдық (12-кітап, 
1969, 5-7-беттер), 20томдық(1985, 18-кітап, 328- 
338-беттер) шығармалар жинақтарына енгізілді. 
Академик Қ. Сәтбаевтың туғанына 50 жыл толу- 
ына арналған. «Қазақтың советтік буындарының 
ең алдыңғы қатарында, жұртшылық мақтаны боп, 
толып ескен ғалым азаматтың ең алдыңғы са- 
пында қадірлі орын алатын кісінің бірі -  Қаныш 
Сәтбаев» деп жазды. Жазушы «жік салмай, 
желісін узбей», Қ, Сәтбаевтың 15 жыл бойы Же- 
зқазған ауданының барлық кен байлығын зерт- 
тегенін баян етеді де, мұны: -«...Сарыарқаның ез 
баласы, беті-жүзі келбетті, жас шырайда жарқы- 
раған керкі бар, білім-сана нұры бар, жиырма жеті 
жасқа келген жігіт келді. Аз тобымен іске кірісті» 
деп суреттейді. Мақалада Қ. Сәтбаевтың талай 
қазына ашып, кеп тәжірибелі ғалым, мойымас 
қажыр, қайрат иесі, басшы қызметкер ретінде, 
«Жезқазғанның мыс кендері» деген кітабы үшін 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Кеңес Ода- 
ғының зор ғылым ордасы -  Ғылым академиясы- 
ның корреспондент мүшесі ғылыми атақ алғаны, 
Ленин ордені берілгені әңгімеленеді. Одан әрі 
оның Бүкілодақтық академияның Қазақстандық 
филиалына бастық, геология институтының ди
ректоры болып істеген қызметіне тоқталған. 
Қазақ халқының абыройын асырып, совет елінің 
мақтаны болтан асыл азамат Қ. И. Сәтбаев жаңа 
орынға келісімен Қазақстан жеріндегі кен бай- 
лықтарының бәрін зерттеп, табысқа-табыс жал- 
ғап, молайтумен болды. Әсіресе ел-журттың жа- 
уыз-душпаны -  неміс басқыншыларымен болтан 
Отан сотысы шатында Қаныш бастатан тылым 
орындарының көмегі аса зор болды. Майданта 
керек болтан кен қазынаның бәрін тез тапқызып, 
мол алтызып отырды.» Үлы талымның Қазақстан 
Ғылым академиясының президенттік қасиеттері- 
нің ең зоры -  ол аса талантты және қажырлы, 
еңбекке төзімді уйымдастырушы. Бұл женінде, 
Қаныш өзі, геология сияқты улкен курделі тылым- 
ның терең білімді маманы болтандықтан, уйым- 
дастырушылық, басшылық істі үнемі ғылымдық 
жолмен жүргізеді... Қаныштың бір үлкен ерекше- 
лігі -  ол химикпен де, биологпен де, физикпен 
де, медикпен де және тарихшымен де, филолог- 
пен де өздерінің тылыми тілінде сейлесе біледі. 
Мамандық тілдерімен үндесіп, утыса біледі. Және 
сол әр тылымның саласындағы әрбір кезеңде 
пісіп келген нақтылы, жауапты мәселелеріне 
қажет болтан мәслихатын айтып, мықты басшы- 
лық ете біледі. Жумысқа мойымайтын үлкен 
ісшілдік те бар деп, Қ. Сәтбаевтың мемлекет 
қайраткері дәрежесінежеткенін, еңулгілі, еңасыл
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азаматтың бірі болтанын, одан алатын улгі- 
өнегенің мол екенін айтумен мақала аяқталтан.

3. Ахметов.
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ПОЭЗИЯСЫ» («Поэзия 
к а з а х с к о г о  н а р о д а » ) ,  жазушының 
мақаласы. Ә-тің Т. Эпмкуловпеи бірге «Антология 
казахской поэзии» жинатына жазтан алты сөзі. Ан
тология 1958 ж. Мәскеуде Мемлекеттік көркем 
әдебиет баспасында шыққан. Жинақтың редак
ция алқасында Әлімқулов, Ә., Ә. Сәрсенбаев, 
И. Сельвинский бар. Қурастырушылары: Қ. Жар- 
мағамбетов, Е. Ысмайылов, Ғ. Мүсірепов. 846 
беттен туратын ете сапалы басылтан кітап. Қазақ 
эпосының таңдаулы үлгілерінен бастап 50-жыл- 
дарта дейінгі қазақ поэзиясының таңдаулы өкіл- 
дерінің шытармалары берілген. Мухаң Т. Әлімқу- 
ловпен бірге жазтан алты сөзінде қазақ эпосынан 
бастап қазіргі заман поэзиясына дейінгі сантасыр- 
лық әдебиет тарихына қысқа, нақты шолу жаса- 
тан. Алты сөзде алдымен Қазакстан поэзия мухи- 
ты сияқты, оның көгінде қалықтатан ежелгі эпика- 
лык жырлар Махамбеттің жалынды жырларымен 
тоғысын, Абайдың дана елеңдеріне нәр берген, 
Жамбылдың қуатты толтауларына канат бітірген 
казак поэзиясына жоғары бата беріп, одан ары 
накты талдауларта көшеді. Кітап орыс тілді окыр- 
манта арналтандыктан, казак халкының ауыз 
әдебиетінің ерекшеліктері жөніңде хабар берілген. 
Қазак фольклорына үнді-буддистік, монғол-ти- 
беттік, көнеирандык, арабтык мифологияның эсер 
еткені жөнінде айтады. Жеке акындардан көбірек 
талданғаны Абай. Абайдың өскен тарихи- 
әлеуметтік ортасы, акындык мектептері туралы 
айтылтан. Абайта берілген жотары бағалармен 
катар сын да айтады. Торайтыровка арнайы ток- 
талыккырап, «Адаскан емір» поэмасын сез етеді. 
Алты СӨЗДІҢ екінші белігі Октябрь революциясы- 
нан кейінгі эдебиетке арналтан. Алдымен казак, 
түрікмен, езбек, тәжік сиякты халыктардың эде- 
биетіне социалистік революцияның әсері жөнінде 
айтылып, әсіресе проза жанрының дамытанына 
токталтан. С. Сейфуллин, Б. Майлин, С. Муканов,
I. Жансүгіров шытармашылытына кеңірек токта- 
лып, «Тар жол тайтак кешу» романы, «Шутаның 
белгісі» повесі, «Сулушаш» поэмасы талдантан. 
Қазак кеңес поэзиясының баска екілдерін жаста- 
рына, такырыптарына карай топтап алып, кыска- 
кыска талдап өткен. Уакыт жатынан 30-жылдар, 
сотые жылдары, сотыстан кейінгі жылдардаты 
әдебиет деп жіктеген. Макала соңында Қазакстан- 
да жаксы акындар кеп-ак, олардың бәрінің өздік 
тәжірибесі, ернегі бар, бәрі өмір шындытын езде- 
рінше бейнеледі. Өкінішке орай, булардың шытар- 
маларын аудартан кезде, олардың езіндік ерек- 
шеліктері сактала бермейді деп, жумсактау болса 
да, аударма сапасына деген көзкарасын біддіреді.

Р. Әбдіғулов.
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҮЛЫ АҚЫНЫ», жазушы- 
ның макаласы. Абайдың кайтыс болуына 50 жыл 
толуы карсаңында (1954) улы мура женіндегі өз 
ой-танымының желісін корыта отырып жазтан. 
Терек талдау мен іргелі ойта, теориялык соны 
пікірлерге курылтан. Макала алдымен «Әдебиет 
және искусство» журналының 1954 жылғы 9-санын- 
да жариялаңды, орысша нускасы Мәскеудегі «Зна
ние» баспасында жеке кітапша болып шыкты, сол
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жылы «Новый мир» журналының 7-санында жарық 
көрді. Соңғы рет жазушының 20 томдық шығар- 
малар жинағының 18-томында (42-62-беттер) 1954 
жылғы нұсқасы негізінде жарияланды. Мақала жа- 
рық көрген кезден бастап абайтану саласындағы 
ғылыми-зерттеу жумыстарының иек артатын іргелі 
тірегіне айналды. 19 ғасырдың 80-жылдарындағы 
Абай өлеңдерінің дені қазак. қауымының тағды- 
рына арналғандықтан, дидактикалық поэзияның 
қалыптасқан канондарын бузып, жаңа бағыттағы 
поэзияның мақсаты -  халық мүддесіне қызмет ету, 
адамды жаңа таным, биік гуманистік мақсат-му- 
ратқа тәрбиелеуге жұмылдыру деп білді. Абай- 
дың ақыңдық кітапханасының тың көздерін нұсқап, 
Табари, Рабғузи, Рашид-ад-дин, Бабыр, Әбілғазы 
еңбектерімен таныстығын, логика мен мұсылман 
құқығының негіздерін біліп, татар ағартушылары 
еңбегімен, Таяу Шығыстың өз кезіңдегі ой ағымы- 
мен мол хабардар екендігін ескертеді. Алғаш рет 
мақалада Абайдың исламиятқа қатысы арнайы 
қарастырылып, Абай ушін дін адамның жеке ба- 
сының моральдық турғыдан жетілуінің құралы бол- 
ды деген соны танымын усынады. Абай мурасы- 
ның ағартушылық сипатының басым жатуы -  еуро- 
палық ғылым-білімді меңгеруге насихаттап, 
гуманистік идеяларды молынан таратуға ат салы- 
сқандығы деп түйіндейді. Абай мұрасы мен орыс 
әдебиетінің байланысын зерттеу ісінің тар көлем- 
де жалаң зерттелуден арылуын, бұл мәселені бүкіл 
орыс мәдениеті мен философиясына, эстетика- 
сына, публицистикасына қатысты ортақ пробле- 
мамен бірлікте алып, оны үнемі даму үстіне зерт
теу талабы қойылып отырғанын еске салады. Ав
тор осыған байланысты бурынғы зерттеу еңбек- 
терінде оның орыс достарының әсерін асыра ба- 
ғалау орын алғанын сынға алады. Абай мұрасы- 
ның мүлде аз зерттелген саласын -  оның Шьғыс- 
қа қарым-қатынасын жаңа талап турғысынан 
зерттеудің әр кезеңде әрқилы болғанын ескере 
отырып, оның суфизмге қатысын айрықша айқын- 
дау қажеттігін ескертеді. Абай маңыңцағы шәкірт 
ақындар мурасының әлеуметтік сипатын даралап 
ашу жағына мән бере қарайды. Акырында қазіргі 
қазақ әдебиетінде Абай дәстүріндегі жалғастық- 
тың даму жолын танып-білуді де зерттеу нысана- 
ларының бір міңдеті ретінде қарастырған.

М. І^кзірзахмегулы.
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ УЛЫ АҚЫНЫ» ( «Вели
к и й  п о э т  к а з а х с к о г о  нар од а» ) ,  жазу- 
шының макаласы. «Абай Кунанбаев. Избранное» 
деп аталатын орыс тіліндегі кітапқа жазылған алғы 
сез (5-27-беттер). 1958 ж. Қазақ мемлекеттік 
көркем әдебиет баспасы шьғарған. Кітапты Қазақ 
КСР ҒА-ның Тіл мен әдебиет институты әзірлеген. 
Орыс тіліне аударылған таңдамалы өлеңдері мен 
қара сездері кірген. Абайдың қысқаша өмірбаяны 
берілген. Абайдың ата-анасымен қарым-қатынасы, 
жанына шәкірттер топтастыруы, орыстың класси- 
калық әдебиетінің әсері, Батыс жазушылары мен 
ойшылдарын оқып үйренуі ак.ынға арналған баск,а 
еңбектерінің үлгісіңде жазылған. Абайдың үш акын- 
дых мектебі: тел әдебиеті, Шығыс улгісі, орыс, 
Батью классикасының әсері тарата талданған. Ма- 
калада зар-заман әдебиетінің өкілдері Шортанбай, 
Мурат, Әбубәкір жайыңда да айтылған, Оларға кон- 
сервативті ақыңдар деп баға беруі сол кездегі иде-

ологиялык талаггтардан туған. Абайдың шьғыстык 
философ, тарихшы, акыңцарды білуі, акындык ше- 
берлігі, аудармалары жайында қысқа, накты ой- 
лар айтқан. Қазак тіліндегі басылымдарға жазған 
алғы сөздеріне қарағанда, Абайға «революция- 
лык рухты» көбірек таңған. Шығармашылығының 
әлеуметтік жактарын талдау басым. Сонымен катар 
абайтану саласындағы кемшіліктерге токталған.

Р. Әбдіғулов
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ УЛЫ АҚЫНЫ - АБАЙ 
ҚУНАНБАЕВ» ( «Ве ли к и й  п о э т  к а з а х с к о 
г о  н а р о д а  -  А б а й  К у н а н б а е в » ) ,  Ә-тің 
КСРО «БІЛІМ» коғамы 1954 ж. шьғарған кітапшасы. 
Абайдың емірі мен шығармашылығына арналған 
ғылыми-танымдык бул зерттеу: «Абай жарык шы- 
рағдан сиякты өзінің капастағы езілген халкын жа- 
ркын болашакка бастайтын жолды нускады» деп 
басталып, «акын есімі мәңгілік, оның туындыла- 
ры» елмейтінін», Абайдың шығармалары казак 
халкына енді ғана кеңінен белгілі болғандығын, 
Кеңестер Одағындағы туыскан халыктардың игілі- 
гіне айналғандығын паш етеді. Үлы акынның ба- 
лалык, жастык, есейген шағынан сыр шертіп, та
лант кайнарының кезін ашады, әділетсіз, соктык- 
палы заманда өмір кешкен акынның киын тағды- 
рына уңіліп, шығармашылык жолына кеңінен бар- 
лау жасайды, Абай поэзиясының рухани кайнар 
булактарына терең талдау жасап, керкемдік ше- 
шімін тапкан жаңа ізденістер мен казак өлеңін 
жаңаша турлендірген әдіс-тәсілдерін саралайды. 
Абайдың акындык талантынан баска улы ойшыл, 
композитор ретіндегі улкен кайраткерлік тулғасын 
жан-жакты ашып, оның әдеби ортасы мен устаз- 
дык тәлім-тәрбиесін сөз етеді. Абай сусындаған 
уш улы кайнар: «кене казак әдебиеті», «шығыс 
мәдениетінің улы шығармалары: тәжік, әзірбай- 
жан, езбек классикалык поэзиясы» және «орыс 
(осы аркылы батыс Еуропа мәдениеті» сиякты ру
хани куңдылыктар аркылы улы акынның ез поэзи- 
ясын жаңа көркем бейнелеу тәсілдерімен, рухани 
әлемін жаңа идеяларымен капай байытканына Те
рек үңіледі. Сонымен бірге сол кездегі әкімшіл- 
әміршіл жуйе саясатының ыңғайымен өзі бір уа- 
кытта ғылыми айналымға енгізген «Абай мектебі» 
мағынасының кателікпен айтылып, бул топка «ре- 
акцияшыл және консерватившіл акындар» жаткы- 
зылғандығына езінің кінәлі екендігіне кынжылыс 
білдіреді, Абайдың 20 ғасыр басындағы казак 
әдебиетіндегі акындык дәстүрінзерттеуге зерсалу 
кажеттігіне назар аударады.

С. Қорабай.
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЭПОСЫ МЕН ФОЛЬК- 
ЛОРЫ», Ә-тің орыс жазушысы Л. Соболевпен бір- 
лесіп жазған еңбегі. Алғаш рет орыс тілінде «Ли
тературный критик» журналында (1939, №10-11, 
1940, N91) жарияланған; будан кейін «Песнь сте
пей» (1940) атты кітапка алғы сөз ретіңде берілген. 
Еңбек А. Нуркатовтың аудармасы бойынша «Уакыт 
және әдебиет» (1962) деген кітапта басылды. Зерт- 
теудің осы нускасы Ә-тің 12 және 20 томдык шы- 
ғармалар жинағына енді. Ғылыми-теориялык 
деңгейі биік бул зерттеуде казак ауыз әдебиетінің 
жанрлары мен турлеріне кыскаша, тужырымды 
сипаттама берілген. Олар төмендегіше топталған:
1. Халык поэзиясының шағын турлері: уйлену-салт 
жырлары (жар-жар, беташар, сыңсу), мук-шер 
өлеңдері (жоктау, коштасу, естірту). 2. Ертегі- 
аңыздар, макал-мәтелдер, жумбактар, ертегілер 
(киял-ғажайып ертегілер, хайуанат жайындағы



ертегілер, салт ертегілері, балаларға арналған 
ертегілер, аңыз ертегілер, күй аңызы). 3. Батыр- 
лар жыры («Қобыланды», «Ер Тарғын», «Ер Сай- 
ын»), 4. Ғашықтық жырлары («Қозы Көрпеш -  Баян 
сұлу», «Қыз Жібек», «Айман -  Шолпан»). 5. Тарихи 
жырлар. 6. Айтыс өлеңдері. Еңбекте қазақ халқы- 
ның ақыңдық, айтқыштық өнерге ежелден ерекше 
ден қойғаны, «замана толқыны тарих теңізінің жа- 
ғалауына көркемөнердің баға жетпес меруерт-мар- 
жандарын» қалдырғаны айтылады; соларда халық- 
тың өткен істерге бағасы берілгені көрсетіледі. 
Қазақ халқы «бізге ең асыл мура -  жыр мурасын 
мирас етті. Жыршы халық, ақын халық есте жоқ 
ескі замандардан бастап дарыған ақындық дана- 
лығын қапысыз жұмсап, өзінің рухын ұмытылмас 
эпостың дастандарында, сан-сан әралуан турлі 
жырларында бейнеледі» (аталған кітап, 205-206- 
беттер). Ә. әуел баста нақтылы оқиғалар, жағдай- 
лар негізінде туған шығармалардың уақыт өте келе 
сурыпталып, екшеліп, жетіліп, халықтық сипат ал- 
ған деп біледі; қазақ фольклорының туындылары 
өзге тілдерге аударылу арқылы дуниежузілік аре- 
наға шыққанын мағлум етеді. Монографияда ат- 
тары аталған жанрлар мен турлердің өздеріне хас 
ерекшелігі ішкі тақырыптық жіктері анықталған.

Р. Бердібай.
«ҚАЗАҚ ШАРУА ЖАСТАР МЕКТЕБІНЕ АРНАЛ- 
ҒАН ПРОГРАММА ЖӘНЕ ТҮСІНІК ХАТ», жазу- 
шының шығармасы. Бағдарлама 1930 ж. Қазақ- 
стан Оқу комиссариаты білім кеңесінің шешімі 
бойынша Қызылорда қаласында басылып шық- 
қан. Кейін Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағына 
енгізілген (1984, 15-кітап, 100-119-беттер), Онда 
шаруа жастар мектебіне қоғамтану, химия, мате
матика, әдебиет пәндерінен нені оқыту, қалай 
оқыту жөнінде жеке-жеке тусініктер беріліп, әр 
жылға арналған бағдарлама жасалған. Соның 
ішінде “Суретті әдебиет туралы» бөлімді жазған -  
Ә. Бағдарлама-кітапшаның өңір бетінде Майлы- 
улы, Марғуланулы сынды адамдардың аттары атал- 
ған. Жазу стиліне, сөз сагттау машығына Караган
да, бағдарлама мәтінінің алғашқы жобасын жаса- 
ған да Мұхаң болуға керек. Әдебиет пәніне арна- 
лған бөлімнің кіріспесінде әдебиет жөніндегі ілім- 
білімнің қоғамтану ғылымының бір саласы екені 
айтылып, әдебиеттің әлеуметтік-қоғамдык өмір- 
дегі кызметіне тоқталған. Көркем туындыларды 
жазу, әдебиетті зерттеу барысында кеңес жазу- 
шылары мен әдебиеттанушылардың негізгі уста- 
нар әдістемелік тәсілі -  маркстік әдіс болу керек- 
тігі ашық айтылған. Ақын-жазушының шығарма- 
ларын қоғам өмірімен тығыз байланыста карасты- 
ру -  зерттеушінің негізгі нысанасы болмақ. Бағ- 
дарламада казак шаруа жастарының 3 жыл ішінде 
казак әдебиетінен нені біліп, нені уйрену кажет 
екені, казак әдебиеті оларға каңдай дуниеліктерді 
таныту керектігі баяндалған. Сондай-ак бағдар- 
ламада окуға жаттығу, тіл уйрету, сейлеуге жат- 
тығу, жазуға жаттығу такырыптары да назардан 
тыс калмаған. Сонымен бұл бағдарламаның 
кезіңде казак шаруа жастарының сауатты атанып, 
тел әдебиеттің кәусар бұлағынан сусыңдау ісінде 
біршама маңызды рөл аткарғанын ескерген жен.

Н. Ерсары^лы.
«ҚАЗАҚ ІШІНДЕГІ ПАРТИЯ НЕДЕН», жазушы- 
ның макаласы. Алғаш рет 1918 ж. «Абай» журналы- 
ның 2-санында, кейін 1991 ж. «Жібек жолы» жур- 
налының 3-санында жарияланды. Соңында «М. Э.» 
деп кол койған. Журналдың әрбір санында 2-3
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макаласы жарияланып турғандыктан, біріне аты- 
женін толык жазса, кейбіріне «Мухтар» деп неме- 
се аты мен фамилиясының баскы әріптерін койып 
отырған. Аталмыш макала мен журналдың 3-са- 
ныңдағы «Философия жайынан» атты макалаға «М. 
Ә,» деп кол койған екен. Бұл автордың Ә. екендігі 
ешкандай кумән тудырмайды. Макала жазушы- 
ның шығармалар жинактарына енбеген. Макала- 
да автор әрбір халыктың өзгешелігі екі турлі шарт- 
ка байланысты: «бірі -  сол халыктың кәсібі, екін- 
ші -  журт билеу тәртібі» деп, мал бағып, кең дала- 
да еркін жайлап журген казактың билігі «карулы 
көп орыс колына» тиген соң, «бурынғы келе жатк- 
ан жауынгерлік мінез каккы керіп, өмір жолынан 
шығып калғандығын, бұдан кейін казак сөзуар, 
жершіл ұсактыкка таман айнала бергендігін» баян 
етеді. Осы кунгі казактың бойындағы турлі: жік- 
шілдік, жуандык кұмар, жем кумар, сыпыра жалы- 
ныштылык, адамшылығын кулкынға айырбастау 
сиякты «суркия мінездің» усак мансапкорлыкты, 
партиякорлыкты тудырып отырғандығының негізгі 
объективтік, субъективтік себептерін талдап ашып 
береді. Осындай келеңсіз кеседцен кұтылудың уш 
турлі накты жолын усынады: алдымен ел ішінде 
уш болыстың ішінен біреу болса да өзі кушті, ба- 
сындағы кісілері әділ, окыған, істі тез бітіретін 
суд болсын... Екінші, ел ішіңде уак карыз серіктері, 
потребитель лапкелері көп ашылсын. Мунымен 
бірге нашардың жалыныштығы азаяды. Үшінші, 
жумысшының еңбегі бағалы болсын дейді.

К. Сыздықов.
«ҚАЗАҚ ЭПОСЫ ЖӘНЕ РЕВОЛЮЦИЯҒА 
ДЕЙІНГІ ФОЛЬКЛОР» ( « К а з а х с к и й  э п о с  
и д о р е в о л ю ц и о н н ы й  ф о л ь к л о р » ), жазу- 
Ш Ы Н Ы Ң  макаласы, 1940 ж. Мэскеуде Л. Соболев- 
ТІҢ  редакциясымен шыккан «Песнь степей» атты 
казак әдебиетінің антологиясына жазған кіріспе 
(11-16-беттер). Ә, макаланы казак эпосы туралы 
әңгімелеуден бастап, батырлык жырлар катарына 
«Орта Азия мен Қырым-Еділ көшпелі тайпаларын- 
да ежелгі заманда болтан нактылы тарихи окита- 
ларды» жаткызады. Бул ретте «Токтамыс пен Те- 
мірдің тұсындағы Алтын Орданың кулауы (Едіге 
туралы жыр), Иоан Грозныйдың Қазанды алуы 
(Шора Нәріков немесе Қобыланды туралы жыр), 
аралас рулар -  казактар мен ноғайлылардың 
бірлескен шапкыншылыктары (Сайын туралы жыр, 
Алпамыс туралы жыр), Қырым хандығындағы 
өзара соғыстар (Тарғын туралы жыр)» сиякты та
рихи окиғаларға байланысты «бұрынғының батыр- 
лары» туралы жырларды атап етеді. Жырлардың 
кай уакытта пайда болып, кім шығарғаңцығы бел- 
ГІСІЗ екендігін, бүлардың кейіпкерлері казак емес, 
«Ноғайлыдан шыккандар» екендігін атай отырып, 
батырлар жырларының бастапкы нұскалары казак- 
тык дербес саяси одағы кұрылмаған, казак хал- 
кының этникалык негізін кураған рулар әлі Ажын 
Орда, Қырым және Қазан хандыктары кұрамында 
кеңінен танылған «Ноғайлы» есімімен белгілі бол
тан кезге тұспа-тұс келгеңдітіне назар аударады. 
Осы орайда «Қобыланды батыр» мен «Ер Тартын» 
нускаларын өткен тасырда атакты акын Марабай 
жырлатаны белгілі болтанын мәлім етеді де, со- 
лай бола турса да, Марабайдың өзі жырлатан кай 
жырда болсын есімін атаматанын, бұл тек осытан 
куә болтан адамдар аркылы гана жеткенін айта-
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ды. Одан әрі автор «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу», 
«Қыз Жібек», «Айман -  Шолпан» сияқты ғашық- 
тық жырларға тоқталып, идеялық, мазмұндық 
және тақырыптык, ерекшеліктерін сөз етеді. Қазақ 
ауыз әдебиетінің турмыс-салтына байланысты ту
там көптеген шағын жанрларына жеке-жеке тоқтал- 
ған. Суырыпсалма ақындық өнердің бул дәстүрі 
Октябрь революциясынан кейін қазіргі халық по- 
эзиясының тамаша өкілдерінің бір топ шоғырын 
елге танытқандығын мақтаныш сезіммен жазады.

С. Қорабай.
«ҚАЗАҚ ЭПОСЫНЫҢ ЕҢ КӨРНЕКТІ ЕСКЕРТ- 
КІШІ» ( « В и д н е й ш и е  п а м я т н и к и  к а з а х 
с к о г о  э п ос а » ) ,  жазушыныңмақаласы. 1934ж. 
«Литературный Казахстан» газетінің 14 маусым- 
даты санында шыққан. Одан кейін еш жерде жа- 
рияланбатан. Қазақ фольклоры жайында ықшам, 
дел мәліметтер берген, тілі айқын, тұжырымды. 
30-жылдардағы солақай идеологиялық талаптар- 
ға байланысты талдауыңда таптық көзқарас бар, 
Орыс тідді оқырманға арнап жазылғандығы айқын 
байқалады. Жазушы шығармаларының библио- 
графиялық көрсеткіштерінде мақала аты «Видней
шие памятники русского эпоса» деп кате жіберіл- 
ген. «Литературный Казахстан» газеті 1935 жыл- 
дан бастап журналга айнаддырылган. Жазушы ма- 
калада казак эпосының сан жагынан кеп екенін 
айта келіп, уш турге белген: 1. Батырлар жыры;
2. Турмыс-салт өлеңдері; 3. Тарихи елеңдер. Қобы- 
ланды, Едіге, Шора, Қамбар, Алпамыс туралы 
жырлардың көркемдік кундылыктары жене тари
хи негіздері туралы гылыми негізі бар тужырым- 
дар жасаган. Батырлар жырларының эдетте 
бірнеше туркі халыктарына ортак болатынын ай- 
тып, керісінше, кыргыз эпосының батырлары Ма- 
нас пен Семетейдің тарихи негіздері әзірге анык- 
талган жок дейді. Казак эпостарының көлемі эдет
те кыргыз эпосынан кіші болып, көркемдігі жагы
нан жогары турады дейді. Сюжеттік агым, емір 
кубылыстарын жан-жакты керсету, кейіпкерлер 
образдарын тәптіштеудегі кыргыз эпостарының 
биік талаптарга жауап беретінін талдап айткан. 
Эпосты орындаушылардың ішінен Марабай мен 
Жанакты атаган. Батырлар жыры жайындагы бөлі- 
мінің соңында эпос батырларын устем тап өкілдері 
ретінде көрсеткен. Идеологиялык кысымның удеп 
турган кезінде муңдай талдаусыз макала шыгару 
мүмкін емес еді. Макалада осы тургыда Абайга 
да сын айтылган. Лиро эпосты казак халкының 
тел жанры ретінде этап, «Козы Керпеш -  Баян су- 
лу» мен «Кыз Жібекті» таддаган. Екі жырдың көр- 
кемдігіне өте жогары бага беріп, жыр сюжеттерін- 
дегі атастыру, куда тусу, әмеңгерлік салттарын 
саяси-әлеуметтік тургыдан таддаган. Кодар обра- 
зына идеологиялык-таптык көзкараспен катар, 
кызыкты, көркемдік таддаулар жасаган. Макала- 
ның соңына карай казак фольклорында баска да 
жанрлар бар екенін, эпостың баска да жанрларын, 
әсіресе советтік фольклорды зерттеуге куш сала- 
тынын айткан. НКВД турмесінен кейін белгілеген 
сынак мерзімі бітпегендіктен, Ә. ултшылдык, ала- 
шордалык багыттагы фольклортану гылымының 
«кателіктерін» керсетіп, макаланы аяктаган.

Р. Әбдігулов.
«ҚАЗАҚ ЭПОСЫ СОЦИАЛИСТІК МӘДЕНИЕТ- 
КЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ» ( « К а з а х с к и й  э п о с

на  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  к у л ь т у р е » ) ,  
жазушының макаласы. «Казахстанская правда» 
газетіңде 1935 ж. 5 карашада жариялаган. Онда Ә. 
казак ЭПОСЫНЫҢ шыгу тегіне кеңінен токталып, оның 
турлерін талдап, әркайсысының ерекшелігін атап 
керсетеді. Казактың ауызша таралган шыгар- 
маларының арасында эпос ерекше орын алады. 
Жанрлык жагынан алып Караганда, казак эпосын 
негізінен уш топка белуге болады: батырлык-ерлік, 
лиро-эпикалык және тарихи өлеңдер мен поэма- 
лар. Батырлык және тарихи елеңдердің ішінде 
кеңінен таралганы -  Абылай хан, Кенесары, Есім, 
Жанкожа т. б. жайлы деп, батырлар жырлары мен 
тарихи жырлар арасындагы айырмашылыктарга 
токталады. Әрине тындаушылар ушін өткен гасыр- 
лардагы батырлар жырларының тарихи-әлеуметтік 
тамыры, кайнар көзі отарлык езгіге карсы куресті 
бейнелеген тарихи жырларга Караганда, шыңдык- 
тан алыстау турған сиякты көрінеді. Бул кунге дейін 
жеткен казак батырлар жырларының өзі екі топка 
бөлінеді: біріншісі -  үлкен, атакты батырлар, екін- 
шісі -  усак батырлар жайынща. Бірінші топка -  Едіге, 
Кобыланды, Таргын, Шора, Қамбар батырлар ту
ралы жырлар жатады. Екінші топка Ер Сайын, 
Алпамыс т. б. жайлы жырлар кіреді дейді. Ә. эпос- 
тык жырларды, оларды шыгарушыларды, орында- 
ушыларды казірден бастап колга алу кажеттігін ай- 
тады. Автор осы эпостардың біз білмейтін көне 
нускаларының сакталмаганына катты өкініш біл- 
діреді. Дегенмен осы сакталганның өзі жазушы- 
лар мен акындар үшін улкен казына, саркылмас 
мура бола алады деп ой түйеді галым, М. Горький- 
ден бастау алган жазушылар халык шыгармашы- 
лығын жинап, өңдеуге кұлшына кірісіп кетті. Бірак 
Мәскеу акыңцары М. Тарковский және Л. Пенков- 
скийлер халык шыгармашылыгын өңдеуде біршама 
кемшіліктер жіберді. Болашакта баска аударма- 
шы акындар мундай олкылыктардан аулак болта
ны жөн деп бітіреді шыгармасын.

Б. Мамыраев.
«ҚАЗАҚТЫҢ ХАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ПОЭТИКАЛЫҚ ОРТАСЫ ( К а 
з а х с к о е  н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о  и е г о  
п о э т и ч е с к а я  с р е д а ) ,  Ә-тің макаласы. Жа
зушы муражайының колжазба корында сакталган 
(180-бума, 228-265-6.). Макала мәтіні Ә-тің жары
В. Н. Кузьминаның колымен таза кешірілген. Қол- 
жазбаның соңгы бетінде Ә-тің өз колымен "Мухтар 
Әуезов. Ленинград, 25. 10. 1927. Адрес; Ленин
град Центр. Улица Декабристов д. 14. кв. 1, Ауэзо- 
ву Мухтару" деп жазылган. Бул колжазба Ленинг- 
радта калып, 1930 ж. Ташкентте Ә-ті НКВД кыз- 
меткерлері туткындап, барлык колжазбаларын 
конфискациялап алган кезде аман калган. Мака
ла М Ә ТІН І алгаш 2001 ж. “Тамыр" альманахының
1-санында, кейін жазушының 50 томдык толык 
академиялык басылымының 6-томында (2001, 61- 
97-6.) жарияланды. Макаладагы айтылган ойлар 
“Эдебиет тарихы” окулыгындагы жэне 1927 жылга 
дейін жазылган баска макалаларындагы халык 
ауыз әдебиетіне катысты ойларды кайталамай- 
ды. Макала авторы Еуропа зерттеушілерінің казак 
халкына этнографиялык объект! ретінде карал, 
халык ауыз әдебиетін жуйелі турде зерттеуге бар- 
маганын, ауыз эдебиет! улг!лер!н жинаумен гана 
шектел!п, ол жиналган материадцың жанрлык, те- 
ориялык тургыда тужырымдар жасауга аздык 
етет!н!н айтады. Халык ауыз эдебиет! шыгарма- 
ларынын аймактык ерекшел!ктер! туралы ойлар



алғаш осы мақалада айтылған. Дара ақын тұлға- 
сын, ақындықты кәсіпке айналдырған ақындар- 
дың өзіндік ерекшеліктері туралы нақты мысал- 
дар келтіріліп, теориялық тұжырымдар жасаған. 
Жырлардың шығу тегіңдегі жоқтаудың рөлі тура
лы, ақындар айтысының басталу жолдары мен 
себептері, даму процесі туралы да құнды дерек- 
тер бар. Мақалада Албан Асан, Көдек туралы, 
Ж.Шайхысламовтың Қытайдан қазақ жеріне қай- 
та өтуі туралы тың мәліметтер берген.

Р.Әбдіғулов.
ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫ, шьғарма- 
шылық уйым, Қазақстан Жазушылар одағының 
алғаш ұйымдасуы ҚазАПП болып құрылған кез- 
ден басталады. 1925 ж. 18 маусымда РК(б)П Орта- 
лық Комитетінің «Партияның көркем әдебиет са- 
ласындағы саясаты туралы» деп аталатын арнау- 
лы қаулысының қабылдануына орай, сол жылғы 
12 шілдеде РК(б)П-ның Қазақ Өлкелік Комитетінің 
секретариаты Қазақстанның пролетариат жазушы- 
ларының ассоциациясын (ҚазАПП) ұйымдастыру 
жөнінде уйғарым жасады. Құрамында С. Сейфул- 
лин, Б. Майлин бар уйымдастыру бюросы қурыл- 
ды. Бұл ұйымға республикадағы әдебиет күштерін 
біріктіру және пролетариат жазушыларының Бүкіл- 
қазақстаңдық І-конференциясын әзірлеу тапсы- 
рыдды. 1926 ж. маусымда Қызылорда пролетариат 
жазушылары ассоциациясының бюросы қурылып, 
ҚазАПП-тың жарғысы қабылданды, оған мушелер 
тартылды. 1932 ж. 28 сәуірдегі БК(б)П Орталық 
Комитетінің «Әдеби-көркем ұйымдарды қайта қуру 
туралы» қаулысы негізінде Қазақстан Өлкелік 
партия комитетінің секретариаты мамыр айында 
қарар қабыддады, осыдан кейін Казахстан Жазу
шылар одағы қурылды, уйымдастыру бюросының 
төрағалығына I. Жансүгіров тағайындадды. Казах
стан Жазушылар одағы туысхан республикалардың 
жазушылары уйымдарымен байланысты нығайт- 
ты; Азия, Африка жазушыларымен, мәдениет 
хайраткерлерімен де ынтымахтастыхты күшейтті. 
Осының нәтижесінде 1973 ж. Азия мен Африка 
елдері жазушыларының 5-конференциясы Алматы- 
да өтті. Ә. республика Жазушылар одағының ны-
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ғаюына көп еңбек сіңірді. 1954 ж. М. Шолохов, 
Л. Леонов сынды улы халам хайраткерлері хатыс- 
хан Казахстан жазушыларының 3-съезін өзі ашып, 
драматургия бойынша баяңдама жасады.

т. Әкім.
«ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ АШУ- 
ЫЗАСЫ» ( « Г н е в н ы й  г о л о с  п и с а т е л е й  
К а з а х с т а н а » ) ,  жазушының бірлесіп жазған 
махаласы. «Казахстанская правда» газетінде 1938 
ж. 8 наурызда жарияланған. «Казахстан жазушы
лар ужымы хабылдаған резолюция» айдарымен 
берілген. Оңда Казахстан жазушылары ұлы кеңес 
халхы хабыддаған үңдеуіне хосыла отырып, Троц- 
хий бастаған алаяхтарға харсылыхтарын білдірген. 
Одан әрі біздің тамаша, ісхер ұйым НКВД-ның ар- 
хасыңда талхаңдалған сатхын, аяр баңдиттер халх- 
ымыздың ұлы көсемдері -  Ленин мен Сталиннің 
өмірлеріне хауіп төндірді. Олар бүкіл одахтың 
сүйіхті ұлы С. Кировха хастаңцых жасады. Еңбекші 
таптың жетекшісі, совет әдебиетшілерінің досы әрі 
устазы, ұлы пролетар жазушы М. Горькийді өлтірді. 
Олар революциядан шабыт алған батырлар Мен
жинский мен Куйбышевты т. б. мерт етті деп, троц- 
кийшілердің хьтмыстарын тізіп шыххан. «Халыхха 
харсы хол көтерген мұңдай жауыздарға жауап бі- 
реу-ах, ол -  хутырған фашистік иттердің бірін хал- 
дырмай хырып салу. Ленин мен Сталин бастаған 
улы партияның харулы хатарын нығайта түсеміз! 
Троцкийшіл-бухариндік және улттых-фашистік ит- 
тердің бірін де халдырмай айдап шығамыз!» деген 
даурыхпа ураңдармен аяхтгілған. Хатха Жамбыл, 
М. Каратаев, Айманкул, Ә., Шухов, Мүсірепов, Жа- 
роков, Муханов, Камалов, Тәжібаев, Аманжолов, 
Дәулетбаев, Кузнецов, Хасановтар хол хойған.

Б. Мамыраев.
ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ III СЪЕЗІН 
АШАРДАҒЫ СӨЗ, 1954 ж. 3 хыркүйекте Казах
стан жазушыларының 3-съезін ашарда Ә-тің сөйле- 
ген сөзі. Бул 50-жылдардың басында хатты саяси 
хуғынға ушырап, республикадан кетіп халуға мәж-

|п--зыР пхнуи ссюзг, сэвЕтскхи пистак/ /Ілзгжстона

Қазақстан Жазушылар 
одағы 1-пленумының 

делегаттары. 
Алматы. 1932.
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бүр болтан жазушы жаңа басшылық тусыңда қай- 
тып оралғаннан кейін, оған көрсетілген зор құрмет- 
тің беягісі еді. Съезді ашардағы кіріспе сөзді де Ә. 
қазақ тілінде сөйледі. Оның аудармасы микрофон 
арқылы орыс тілінде оқылды. Бұл кез көп ұлтты 
кеңес әд^иетінің барлық табыстары, оның өткені 
мен болашағы тек қана социалистік реализм 
әдісімен, Коммунистік партияның басшылығымен 
байланыстыра қарастырылатын кез болтаны мәлім. 
Сондықтан қазақ әдебиетінің өткеңдегі табыстары 
мен болашақ көкжиектеріне көз жіберіп, бүл 
жәйттер міндетті түрде айтылмақшы еді. Ә. осын- 
дай саяси талапты ескере отырып, көркем шы- 
тармашылықтың аса маңызды шарттарын баса айт- 
ты. «Ашылталы отыртан съезіміз болса, қазақ со
вет әдебиетінің 1939 жылдан берті 15 жыдда жүріп 
өткен жолына шолу жасайды, бата береді. Өткенге 
қорыту, байлау айтады. Келешекте қалай өсу- 
өрлеудің батдарын атап, барысын болжап береді» 
(20 томдық шытармалар жинаты, 19-том, 297-бет). 
Бүдан әрі әдебиет жайындаты сынау, ойлау, тал- 
дау сөздер проблемалы болса тана әдебиеттік кұры- 
лыска, процеске әсерлі, пайдалы болатынын ес- 
керте келіп, Ә. жасалатын баяндамалар мен сөйле- 
нетін сөздерде нетізті шытармашылық мәселелер 
көбірек көтерілсін детен талап қойды. Әсіресе әде- 
би сынның маңызына баса назар аударды. «Про
блемалы, жауапты ойта толы сын сөзі -  өсуте арнал- 
тан сөз. Ол сын -  өшіру үшін емес, өсіру үшін айты- 
лады» (соңда, 298-бет), Кіріспе сөзінің соңында ұлы 
жазушы ашылталы отыртан жиын әрбір қаламгердің 
шытармашылық өміріһще үлкен шоқтықты бел, биік 
асу есепті болсын, республиканың әрбір қаламгері 
өзінің жарқын шь>гармасымен ел ішіңде тана емөс, 
бүкіл дүниежүзілік көлемде танылатын болсын де
тен ізті тілек білдірді.

Ж. Ысмагулов.
«ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАР- 
МАЛАРЫ ӘЛЕМ ХАЛЫҚТАРЫ ТІЛДЕРІНДЕ»
( « П р о и з в е д е н и я  п и с а т е л е й  К а з а х 
с т а н а  на  я з ы к а х  н а р о д о в  м и р а » ) ,  
библиографиялық көрсеткіш. Құрастыртан -  
Н. Мұқанова. 1969 ж. А. С. Пушкин атындаты Қазақ 
КСР мемлекеттік кітапханасы шытартан. Ретрос- 
пективті көрсеткіш 1934-1985 ж. әдебиеттерді қам- 
тып, шетел тілдеріне аударылтан шытармаларды 
сала бойынша топтастырып, алфавит тәртібімен 
бертен. «Эуезов Мухтар» атты арнайы тарауда ұлы 
жазушы шытармаларының атылшын, араб, бентал, 
болгар, венгр, Вьетнам, голлаңц, грек, испан, мон
гол, неміс, парсы, поляк, румын, словак, урду, 
француз, ҮНДІ, чех тілдеріне аударылтан 175 кер- 
кем шытармасының тізімі келтірілген. Сонымен 
катар суреткердің өмірі мен шытармашылық қыз- 
метіне байланысты 51 еңбек жеке тогттастырылган. 
Ал Абай Қүнанбаев туралы жазылтан 4 шьғармасы 
«Абай Қүнанбаев» тарауына енгізілген. Кітаптың 
көлемі 10 баспа табақ, таралымы 1000 дана. 
«ҚАЗАҚСТАН ЕЛШІЛЕРІНІҢ ХАБАРЫ», жазу- 
шының 1921 ж. жазылтан публицистикалық мака- 
ласы. Бүл туынды жанрлық жатынан корреспон- 
денцияга жақын. Кеңес өкіметінің жергілікті орын- 
дарда жургізіп отыртан күнделікті іс-шараларын 
халыкка мәлім етіп, еңбекшілерді белсене іске 
кірісуге шакыру максатында жазылган. «Баспаха- 
наның жүмысы уакытша тоқтап калтандыктан.

газетіміз мезгілінде шыта алмай, елшілер хаба- 
рының көбі кешеңдеп калды. Қүлатын түріп отыр
тан елдің көбі күнбе-күн күтіп отыртан хабарла- 
рының көбін кызу үстінде есіте алмай, датдарып 
қалды. Сондыктан хабарлардың қызулы кезі 
өтіңкіресе де, ел күлатына естілуі қажет болтан 
хабарларды қорытып жазбакшымыз» деген шы- 
тарма бастауынан-ақ оның хабарлама екендігі 
көрініп түр. Одан әрі «Семей облысы екі шегіне 
уақьцша Бұктарма уезін камтып, түгелімен Қазақ- 
станта қосылатын болды. Ақмола облысындаты 
даулы жер -  Омбы уезінің шегі, оның кесігін Мәс- 
кеу айтады, одан баска уездер түгелімен Қазак- 
станта карайды, губерниялык кіндігі -  Қызылжар 
болады деген жекелеген фактілердің басы косы- 
лып, жинакталады. Сол аркылы автор тарапынан 
Қазакстан шекарасы туралы аукымды мәселелер 
козталады. Қазак елінің бостандыты туралы ой- 
лар да аракідік бой көрсетеді. 1921 ж. «Қазак тілі» 
газетінде жариялантан бүл корреспонденция сол 
нүсканың негізінде жазушының 20 томдык шы
тармалар жинатының 15-кітабына енгізілді.

Б. Жакьп.
«ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМТАНУШЫЛАРЫНЫҢ  
БИОБИБЛИОГРАФИЯСЫ», очерктер жинаты. 
1986 ж. «Ғылым» баспасынан орыс тілінде шык- 
кан. Құрастыртандар -  С. Нүрмүхамедов, Т. Волко
ва, А. Ғалиева т. б. Кітап тарих, археология, этног
рафия, экономика, филология, өнертану, фило
софия, күкык, педагогика саласында кызмет ат- 
картан талымдардың кыскаша өмірбаяны, тылы- 
ми, педагогикалык жэне котамдык кызметі тура
лы баяндайды, онда олар туралы жариялантан ба- 
сылымдар мен эдебиеттер де келтірілген. Соңдай- 
ак Қазакстан проблемаларымен шүтылдантан бас
ка республика талымдары туралы да мәліметтер 
бар. Библиографияда Ә-тің өмірбаяны, жазушы- 
лык, тылыми жэне котамдык кызметі жөнінде 
мәліметтер, шьғармалары туралы библиография- 
лык көрсеткіштердің жэне жазушы туралы эдебиет- 
тердің тізімі берілген. Жинактың көлемі 44,6 баспа 
табак, таралымы 1200 дана. Ғылыми кызмет- 
керлерге, окытушылар мен студенттерге арналтан. 
«ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ», журнал. Ай сайын шы- 
татын педагогикалык, тылыми-эдістемелік басы- 
лым. Алгашкы нөмірі «Жаңа мектеп» деген атпен 
1925 ж. тамыз айында Қызылорда каласында шык- 
ты. Журналдың калыптасуына А. Байтүрсынов, 
Ә. Бэкейханов, Ж. Аймауытов, С. Сейфуллин, 
М. Эуезовтер ат салысты. Дэуір талабына, заман 
атымына карай, журнал эр түрлі аталды. 1933- 
34 ж. -  «Политехникалык мектеп», 1934-39 ж. -  
«Ауыл мүталімі», 1939-1960 ж. -  «Халык мүгалімі» 
делінсе, 1961 жылдан казіргі атауымен шытады. 
Басылым беттерінде Ә-тің колтаңбасы сайрап 
жатыр 1927-28 ж. жас Мүхтардың эйгілі «Қараш- 
Қараш окитасы» кітап болып шыкпай түрып, үзбей 
журналда басылды (1927, №11-12; 1928, №1-5). 
Сондай-ак жазушы журналдың эдебиет бөліміне 
кызу араласып, біркатар зерттеу макалалар жаз- 
ды. Ә -тің мүшел жаска толуына байланысты 
Т. Нүртазиннің «Абай» жэне «Абай жолы» рома- 
нындаты Қүнанбай образы» (1957, N»8), Б. Саха- 
риевтің «Ага жазушы, ардагер устаз» (1957, №9), 
Қ. Жүсіповтің «М. Әуезовтің колхоз такырыбын- 
дагы эңгімелері» (1967, N»9), Б. Майтановтың «М. 
Әуезовтің «Өскен өркен» романындагы жастар 
өмірі» (1977, № ), М. Мырзахметовтің «Мухтар Эу
езов Абайдың шытыска катысы жайлы» (1987, №8),



P. Бердібаевтың «Дарын даналығы» (1987, №9) 
т. б. макалалары жарияланды. Үлы жазушының 
100 жылдық мерейтойына сәйкес, журналдың бір- 
неше санында Мұхаңның суреттері, шығармала- 
рынан узінділер, әдеби мурасы туралы ғылыми 
еңбектер бірінен кейін бірі жарық көрді. Классик 
суреткердің кесек тұлғалармен қарым-қатынасы 
туралы М. Бейсенбаевтың «Мұхтар мен Маннан» 
(1997, N»8), Қ. Мырзағалиевтің «Теңдессіз ғалым» 
(1997, Ngl) макалалары, С. Кәтіповтың «Үлы Мұхтар- 
ға» өлеңі (1997, №9) т. б. басыдды. Абай мен Мұхтар 

қазақ ұғымында бөліп-жаруға болмайтын ірі 
тулғапар. Үрпаққа оны дәріптеу, насихаттау керек. 
Сондықтан журнал Ә-ті өзінің алғашқы авторы ғана 
емес, оның негізін калаушы ретінде қарап, қалам- 
гердің әдеби мұраларын, «Абай жолы» эпопеясын 
тәрбиеге, талапқа, тағылымға, ғылым-білімге, 
оқуға сай пайдалану ушін унемі көңіл бөлініп келеді. 
Сондай-ақ Ә. шығармаларын педагогикалық 
тәжірибеде, тәрбие сабағыңда, оқыту барысыңда 
тиімді пайдаланып журген ұстаздардың әдістемелік 
дәрістері кеңінен жарияланып турады.

С. Әбіш^ызы.
«ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТ ТЕАТРЫ», жазушы- 
ның мақаласы. Алғаш рет «Жұлдыз» журналында 
жарық көрді (1964, №1, 117-126-беттер). Кейін 
узіңдісі «М. Әуезов Иса мен Әміре туралы» деген 
атпен «Қазақ әдебиеті» газетінде (1966, қаңтар), 
толық күйіңде жазушының 12 томдық (1969, 11-том, 
57-70-беттер); 20 томдық (1984, 15-том, 85-99- 
беттер) шьғармалар жинақтарында жарияланды. 
Қолжазбада мақаланың жазылу мерзімі көрсетіл- 
меген. Журналдағы басылымға алғы сөз жазған 
сыншы Қ. Қуандықов мақаланы «1927 ж. жазылса 
керек» деген болжам айтады. Оны нақтылай 
түссек, і927 ж . емес, 1928 ж. жазылды деуге бола- 
ды. Өйткені мақала ішінде: «Қазірде біздің труп- 
памыздың екі жылдық тәжірибесі бар. Екі жасқа 
толғанда, басынан атқарған қилы-қилы заманы, 
жақсылық табысы бар» деген сейлемдер кезде- 
седі. Сонда «екі жасқа толған» деп, 1926 ж. ашыл- 
ған театрдың труппасы туралы айтып отыр. Ә. ма- 
қалада 2 жасқа толып, өзінің қаз қадымын қалып- 
тастыра бастаған мемлекеттік театрдың «Арка- 
лык», «Айша» спектакльдерінен көріп байкаған, 
әзірге кол жеткен табыстары мен алдағы асу мін- 
деттерін сарагттай тадцап карастырады. Адцымен 
театрдың бүгінгі жалпы болмыс-бітіміне назар 
аударып, театрдың алғашкы кадымының дұрыс 
бағытпен сәтті басталғанын атап көрсетеді. Автор 
труппаны сөз кылудан бұрын «сахна енерін кос 
канаттап тартып, жылжытып өрлетуге себеп бола- 
тын өзге шарттарын» шолып өтеді. Бұл жағынан 
пьесаның сырткы көрінісі (декорация, киім, са- 
лым) казак өмірінің толык айнасы бола алмай келе 
жатканын, өрескел кемшілік, кедейшілік айкын 
кезге ұрып тұрғанын сынайды. Алайда арнайы са- 
уаты кем, тәжірибесіздіктен туған кедір-бұдыр көп 
кемістіктің арасынан сығырайған нағыз өнердің 
буршік жарғалы тұрған урык-дәнін дәл танып, 
улкен умітпен караған. Сол аркылы ел арасынан 
шыккан табиғи дарын иелерінің өз өнерлерінің 
өсер ерісіне де мол сенімін арткан, Нағыз өнер 
өмірден туады, сондыктан оның негізгі бағалау- 
шысы, сыншысы да халык. Ә. актерлердің езіндік 
ерекшеліктеріне жеке-жеке талдау жасай келе, 
актерлік енер жайлы кейінгіге өнеге боларлык те- 
ориялык тәлім-толғамын ашып салады. Макала 
соңында автор Иса мен Әміренің өнер өрнегіне
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токталады. Исаның суырыпсалма акындығы 
«узілмей соккан cap даланың желі сиякты... сах
на өнеріндегі таза казак тумасы» болса, Әміренің 
дала әнін сезімділікке бояп айтуын -  казак әнінің 
бір саты ілгерілеп көркеюге умтылғаны. Демек 
бул макаланың маңыз-мәні тек кезеңдік кана 
емес, келешектік екендігі сөзсіз.

К. Сыэдьков.

«ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТ ТЕАТРЫНЫҢ ЖЕТІ 
ЖЫЛДЫҒЫ ЖӘНЕ АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕРІ»,
жазушының Орынбек Бековпен бірге жазған ма
калась!. Қазак театрының ашылғанына 7 жыл то- 
луына байланысты 1933 ж. басында жазылып, сол 
жылы «Әдебиет майданы» журналының 2-санын- 
да жарияланған. Макала кеңес идеологиясының 
бағытында жазылған. Авторлар тапсыз коғам -  
социализмді куруға театрдың белсенді араласу- 
ын кажет деп санады. Бір сөзбен айткаңда, театр 
7 жылдык жумысында әлі жаңа бағытта калыпта- 
са коймағанын ескертеді. «Алтын сакина», «Кара
гез», «Қанапия-Шәрбану», «Аркалык батыр» сияк
ты «феодалдык-патриархалдык ауылға шакыра- 
тын» репертуардан шыға алмай отырғаны көп сөз 
болады. «Октябрь үшін», «Түріксіб», «Колхоз 
үшін» пьесаларын жаңалыкка бет алған репертуар- 
ға санайды. Орыс драматургиясының кейбір пье- 
саларының сахнаға койылғанын айтып, бул ба- 
ғытты әрі карай жалғастыра беруге акыл косады. 
Қазакстанда опера, оперетта, музыкалы комедия 
театрының жоктығын, казіргі кезде аралас жанр -  
сахна енерінің epic алғанын, түбінде опера, бала- 
лар театры, концерттік мекемелер уйымдастыру -  
аддағы куннің жоспары екенін атап керсеткен. Енді 
жеке ән, домбыра, гармонмен ғана сахнаға шығу 
кораш керінеді дейді. Акын-жазушылардың дра
матургия жанрының аукымын кеңейтіп, комедия, 
сатира, музыкалы шығармалар жазудың кажетті- 
лігін, бүгінгі емірді суреттейтін репертуар жасау- 
ды алға тартады. Газет-журналдар беттерінде 
әлемдік музыканы насихаттау мен меңгеру мә- 
селесі де кетерген. Би өнерін дамытудың, сахна- 
да соған байланысты шығармаларды ойластыру, 
улттык оркестр кұру мәселесі де назардан тыс кал- 
маған. Қыскасы, макалада театрдың шығармашы- 
лык жумысын талдаудан гері, уйымдастырушы- 
лык бағытына кебірек кеңіл белінген.

Б. Қүндак,байүлы.
ҚАЗАҚСТАН ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК MVPA- 
ЖАЙЬІ, ғылыми-мәдени мекеме. Қазакстанның 
рухани жене заттай мәдени мұралары сакталатын 
басты коры. 1921 ж. Орынбордағы муражай 
негізінде Қазактың орталык мұражайы ретінде 
курыдды. 1929 ж. Алматыға коныс аударды. Мура
жай коры сан салалы, өте бай. Оңца Қазакстанның 
еміріне катысты аса сирек және өте кунды заттай 
айғактар мен колжазбалар, жиһаздар мен казба 
муралары, тарихи кужаттар мен мүліктер, турлі түсті 
асыл заттар мен кодданбалы буйымдар сакталған. 
Сонымен катар казак әдебиеті мен енері кайрат- 
керлерінің өмірі мен шығармашылык жолына арна- 
лған арнайы белім бар. Соның ішінде Ә-ке де улкен 
орын берілген. Орталык улттык муражай ужымы жа- 
зушының туғанына 100 жыл толуына орай, 1997 ж. 
25 кыркүйек күні Ә-тің емірі мен шығармашылык 
жолына арналған такырыптык аукымы кең кер- 
ме уйымдастырды. Онда жазушы емір сурген
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заманның көріністерін еске түсіретін тарихи қүжат- 
тар мен суреттер, заттай мурағаттар, қолжазбалар 
мен өзінің мемориалдық мүліктері мен бүйымда* 
ры, киімдері, жазу қуралдары, театр өнерін дамы- 
тудағы зор үлесін анықтайтын драмалық, опера- 
лык спектакльдерде пайдаланылған актерлардың 
сахналық, безендіру көріністері, әр түрлі рөлде 
ойнаған өнер қайраткерлерінің сахналық және жеке 
портреттік суреттері, кітаптарының әр жыддардағы 
басылымдары, естеліктері мен зерттеу еңбектері 
қамтылған. Үлы жазушының үй-іші, қоғамдық ор- 
тасы, шетелге сапарлары, ЮНЕСКО-ның мәдени 
шараларының бірі ретінде өткізілген жазушы 
мүшептойының әр елде аталып өту рәсімдері, шет 
тіліне аударылған шығармалары туралы түпнұсқа- 
лық мәліметтер көрермендер назарына усынылды.

«ҚАЗАҚСТАН ӨКІЛДЕРІНІҢ ХАБАРЫ», жазушы- 
ның мақаласы. «Қазақ тілі» газетінің 1921 жылғы 
21 сәуір кунгі 126-санында жарияланды. Мақала- 
ның соңына ешқандай авторлық белгі қойылма- 
ған. Жазушы шығармаларының 50 томдық толық 
жинағының 2-томыңда туңғыш рет енгізілді (1998). 
Семей губерниялық ревкомы 1921 ж. мамыр айы- 
на дейін Сібір ревкомының қурамында болды. 
Негізіңде 1921 жыддың қаңтарынан бастап Қазақ 
автономиялы республикасының қурамына етуге 
тиісті болатын. Қазақстан мен Сібір ревкомының 
арасындағы дауды түбегейлі шешу ушін Қазақ ав
тономиялы республикасының жауапты қызмет- 
керлері бірнеше рет Омбыға барып, келісім жур- 
гізді. Семей губревкомының қазақ бөлімінің мең- 
герушісі ретінде осы кездесулердің барысы мен 
нәтижесі туралы хабарды Ә. унемі өзі жауапты шы- 
ғарушы болып есептелетін «Қазақ тілі» газеті ар- 
қылы елге жеткізіп отырған. Мысалы, екіүдай куй 
кешкен мемлекеттік мекемелер мен ауылдық 
жердегі қызметкерлерге нусқау ретінде «Қазақ 
цызметкерлерінің міндеті» мен «Қазакстан елшіле- 
рінің хабарын» көпшілікке жеткізген. Бул мақала 
да солардың заңды жалғасы болып табылады.

Т. Журтбай.
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ АКА- 
ДЕМИЯСЫНЫҢ ХАБАРЛАРЫ. ТІЛ, ӘДЕБИЕТ 
СЕРИЯСЫ» ( « И з в е с т и я  а к а д е м и и  н а у к  
Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н .  С е р и я  фило-  
л о г и ч  е с к а я »), Т ІЛ  білімі, эдебиеттану жене 
фольклортану, енертану ғылымдары мәселелерін 
қамтыған ғылыми журнал. 1960 жылдан бастап фи
лология жене енертану, 1974 жылдан тіл, эдебиет 
сериясы бойынша казак жене орыс тілдерінде 
шығады (1992 жылға дейін жылына 4 рет, одан 
кейін 6 реттен жарык көреді). Журнал беттерінде 
әр жылдары Ә-тің емірі мен шығармашылығын 
зерттеуге арналған көптеген макалалар мен зерт
теу лер жарык көрді. Алғашында ұлы жазушының 
шәкірті, әдебиеттанушы-ғалым Б. Уахатовтың 
«Абай жолы» романының көркемдік ерекшелігі 
жайыңда» (1960, 1/14 шыгуы), тілші-ғалым Е. Жан- 
пейісовтың «Абай Қунанбаев пен Мухтар Әуезовтің 
тіліндегі стильдік кейбір ортак өрнектері» (1962, 
№11) ғылыми макалалары және ұлы жазушы кай- 
тыс болғаннан кейін кеп ұзамай «Әдебиет кайрат- 
керлері М. О. Әуезов туралы» атты пікірлер жиын- 
тығы (1961, № 3) жарык керсе, кейін жазушының 
кызы, тарихшы-ғалым Л. М. Әуезованың «Казак-

стан тарихының мәселелері М. О. Әуезов творчест- 
восында» атты зерттеуі (1975, №2), Жанпейісов- 
тың «М. Әуезовтің казак әдеби тілін дамытудағы 
улесі» атты макаласы (1977, №3) жарияланды. 
1976 ж. Алматыда еткізілген Бүкілодактык 
түркітану конференциясына орай жарияланған 
белгілі әдебиеттанушы-ғалым Ы. Дүйсенбаевтың 
«Қазак эдебиеттану ғылымы өрлеу үстінде» деген 
макаласында Ә-тің бүл ғылымға коскан елшеусіз 
улесі ерекше атап көрсетіліп, абайтану ғылымы- 
ның негізін салудағы еңбегіне зор баға берілді 
(1976, №1), Е. В, Лизунованың «Мүхтар Әуезов 
және түркі тілдес әдебиеттер» (1976, N»4), С. Неги- 
мовтың «Мүхтар Әуезов прозасының ырғағы» 
(1979, N° 4) атты макалалары мәселені жаңа кыры- 
нан зерттеумен ерекшеленсе, Ә. шығармашылы- 
ғының баска әдебиеттермен байланысы, жазушы 
таланты жөніңдегі шетел сыны туралы Е. Тәжібаев- 
тың «ГДР әдеби сыншылары М. 0. Әуезов творче- 
ствосы туралы» (1980, №3), Ж. Аскарованың 
«М. О. Әуезов және тәжік әдебиеті» (1982, №4),
3. Қаюмованың «Қазак, езбек әдебиеттерінің до- 
стығын нығайтудағы М. Әуезов рөлі» (1983, №3), 
Диар Қонаевтың «М. О. Әуезов еңбектеріндегі 
орыс революциялык-демократиялык әдебиетінің 
ыкпалының керінуі» (1985, №4) деген макалалары 
басылды. Журнадца жарияланған жазушы драма- 
сын зерттеген ғалым Е. Жакыповтың «Соңғы том- 
даты сонылыктар» (1986, №4), С. Дәуітованың 
«М. Әуезовтің «Хан Кене» пьесасы төңірегіңде 30- 
жылдарда болтан әдеби айтыс» (1990, №1) атты 
макалалары жазушы туындыларындаты «актаңдак 
беттерді» ашады. Журнал 1997 жылты 4-санын 
тугелдей Ә-тің тутанына 100 жыл толуына арнады. 
Онда «Эдебиеттану және фольклортану» тарауы 
бойынша Б. Мамыраевтың «М. Әуезов -  әдебиет 
тарихын зерттеуші», Ә. Молдахановтың «М. О. ^ -  
езовтің фольклортанудаты іргелі еңбектері»,
С. Сәкеновтің «М. Әуезовтің тарихи жыр жөніндегі 
зерттеулері» макалалары, «Тіл білімі» тарауында 
М. Серталиевтің «М. Әуезовтің табитат күбылы- 
сын кейіпкер іс-әрекеттерімен байланыстыра су- 
реттеу шеберлігі» зерттеуі, Л. Қисамединованың 
«М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының 
езіне тән үлттык лексикасы» макаласы басылса, 
«Әуезов әлемі» тарауында М. Қаратаевтың «М. Әу- 
езов -  үлы драматург», Қ. Түсіпованың «Абай 
әлеміндегі жоктау жыры», Ж. Жарылтаповтың 
«М. Әуезовтің 20-жылдар әңгімелеріндегі психо
логизм» атты макалалары жарык көрді. «Әуезов дәс- 
турі» тарауында Ж. Балматамбетованың «С. Жү- 
нісовтің «Акан сері» романыңда Әуезов дәстүрлері 
түртысыңда тарихи түлта мінезін жасау принциптері» 
атты зерттеу макалалары жарияланды. Журналдың 
1997 ж. N»5 санында жариялантан Н. Мүхамедхан- 
улының «Киелі Манас және Әуезов» атты макаласы 
кыртыздың «Манас» эпосын зерттеудегі Ә. еңбегін 
жан-жакты зерделеген. Журналда үлы суреткерге 
катысты 50-ден аса метариал жарык керді.

С. Корабай.
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ АКА- 
ДЕМИЯСЫНЫҢ ХАБАРШЫСЫ» ( « В е с т н и к  
а к а д е м и и  н а у к  Р е с п у б л и к и  К а з а х 
с т а н  »), журнал. 1944 жылдан бастап казак жене 
орыс тілдерінде шытып келеді. 1996 жылта дейін 
жылына 12 саны шыкса, одан бер1 жылына 6 рет 
шытады. Журнал беттеріңде Ә-тің кезі тірі кезінде 
«Абай мүрасы жайында» (1951, №2), «Жолдас Ста
лин еңбегіне сәйкес казак әдебиет тілінің мәселе-



лері» (1951, №3) мақалалары жарияланды. «Қазақ 
әдебиеті тарихынан» (орыс тіліңде, Е. В. Лизунова- 
мен бірлесіп жазылған, 1957, № 11), «Академик 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 60 жылдығы» 
(1959, N94) мақалалары жарық көрді. Ә-тің шьғар- 
машылығы жайлы М, Ғабдуллин, Ы. Дүйсенбаев, 
Т. Күлтелеев, Е. Лизунова, 3. Ахметов, Б. Төлеп- 
баев, Н. Сағындықова, М. Мырзахметов т. б. ка
лам кайраткерлерінің оңдаған зерттеулері жария
ланды. 1997 ж. Ә-тің ЮНЕСКО келемінде ҚР ҒА-сы 
өткізген «М. О. Әуезов -  XX ғасырдың ұлы жазу- 
шы-гуманисі» мерекелік ғылыми сессиясы мен «М. 
О. Әуезов және XX ғасырдағы әлем әдебиеті» атты 
халыкаралық ғылыми-теориялық конференция 
жайлы филология ғылымының кандидаттары 
Б, Мамыраев пен С. В. Ананьеваның шолу мақа- 
лалары (№5) жарияланды.

С. Ксрабай.

«ҚАЗАҚСТАН САЯСАТТАНУ ЭНЦИКЛОПЕ- 
ДИЯСЫ» ( « К а з а х с т а н с к а я  п о л и т о л о 
г и ч е с к а я  э н ц и к л о п е д и я » ) ,  ғылыми 
энциклопедия. 1998 ж. «Қазақстан даму институ
ты» шьғарған. Бас редакторы -  тарих гылымынын 
докторы, профессор Т. Мустафин. Кітапта саяси 
ҒЫЛЫМНЫН негіэгі ұғымдары, категориялары, онын 
қоғамтану ғылымдарымен өзара байланысы, 
қарым-қатысы туралы жан-жақты әрі ғылыми 
тұрғыда түсінік берілген. Онда ғылыми терминдер- 
мен коса, саясаттану, коғамтану саласындағы 
көрнекті ойшылдар, ғалымдар, саясаткерлер, ка
лам кайраткерлері жөнінде де мол мағлуматтар 
бар, әсіресе казакстандык мәселелерге көп на- 
зар аударылған. Қазак топырағында тунғыш рет 
жарык көрген бірегей басылымда Ә-тін жазушы- 
лык, ғылыми-педагогтік, коғамдык енбегі жайын- 
да кұнды тұжырымдар келтіріліп, онын әдеби ту- 
ыңдыларында өз дәуірінін саяси және әлеуметтік 
окиғалары көрініс тапканын баяндаған.

н. Акбай.
«ҚАЗАҚСТАН ШАРУАСЫНЫҢ ҚАЛПЫ МЕН 
БАЙЛАУЛЫ ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНЫҢ МІНДЕТ- 
ТЕРІ», жазушының макаласы. 1925 ж. жазылып, 
«Лениншіл жастын» 1-санында басылды. Ә. ен ал- 
ғашкы макалаларынын өзінде-ак оку-ағарту ісімен 
отырыкшылыкка, егіншілікке катты кеніл аудар- 
ды. Бул макаласында тағы сол такырыпты аркау 
етті. 1921 ж. Семей губаткомынын төрағасы бо- 
лып тұрған кезінде осы мәселемен өзі тікелей 
шұғылданды. Оны тубегейлі шешу максатымен, 
өзінін туған өлкесінде коммуна ұйымдастырумен 
бастайды, оған колайлы деп, Шынғыс өніріндегі 
Баканас өзенінін бойын таңдайды. Себебі, бірін- 
шіден, бұл жердің суы мол, егіншілікке де, адам- 
дардын мекен тебуіне колайлы десе, екіншіден 
-  манайындағы Шубартау мен Балкаш жағындағы 
елдерге де әсері тиеді деп ойлады. Өйткені «казак 
жастарынын ел шаруашылығына катысу жолда- 
рын дұрыс шешу -  ел шаруашылығынын осы кез- 
дегі калыптарын айкын танумен байлаулы еді. 
Сондыктан ел шаруашылығынын осы күнгі калып
тарын тексере келе, мунымен байланысты 
кезектегі шараларды аныктап кетуге тура келеді» 
деп бастап, казактағы шаруа жайын екі ж ікке 
бөліп сөз етеді: бірі -  егінші жатактар, екіншісі -  
көшпелілер. Кун көргіштігі болмаса, мұндай ты- 
ныс-тіршілікпен өнер, ғылым жасай алмайды, 
бұған өзгеріс енгізбесе, кедейліктен арыла ал
майды, сол үшін отырыктандырып, егін кәсібіне 
баулу ен негізгі мәселенің бірі болу керек деген-
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ге токтайды. Малға канша бай болғанмен, ол 
өспейтін, өнбейтін елі байлык, керегін ғана са- 
тып, кажетіне жаратудан арыға бармайды, сон
дыктан бұлар кауымнын, елдін байлығы болып 
есептелінбейді. Осыдан келеді де: «Қазактын 
егін шаруашылығын нашар күйден көтеруге, мал 
шаруашылығын өлі куйден катынаска айналды- 
руға кам кылу керек. Сондыктан жаратылысын- 
да жігерлі, жанашыл жастардын бұл секілді ұйым- 
дардын тууына, туғаннан кейін жумысынын 
жемісті болуына жолбасшылык етіп, ішкі мәдени 
жумыстарын баскарып отырулары азаматтық бо- 
рыштарына жатады» деген ойларды айтады.

Т. Түрганбаев.
«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ УЛТТАР», жазушынын ма
каласы. 1930 ж. Қазакстан мемлекеттік баспасы- 
нан жеке кітап болып шыкты, көлемі 22 бет. Со- 
дан кейін Ә-тін 100 жылдык тойы карсанында 
«Жулдыз» журналында (1997, №2, 3-20-беттер), 
жазушынын 50 томдык толык жинағынын 6-томын- 
да кайта басылды. Мұндағы көтерілетін нәрсе -
20-жылдардын 2-жартысында республикамызды 
мекендейтін ұлттардын жай-жағдайларынан бас
ка, жалпы сол түстағы коғамдык, саяси-әлеумет- 
тік калпы сез болады. 1913 жылғымен салыстырғ- 
анда, казактын саны 1926 жылы 13 пайыз кеміп 
кеткендігі айтылған, керісінше, орыс 15 пайызға 
көтерілген. Кадр мәселесінде де осы жағдайлар- 
дың соншалыкты ауыткуларжа ұшырап, тез өзгеріп- 
кұбылып отырғандығы байкалады. Мысалға 1927 
ж. Орталык Аткару Комитетінін 151 мушесінің 92 
адамы казак болса, 1929 жылға дейінгі екі жыл 
аралыкты адам танкаларлыктай кұлдырауға ұшы- 
рап, кырыктан сәл-ак астамы калады. Ал бул ба- 
ғыттын кенестік кұрылыс кұлағанға дейін (1991) 
жалғасын тапканы белгілі. Сәл нәрседен шу шы- 
ғарып, байбаламға айналдыруды орыс ұлтшыл- 
дығы сол тустын езінде-ак әдет етіп алған екен; 
жергіліктендіру ісіне теріс карап, әр түрлі сылтау, 
айлалармен кедергі-кеселін көп тигізеді, ұлттык 
кайраткерлердін әрбір жаналыкка умтылысы -  
орыска карсы істелген шара деп бағаланады, онын 
сырын ұғынғандарды жау санап, акыры опат етіп 
тынады. Ә. Қазакстанда туратын ұлттардын бар- 
льгы едцін курылыс жумыстарына, мәдени, шару- 
ашылыктары ісіне толык катыстырылуы кажет деп 
санайды, оны ездерінін міндеттеріне санап, соны 
жүзеге асырудын жауапкершілігін сезінуі тиіс 
екендігін айтады: «Қазакстанда жиырмаға жакын 
ұлт енбекшілері де кулдыктан кутылып, теңдікке 
жетті. Казак мемлекеті жалғыз-ак казак енбекші- 
лері үшін десек бутіндей кате болар еді. Казак- 
стан үкіметі казак енбекшілеріне кандай болса, 
карамағындағы болтан ұсак ұлттар енбекшілеріне 
де сондай. Жергілікті халыктын кепшілігі казак 
болғаннан екімет казак еңбекшілері атына койыл- 
ған» деп, тек орыстык мүддені емес, ел баскару- 
да да, енбекте де теңдіктін сакталуын калайды. 
Сол дәуірдін килы-килы жағдайларын елестететін 
бұл енбектін кейде өз кезінін саяси ыкпалынын 
курсауынан шьға алмай жазылғаны рас. Бул ыкпал 
кептеген каламгерлерді ез сөзін айткызуға еріксіз 
мойынсундырды: тәркілеу, ултшылдыкка шабу- 
ыл, жікшілдік коздыру, зиялыларды бірін-біріне 
айдап салу сиякты ағымдардан каншалыкты бой- 
ларын аулак салғанымен, ыктырмай, дегеніне
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көндірмей қоймайды. Дегенмен Ә. көкейіңде жүр- 
ген ойларын шет жағалап болса да, ебін тауып 
сыртқа шығарып, жеткізе алған.

Т. Әкім.
«ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР МОСКВА ТУРАЛЫ»
( « К а з а х с т а н ц ы  о М о с к в е » ) ,  жинақ. 1997 
ж. Мәскеудің 580 жылдық салтанатына байланыс- 
ты «Русский раритет» баспасында жарық көрген 
арнайы басылым. Көлемі 31 баспа табақ, таралы- 
мы 100 дана. Кітапты әзірлеген Қазақстан 
Республикасының Ресей Федерациясындағы 
елшілігі. Редакция алқасын басқарған -  Төтенше 
және өкілетті елші, саясаттану ғылымының док- 
торы Т. А. Мансуров. Жинақта мемлекет басшы- 
ларының, көрнекті саясаткерлердің, мәдениет, 
енер, әдебиет қайраткерлерінің, ақын-жазушылар- 
дың (Жабаев, Жансугіров, Бекхожин, Ерғалиев, 
Жароков, Сулейменов т. б.) елеңдері берілген 
(барльғы 49 автор). Соның ішінде жазушы С. Ми- 
халковтың Ә. туралы айтқандары назар аударар- 
лық. Кітапты безендіру ісіне фотосуреттер пайда- 
ланылған, ішінде Ә-тің суреті де бар.

Б. Мөкішев.
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТІ», библио- 
графиялық көрсеткіш, 1946-1957 ж. қамтыған. 1958 
ж. казақ және орыс тілінде жарық керген. Қурас- 
тырғандар -  Е. Айтбаев, С. Ақашев, С. Ақынжанов, 
В. Андронников т. б. Қазақстан жазушыларының 
жеке кітап болып шыққан шьғармалары, әдеби жи- 
нактары, олардың емірі мен шығармашылығы тура
лы жазылған материалдар, әдебиеттану жөнінде 
жарияланған еңбектер енгізілген. Ә-ке арналған 
бөлімде жазушының өмірі мен шығармашылығы ту
ралы қысқаша мәлімет, негізгі шығармаларының 
тізімі, шығармалары жөніңде жазылған сын мақала- 
лар мен өмірбаяны туралы жазылған материалдар 
берілген. Соңдай-ақ жазушының аудармалары, ба
ска авторлармен бірлесіп жазған туындылары, ре- 
цензиялары, редакциясымен шыққан кітаптар 
жөніңде де мәліметтер көрсетілген. Жалпы көрсет- 
кіште Әуезовтің есімі 68 рет аталған. Кітаптың келемі
48,5 баспа табақ, таралымы 5 мың дана. н. Ақбай.
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨРКЕМӨНЕРІ», жазушы- 
ның мақаласы. 1935 ж. «Социалды Казахстан» га- 
зетінің 20 казандағы, «Қазақ әдебиеті» газетінің 
24 казандағы сандарында шыккан. Шығарма Ка
зак КСР-нің 15 жылдык мерекесіне орай жазыл- 
ған. Алғашкы бөлігінде бурынғы ултшылдардың, 
алаш мушелерінің Казахстан көркемөнеріне ти- 
гізген пайдасынан зияны көп болды деген ойлар 
айтылған. Буған 30-жылдардың идеологиялык та- 
лаптары мен жазушының 1930-32 ж. НКВД тур- 
месінде тергелгенінің, «ұлтшыл» деп айыпталғаны- 
ның, 3 жыл шартты мерзімге кесілгенінің әсері бар. 
Казахстан өнерін социалистік хурылыстың жемісі 
деп, драма театрының, опера және балет театрла- 
рының хұрылып улкен табыстарға жеткенін мысал- 
ға алған. Облыстых театрлардың хурылып, жеміс- 
ті еңбек ете бастағанын, олардың ішінде Шығыс 
Казахстан облыстых театрының ерекше табыстар- 
ға жеткенін айтхан. Казахстанға театр кадрларын 
дайындауға Мәскеу, Ленинград консерватория- 
сы мен өнер институты жанынан арнайы хурыпған 
шеберханалардың улкен көмек беріп жатханы ес- 
керілген. Әсіресе би-балет енерінің кдлыптасуыңда

ресейліктердің кемегі көп болды дейді. Казах 
операсының халыптасуы жайында «Айман -  Шол- 
паннан» «Кыз Жібекке» шейін журген жолын алғ- 
анда ханшалых улкен жаңғыру, ерлеу-озу бар, 
соны көрейік дейді. Осы салада хазахтың ән му- 
зыкасын пайдаланудағы табыстар мен кемші- 
ліктерді көрсеткен. Бул бағыттағы іздену, экспе
римент жасау жолдарын усынған. Әншілік дарыны 
басым К. Байсейітова, М. Ержанов, актерлік да
рыны басым К' Жандарбеков, К. Вайсейітов, Ш. 
Жиенхуловаларды бөліп атаған. Симфониялых 
оркестрдің кейде әнші-актерлерді дауыспен ба- 
сып, әлімжеттік жасайтынын ашых айтхан. 
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨНЕРІ» ( « И с к у с с т в о  К а 
з а х с т а н а » ) ,  жазушының махаласы. 1935 ж. 17 
хаңтарда «Советское искусство» газетінде шых- 
хан. Сол жылдардағы дәстурлі сарынмен Казах
стан енерінің табыстарын жаңа өлкелік комитет- 
пен, Мирзоян, Исаев есімдерімен байланыстыра- 
ды. Казахстан укіметінің басшылығыңда Мирзоян 
турған кездегі көптеген жетістіктердің, хоғамда 
«жылымых» мезгілдің болғаңцығы тарихтан белгілі. 
Бұрыннан бар мемлекеттік драма театрының хата- 
рына мемлекеттік музыка театрының. Семей, Пет- 
ропавл. Орал, Шымкентте облыстых хазах, орыс 
драма театрларының хосылғанын, музыка-театр 
комбинат-техникумының ашылғанын, Мәскеу, Ле
нинград халаларында 2 театр-шеберхананың Казах
стан ушін 25-30 маман дайындайтынын хабарлай- 
ды. Казах драма театрының алғашхы 9 жылдығы 
табыстарын айта келіп, Б. Майлиннің «Майдан», 
Ж. Шаниннің «Шахта», I. Жансугіровтың «Кек» пье- 
саларын хоюы театрдың жаңа совет тахырыбын 
игеріп, сапа жағынан ілгерілеуі дейді. Кейінгі жыл- 
дары театр тек хазахша пьесаларды ғана емес, 
аударма пьесаларды да игерді. Театрдың актерлер 
ужымы 9 жыл ішіңде улкен таланттар -  Е. Өмірзахов, 
Қ. Куанышбаев, С. Кожамхулов, М. Шамовалар- 
ды шығарды дейді. Әрі харай бастауын экспери- 
менттік музыка, хореографиялых студиядан ала- 
тын Казах музыкалых драма театры 1933-34 ж. 
сілғаш Ә-тің «Айман -  Шолпан» тарихи комедиясын 
хойып, бірден кутпеген жетістіктерге жетхенін ай- 
тады. Балет пен опера өнері саласыңда Е. Бруси
ловский мен И. Коцыктың еңбегін және Шаниннің 
керкемдік жетекшілігін, К- Жандарбеков пен Ә. Ка- 
шаубаевтың орыңдаушылых шеберлігін жоғары ба- 
ғалайды. Байсалды ғылыми-зерттеу жумыстары- 
мен театр-музыка комбинатының ғылыми-зерттеу 
кабинет! айналысып, Затаевичтің т. б. зерттеуші- 
лердің еңбектерін нотаға тусіруде көп куш жумсап, 
нәтижелі жумыс атхарып жатхан жоғары білімді, 
профессионал маман А, Жубановтың еңбектерін 
ерекше дәріптеген.

Р. Бердібай.

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҢА КӨКТЕМ» ( «Новая  
в е с н а  К а з а х с т а н а » ) ,  жазушыныңмахаласы. 
«Правда» газетінің 1955 ж. 30 сәуірдегі санында 
шыххан. Казахстандағы тың жене тыңайған жер- 
лерді көтерудің екі жыддығына орай жазылған. Тың 
кетерудің маңызын айта келе, тың игеру жумысы- 
ның аухымы мен хархыны өнеркәсіп хурылысы, мал 
шаруашылығы, мәдени хурылыс сияхты маңызы 
темендеу салалардың дамуын шапшаңдатар еді 
дейді. Одан әрі махалада колхоз, совхоздар саны- 
ның өсуі, партия тапсырмасын орындаудағы халых- 
тың хажырлы еңбегі, тың игерушілердің хиыншы- 
лыхтарды жеңіп шығуы жайында сөз хозғалған.

Р. Ыкыласав



«ҚАЗАҚТАР» ( «Каз ахи») ,  анықтамалық. Казак- 
стан даму институты казак жэне орыс тілдерінде 
1998 ж. шығарған, Кітап 9 томнан турады. 1-том 
«Тарихи окиғалар», 2-том «Тарихитулғалар», 3-том 
«Шежіре», 4-том «Асыл сөз», 5-том «Ата салт»,
6-том «Казак» сөзінің шығу төркіні туралы», 7-том 
«Казакстан һәм казактар хакында», 8-том 
«Атажурт», 9-том «Библиография» деп жіктелген. 
Эр том ӨЗ саласы бойынша танымдык мағлумат- 
тармен таныстырады. Мысалы, 1-томда 1997 ж. 
Ә-ТІҢ туғанына 100 жыл толуын ЮНЕСКО көлеміңде 
тойлау туралы (204-206-беттер); 2-томда Ә-тің 
өмірі мен шығармашылык кызметі жөнінде энцик- 
лопедиялык макала (194-196-беттер); 4-томда 
Ә. айткан асыл сөздер (11, 25, 41, 45, 50, 56, 58, 
72, 80, 100, 101, 137, 165, 179-181, 203, 204, 208, 
210, 231, 234, 278, 293, 294, 297, 301, 305, 335, 
345-346-беттер); 9-томда Ә. туралы библиогра
фия (193, 239-242) бар. Басылым Казакстантану 
мәселесімен шуғылданушыларға арналған, тара- 
лымы 3 мың дана.

Н. Баутан.
«ҚАЗАҚТЫҢ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ», жазушының 
макаласы. 1957 және 1961 ж. шыккан 2 томдык 
«Казак ССР тарихының» 1-томының «Казак хал- 
кының XV-XVII ғ. мәдениеті» тарауына жазған 
(212-228-беттер). Макала «Еңбекжырлары», «Әдет- 
ғурып жырлары», «Ертегілер», «Батырлар эпосы», 
«Әлеуметтік-салттык поэмалар», «Акын, жыраулар, 
суырыпсалма акындар, жыршылык дәстур» деген 
такырыптарға бөлінген. Ә-тің 20-жыддардың ор- 
тасынан бастап жариялана бастаған фольклор мен 
халык ауыз әдебиетіне арналған ғылыми-зерттеу 
макалаларының, монографиялык еңбектерінің 
негізінде жазылған макала. Кітап талагттарына сай 
казактың ауыз әдебиеті жайлы 50-жылдардағы 
фольклортану ғылымының даму дәрежесінің ең 
жоғары деңгейінде жазылған. Еңбек жырларына 
төрт түлік мал, казак халкының мал өсіру тәжіри- 
бесіне катысты макал-мәтелдерді, елең-жырлар- 
ды, наурыз елеңдерін жаткызып, ішкі табиғатта- 
ры жайында кыска түсінік берген. «Әдет-ғүрып 
жырлары» такырыпшасыңда бурынғы еңбектерінде 
кең келемде карастырылған діни сенімге, әдет- 
ғүрыпка катысты жанрларды (беташар, жар-жар, 
жоктау т, б.) атап, кейбіреулерін кыскаша тадцап 
түсінік берген. Ертегілерге арналған белімде жанр- 
ға тарихи шолу жасап, сюжеттерінің интернацио- 
налдык сипаты жайында айткан. Ертегілерді жанр- 
лык ерекшеліктеріне карай хайуанаттар жайын- 
дағы, киял-ғажайып, турмыска байланысты, шын- 
шыл, әзіл-сыкак ертегілеріне жіктеген. Әркайсы- 
сының мағыналык, такырыптык ерекшеліктерін 
ашкан. Батырлар жыры «Алғашында,,, «жоктау» 
тәрізді кыска өлеңдерден турған. Жоктаудың көп 
өлендері эпостык шығармалардың жеке бөлімде- 
ріне уксайды» деген. Сонымен катар батырлар 
жырына «Ер Тестік», «Куламерген» сиякты ертегілер 
де негіз болған деген тужырым жасаған. Батыр
лар жырларындағы окиғаларды тарихпен байла- 
ныстырып, «Кобыланды», «Алпамыс», «Камбар 
батыр», «Ер Тарғын» эпостарын арнайы талдаған. 
Батырлардың тулпары жайында таратып айткан. 
Әлеуметтік-салттык поэмалар такырыбында тур- 
мыс-салттык, лирикалык поэмаларды такырыптык, 
көркемдік турғыдан талдап, «Козы Керпеш -  Баян 
сулу», «Кыз Жібек», «Кулше кыз», «Назымбек», 
«Сулушаш», «Макпал кыз», «Калан» т, б. жырлар 
жайында айтылған, Макал-мәтеддер такырыптык,
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әлеуметтік турғыдан талданған. Шешендік өнер 
жайында бірер мысалмен токталған. Макаланың 
соңында акын, жыршы, жырау тулғаларын талдап, 
дәл, накты аныктамалык ойлар айткан.

Р. Бердібай.
«ҚАЗАҚТЫҢ ӘДЕБИ ТІЛІ ТУРАЛЫ», жазушы- 
ның макаласы. «Әдебиет және искусство» журна- 
лының 1954 ж. 4-санында шыккан. «Пікір алысу 
ретінде» деген ескертпемен берілген. Макала И. 
В. Сталиннің «Тілтану ғылымындағы марксизм» 
еңбегінің шығуына орай жазылған. Бул еңбек 
кеңестік тілтану ғылымында үлкен мәселе көтер- 
ген, тілшілермен бірге әдебиетшілер, тарихшылар, 
филологтар, педагогтар т. б. мамандык салала- 
рының екілдерінің катысуымен диспутка айнал- 
ған макала болатын. Ә. Сталиннің тіл мен ой жай- 
ындағы пікірлерін куптай келе, А. С. Пушкиннің 
орыс әдеби тілін дамытудағы рөлі жөнінде кунды 
ойлар айткан. Әдебиет тілін алсаң -  халыктың 
әдебиеттенген тілі, ал әдебиеттенген тіл де -  ха- 
лыктың тілі, себебі әдеби тіл бір дәуірдің бір-ак 
жазушысымен бірге туып кана коймайды деп, 
әдеби тілдің табиғатына ой жүгірткен. «Казактың 
әдеби тілі Абайдан басталады» деген тужырым- 
дарға дау айтып, көне эпостағы, тарихи жырлар- 
дағы, Букар жырау, Махамбет, Алтынсарин т. б. 
әдеби тіл бастауларына токталған. Абайдың тілі 
тек Шығыс Казакстан казактарына ғана тән емес, 
бүкіл казактың тіл байлығын толығынан меңгер- 
ген тіл екенін мысалдармен дәлелдеген. Тілді 
зерттеудегі кемшіліктер туралы пікірін жалғасты- 
рып, әдебиет шығармаларының тілін сөз ету ғылым- 
дык дәрежеге жетпей келеді, әдебиет тарихшы- 
лары да бул мәселеге жете бойлап, нактылы 
ғылымдык тексерулер жасап жүрген жок деген 
корытындыға келген.

Р. Әбдігүлов.
«ҚАЗАҚТЫҢ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ БАСПАСЫ- 
НЫҢ БАС РЕДАКТОРЫ ЖОЛДАС Ғ. ОРМА-
НОВҚА», жазушының рецензиясы. Ә. өзінің каты- 
насуымен жарияланған Абайдың барлык шығарма- 
ларын текстологиялык жағынан түпкі калпыңда бе- 
руге зор жауапкершілікпен караған. Уакыт еткен 
сайын жаңаша танып, сыры тосын уғынылған көпте- 
ген сездер мен кейбір өлең жолдарын түзеп, жа- 
ңартып отырған. Осындай әрекетті Казак мемле- 
кеттік керкем әдебиет баспасында шыккан Абай 
шьғармаларының колжазбасына 1952 ж. 27 мамыр- 
да жазған көлденең пікірінен де ушыратамыз. 
Муңда жазушы соңғы жылдары өз тарапынан анык- 
таған Абайдың 14 сөзін тузетіп, езгерту енгізген.
А. С. Пушкиннен аударылған «Хатыңнан жаксы уғын- 
дым сездің бәрін» өлеңінің орны ауысып жургенін 
аныктап, оны «Таңғажайып бул калай хат» елеңінен 
кейін коюды ескертеді, сөйтіп бул өлең өзінің заң- 
ды орнына орналастырылып, калпына келтірген. 
Макала Ә-тің «Абайтанудан жарияланбаған мате- 
риалдар» жинағыһща бірінші рет жарияланған.

Н. Акбай.
«ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЛАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНЕ  
АШЫҚ ХАТ», жазушының макаласы. Ташкентте 
шыккан «Шолпан» журналының 1922-23 ж. 2-3- 
санында (5-7-беттер), кейін жазушының 12 том
дык шығармалар жинағының 11-томында (26-28- 
беттер) жарияланған. Соңыңда «Баскарма атынан 
Мухтар Әуезов» деп кол койған. Ә. 1922 ж. кара-
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ша айының аяғында Ташкент қаласына келіп, 
САГУ-де еркін тыңдаушы болып әрі «Шолпан» жур- 
налының редакция алқасының мүшесі болып 
істеген. Журналда Ә-тің бірнеше көркем туыңды- 
лары мен мақалалары жарық көрген. Солардың 
алғашқысы -  осы мақалада «әдебиеттің бір сүй- 
ектің діңгегі газет-журнал екенін», әдебиет арқы- 
лы баспасөз «елдің қисығын түзейтін тез, терісін 
көрсететін айна, ойы менен көңілін білім жарьғы- 
на қарай айдайтын айдаушы екендігі» туралы ав
тор таратып тусіндіреді. Баспасөздің әлі ол мін- 
детін өз дәрежесінде атқара алмай келе жатқа- 
нын, қазактың өсекқумарлық, мақтаншақтық мі- 
незіне ыңғайлы сөздерді ғана өрістетіп отырға- 
нын сынап, халыққа терең тәрбие берерлік әде- 
биеттің “таза буйымдарына» көбірек көңіл бөлу 
кажеттігін ескертеді. Жаңадан шыға бастаған 
«Шолпан» журналының осы бағыттағы міндеттерді 
іске асыруды мақсат етіп отырғанын айтып, бас- 
карма журналдың іліми һәм әдебиет бөлімдеріне 
лайықты мақалаларды жіберіп туруын казак жазу- 
шыларынан суранады деп өтініш білдіреді.

К. Сыздыков.
«ҚАЗАҚТЫҢ ӨЗГЕШЕ МІНЕЗДЕРІ», жазушы- 
ның макаласы. Бұл жазушының баспа бетіндегі 
ең алғашкы макаласы 1917 ж. Ташкентте шығып 
тұрған «Алаш» газетінің 30 наурыздағы 16-санын- 
да жарияланған. Кейін 1990 ж. «Лениншіл жас» 
газетінің 27 шілдедегі 143-санында, «Жібек жолы» 
журналының 1991 жылы 3-санында басылды. Жа- 
зушының «Таңдамалысына» енген (1997, 326-327- 
беттер). Макала соңында «Семей семинариясын- 
да окитын Аймауытов һәм Әуезов» деп кол кой- 
ған. Бұл макаланы неге екені белгісіз, бәлкім, сол 
жылдары ол газет колдарына тимегендіктен де 
болар, екі автор да еш жерде атамайды. Ж. Айма
уытов 1928 ж. «Анкетаға жауабыңда» ең алғаш бас
па жүзіне шыккан сөздері 1917 жылғы «Сарыарка- 
да» басылганын жазады («Бес арыс», А., 1992, 379- 
бет). Ә. те алғаш баспа бетін көрген макаласы 
ретінде «Сарыаркддағы» (1917, 5.09) «Адамдык не- 
гізі -  әйелді» атайды. Макала сол кезеңде казак 
арасындағы көкейкесті ірі коғамдык кубылыстар- 
ды козғап, халыктың тұрмыс-тіршілігінің өзекті 
жағдайларын, соған ауыртпалык түсіріп, кесір 
келтіріп отырған казак ішіндегі «ұйымсыздык, 
күндестік, паракорлык, партия, әділетсіз билік, 
әйелдің жолы деген сиякты» түрлі кесел-кемшілік- 
терді тізіп, мінеп, соның түпкі негізі, тамыры кай- 
дан тарағанын, одан кутылудың амал жолын іздеу- 
ге бағытталған. Осы «терең сауалды жұрттың есіне 
салып, журекті кыздырып», баспасөз бетінде пікір 
алысуға шакырады. Ерте уакытта казак елі ұйым- 
шыл, ері жауынгер, биі әділ, намыскор, адамы әрі 
бітімді, кайратты, сауыкшыл болған екен. Қазір 
«казактың улттык калпы өзгерілді. Тізгін максаты 
баска, ниеті шалғай, суык бауыр жаттың колына 
тиді» деп, әсіресе соңғы кездері казак арасында 
epic алған жікшіддіктің, әке мен баланың партияға 
таласып, жауығуының негізгі себебін отаршылдык- 
тың зардабына тірейді. Ендігі «жалғыз-ак үмітіміз, 
каруымыз -  окь>ғандарда». Солар өздері улгі бо
лып, жастарды надандыктан куткарып, «адамшыл- 
дыктың жарык жағына сүйреуге міндетті» деген 
түжырым айтады.

К. Сыздиіов.

ҚАЗАҚТЫҢ ПРОЛЕТАР ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ 
АССОЦИАЦИЯСЫ (Қ а з А П П), шьғармашылык 
ұйым. Қазакстаңда 1925 ж. 12 маусымда курылды. 
«Партияның көркем әдебиет саласыңдағы саясаты 
туралы» шешімдерімен каруланып, жаңа заман 
әдебиетінің үстемдігін күшейту үшін «буржуазия- 
шыл-ұлтшыл» жазушыларды әшкереледі. 1930-32 
ж. турпайы социализмге бой алдырып, біркатар 
кателіктерге жол берді. «Үлтшылдыктың калды- 
ғымен» күресуді желеу етіп, жазушылардың өзара 
айтыс-тартыска түсуіне, жікшілдікке салынуға урын- 
дырды. Ә. «Қаэак әдебиетінің тарихын жасау 
мәселелері» атты макаласыңда Қазакстандағы жас 
әдебиеттану ғылымының дамуын ерекше бөле ай
тып, оның «өсу жолында зиянды, контррево- 
люцияшыл ұлтшыдцыктың теріс әсерін немесе жал- 
ған солакайшылыкты жамылған ҚазАПП кезіндегі» 
катерлі бағыттың әсерлерін атап көрсеткен. 
«ҚАЗАҚТЫҢ ТҮҢҒЫШ ЭПОПЕЯСЫ», жинак. 
1957 ж. Қазак мемлекеттік көркем әдебиет баспа- 
сынан шыккан. Редакторы -  I. Есенберлин. Ә-тің 
«Абай» және «Абай жолы» романдары туралы 1957 
ж. наурыз айында өткен шығармашылык конфе- 
ренцияның материалдары топтастырылған. Сегіз 
ғылыми-зерттеу еңбекте эпопеяның жанрлык си- 
паты, Абайдың өмір сүрген дәуірі, халык өкілде- 
рінің бейнеленуі, негізгі образдар, әйел образда- 
ры, көркемдік ерекшеліктері, казак әдеби тілін 
дамытудағы шығарманың рөлі сиякты кесек-ке- 
сек мәселелер карастырылған. Ал М. Қаратаев 
«Қазактың тұңғыш эпопеясы» деп, төрт романға 
бірінші айдар такты. Кітаптың көлемі 9 баспа та
бак, таралымы 5 мың дана.
«ҚАЗАҚТЫҢ ХАЛЫҚ МУЗЫКАСЫ МЕН ТЕАТ
РЫ», жазушының макаласы. «Қазак әдебиеті» 
газетіңде 1936 ж. 5 мамырда шыккан. «Әуез улы 
Мухтар» деп кол койған. Қазак мемлекеттік музы
ка театрын мәдениеттің жаңа тарихи кубылысы 
ретінде кабылдай отырып, Ә. оның өзіндік ерек- 
шелігі ретінде халык музыкасына сүйенетіндігін 
атап көрсетеді. Осы себепті автор жас ұжымның 
жумысын бағалаудан бурын казак әндері мен куй- 
лерінің жанрлык, образды-такырыптык, стильдік 
мазмунының байльғын жан-жакты саралап береді. 
Музыкалык театрдың шығармашылык бетін ашу 
үстіңде ол сол кезде койылған барлык спектакль- 
дерді («Айман -  Шолпан», «Шуға», «Қыз Жібек», 
«Жалбыр») көрсетіп, бул театрдағы әншінің ерекше 
типін көрсетіп, симфониялык оркестрдің кызметі 
мен мәртебесін айкындайды. Хореография сала- 
сындағы алғашкы адымдарды куптайды. Буның 
бәрі авторға корытындыда музыка театры музыка 
мәдениетінің бугінгі сатысында казактың халык 
өнерінің үлкен жиынтык белгісі боп отыр (музыка 
театрының жай-куйі, ізденуі осындай), музыка те
атры осындай барлык талап, табыстары аркылы 
енді сахнасында нағыз толык унді операны коюға 
жакындап кеп отыр деп айтуға мумкіңдік берген.

А. Омарова.
«ҚАЗАҚФИЛЬМ», киностудия. Кинохроника сту- 
диясы (1934) мен көркем фильмдер студиясының
(1941) негізінде 1944 ж. Алматы көркем фильм
дер киностудия болып курылды. Сотые жылдары 
Алматыта көшірілген «Мосфильм» жене «Лен- 
фильм» кинофильмдерімен коса Орталык 
б ір іккен көркем фильмдер киностудиясының 
(ЦОКС) курамына енеді. 1960 жылдан бастап 
«Қазакфильм» деп аталды. 1984 ж. Ш Айманов- 
ТЫҢ есімі берілді. 1996 жылдан «Қазакфильм»



кинофабрикасы к,ұрылды. 1945 ж. «Абай әндері» 
фильмін түсіріп (сценарийін жазған Ә., режиссері 
Г. Рошаль, операторы Г. Пышкова), ұлттық кино 
өнерінің дамуына жол салды. Әдеби шығарма- 
ларды экрандау кең қанат жайды. Бұл кезеңде 
Ә-тің бірнеше туыңдысы негізінде кинофильмдер 
түсірілді, Үлы жазушының «Өскен өркен» романы 
бойынша «Шыңдағы шынар» (1965, режиссері С. 
Қожықов, сценарийін жазған Қ. Мүхамеджанов, 
операторы А. Ашрапов), «Көксерек» (1973, режис
сер!^ Т. Өкеев, сценарийін жазған А. Кончалов
ский), “ Қараш-Қараш» (1969, сценарий авторы 
Ә. Тарази, режиссер! Б. ІІІәмшиев) көркем фильм- 
дер! экранға шықты.

Г. Қурманғаликызы.
ҚАЗАН, Татарстан Республикасының астанасы. 
Оның !ргесі Ед!лд!ң сол жағалауында 13 ғасыр- 
дың ек!нші жартысында қаланды. Алтын Орданың 
ыдырауы себепт! осында Еділ-Кама бұлғарлары- 
ның хандығы құрылды. Оның алғашқы ханы Үлы 
Мухаммед (1438-43), оның баласы Махмүтек 
(1445) болды. Алтын Орданың әлс!реу!н пайдала- 
нып. III Иван 1487 ж, 9 маусымда Қазанды басып 
алды. Әли Ханды түсіріп, орнына оның ІнІсІ Мухам
мед Эминді қойды, ол Иванның қолжаулығына 
айналды. Осыдан бастап Қазан 521 жылға дейін 
вассалдық тәуөлсіздікте болды. Эмин өлгеннен 
кейін (1518), Қасымов кнәздігінің ханзадасы Шаһ 
Али таққа отырды. Оны 1521 ж. Қырым ханының 
ІнІсІ Сақып Керей қулатып, орнына хан бодды. Ол 
Қырым, Астрахан хандықтарымен, Ноғай Орда- 
сымен одақтасып, Түрік-Қырым Одағына кірді же
не 1524 ж. Түркияның протектораттығын қабылда- 
ды, ол 1524-49 жылдар аралығында таққа иелік 
етті. Бұдан қауіптенген IV Иванның 1545-52 жыл- 
дары жүргізген жорықтары Қазанды алумен аяқ- 
тадды, 19 ғасырда Қазан жаңа еркендеу дәуіріне 
иек арта бастады. Онда оқу орындары, соның ішін- 
де университет (1804) ашылды. Орыс пен татар- 
дың кептеген белгілі ғалымдары, ақын-жазушы- 
лары осы университетте білім алды. XIX ғасырдың 
екінші жартысында Қазан өнеркәсіп және мәдени 
орталықтардың біріне айналды. Әсіресе жиырма- 
сыншы ғасырдың басында казақ кітаптарының 
көпшілігі осы Қазан баспаларында басылып шық- 
ты. Ауыз әдебиетінің үлгілерінен бастап әр сала- 
даты еңбектер жарық көрді. Қ. Сырғалиннің «Өне- 
ге», «Қазақ балаларына жәрдем», «Қазақ әліппе 
кітабы», М. Қашымовтың «Әдеб», «Ақыл кітабы»,
А. Жандыбаевтың <>Жас ғүмырым», А. Маметулы- 
ның «Әбрият» секілді мектеп оқушыларына арнал- 
ған кітаптары мен С. Көбеевтің «Қалың мал», 
С. Сейфулиннің «Өткен күндер» тәрізді кептеген 
кітаптарды айтуға болады. Мұндай басылымдар 
жүздеп саналады. Кейін Ә-тІң де шығармалары 
татар тіліне аударылып басылды. Осылардың 
Ішінде «Абай жолы» эпопеясының басылымы ерек- 
ше орын алады. ^

ҚАЗАНҒАПОВ Бекмағамбет Телегенулы (1952 ж. т.), 
суретші-безендіруші. Алматыдағы Орталық мем- 
лекеттік және Астанадағы тарихи-этнографиялық 
муражайларды, Алматыдағы Қ. Сәтбаев, Семей 
мен Жидебайдағы Абай, Торғайдағы А. Байтұр- 
сынов пен М. Дулатов, ЬІ. Алгынсарин, СемейдегІ 
«Алаш арыстары -  М. Әуезов», Бөрілі мен Алма- 
тыдағы М. Әуезов мұражай-үйлерінің керкемдеуі 
мен безендіру, қалпына келтіру жумыстарына 
жетекшілік етті.
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ҚАЗАН КІТАПХАНАСЫ, ғылыми-ағарту мекемесі. 
Қазан қаласындағы мемлекеттік университеттің 
ғылыми-кепшілік кітапханасында Ә-тІң 30-жылдар- 
да жарық көрген, баспалардан латын әрпімен шық- 
қан кітаптары муқият сақталған. Олар мыналар: 
1926 ж. пьесалар конкурсыңца бас бәйге алған Ә- 
тің «Қарагөз» атты үш перделі, алты суретті пьеса- 
сы Семей губерниялық баспасынан шыққан. 
Келемі 81 бет. Жазушының 1930 ж. Алматыда ба- 
сылған, көлемі 32 бет еңбегі «Қазакстандағы 
улттар» деп аталады. Үлттардың революцияға 
дейінгі және кеңес заманыңдағы турмысы салғас- 
тырыла баяңдалады. Үлттық кадрлар даярлау про- 
блемасы сөз болады. Үлт өкіддерін мәдени өмірге 
кеңінен тарту туралы ой толғайды. КІтап мұқаба- 
сының сыртқы бетінде қызыл ту суреті желбіреп 
тур. 1930 ж. Қазақстан баспасынан шыққан кітабы 
«Жеткіншек» деген атпен жарияланыпты. Бұл кітап 
-  ересек жастар мектебіне арналған оқу қуралы. 
КөлемІ 196 бет. Бағасы 70 тиын деп жазылған. 
ЕлдегІ сауатсыздықты жойып, білім беру макса- 
тын көздөген. КІтап жазушының сол дәуірдегі пе- 
дагогикалық устаздық бір қырын танытқандай. 
1938 ж. Қызылорда қаласы Абайдың өлеңдер жи- 
нағын шығарды. Бұны даярлаған -  Ә. КөлемІ 401 
бет. Бул кітаптың бір данасы Абай муражайының 
қорында сақтаулы. Алматыда Қазақ керкем әде- 
биет баспасында 1935 ж. Ә-тің «Ескілік көлеңке- 
сінде» кітабы жарық көрді. Кітапқа: «Қыр әңгі- 
мелері», «Қыр суреттері», «Қорғансыздың күні», 
«Оқыған азамат», «Кім кінәлі?», «Қаралы сулу», 
«Жуандық» сияқты көркем туындылары енген. То- 
ғыз суретті «Тартыс» пьесасы Қызылордада 1935 
ж. кітап болып басылған. Көлемі 127 бет. Бағасы 2 
COM 25 тиын. «Тас түлек» пьесасы мен әңгімелер 
жинағы 1935 ж. Алматыда жарық көрген. Келемі 
378 бет. Бунда: «Шатқалаң», «Іздер», «Қум мен 
асқар», «Білекке-білек», «Үш күн», «ТүнгІ сарын» 
т. б. туыңцылары енген. «Қараш-Қараш» -  1936 ж. 
басылған әңгімелер жинағы. КөлемІ 135 бет. Онда 
«КІнәмшІл бойжеткен», «Барымта», «Үйлену», 
«Кексерек», «Сеніп-жану» сияқты шығармалары 
бар. Ә. даярлаған «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» 
жырының нұсқасы 1936 ж. Алматыда басылған. 
КөлемІ 74 бет. Ә. өзінің осы кітапта жазғанына 
қарағанда, бул -  Жанақ-Бейсенбай нусқасы бол- 
са керек. 1938 ж. орталау, орта мектеп шәкірттері 
үшін «Әдебиет хрестоматиясы» кітабы шыққан. 
Әзірлеген -  Ә. Редакциясын басқарған Ә. Тәжі- 
баев, КөлемІ 174 бет. Бул кітаптар қазақ-татар ха- 
лықтарының рухани жақындығын, достық қарым- 
қатынасын байланыстырып турған қимас заттай 
көзге ыстық көрінеді.

М. Бейсенбаев.
ҚАЗЫНұрмухамедов(1896- 1918), әскербасы. 1915 
ж. Семей муғалімдер семинариясына оқуға түскен. 
Семинария шәкірттері түгедцей атты әскер қура- 
мына кіруге тілек білдіріп, Қ. сол жасақтың сар
дары болып сайланған. Әскери жаттығу кезінде 
бір топ КЫЗЫЛ әскер жасырынып келіп, Қ-ны атып 
өлтірген. Жерлеу кезінде Ш, Құдайбердиев, 
М. Дулатов, Р. Мәрсеков, кластасы Ж. Аймауы- 
тов т. б. кабірдің басында сөз сейлеген. Азалы 
мәжілістің есебі 1918 ж. 14 наурызда «Сарыарка» 
газетінің 14-санында жарияланған. Ә. пен Аймауы- 
тов Қ-ны білген, аралас-кұралас болтан. Олар
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“Абайдан кейінгі ақындар» деген мақаласында 
Қ-ның өліміне шығарылған Дулатовтың «Қайда 
едің?» атты өлеңін таддай келіп, бүл өлеңде «адам- 
ның жүрегіне жылы тиетін қасіретті, зарлы, сал- 
мақты эсер барын бағалаған.

Г. Әкім,
ҚАЗЫБЕК (Қ а 3 д а у ы с т ы Қ а з ы б е к; 1667- 
1764), би. Қазақтың атақты үш биі болған: Теле, 
Қазыбек, Әйтеке. Осылардың ішінде Қазыбекке 
«Қаз дауысты» деген қосымша ат жалғанған. Руы 
Арғын ішіндегі Қаракесек. Бул үш бидің атағы 
Тәуке хан тұсында жарқырап шықты. Тәуке Үлы 
жузге Телені, Кіші жүзге Әйтекені (Айтық), Орта 
жүзге Қ. биді тағайындады. Бұлар Тәуке тұсын- 
дағы белгілі заң кодексі «Жеті жарғыны» жасауға 
қатысты. Абайдың бірінші әйелі Ділдә Қазыбектің 
немересі Алшынбайдың улы Түсіптің қызы. Жазу- 
шы «Абай жолы» романыңда бул жайды: «Рас, езге 
құданың бәрінен жолы белек -  Алшынбай. Оның 
үлкен достығынан басқа өзі Арғынға белгілі Қазы- 
бек, ТіленшініңАлшынбайы. Бул атыраптағы казак- 
тык сдан үлкен аруағы жок» деп жеткізеді («Бел- 
белесте» тарауы). Қ. есімі жазушының зерттеу- 
лерінен және әр түрлі жазбаларынан да кездесіп 
отырады. Ac туралы жазбаларында Қ. асы ескі 
жол-жоралғымен істелген астардың бірі ретінде 
сез болады (№29-папка).

т. Әкім.
«ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ КҮЙІ», жазушының макаласы. 
Алғаш рет «Абай» журналының 1918 жылғы 9-са- 
нында жарияланды, кейін Ә. шығармаларының 50 
томдык толык жинағының 1-кітабыңца жарык көрді 
(1997, 110-112-беттер). Шығарма каламгердің 
«Казак, кашан жетіледі?» макаласымен сарындас.
1917-18 ж. казак елі дамудың жаңа сатысына 
кетерілудің алдында тұрды. Үлттык саяси партия 
калыптасты, біртұтас ұлттык дамудың бағдарла- 
масы жасалды, билік бұрын бодан болтан елдің 
колына тиді. Мұның барлығы казак өмірінде сер- 
піліс, сілкініс тудыруы керек еді. Іс жүзінде олай 
болмады. Қалың бұкара саяси-азаматтык белсен- 
ділік таныта алмады, енжарлыктан, кикілжіңнен, 
малдың күйін күйттеуден арылмады. Макалада 
осы керенеу-кердеңнің себеп-салдары жеке-жеке 
талданған. Ресейдің ішкі саяси-әлеуметтік жағ- 
дайы аумалы-текпелі күйдетұр, уакытша үкіметтің 
каукары азайып, пәрмені кетті, большевиктердің 
өкімет басына келуге мумкіндігі молайды, казак 
зиялылары мен Алаш кайраткерлері «Қызыл тер- 
рордың» казак еліне жаксылык әкелмейтінін біліп 
тұр. Міне, осы туста, етпелі кезеңде казак жұрты 
калайда ретін тауып, автономиялык дербестікке 
кол жеткізіп калуы тиіс еді. Алайда ұлттык күрес 
іиайданында калың кауым тым енжарлык таныт- 
ты. Сондыктан Ә.; «Қасындағы іргелі көршісі кан- 
дай саясатты колданып отыр, достығы кандай, 
душпандығы кандай екенін білмесе, өз ішінде журт 
едім-ау деп ояну, сілкіну болмаса, онда не тіршілік, 
не жұрттык болады?» деп, намыска тие, камшы- 
мен оскандай етіп жазды. Бірак казак кайраткер- 
лері екіге жарылып, карама-карсы майданға шык- 
ты, бір-біріне бетпе-бет келді, сөйтіпұлттыктутас- 
тыкка жете алмады, соның нәтижесінде азамат- 
тык соғысты бастан кешірді. Бул айтылғаңцардың 
барлығын ой таразысына салып, Ә. енді окыған 
басшылар казактың азуына себеп болтан шетін

мінездерден сак болып, өзінің акылмен курған бір 
негізін темір казак кылу керек деп тужырым жа- 
сайды. Сейтіп автор казак окытандарын таптык, 
идеологиялык жікке бөлінбей, улттык мүдденің 
айналасына топтасута үндейді. Н. Оспантегі.
«ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РОМАНЫ», монография. Авто
ры -  Е. Лизунова. 1964 ж. Қазак КСР ҒА-ның бас- 
пасы орыс тілінде шытартан. Кітаптың эпиграфын- 
да «Мухтар Омарханулы Әуезовтің жаркын бейне- 
сіне арнаймын» деп жазылтан. Еңбек өз кезіндегі 
казак романын, оның социалистік реализмді да- 
мыту жолындаты негізгі мәселелерін талдаута ар- 
налтан. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясының жазылу 
тарихына, каһармандар бейнесін сомдау пробле- 
маларына, оны Орта Азия мен Қазакстан әдебие- 
тіндегі романдармен салыстыра карастырута көп 
орын берілген. Жеке тарауда эпопеяның шетел 
тіддеріне аударылуы туралы сөз етілген. Автор сон- 
дай-ак Ә-тің әдеби-сын еңбектеріндегі роман 
женінде айткан пікір-тужырымдарын ой елегінен 
еткізе отырып, жазушының жалпы әдебиеттану 
тылымынан да кернекті орын алатынын мактаныш 
сезімімен жазтан. Монографияның жауапты ре
дакторы -  Е. Ысмайылов. Келемі 25 баспа табак, 
таралымы 3030 дана.
«ҚАЗІРГІ РОМАН ЖӘНЕ ОНЫҢ ГЕРОЙЫ» (« С о-
в р е м е н н ы й  р о м а н  и е г о  г е р о й » ) ,  
жазушының макаласы. Алташ рет орыс тілінде 
«Литературная газетада» 1961 ж. 20 мамырда жа
рык көрді. Қазак тілінде 3. Қабдоловтың аудар- 
масымен сол жылы «Қазак әдебиеті» газетінің 26 
мамырдаты санында жарияланды. Орыс тіліндегі 
нускасы: жазушынын «Мысли разных лет» (1961, 
58-65-беттер); 5 томдык (М., 1975, 5-том, 534- 
541-беттер); 20 томдык (1985, 20-том, 316-323- 
беттер) шытармаларжинактарында, казак тіліндегі 
нускасы «Өскен еркен» романына алты сез ретінде 
(1962, 3-8-беттер); 12 томдык шытармалар жина- 
тына (1969, 12-том, 513-521-беттер) енгізілді. Қол- 
жазбасы жазушы архивінде сакталматан. Бул -  
жазушынын кезі тірісінде кунделікті баспасөз бе- 
тінде жариялантан сонты макаласы. Автор өзінін 
кейінгі жаза бастатан жана романы және онын 
кейіпкерлері жайлы ой-пікір толтаныстарын ортата 
салады. «Аяулы Абайыммен кош айтысканыма 
міне екі жыл; содан бері бүгінгі шындыктан шы- 
тарма жазсам деген ойдан бір күн ажырап көрген 
емеспін» деп бастап, казір өзін бейне бір тарихи 
музейде тасырлар мурасынын сыр-коймасын узак 
сарыла актарып, енді кектем күнінін нур-шуатына 
малынтан кен көшеге шытып, тул бойын, кескін- 
келбетін сол шуак жайлап, нур жайнатан кісі кей- 
пінде сезінетінін айтады. Жасынын улгайтанына 
карамай, өзін ширак, сергек, тебіренгіш, тегеу- 
ріңді сезінетінін, онын бәрі -  жана кейіпкерлерінін 
аркасы екенін айтып, атынан жарылады. Ал бас 
кейіпкер мәселесіне байланысты автор сол өз за- 
манына ылайык, дәуір жүгін көтере алар тултаны 
таңдап, таба білу кажет деп санайды. Байтак да- 
ланын еткен жарты тасырлык татдыр-тарихын копа- 
рып көрсетуде сәтті тандалтан улы Абай бейне- 
сінін, онын шытармашылык толтаныстарынын мол 
септігін тигізіп, жаксы жагдай жасатанын еске ала 
отырып, бүгінгі заман шындытын көрсету үшін де 
«жалпак дүниенін жан лебін жүрегімен утатын», 
шені жатынан емес, сана-сезім туртысынан «мінез, 
парасаты килы-килы улкен тултанын бейнесін жа- 
сау керек» деген пікірін ортата салады. Қаламдас



қауымды осы мәселелер төңірегінде ой бөлісуге 
шақырады.

К. Сыздьа<.ов.
ҚАЙДАР (Қ а й д а р о в) Әбдуәли Туғанбайүлы 
(1924 ж . т.), тіл зерттеуші, қазақ және ұйғыр тіл 
білімінің маманы, қоғам қайраткері. Филология 
ғылымының докторы (1970), профессор (1972). 
ҚазМУ-ды (1951), ҒА-ның аспирантурасын (1954) 
бітірген. Қазақстан Республикасы ҒА-ның акаде
мии (1983), республиканың еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері (1982). Ғылыми еңбектері туркітану, 
алтаистика мәселелеріне арналған, бұл салада 400- 
дей еңбегі жарияланды. «М. Әуезовтің «Абай 
жолы» романының жиілік сөздігін» шығаруға (1979) 
жетекшілік жасап, жауапты редакторы болды.

Ш. Сарыбаев.
ҚАИДОС, ру аты. «Абай жолында» жиі айтылып, 
аталып отырады. Олжайдың уш баласының ор- 
таншысы, оның алдында Айдос (Абайдың арғы 
атасы), одан кейін Жігітек пен Қайдостан Бөкенші, 
Борсақ тарайды. Олар Айдосқа қарайтын Ырғыз- 
байлар сияқты шұбартес емөс, момын, дау-жан- 
жалдан алыс журеді. Оның Бөкеншісінен Суйіндік, 
Сугір, оның балалары Асылбек, Әділбектің, Бор- 
сақтан Жетпіс пен Жексен, Құнанбай елтірткен Қо- 
дардың аттары аталады. Жігітекті -  Кішекең, Бө- 
кеншіні -  Бөбең деп атаған. «Бір Шыңғыс деме- 
сең, осы өңірде қыстаулық жерің аз емес, олқы 
емес еді ғой, мырза! -  деп Сүйіндік енді арала- 
сып еді. Құнанбай ілесе сөйледі. -  Ей, Кішекең, 
Бөбең, -  деп бастады. Жігітек пен Бекеншіні сыпа- 
йы айтқаңда осылайша «Кішекең, Бебең» десетін» 
(«Абай жолы», «Қат-қабатта» тарауы). Ал Қ. аты 
көбінше осы аталардың арғы тегі сез болғанда 
немесе ұран тастағанда ғана ауызға алынады.

Т. Әкім.
ҚАЙРАТ Мағауияулы Раев (1962 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, филология ғылымының кандидаты 
(2002). Ә. шығармашылығына арналған бірнеше 
ғылыми-зерттеу макалалардың авторы. “Үлтын 
сүюдің үлгісінде” (Қазақ әдебиеті, 1999, мамыр) 
Ә-тің 20 ғасыр басындағы казак әдебиетіндегі 
орны, алғашкы тырнакалды туындыларындағы 
әлеуметтік мәселелерге, “Мұңға оранған бакта” 
(2001) жазушының “Кексерек” әңгімесін жаңаша 
бағытта таддауға, “Табиғатпен тутастыкта” (2001) 
Әуезов шығармаларыңдағы этномәдени матери- 
алдардың шеберлікпен пайдаланылуы хакындағы 
тұжырымдарға, “Үлылар үндестігінде" (ҚР ҮҒА 
Хабаршысы. Филология сериясы, 2001) Дулат, 
Абай, Мухтар арасындағы танымдык, шығарма- 
шылык үндестіктерді ашып керсетуге ден койған. 
"Зерделі зерттеу: коғам талабы және тың тұжы- 
рымдар» (Кіт.: Асыл кызы халкының, А,, 2000) 
макаласында әуезовтанушы Ләйла Мұхтаркызы 
Әуезованың ‘‘Абай жолы” эпопеясына катысты 
жазушы лабораториясының шынайы табиғатын 
ашкан еңбектеріне сараптама жасалған.

Р.Әбдіғулов.
ҚАЙСЕНОВ Қасым (1918-2006), жазушы, парти
зан, Халык Қаһарманы (1995), Шығармаларында 
Үлы Отан соғысы такырыбын жазды. «Мұхаңның 
Киевтегі кундері» атты естелігінде Украинаның 
Ресейге косылғанына 300 жыл толу мерекесінде 
Ә-пен бірге болтан сәттерін баяңцаған. Салтанат- 
ты жиында Мухаңның орнынан асыкпай тұрып, 
мінбеге жакындай бере сөйлей жөнелгенін, әңгі- 
мені казак пен украин халыктарының сан ғасырға 
тамыр жайған жарасты достығы жайынан бастап.
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Тарас елінің казіргі сән-сәулетін, шалкыған дәу- 
летін, әдебиеті мен мәдениетінің гүлденіп отыр- 
ғанын ұлағатты жыр етіп шерткенін, Мұхаңның ға- 
жайып шебер шешеңцігіне украиңдык достар там- 
санып калысканын, сөйтіп бұл достык салтанаты 
біздің кеңілімізді өсіріп тастағанын мактаныш 
сезімменжазған(«Қазақәдебиеті, 1987, 27акпан). 
Соңцай-ак ұлы жазушы туралы «Туыстар ортасын- 
да» («Социалистік Қазакстан», 1967, 7 желтоқсан), 
«Тарас еліндегі табысу» («Егемен Қазакстан», 1997, 
29 сәуір) естеліктерін жариялады.
«ҚАЙСЫСЫН ҚОЛДАНАМЫЗ», жазушынын ма- 
каласы. Алғаш рет «Сарыарка» газетінің 1917 жыл- 
ғы 19 казандағы 17-санында жарияланған. Соңына 
«Мұхтар Әуезов» деп кол койған. Кейін жазушы
нын 12 томдык шығармалар жинағының 11-томына 
(1969, 9-10-6.), «Таңдамалы» шығармаларына (1997, 
328-329-беттер) енгізілген. Макалада халыктың 
сана-сезімінің оянып, есуіне ең кажетті мұктажы -  
ғылым-білім екендігі, оны игеріп, кең таратудың 
кейбір накты мәселелері арнайы сөз болады. Оңца 
казак мектептерінде, ғылым мәселелеріне байла- 
нысты еңбектерде бір келісім-кеңестің болмай 
жургендігін, ғылыми терминнің біркелкі, жалпыға 
ортак, бір калыпка түспей келе жаткандығы айты
лып, оның оку-ағарту ісіне, окулыктардың шығып, 
ғылымның елге таралуына нұксан келтіріп отырға- 
нын атап көрсетеді. Макала бұл женінде «орысша 
окыған ез машығына, мусылманша окыған ез ма- 
шығына тартпай, дәлелімен кай тілдің мағынасы 
орамдырак, кай тіл казактык өмір жөніне колайлы, 
осыны салыстырып, біреуін устау» керектігіне ой 
тастап, пікір алысуға шакырумен аякталады.

К. Сыздықов.
«ҚАЙТА ЖАСАРҒАН ДАНА АҚЫН» («Мудрый  
п е в е ц ,  н а ш е д ш и й  ю н о с т ь  свою») ,  жа
зушынын макаласы. 1938 ж. 23 желтоксанда «Ка
захстанская правда» газетінде жарияланган. Онда 
Жамбыл акыннын өмірбаянында айтылмай жур- 
ген, балалык шатынын бір ауыр кезеңцері жайын- 
да айтылады. Ауыр азап кешіп, Іледен Шуга карай 
кайтадан женкіген елдін дінкесі әбден кұрыған 
кезде, осы кияметке тезімі таусылған калын бұка- 
ра арасынан Сұраншы атты батыр суырылып шы- 
ғады. Ат аркасына мінетін азаматтарды манына 
топтастырып, жауынгер кол жасактаған ежет ба
тыр Шудын бойына келгенде, канды сотые ашып, 
жаудын әскерін тас-талкан кылады. Халық қулдык- 
тан кұтылып, курып кету каупінен аман калады. 
Балалык шатында ез кезімен көрген осындай апат- 
ты оқиталардын өшпес әсерімен Жамбыл акын 
енері толыскан кезде, Сураншы батыр туралы та- 
рихи дастан шытарады. Онда тутан халкынын ежел- 
ден бері арман еткен тәуелсіз, еркін емір жайын- 
даты мун-зары, халыктын бакыты мен бостандыты 
жолында жанын жалдап күреске шыккан батыр- 
лардын еркін істері шабытты жырта косылады. Өз 
бойындаты таскынды өлен дарыны кемеліне кел- 
ген кезде карт жырау еткен куннің ауыр еткелдері 
мен жана заманнын жаркын болашатын ойлап, 
жыр толтайды. Кешегі каралы күннін кайты-зары 
мен кекіректі келешектін кекжиегі акын жанын тол- 
кытып, екі ұдай сезім шарпылысынан шабытты 
шумактар тегеді. Күмбірлеген домбыра кемейінен 
дуниеге кайта тутан даналык дарыннын күйі та- 
мылжиды. Ә. карт Жамбылдын кайта жасарып.
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жастық шағын қаита тапқан кездегі заман дең- 
гейінің биігінен заңғар болашақтарға қарай жыр 
дариясын ағызған алып ақындық дарынның қай- 
нар көздерін осылай пайымдайды. Азбас арман, 
тозбас төзім, сөнбес махаббат көзінен бастау ал- 
ған ақын өнерінің мәңгілік өміріне ойлы көз, орам- 
ды тілмен кәміл сенім білдіреді автор.

ж. Ысмагүлов.
«ҚАЙТА ТУҒАН ЕЛДІҢ МӘДЕНИЕТІ» ( « К у л ь 
т у р а  в о з р о ж д е н н о й  с т ра ны» ) ,  жазушы- 
ның мақаласы. Мәскеуде шығатын «Советское ис
кусство» газетінің 1936 ж. 11 мамырындағы санын- 
да жарияланған. Макала мамыр айында Мәскеу 
қаласында өткен казак өнері мен әдебиетінің ал- 
ғашкы онкундігіне орай астана жұртшылығын 
казак мәдениетінің жетістіктерімен таныстыру ушін 
арнайы жазылған. Мунда казак театрының ашы- 
луы, өнер шеберлеріне Мәскеу театрларының 
көрсеткен көмегі, ұлттык өнердің жаңа сатыға 
көтерілуі көтеріңкі леппен баяндалған. Өнер 
онкүндігі казак мәдениетін дуние жузіне таны- 
татын үлкен асу әрі сын -  деп бағалады. Макала 
будан кейін еш жерде басылған жок.

Т. Жүртбай.

«ҚАЙТА ТУҒАН ХАЛЫҚТЫҢ ӘДЕБИЕТІ», жазу- 
шының макаласы. ҚазКСР-інің 40 жылдык тойы- 
на орай шыккан «Советтік Қазакстан ғылымы» жи- 
нағында жарияланған (А., 1960). Осы басылым бой- 
ынша Ә-тің 12 томдық шығармалар жинағының 12- 
томында жарык керді. Жазушы 40 жыл ішіндегі 
казак әдебиетінің даму жолына шолу жасаған. 
Әдебиеттің сан жағынан да, сапа жағынан да үлкен 
жетістіктерге жеткенін айткан. Әсіресе көркем про
за мен драматургияның жеткен табыстарына жо- 
ғары баға берген. Әдебиеттану, тіл білімі ғылым- 
дарына токталып, осы саладағы ғалымдарды, 
казак филологиясы саласында еңбек етіп жүрген 
орыс ғалымдарын атаған. Әдебиеттегі дәстур мә- 
селесіне байланысты Шокан Уәлиханов пен Абай- 
дың кейінгі акын-жазушыларға ыкпалын, Фет си- 
якты эстет акыңцардың жолын қуушылар жөніңде 
толғамды ойлар айткан. Орыстың классикалык 
әдебиеті мен алдыңғы катарлы орыс жазушылары- 
ның казак каламгерлеріне тигізген ыкпалына ар
найы токталып өткен. Мақаланың көп жерінде 
әдебиеттің теориялык мәселелері карастырылған. 
Үлттык тур, социалистік реализм мәселелерін жан- 
жакты талдаған. Макалада улттык образ, шы- 
ғармашылык психология жайлы терең пайымдау- 
лар жасалған. Макаланың соңына карай әдеби 
байланыстарға шолу жасалып, Кеңес Одағындағы 
улттык әдебиеттер мен казак әдебиетіндегі ұксас 
шьғармалар, ағымдар атап көрсетілген.

Р. Әбдігүлов.
ҚАЙШЫБАЕВА Раушан Қаликызы (1945 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының кан
дидаты (1973). Казак әдебиетінің байланыстары 
туралы 100-ден астам ғылыми макалалары жария- 
ланды. «Қазак-украин әдеби байланыстары» атты 
монографиясыңда (А., 1977) Ә-тің өз шығармала- 
рыңда украин әдебиеті туралы айткан ой-пікірлерін 
жан-жакты таддаған. Қазак жазушысының кернек- 
ті украин каламгерлері О. Гончармен, М. Рыльс- 
киймен араларындағы достык карым-катынасты 
екі халык арасыңдағы әдеби байланыстың жарк- 
ын улгісі ретінде баяндаған. Ірі ғалым Л. Новичен-

коның «Абай жолы» роман-эпопеясының өзгеше- 
лігі мен көркемдік жетістіктері жайлы пікірлерін 
мысалға келтірген. Ә-тің ұлы акын Т. Шевченко 
туралы жазған «Туысымыз, досымыз біздің» де- 
ген макаласына бірнеше рет сілтеме жасаған. Ав
тор М. Әуезов Шевченконың казақтарға деген ту- 
ыскаңдык камкорлығын жоғары бағалады деп зер- 
делеген.

Н. Жанак,ова.
ҚАЙЫҚ АУЫЗЫ, Ертіс өзенінің жағалауы, кай- 
ыкпен өтетін ыңғайлы жер. Бул өткел Абай есімі- 
мен тығыз байланысты. Өткелдің батыс жағында 
мешіт бар. Оның касында Абайдың апасы Мәкіш- 
тің күйеуі Тінібайдың уйі болған. Бұл үйге 1854- 
59 ж. Ф. Достоевский конакка келіп журген. Осы 
жердегі карбалас М. Әуезовтің «Абай жолы» эпо- 
пеясында жаксы баяндалған: «Қайык аузы бул 
жакта «Ай, һой!» дескен айғай, Ары тарт! Токта!», 
«Иттің баласы!», «Өзің шошка!», «Көрсетермін бә- 
лем!», «Көзіңе кара!», «Әкеңді танытамі» деп 
акырыскан, бірін-бірі көмекке шакырыскан кыр- 
ғын, қику» («Шайкаста» тарауы),

М. Жүнісова.

ҚАЙЫПБЕРГЕНОВ Телепберген (1929 ж. т.), кара
калпак жазушысы. ҚаКСР Мемлекеттік сыйлығы- 
ның (1967), Өзбекстан Мемлекеттік сыйлығының
(1971), КСРО Мемлекеттік сыйльғының (1986) ла
уреаты. Ә-ті өзінің ұстазы санаған. «Абай жолы» 
эпопеясының әсерімен «Каракалпак дастанын» 
жазды. Үлы жазушының «Караш-Караш окиғасы- 
нан» үзінділерді каракалпак тіліне аударып, окыр- 
мандардың сүйіспеншілігіне бөленді («Әмудария», 
1969, N94, 64-75-беттер).
ҚАЙЫП ХАН (т. ж, б. -  1719), казак ханы. Біртұтас 
казак хандығының жойылуы кезінде Әз-Тәуке 
өлгеннен кейінгі так таласы нәтижесінде билік ба- 
сына келді. Тәукенің орнына ұлы хан сайланған К- 
х-ның тұсында мемлекеттің ішкі-сырткы жағдайы 
шиеленісіп, кауіп-катер күшейіп кетті. Шығыстан 
жоңғар, солтустіктен башқұрт, батыстан Еділ кал- 
мактары кыспакка алып, казак даласын жаулап 
алу жорығына аттанды. Бұған коса К- х-ның хан 
сайлануына риза болмай, такка таласкан султан- 
дар да хандыкты іштен ыдыратты. Соның нәтиже- 
сінде бұрынғы біртұтас хандык жойылып, үш жүзге 
бөлінді. Сөйтіп казак елі «Алкакөл сұлама, акта- 
бан шубырындыға» ұшырады. Ә. казактың батыр- 
лар жырының шығу тарихы мен олардың заманы 
туралы талдай келіп, екі замандағы ел жайын, жер 
жағдайын салыстырады, тарихи кезеңдерге ой 
жүгірткен, Бурынғы кезде арткы өмірі асусыз тау, 
өткелсіз су сиякты белгісіздік кезеңнің астында 
жатса, казіргі заманда тарихтың асу кезеңіне шы- 
ғып, бергі бетке кұлаған сиякты болып көрінеді. 
Тарихта бул екі дәуірдің жапсары -  Әбілқайыр, 
Тәуке, Кайып, Абылай хандардың заманына 
келеді. Бул дәуірдің басы -  1723 жылғы «актабан 
шұбырынды» болса, Кайып хандык кұрған кезеңді 
-  біртұтас казак хандығының жойылу дәуірі деп 
бағалайды («Әдебиет тарихы», 1991, 142-бет).

Т.Жүртбай.
ҚАЙЫРБАЕВ Жумырбай (1931 ж. т.), тіл білімі 
маманы. Педагогика ғылымының кандидаты
(1970), профессор (1982), ҚазКСР-інің еңбек 
сіңірген муғалімі (1981). 20-ға жуык көркем шы- 
ғарманың, 30-ға тарта окулык пен зерттеу кітап- 
тарының, 200-ге жакын ғылыми макалалардың 
авторы. Ғалымның Ә-ке арнаған «Үстаз тәлімі» ма
каласы, «Мухтар тойы» атты өлеңі классик жазу-



шының рухани жан дуниесінің кеңдігін паш еткен 
(«Достық үні», 1997, 17 тамыз).

 ̂ К. Хамидуллаев.
ҚАИЫРБЕКОВ Ғафу (1928-1994), ақын, публицист, 
аудармашы. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты(1980). ҚазПИ-ді бітірген (1952). Ерлік 
еңбекті, адамгершіліктің асыл қасиеттерін, халық- 
тар достығын жырлады. Студент кезінде дәріс ал- 
ған ұстазына арналған «Тау Шығыспен кездесу» 
(“Семей таңы», 1987, 2қазан), “Мұхаңескерткішіне» 
(“Абай», 1997, №1, 94-бет) деген өлеһшеріңде Ә-тің 
Абай рухымен уңдестігін, жазушы жанының қазақ 
даласындай дарқаңдығы мен кеңдігін жыр етті. 
ҚАЛДАЯҚОВ Шәмші (1930-1992), композитор. 
Қазақстан Республикасының халық артисі (1991), 
Қазақстан комсомолы сыйлығының лауреаты
(1965). Әндері тұнып тұрған сыршылдығымен, шы- 
найылығымен, терең сезімділігімен ерекшеленді. 
40 жыддан астам уақыт ішіңде 300-дей музыкалық 
шығарма жазды. «Әнім сен едің», «Қара көз», «Қай- 
ықта», «Қайдасың?», «Ақ суңқарым», «Ақ мандай- 
лым», “Сыр сұлуы», “Қуаныш вальсі», «Бақьп қуша- 
ғында», “Ана туралы» әңдері кеңінен тарап, халық 
шығармаларына айналды. «Менің Қазақстаным» әні 
(өлеңі Ж. Нәжімеденовтікі) Қазақстан Республи- 
касының әнұраны болып қабылданды (2006). Қ. 
өзінің қайталанбас қолтаңбасы, бояуы қанық ту- 
ындылары арқылы ұлттық өнерімізді биік белеске 
көтерді, ұлттық мәдениеттің тамаша көрінісіне ай- 
надды. Мухаң Қ-тың әндерін сүйіп тыңдайтын, аса 
құрметтейтін. «Жыл келгендей жаңалық сеземіз» 
деген мақаласыңда; «Колхозда болғанда жастар- 
дың аузынан, шоферлардан, кейде шопандардан, 
кейде обком, райком секретарьларының өздері- 
ақ айтып жүретін адамды суйсіндіретін тамаша 
әңдер бар. Хамидидің «Қазақ вальсі», Ш. Қалдая- 
қовтың «Ақ маңдэйлым» сияқты вальстердей вальс 
көбейе берсе екен дер ем. Штраустың «Үлкен 
вальсі» -  осы күнге дейін х<ұртшылықтың сүйсіне 
тыңдайтын вальсі» деп, жоғары бағалаған.

Н. Ақбай.
ҚАЛДЫБАЕВ Мамытбек (1939 ж. т.), ақын, жазу
шы. Шымкент педагогика институтын бітірген
(1963). «Үлы жазушының сыншылдық мұрасы» 
(“Жұдцыз», 1974, №6, 210-211-беттер), «Үлы жа- 
зушыға арналды» («Жетісу», 1977, 21 қыркуйек), 
“Мухаңның уйінде» («Жас алаш», 1997, 5-6 мамыр), 
«Серке» (“Заман -Қазақстан», 1997, 11 шілде) т. б. 
мақалаларында Ә-тің оңтустік өлкесіне жасаған 
сапарлары, шығармашылығы жайында өзінің ой- 
пікірлерін ортаға салған.
ҚАЛИЕВ Ғабдолла (1929 ж. т.), тіл білімі маманы. 
Филология ғылымының докторы (1990), профес
сор (1992). 170-тей ғылыми еңбек жазған. Ә-тің сөз 
қолдану үлгісін екі максатта таддап көрсетеді; 1. 
Жазушының халық тілі байлығын дамыта, жаңғыр- 
та отырып, қалай қодданылғандьғы. Осы турғыда 
«Қазақ тілінің лексикологиясы», «Бақылау-пысык- 
тау жаттығулары (1964-1989), «Қазіргі қазақ тілі» 
лабораториялық жұмыстар» (1991, 1992), «Қазіргі 
қазақ тілі, жаттығулар жинағы» (1997) атты оқу қурал- 
дарында «Абай жолы» романындағы архаизмдік, 
историзмдік мәні бар әдет-ғурып, діни-салт, ел би- 
леу, әкімшілікке байланысты арнайы сөздерді, 
аңшылық, саятшылыққа байланысты кәсіби сөз- 
дерді талдаған. «Қазақ диалектологиясының мә- 
селелері» (1960), «Қазак. диалектологиясы» (1967, 
1979, 1991), “Қазақ говорларыңдағы диапектік сөз 
тудыру» (1985) деген еңбектеріңде кейіпкер бейне-
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сін ашуда жергілікті тіл ерекшеліктерін жазушының 
шеберлікпен әдейі қолданған тұстарын қарастырғ- 
ан. “Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фра- 
зеологиясы» (1997) еңбегінде сөз мағынасының 
түрлерін, сөздердің көпмағыналыльғын, синоним- 
дерді, табу, эфвемизмдерді, сөздік қурам түрлерін 
талдап түсіндіруде «Абай жолы» романынан мы- 
садцар, мәтіндік материадцар келтірген. Ә-тің қазақ 
әдеби тілінің даму тарихы, урдісі, жаңа жазба әде- 
би тілдің негізін салуда Абайдың апатын орны ту
ралы айтқан пікірлерін «Қазақ әдеби тілінің тари
хы» (1968-87) оқу қуралында пайдаланған.

Г. Қосымова.
ҚАЛИМАН Турағулқызы (1904-1987), Абайдың 
немересі. Ахмет Әуезовтің әйелі. Абайдың 125 
жылдық тойына арнайы шақырумен келіп, қатыс- 
ты. Сөйлеген естелік әңгімелері магнитофонға 
жазылып алынды. Өз әкесі Турағұл, Әуезовтер 
әулеті жөнінде қунды деректерді айтып, музей 
қызметкерлеріне көмектесті. Фотосуреттері му- 
зейге қойылып келеді.

М. Бейсенбаев.
ҚАЛИЯ (Ғ а л и я) Әуезова (шамамен 1894 -  1914), 
жазушының жеңгесі. Ағасы Қасымбек Әуезулының 
келіншегі. Әке-шешесі өлгеннен кейін (1909, 1912) 
Мұхтар ағасы Қасымбек пен жеңгесі Ғалияның 
тәрбиесіне көшеді. Өзін «Әкемнен кейінгі әке сияқ- 
ты болып, тәрбиелеп баулитын -  атам, Қасымбек 
еді» деп жазады. Жазушы 1943 ж. тамыз айында 
Шыңғыс елін аралайды. Сол жылы узақ жыддарғы 
үзілістен кейін атамекені Бөріліге соғып, әке- 
шешесінің, аға-бауыр, әпке-қарыңдастарының зи- 
ратына мінажат етеді. Сол жолы қойын дәптеріне 
Мухтар: «Сағынып кеп, тағы да баяғы сабаққа бара 
жатқан куңдерде әрбір түп шилер, әрбір асық ой- 
нағантауларға -  енді қайта айналып сендерді көрем 
бе, жоқ па деген қимас көңілмен қоштасып, үлкен 
көңілмен кетіп барам. Ағам (әкем), жеңешем (ше- 
шем), кәрі апам (улкен шешем), қадірлі ағам Қаске 
(Қасымбек), жаны жылы жеңгем Қалия, апам 
Күлсім, інім -  Сәбидал -  бәріңнің де қабіріңді көріп 
өттім. Бірде-біріңнен титтей де реніш шеккен ша- 
ғым жоқ екен» деп жазыпты. Ағасы Қасымбек 1914 
ж. кенеттен іш сузегінен қайтыс болады. В. Н. 
Әуезова өзінің «Табысқан тағдыр» атты естелігінде 
Мухтар Омарханулы ағасы Қасымбек пен жеңгесі 
екеуінің бір-бірін сондай жақсы көргенін тебірене 
әңгімелейтін. Ағасы жастай қыршынынан қиылып 
кетіпті, әйелінің де өмірі узаққа бармай, бірнеше 
айдан соң қусадан өліпті деген мағлумат береді 
(«Мухтар Әуезов туралы естеліктер», А., 1997, 77- 
бет). Қалия Бөрілідегі зиратқа жерленген. 1997 ж. 
басына кумбез турғызылды.

Т. Қүдакелдіулы.
«ҚАЛҚАМАН - МАМЫР», балет. Қазактың 
туңғыш балеттік қойылымы. 5 көріністен туратын 
спектакльдің либреттосын Ә. жазған, музыкасы -
В. Великановтікі, сахнаға қойған Л. Жукова, 
суретшісі КСРО халық суретшісі О. Таңсықбаев. 
Либреттоның негізіне тарихи болтан оқиға мен Ш. 
Қудайбердиевтің «Қалқаман -  Мамыр» дастаны 
желі етіп алынған. Либретто алғашқы нусқасында 
«Қанды қуз» деп атапған. Кейіннен оны «Қалқаман 
мен Мамыр» деп өзгерткен. Кейбір кейіпкерлерді 
ойдан қосқан (мысалы: Ескене), Оқиға 18 ғасыр- 
дың 1-жартысыңца Сыр бойында өтеді. Шығарма
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«Қалкдман-Мамыр» балетін алгашқы қоюшылар. Солдан оңға 
қарай О. Таңсықбаев (суретші), М. Әуезов, В. Великанов 
(композитор), Ш. Жиенқулова (басты рөлде ойнаушы), 
Кузьмич (дирижер), Л. Жуков (балетмейстер), Қ. Жандарбе- 
ков (режиссер). 1938.

балеттік қойылымға лайыкталып, казак жэне орыс 
тілдеріңде жазылған. Ш. Жиенкулова мен В. Сей- 
футдинова -  Мамырдың, И. Ысмайылов -  Қалқа- 
манның партиясын орындады. Балеттік спектакль 
1938 ж. сахнада көрсетілді. Басты партияда ойна- 
ған бишілердің бейнесі сәтті шыққанмен, балеттің 
музыкасы мен безендіруінен тәжірибесіздік, ба- 
лаңдык, өзара үйлесімсіздік аңғарылды. Драма- 
лык койылымдарға арналған етек-жеңі кең киім- 
дер емін-еркін би кимыддарын жасауға бөгет етті. 
Алайда бул балеттік спектакль -  ұлттық би өнері 
мен бсілетін калыптастырудағы батыл әрі шешуші 
кадам болды.

Д. Қуанышбаев.

«ҚАЛҚАМАН - МАМЫР», жазушының либретто- 
сы. Қазакстанда алғаш рет балет тобын құруды 
колға алған кезде Ә. тарихта болған Қалкаман -  
Мамыр окиғасы негізінде казак өнері тарихында 
туңғыш балет либреттосын жазған (1938). Әуелде 
«Қанды кұз» деп аталған. «Қалқаман -  Мамыр» 
окиғасы ел арасыңда ауызекі әңгіме, жыр ретінде 
айтылып жүретін. Либретто үш актыдан турады. 
Либретто негізінде «Қалкдман-Мамыр» балеті қой- 
ылды. Жазушы мүражайы мұрағатында либретто- 
ның орыс тіліндегі толық қолжазбасы бар. Қазак 
тіліңдегісі латын әрпіңце толык емес, Жазушының 
20 томдык шығармалар жинағына (12-том, 173-180- 
беттер) орысша нұскасы енгізілген. Осы томда либ- 
реттоға берілген түсінікпен бірге қазакша нұска- 
ның мәтіні де жарияланған. Бұл нуска «Қалкдман -  
Мамыр» («Қанды Қакпан») деп аталған. Орысша 
нускада пролог бар, Мұңда Қалкаман бейітінің жа- 
нына бір топ қыздармен және шешесімен келген 
Мамырдың сүйген жігітінің сүйегімен коштасу сәті, 
Ескененің бір шал аркылы Мамырды алмақ ойы, 
оны Мамырдың карғап кетуі суреттелген Одан әрі 
5 бөлімнен түратын либретто мәтіні негізінде казак- 
ша мәтінмен сәйкес келеді, Либреттода тарихта 
болған окиға жайлы балет спецификасына орай 
диалогсыз, сырткы әрекет аркылы көркем баянда- 
лады. Көкенай мен Мамыр туыстык жағынан жа- 
кын болғандыктан, халыктык салт бойынша айып- 
талып, жазалануға тиісті болған. Халык ішіндегі

аңыз, Шәкәрім Қудайбердіулының жыры бойын
ша Қалқаман еліне өкпелеп, нағашы журтына кетеді. 
Либреттода, сахналық койылым болғаңдықтан бо- 
лар, Қалкаман атын жардан секіртеді. Либретто 
бойынша балет 1938 ж. Мәдениет сарайында («Қа- 
зақтелефильмнің» ескі үйі) қойылды. Қойылымға 
Ә. акыл-кеңесімен көмек көрсеткен,

Р. Әбдігүлов.

«ҚАЛМАҚАННАН НЕ ТІЛЕР ЕДІК», жазушының 
мақаласы. Алғаш рет «Социалды Казахстан» 
газетінің 1935 жылғы 12 қыркүйектегі саныңда же
не «Әдебиет майданы» журналыңда (1935, N«9) жа- 
рияланған. Кейін жазушының 12 томдык (1969, 
11-том, 88-90-беттер), 20 томдык (1985, 17-том, 31- 
33-беттер) шьгармалар жинактарыңда жарық көрді. 
Қолжазбасы сақталмаған. Белгілі қалам кайрат- 
кері Қ. Әбдікадыровтың ақындық еңбегінің он 
жылдығына арналып жазылған макалада автор ал- 
дымен ақындык өнердің ерекшелік мән-жайына 
кыскаша түсінік береді. Ақыңцық -  мектеп бітірумен 
конатын мамандық емес, ол тамырынан қылтиып 
өніп шығып, біртіндеп жапырак жайып жетілетін 
жеміс ағашы сиякты, туа толы боп келген акын жоқ, 
түлей толады дейді. Осы туріғыдан Қалмақан да он 
жыл ішінде біртіндеп ізденіп, соңғы 4 -5  жыл акын 
ретіңце журтшылыққа таныла бастады, өзін-өзі де 
тани бастады. Ол өзінің етене жақын такырыбын, 
ең үстем мазмұны мен баса шертер куйін, жырын 
дәл тапкандай. Онысы ең аддымен «еңбек жыры», 
еңбек куйі. Акынның осы беттегі өлеңдерінің 
«өрнегі бірқатар қалыптасып, түр, сырларын недәуір 
баурап алғанын», тілінің көпшілікке уғымды, «көп 
еңбекшінің көкейіне конымды» екенін оның әзіргі 
қол жеткен табысы екенін атап көрсетеді. Ақын 
поэзиясыңца шарк урып туратын жастык жалынның, 
теңеу, салыстыру сияқты сапалық элементтердің 
әлі онша дами алмай, ескі жырлар машығының 
кестесінде жуқалау уғым тілінің басым келе бе- 
ретінін ескертеді. СөздІ сөзге қосып, өлең жолын 
қурауда ол тізбек бошалаң тіркелмеуі керек, сөздер 
бір жодцың ішіңде турса да, шакпақ тастай шағы- 
лып, от төгіп, жанды денедей тыныс алып туратын- 
дай ізденгіш, өршіл, зор сапа қуған акын болуға 
беттесе екен деген ағалык камқор тілек айтады.

К. Сыздықсв.
ҚАЛМЫРЗАЕВ Әбдеш (1939 ж. т.), философ, 
журналист. Философия ғылымының докторы 
(1990), профессор (1992). Абайтану саласында 
«Абайдың ой-пікірлері хакында» (Жулдыз», 1975, 
№7), «Ақынның асыл мурасы» т. б. ғылыми-зерт- 
теу макалалары жарық көрген. «Абайдың эстети- 
калық көзкарасы» деген монографиясында (1979, 
орыс тілінде) абайтану ғылымындағы Ә-тің орны, 
осы саланы калыптастырудағы еңбектері туралы 
толымды ой-тужырымдар, пікірлер айткан.

Р. Доамбекоеа.
ҚАЛМЫРЗАҮЛЫ Ақсақал (1936 ж. т.), актер. 
Казахстан Республикасының халық артисі (1993) 
40 жылдан астам шьғармалық кызметінде 200-ге 
жуық рөл ойнап, сан килы кейіпкерлердің бейне- 
лерін сомдады. Оның актерлік өнерінің дамып-ка- 
лыптасуына Ә. драматургиясының зор ыкпалы тиді. 
Жантас («Тунгі сарында»), Әлібек, Арыстан («Ай- 
ман -  Шолпаңда»), Оразбай («Абай» трагедиясын- 
да). Сырым («Карагөзде»), Кебек, Абыз (-Еңлік -  
Кебекте») бейнелері көрермен қауымның көңілінен 
шыкты.
ҚАЛТАЕВ Байділда (1911-1979), актер, режиссер. 
Казакстанның халык артисі (1969). Амангелді



(Б. Майлин мен Ғ. Мүсіреповтің «Амангедцісінде»), 
Бекежан (Е. Г. Брусиловскийдің «Қыз Жібегінде»), 
Абыз (Ә-тің «Еңлік -  Кебегінде»), Қыдыш («Тунгі 
сарында»), Жантық (Ғ. Мусіреповтің «Қозы Көрпеш 
-  Баян сұлуында»), Ыбырай (М. Ақынжановтың 
«Ыбырай Алтынсаринінде»), Мойтық, Байсал 
(Ш. Хусайыновтың «Көктем желі» мен «Куншуағын- 
да»), Әбутәліп (С. Мұқановтың «Мөлдір махаб- 
батында») бейнелерін өзіндік өрнегімен шебер 
сомдады. Құнанбайдың («Жас Абайда», сахна- 
лық жуйесін тусірген Ш. Айманов) қайталанбас 
бейнесін жасады. Бірнеше фильмдерге тусті. 
Актердің тамаша өнері, кейіпкерлердің ішкі әле- 
мін ашатын нәзік шеберлігі мен сөз астарына ерек- 
ше мән беретін ерекшелігі актерлерге улгі-өнеге 
болып қалды.

Б. Қундақбайүлы.
ҚАЛЫМОВ Мұхит Ғалымұлы (1931-2002), суретші- 
кескіндемеші. Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген өнер қайраткері (1989), профессор. Шығар- 
маларының негізгі бағыты -  тарихи композиция- 
лар. «Исатай-Махамбет», «Генерал Панфилов», 
«Бірінші қазақ кавалериялық полкі» т.б. шығарма- 
ларын жазды. Ол М. Әуезов пен Ш, Айтматовтың 
портретін жасады (1981). Автор онда Ә-тің жазу- 
шылық шеберлігі шыңдалып, толысқан, кемел 
кезін бейнелеген. Қ. -  Махамбет атындағы сый- 
лықтың лауреаты (1996).

Н. Ақбай.
«ҚАМБАР БАТЫРДЫҢ ҚЫСҚАША ӘҢГІМЕСІ»,
жазушының мақаласы. Ә-тің 1927 жылы жарық 
көрген «Әдебиет тарихы» деген кітабында берілген 
тарау. Бұл зерттеу жазушы шығармаларының 12, 
20 томдық топтамасына да енген. Зерттеуде «Қам- 
бар батырдың» оқиғалық мазмуны келтіріліп, со- 
тан жалғас «Қамбар батыр әңгімесінің мәнісі» де
ген тадцау берілген. Бір ескерте кетерлік нәрсе -  
Ә. бул жырда сол кездегі орыс фольклортану ғы- 
лымында орныққан, былина қаһармандарын улы 
батыр, кіші батыр деп бөлетін жуйе бойынша «кіші 
батырлар» тобында алып қарайды. Бұл өз алдына 
жеке мәселе. Ал аталған зерттеуде курделі тылы- 
ми мәселелер көтерілген. Олардың негізгілері тө- 
мендегі желілерге тіреледі: ең алдымен жырдың 
шыққан дәуірі Алтын Орда ыдыратаннан кейінгі 
қазақ-өзбек бірлестігі аталтан кезеңге сәйкес ке- 
летіндігі. Эпостың таты бір өзгешелігі мұндаты бас 
кейіпкер Қамбардың өзге жырлардатыдай ерек- 
ше әсіреленген қаһармандардан басқашалау, аң- 
шы батыр сипатында берілетіндігі, Осы соңты мә- 
селені көрсете келіп, Ә. жырда ежелгі ертегілік, 
аңшылық эпостың сілемі жатқан жоқ па екен де- 
гендей сыңай байқатады. Кене жырларда аңшы 
мергендерге кездесетін жыртқыш куштердің «Қам- 
бар батырда» да ұшырасуынан осыңцай ойлар ту- 
йеді. Сонымен қатар дастанда бертінгі дәуірдің, 
казақ-қалмақ сотыстары заманының елесі, атап 
айтқанда, Әзімбайдың қызы Назым сулудың кал- 
мак ханының зорлыкпен алмак болтан әрекеті 
көрінуі жырдың полистадиялылытын (көпкабатты- 
льғын) ұктырады. Қалай болтанда да «Қамбар ба
тырда» бұрынты казак-нотайлы кезеңіндегі тарих- 
тык, тұрмыстык халдердің айкын керінетіндігі жыр- 
дың таныткыштык касиетін аңтартады. Қамбар- 
дың да, Назымның да бейнелерінде көгттеген реа- 
листік турмыс, мінез суреттері кездеседі.

Р. Бердібай.
ҚАНАПИН Әмір (1913-1987), тарихшы, котам, 
мемлекет кайраткері. Тарих тылымының докторы
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(1966), профессор (1968). Қазакстанның еңбек сі- 
ңірген жотары мектеп кызметкері (1974). Ғылыми 
еңбектері Қазакстандаты мәдениет курылысына 
арналтан. Ә-ті білген, кызмет бабында кездесіп, 
әңгімелесіп журген. «Қазакстан өнері» атты кіта- 
бында (1958, Л. Варшавскиймен бірге) ұлы дра- 
матургтің «Намыс гвардиясы», «Абай», «Еңлік -  
Кебек», «Айман -  Шолпан» т. б. пьесаларының сах- 
нада койылуы жөніңце өз пікірін білдірген (34-36, 
57, 101-102, 105-108-беттер).

Т. Әкім.
«ҚАНАТ ҚАҚТЫ», «Тунгі сарын» пьесасының ал- 
ташкы нұскасының атауы. Пьеса 1934 ж. шілде- 
тамыз айларында жазыдды, кейінгі «Тунгі сарын- 
мен» екеуінің арасыңца айтарлыктай айырмашы- 
лыктар бар. Осы алташкы жазбасының кеп тұста- 
рына белгілер койылтан, ол кейінгі өзгерістерінің 
калай болмактытынан хабардар етеді. Алташкы 
бетіндегі адам аттарының көрсетілмеуі бұл туын- 
дының бугінге дейін елеусіз-ескерусіз калып 
келуінің себепшісі болды. Осындаты улкенді-кі- 
шілі отызта жуык керіністер кейінгі нұскасына, ятни 
жарияланымдарына енгізілмеді. Булардан баска 
да өңдеу-жөндеулердің неше алуаны мәтіндердің 
кез келген тұсынан көрініс береді. Осы нұска жеке 
колжазба ретіңце жазушының 50 томдык акаде- 
миялык толык басылымына енгізілді. Мұнда өз 
атымен керінген Бибіш кейінгі жазбалардың бар- 
лытында да Жузтайлак есіміне ие болды. Мұнда 
жок карательный отрядтың бастыты подъесауыл 
Семенов кейінгі нускаларына жаңадан косылды.

Т. Турғанбаев.
«ҚАНАТТАНДЫРҒАН ТВОРЧЕСТВО» ( « О к р ы 
л е н н о е  т в о р ч е с т в о » ) ,  жазушының 
макаласы. 1944 ж. 21 маусымда «Известия» газе- 
тінде шыкты. Ә-тен телефон аркылы жазып алтан. 
Макала мазмұнына езек болтан такырыптар -  ка
зак әдебиеті мен өнері, тылымы. Жазушы казак 
әдебиеті мен енеріндегі, тылымындаты табыстар- 
ды Үлы Отан сотысы кезіндегі халыктың, халык 
рухының оянуымен байланыстырады. Осындай 
ауыр кезде казакстандык акын-жазушылардың, 
суретшілер мен сазгерлердің Абай мен ІІІокан 
Уәлиханов, Амангелді Иманов тұлталарына кеңіл 
аударуы заңды кубылыс деп көрсетеді. Қазак ха- 
лкының көркемдік-шытармашылык, тылыми-зерт- 
теу іс-әрекеттерінің котамдаты ахуалмен тытыз 
байланысты екенін куаттайды. Осының дәлелі ре- 
тінде Алматыда 1943 ж. өткен республикалык акын- 
дар айтысының негізгі такырыбының майдандаты 
ерлік пен тылдаты жан киярлык еңбек болтанды- 
тын келтіреді. Шытыс кыздарының бірінші болып 
Кеңес Одатының Батыры ататын алтан Мәншук 
Мәметовата бір топ акын-жазушылардың көркем 
шытарма арнатандарына токталтан. Макала неміс 
фашистерін жеңу жолында бар куш-жігерімізді 
аямай жұмсайык деген заман талабына сай сөз- 
дермен аякталтан.

Р. Ықыласов.
«ҚАНАТТЫ СӨЗДЕР», афоризмдер жинаты. Ав
торы -  Н. Төрекулов. 1977 ж. «Жазушы» баспасы- 
нан шыккан. Ел аузыңца, жазба әдеби шытарма- 
ларда, баспасөз беттерінде кездескен акыл-на- 
кыл, канатты сездер топтастырылтан. Автор мұн- 
дай сөздердің макал-мәтеддерге өте ұксастытын, 
өзара жакыңдытын айта отырып, олардың ара жігін
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ашады, айырмашылығын түсіндіреді. Кітапта Ә. 
шығармапарында, әсіресе «Абай жолы» романын- 
да, жүздеген бейнелі сөздер, сөз тіркестері кезде- 
сетініне зер салады. Солардың ішінен сұрыптап, 
екшеп, 18 қанатты сөзін алған. Мысалы, «Арқада 
жыл жақсы болса, арқар ауып несі бар», «Бас асау- 
ға -  жез ноқта», «Берекені көктен тілеме, еткен 
еңбектен тіле», «Қүтырғаннан қүтылғанның өзі 
ақыл» т. б. Автор қанатты сөздерді алфавит тәрті- 
бімен тізіп, олардың қайдан, кімнен таралғаны 
жөнінде де ескертеді. Еңбек әдебиетші, тілші, 
ақын, жазушы, журналистерге, сондай-ақ оқушы 
жастарға арналған. Көлемі 12,39 баспа табақ, та- 
ралымы 50 мың дана.
ҚАНЖИРЕН, ат. Жазушының 60 жылдық тойын- 
да жерлестері сыйлаған сәйгүлік. 1957 ж. Ә-тің 
60 жылдық мерейтойы букілодақтық көлемде 
атап өтілді. Туған ауылында жазушыға ерекше 
ілтипат көрсетіліп, жерлестері оған жүйрік ат -  
Қанжиреңді мінгізген. Бұл жайында семейлік жа
зушы К. Оразалин «Абай ауылына саяхат» кіта- 
бында 1957 ж. Мұхаң 60 жасқа толып, туған еліне 
келгенде, ауылдың еңбектеген жасы мен еңкей- 
ген кәрісіне дейін тосып алғанын, Мүхаң аса қат- 
ты қобалжып сөз сөйлегенін, жерлестері Қ. дейтін 
атақты бәйге атын мінгізіп, Мұхаңның тағы бір 
балалық кезін еске тусіріп ардақтағанын жазған. 
Мұхаң Қ-ді өзінің досы, сәйгүліктерді жаратып, 
даңқы шыққан Тілеке ақсақалға беріп кетеді де: 
«Иесі өзіңсің, бірақ менің атымнан қоса бер. Ал 
үстіндегі бала әрқашанда бәйгеге шапқанда 
«Абай», «Абай» деп жар салып, ұран тастайтын 
болсын» деген. Ат Мұхаңның тірі кезінде бәйге- 
ден сан рет озып келген. Мұхаң мұндай хабарды 
естіген сайын Тілеке ақсақалға сыйлық жіберіп 
отырған (А., 1974, 127-128-беттер).
ҚАНОАТ МУМИН ( Қ а н о а т о в  М у м и н ш о ;  
1932 ж. т.), Тәжікстан халық ақыны (1986), қоғам 
қайраткері. Тәжікстан Ленин комсомолы сыйлы- 
ғының (1966), КСРО (1977) және Тәжікстан Мем- 
лекеттік (1980) сыйлықтарының лауреаты. Ә-тің90 
жылдық мерейтойына 1987 ж. тәжік үкімет деле- 
гациясын басқарып келді. Салтанатты мәжілісте 
сөз сөйлеп, қазақ жазушының шығармашылығы- 
на үлкен баға беріп, ағынан жарыла сөйледі. Үлы 
жазушыға арналған өлең жолдарын оқып берді 
(«Мүхтар Әуезов және қазіргі әдебиет», А., 1989, 
стр. 33-34).

X. Шодик.улов.

«ҚАНСОНАРДА БҮРКІТШІ ШЫҒАДЫ АҢҒА»,
диафильм. «Қазақфильм» киностудиясы шығарғ- 
ан. Абайды осы аттас өлеңін оқып уйренуге арна- 
лған. Сценарийін жазған -  С. Стамбеков, сурет- 
шісі -  Ж. Дәненов. Графикалық тәсілмен салын- 
ған 31 сурет-кадрда бүркітшілердің, қыран құстар- 
дың түрлері, мәтіннің мәнін түсіндіретін «Үзақ со
нар», «Келте сонар», «Қан сонар» сияқты аңшылық 
дәстүріне байланысты сөздердің мән-мағынасы 
шебер өрнектелген. Бірнеше кадрда Ә-тің Абай 
мұрасының мазмүн-маңызы туралы айтқандары 
берілген.
«ҚАНІШЕРЛЕРДІ ҚҮРТАЙЫҚ», жазушының ма- 
қаласы. Ә-тің С. Мұқановпен бірге жазған үндеу- 
хаты. 1941 ж, «Советтік Қарағанды» газетінің 17 
шілдедегі санында шыққан. «Фашистік адам 
жегіштердің қүрсауына тусіп, қүл болтан адамдар-

дың ауыр бейнеттері мен шеккен михнаттарын га- 
зеттен оқығанда немесе радио аркылы естігенде, 
адамның төбе шашы тік түрады» деген сөздермен 
басталған. Фашистік Германия басып алған Ба
тые Еуропа елдерінің көріп жатқан қиянаттарын 
айта келіп: «Әрине, бүл сияқты хайуандықты көріп 
отырған Великобритания халықтарының дәті шы- 
дамады. Ол Кеңес Одағы халықтарымен одақта- 
сып, қолына қару алып, адам баласының қас жауы 
-  фашизмге қарсы шықты» деп, авторлар Қазақ- 
стан ақын-жазушыларын барлық күш-қуатын, да- 
рынын фашизммен күреске жүмсауға шақырған. 
ҚАПАЕВ Сүйін (1927 ж. т.,), ноғай жазушысы, 
ақын. Шығармашылық жолын өлең, әңгіме жазу- 
дан, орыс жазушыларының туындыларын ноғай 
тіліне аударудан бастады. Ноғай әдебиетінде 
әңгіме жанрын қалыптастырып, дамытты. Ә-тің 90 
жасқа толу мерекесіне арнап жазған «Біз де сол 
жолға қараймыз» деген мақаласында ноғай мен 
қазақ халықтарының бір туысқан, «Абай жолы» 
эпопеясының екі жүртқа ортақ екеніне барлау жа- 
сай келіп: «Мүхтар Әуезов -  ноғай мен қазақтың 
тарихын жақсы білген кісі. Екі халыққа ортақ кере- 
мет эпостық шығармаларды жинап, зерттеп кдна 
қоймай, олардан терең сусындаған, шабыт ал- 
ған. Үлы Мүхтар Әуезов -  тек қазақтың ғана 
жазушысы емес, біздің ноғай халқының да мақ- 
танышы. «Абай жолы» -  ғасырлардан-ғасырларға 
салынған мәңгі жол. Біз, ноғайлар да әрқашан 
сол жолға қараймыз» деп, шын жүрек сезімін біл- 
дірген («Қазақ әдебиеті», 1987, 25 қыркүйек).

И. Қапаев.
ҚАПАЖАН Шикібайкеліні (1900-1940), жазушы- 
ның досы Ахмет Шикібаевтың зайыбы. Қ-ныч 
күйеуі Шикібаев 1913-19 жылдары Ә-пен бірге бас- 
тапқыда Семейдегі орыс-қазақ мектебінде, одан 
кейін мүғалімдер семинариясында бірге оқыған. 
Ахмет пен Қ. үйленгеннен кейін де Мұхтар мен 
Кәмила төртеуі бір үйде пәтерде түрған. Жазушы 
Ленинградка оқуға кетіп, Кәмиламен ажырасқан- 
нан кейін Мүғамила Мүхтарқызы осы Қ-ның тәр- 
биесінде өседі. 1930 ж. Ә. түрмеге қамалғанда Му- 
ғаш Алматыға келіп, тағы да Қ-ның қолына келеді. 
Жазушы шартты келісіммен абақтыдан шыққан 
соң, қашан бөлек пәтер алғанша, осы Ахмет пен 
Қ-ның үйінде түрды. Қ-ның өзі мен қызына сіңірген 
еңбегінің қүрметіне Семейдегі «Ауыл» демалыс 
үйіне жолдама алып береді. Достық ниеттері үзіл- 
мейді. 1937 жылдың қысым-қыспағы таянғанда А. 
Шикібаев әйелін төркініне жібереді. Ол ағасы Ебі- 
нейдің қолында түрады. Қ. баласы болмағанына 
қатты қапаланып, қайғырған. Сөйтіп ол қүсалы өмір 
кешіп, 40-жылдары Зайсаңда кайтыс болды.

Т. Журтбай.
ҚАРАБАЛА Қожақанүлы Төлегенов (1931 ж.т ), жа- 
зушының немере ағасы. Төлеген мен Әуез бірге 
туған, екеуі де Бердінің баласы. 1931 ж. ашаршы- 
лық кезінде кеңес өкіметінің кысымына шыдамай 
Шыңғыстау еліндегі «Ақсиырдың көтерілісі» деп 
аталған қозғалысты ұйымдастырушылардың бірі. 
Шәкәрім Қүдайбердіүлын атқан А. Қарасартов ба- 
стаған НКВД жасағының қолына түсіп, 3 казан күні 
Қарауылдағы түрмеге әкелінеді. Түнімен урып-со- 
кса да, шындығын айтпайды. Ертеңінде ер-токы- 
мының астынан аудандык партия комитетінің хат- 
шысы Олжабайдың көйлегі шығады. Тергеушілер 
бүрынғыдан да катты кинап, сан етін кескілейді. 
Бұған шыдамаған Қ. абактыда өзіне-өзі кол сала
ды. Қ-ның үрпағы Ғинаят Оразов Ә-ке келіп жолык-



қанда, жазушы оған енді қайтып өзіне хабарласпа- 
уын және бой тасалап сыртта журуін өтінеді. Ғ. Ора- 
зов -  Шығыс Қазақстан облысының Шар ауданын- 
дағы Қаражал мектебінің директоры болды

т Г ж у р т б а й .

«ҚАРАГӨЗ», балет. Ә-тің осы аттас трагедиясы 
негізіңде Ә, М. Мәмбетов пен Г. Д. Алексидзенің 
либреттосына жазылған Ғ. А. Жубанованың про- 
логтан, 6 сурет пен эпилогтан тұратын туындысы. 
Премьерасы 1990 ж. 16 қыркуйекте етті. Қоюшы- 
балетмейстері Г. Д. Алексидзе, суретшісі -  
Ю. А. Гегешидзи, дирижері -  В. Ф. Руттер. Зерттеу- 
шілердің пікірінше, «Қарагез» -  сюжеттік жүйесі, 
стилі, хореографиялық шешімі бойынша роман- 
тикалық балет, онда махаббат сезімі арқылы ру- 
хани тазару идеясы бірінші орынға қойылған. Ма
хаббат пен Ажал образдары аясында контрасты 
драматургиялық принцип қолданылған. Жұбано- 
ваның пікірі бойынша, осы қойылым арқылы «те- 
атрдың балет спектакльдерінің жаңа есебі бас- 
талды. Хореографиялық стилінің тазалығы мен 
жаңалығы, жалпы биік көркемдік деңгейі, ориги- 
налды айқын театрлық сахналануы, симфониялық 
кою унді қазіргі заман оркестрі және тугелдей 
мағыналы музыкалық палитрасы, талантты 
актерлік ойнау бар» (Жубанова Ғ. А. Менің қазы- 
нам -  музыка, А., 1997, 2-том, 51-52-беттер).

А. Омарова.
«ҚАРАГӨЗ», жазушының пьесасы. «Қ.» трагедия
сы 1926 ж. драма театры ашылу карсаңында Казах
стан халық комиссариаты жарияланған бәйгеде 
бірінші сыйлық алып, сол жылы кітап боп басыл- 
ды, театрда қойылды. «Қ-дің» 1926 ж. шыққан
1-нусқасын автор драма деп керсеткенмен, ол -  
трагедия. Қаһармаңдар тұрпатының айрықша ке- 
сектігі, олардың өмірдің шытырман бір кезеңінде 
бой көрсетуі, қоршаған орта мен арадағы тартыс 
бітімсіздігі, ақыры өліммен тынған соқталы күрес 
-  осының бәрі «Қ-дің» алғашқы нүсқасын траге
дия деуге толық негіз береді. Кейін Ә-тің есімін 
әлемге мәшһүр еткен үлан-ғайыр эпопеядағы үл- 
кен арнаның бірі -  өнер адамын, оның тірліктің 
үзын жолындағы күресін, жеңілісін, жеңісін, күйі- 
нішін, сүйінішін суреттеу болса, соның басы осы 
«Қ-де» жатыр. Ағасының немере қарындасына ға- 
шықтық хикаясы көкейге қонымды болмаса да, 
драматург осындай ерекше конфликтіні қүнттап, 
сол орайда туатын тартыс шытырманына қызы- 
ғып кеткен. Ә. трагедиясыңда Сырым мен Қарагөз 
туыстықтарын біле түра, қосылуға, бірге тірлік ке- 
шуге үмтьтады. Халықтың ғасырлар бойы қалып- 
тасқан моральдық дәстүрі, жалпы адамшылық 
дәстүрі түрғысынан алғанда да туыс адамдар ара- 
сындағы махаббат жыр ететін, мадақтайтын факті 
емес. «Қ-дің» алғашқы нусқасындағы бүл олқылық- 
ты сыншылар (Сейфуллин, Тоғжанов, Орманба- 
ев) дүрыс көрсетті. «Қарагөздің»алғашқы нүсқасы- 
ның прологыңцағы сарын болмаса, пьесаның өзін- 
де қазақ ескілігі дәріптелмейді, қайта қатты сына- 
лады, Драматургтің табан тірер идеясы -  қалың- 
мал кеселін сынау, сезім азаттығын қуаттау, ма
хаббат бостандығын, бас бостандығын дәріптеу. 
Бүл шығарманың рухы -  сыншылдық. Пьесадағы 
басқа куйлерді былай қойғанда, қалыңмалы алы- 
нған, үзатылып бара жатқан Қарагөз бен Сырым 
арасындағы сүйіспеншілікті суреттеудің езі дра- 
матургтің революция алдындағы қазақ еміріндегі 
қүдалық дәстүрін қүптамайтынын, одан туатын 
кеселдерді мансүқ ететінін айғақтайды.
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Драматург пьесаның алғашқы нүсқасындағы қыру- 
ар өлеңді батыл түрде ықшамдап, аз сезге кеп 
мағына сыйдырды. Бірінші көрініс басталғанда 
шырқалатын «Баянауыл» әнінен 4 жол қысқартыл- 
ды. Беташар әуелгіде 97 жол болса, соңғыда -  54 
жол; Асан айтатын жар-жардан 11 жол, Сырым ай- 
татын жар-жардан 17 жол қысқартылды. Көрімдік 
сүрай айтылатын 25 жол өлең мүлде түсіп қалды. 
Сырымның Қарагөз қабірі басында айтатын өле- 
ңінен 4 жол қыоқартылды. Қара сөзбен толғайтын 
монологынан 25 сөйлем қысқартылды. Жеке сөз- 
дерді, фразаларды, тіркестерді, сөйлемдерді, 
түтас беттерді қысқарту, не оларды ауыстыру, 
бүрынғы материалдарды өзгертіп, еңдеп, қайта 
жаңғырту, инверсия, аллитерация, ассонанс, гра- 
дацияға айрықша мән беру сияқты редакциялар- 
мен қабат, екінші нүсқада автор мүлде жаңадан 
қосқан жерлер де кеп. Бірінші нүсқада керіністер 
нөмірленіп отырылса, кейінгіде ол жоқ. Сырым 
Қарагөзден айрылған соң, екінші нүсқада балық- 
шы, егінші қауым ортасына барады. Бул бір сурет 
болып қосылған. Алғашқы нүсқаның бірінші, 
екінші суреттері жалғыз перде қүраса, кейінгі 
нүсқада олар жеке-жеке акт. Екінші нүсқа осы рет- 
тен терт акт, жаңадан жазылған бір сурет есесінен 
жеті суретті болып түр. Зор келемді, сан салалы, 
мол мағыналы редакцияның арқасыңда «Қ.» тра- 
гедиясындағы драмалық ситуациялар өзгертіп, 
бүрынғы қаһармандар жаңаша кейіп тауып, конф
ликт тереңдеп, шығармадан туатын объективті 
идея сараланып, аршылып, байып, соны куйге 
кешті. Осындай кеп ізденіс, кеп еңбектен соң, «Қ » 
трагедиясының екінші нүсқасы дүниеге келді. 
Дүниені тәрк етіп, махаббат үшін өртенген қыз 
журегінің адалдығында шек жоқ. Тар кезең, тас 
босағада түржанына қарамастан кеудедегі сезімін 
шешен, орамды тілмен жеткізіп берген Қарагөз 
Сырым бойындағы жігер мен кайратты жанып-жа- 
нып жібергендей болады. Ата-баба дәстурі, қараң- 
ғылық қүшағыңда түншыққан орта моралі -  жазыл- 
маған заң, оны бүзу -  зор күнә, үлкен қылмыс. 
Сырым мен Қарагөздің бір-біріне риясыз көңілмен 
беріле түра, бір-біріне ыстық жүректің бал ләззаты 
мен сүйіспеншіліктің жалынды рақатын сыйлай 
түра, ескілікке қарсы узілді-кесілді батыл шыға ал- 
мауы нанымды, тарихи шындық. Бүрын солқылда- 
ған бойжеткен, азат қүс болып жүрген Қарагез 
қалыңмал, ноқта бата, сүмдық әділетсіздікті ал- 
ғаш өз басына қаралы күн туып, жатқа жем болып 
бара жатқан сәтте ғана үғынады. Қараңғы жылдар 
қойнынан қыстығып шыққан толқынның жаңа буын, 
жас төлі теңсіздікке қара таңба басып, шенеп, жер 
етсе де, бәрібір шеңбер аттап, қатал заңды елемей 
кете алмайды. Жүрек тілі ыстық, жалынды. Өмірдің 
тілі катал, зілді. Қалыңмалға қанша карғыс айтса 
да, Қарагез бойында Сырыммен мәңгілік күшақ 
косып тартып берер дәрмен жоқ. Сол батылдық 
дәл қазір ер жігіт Сырымның өзінен де табыла кояр 
ма екен? Драматург басты каһармаңдары Нарша- 
ны да, Қарагезді де, Сырымды да ішкі толғаныс, 
зор тебіреніс үстіңдегі ситуацияда алып, конфлик- 
тінің одан әрі шиеленісуін қаузайды. Тартыстың 
бүдан арғы ербуі талайға дейін кыз үзату сюжетінің 
арнасында отырады. Бүл жерде Ә. халық салтын 
драмалык шьгарма фабуласына органикалы түрде 
кірістіріп, шашау шығармай шеберлікпен пайдала-
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нған. Алғашқы пердедегі жағдайлар негізгі тартыс- 
тың экспозициясы іспетті болып, оның қалай пай- 
да болғанын, көлемін, күшін аңғартса, бұдан кейінгі 
әрекет басты қаһармандардың -  Қарагөздің, Сы- 
рымның, Наршаның жанына тиер, тағдырын шешер 
кемерге келіп тіреледі. Ол -  той. Қарауылдың кер 
маралы, аялаған аруы Қарагөздің узатылу тойы. 
Сыртқа дабырлап, қызыл-жасылмен жарқыратып 
айтып жатса да, Қарагөздін риза еместігі алты ала- 
шка белгілі. Қыз отауын көруге келген уш әйел 
сөздерінде қорғасыңдай ауыр салмақ, ащы сыкдқ, 
үлкен сын жатыр. Бул кішкене көріністе Өсер ауылы- 
ның қыз сатумен байығаны мысқылданып, Қарагөз 
бен Сырым сырттай мінезделеді. Сол әйелдердің 
табақшылармен әзіддесіп, сөз қағыстыруы -  халық- 
тық жайма-шуақ юмордың жақсы улгісі. Будан 
кейін сахнаға шығатын Мөржанмен бірге ызғар, сес 
қоса келеді. Надан ескіліктің қияңқы дулейлігі Ка
рагез бен Сырымды бақытсыз етті.
Шығарманың негізгі идеясын, жалпы муратын ашу- 
да бұл сурет атқарып турған қызмет үлкен. Қарагөз 
дүние салғанмен, әділетсіздік жеңгенмен, қанаты 
еңді беки бастаған Сырым күреседі. Ол -  жалын- 
ды сөз, өткір тіл, лапылдаған ақындық қуат иесі. 
Сахналық шарттылықты шебер пайдаланған 
Ә, трагедиядағы оптимистік идеяны Қарагөз аузы- 
мен айтқызады. Қайғы езіп, мүң жаншып тастаған 
Сырым көңілі серпіліп, ағарып, ақындық таңы атқ- 
андай болады. Ақын Сырым характеріндегі халық- 
тық арманды -  терең арманды үғынуға, ел қамын 
жеуге беттеген күйді бірте-бірте күрес арнасында 
шыңдап шығарған драматург жалынды өлеңмен 
Сырымның өз-өзіне серт еткізеді. Ол бүрын да ақын 
болатын. Тағы туды ақын боп. Сөз уйқастыратын 
өлеңші емес, ауыр азапты бастан кешірген, жалғ- 
ыз жарынан айрылса да, қүламаған, биік epic, кең 
жайлауын енді тапқан ершіл ақын ол Сырым. «Қ.» 
трагедиясы сан ырғақты ғаламат мол ун жамырай 
табысып, дауылдап барып, аяқталатын қуатты сим- 
фонияның финалындағыдай әсермен бітеді. Бүл 
шығарма -  қазақ драматургиясының інжу-маржа- 
нының бірі. «Қ.» трагедиясы 1926 ж. Семейде жеке 
кітап болып шықты. Кейін М. Әуезовтің «Қараш- 
Қараш» (1960), 12 томдық (8-том), 20томдық(1981,

9-том) шьғармалар
«ҚарагөЗ”Спектаклі. Қарагөз 

рөлІһіаеЗ. Шәріпова.
жинақтарына енді.

Р. Нургали. 
С п е к т а к л ь д і ң  
қ о й ы л ы м ы 
Алғаш рет 1925 ж. 
Семейдегі драма- 
лык труппаның 
сахнасына койыл- 
ды. Сырым мен 
с а л - с е р і л е р д і ң  
рөлдерін домбыра- 
мен ән салатын та- 
лантты енерпаздар- 
дың ойнауы 
спектакльдің поэ- 
тикалық мазмүны- 
ның терең ашылу- 
ына мүмкіндік жа- 
саған. Әрекеттің 
дамуына карай, 
мүнда үш турлі шы-

мылдыкты шебер пайдаланған. Пьеса Қазак дра
ма театрының сахнасында 1926 ж. сәуірде Қ. Жан- 
дарбековтың режиссерлігімен койылды. Мүнда 
режиссер мен орындаушылар өздерінің бай 
тәжірибесіне, ескі ауыл тіршілігіне жетік, халык 
мүрасынан сусындаған табиғи дарындарына 
сүйенді. Сахнада тарихи дәлдікті, түрмыс-салт 
дәстүрін берік сактаған. «Жар-жар», «Беташар», 
айтыс, өлең-жырларды керкем де шебер орын- 
дауға күш салған. Қарагез бен Сырымның сахна- 
лык бейнесі нағыз керкемдік жинактылыкка жет- 
кен. Екеуі де жеке бастарының тәуелсіздігі, ма- 
хаббат бостандығы, ән-енер еркіндігі үшін табан- 
ды күрес жүргізген асыл жандар бо-лып бей- 
неленген. Трагедия екінші рет 1963 ж. А. Л. Ма- 
диевскийдің режиссерлігімен койылды. Ком
позитор Н. Тілендиевтің келісті музыкасымен 
шымылдык баяу ашылғанда, ішкі шілтер пердеде 
Ә-тің бейнесі керінеді. Бүл өз пьесасының койы- 
лымын кере алмай кеткен үлы жазушыға деген 
күрмет пен ілтипаттың белгісі еді. 3. Шәріпова 
бейнелеген Карагез ез махаббаты мен бостанды- 
ғын корғауда батыл кимылга бара алатын жан бо
лып, есте калады. 1981 ж. трагедияны Ә. Мамбе
тов шығарма табиғатына кеп тереңдемей, алдың- 
ғы койылымдардағы кемшіліктерді жендеп, кой- 
ылымды лирикалык түрғыдан кайта карастырған. 
Сырым мен Карагез релдерін орындаушылар ре- 
жиссерлік ой-максаттың үрдісіне карай, махаб- 
бат сезіміне берілген кос ғашыктың ішкі көңіл күй 
арпалыстарын ашуға үмтылған. Сырым релін орын- 
даушылардың ішінен «Жаланған ер, жалындаған 
акынды» шынайы суреттеген -  талантты актер 
Ә. Боранбаев. Ол ән мен драмалык әрекеттің уйле- 
сімді түтастығын тауып, кейіпкер бейнесін әр 
кырынан ашкан. Жас арудың трагедиялык толға- 
ныстарын жеткізуде М. Өтекешова мен Г. Әспето- 
ваның ізденістері кеңіл аударарлык. Узак үзілістен 
кейін трагедияны сахнаға койған Семей (режиссер! 
Б. Омаров), Шымкент (режиссер! Ә. Ордабаев) 
театрлары шығарманың халыктык нег!з!н, елдің 
әдет-ғүрпын, салтын, керкемдік дәстурін берік 
сактаған. Кызылорда театрының спектаклі 
режиссерлік нактылығымен. Карагез релін лири
калык сазда ойнаған Ж. Бағысованың шеберл!- 
гімен айкындалады. 80-жылдарда Талдыкорған, 
Семей, Жетісай театрларының койылымдарынан 
әркайсысының езіңдік ізденіс жолдарын аңғаруға 
болады. «К.» барлык театрлардың репертуарынан 
туспей, олардың актерлік һәм режиссерлік енерінің 
даму белестерін аныктап келед!.

Б. Қундакбайулы.

КАРАГАНДЫ ОБЛЫСТЫК ҚАЗАҚ ДРАМА 
ТЕАТРЫ, С . С е й ф у л л и н  а т ы н д а ғ ы  Ка-  
р а ғ а н д ы н ы ң  о б л ы с т ы к  к а з а к  д р а м а  
т е а т р ы ,  шығармашылык үжым, 1932 ж. көркем- 
енерпаздар үйірмесінің негізінде үйымдасты. Сол 
жылы К- Байсейітов пен А. Т. Шаниннің «Зәуре» 
драмасымен театр шымылдығы ашылды. Алға- 
шында «Жүмысшы жастар театры» (1932-34), одан 
кейін «Калалык жүмысшы жастар театры» (1934- 
36) деп аталды. 1936 ж. облыстык драма театры 
дәрежесіне кетерілді. 1939 жылдан облыстык му- 
зыкалы драма театры, ал 1951-64 ж. облыстык 
біріккен казак жене орыс драма театры ретінде 
жүмыс істед!. 1964 жылдан бастап казірг! атымен 
белгілі. Үлы Отан соғысы жылдары театрда Ә-т!ң 
“Сынсағатта», Ә. пенӘ. Өб!шевт!ң«Намысгвардия- 
сы» спектакльдері койылды. Театрдың шығарма-



шылық ұжымы әр жылдары Ә-тің драматургиясы- 
на, оның аударма пьесаларына жіті көңіл бөліп 
отырды. Театр сахнасынан Ә-тің «Еңлік -Кебек», 
“Түнгі сарын», «Айман -  Шолпан», «Қарақыпшақ 
Қобыланды», «Абай» (инсценировка бойынша), 
«Қарагөз», «Дос -  Бедел дос», Н. В. Гогольдің 
«Ревизоры», У. Шекспирдің «Асауға тұсауы» мен 
К. А. Треневтің «Любовь Яроваясы» сияқты спек- 
такльдер көрсетілді. Театрдың шығармашылық 
ұжымы 1997 ж. Алматыда Ә-тің 100 жылдық ме- 
рейтойына орай арнайы өткізілген Халықаралық 
театр фестиваліне қатысып, жазушының шығар- 
масы бойынша жасалған «Қорғансыздың куні» 
спектаклін көрсетті (инсценировка авторы әрі 
режиссері -  Ә. Оразбеков). Бул спектакль фести- 
вальдің 2-жулдесіне ие болды.

К. НурпеЯсов.
ҚАРАҒҮЛОВ Ишанбай (1909-1992), эпидемиолог, 
қоғам және мемлекет қайраткері. Медицина ғылы- 
мының докторы (1950), профессор (1950), ҚазКСР 
Ғылым академиясының (1951) және КСРО Меди
цина Ғылым академиясының (1961) корреспондент 
мүшесі. Қазақстанның (1961) және Қарақалпақ- 
станның (1965) еңбек сіңірген ғылым қайраткері, 
Негізгі ғылыми еңбектері жұқпалы ауруларға қар- 
сы күресу және Қазақстанда денсаулық сақтау 
ісін ұйымдастыру мәселелеріне арналған. 50-жыл- 
дары Ә. Кеңес-үнді достығы қоғамының респуб- 
ликалық басқармасының төрағасы, Қ. орынбаса- 
ры болды. Осы кезде екеуінің арасында достық 
қарым-қатынас орнап, көп уақыт аралас-қуралас 
жүрді. Үндістанға 2 рет барған сапары нәтижесіңде, 
Қ. үнді елінің тарихы, экономикасы, этнография- 
сы мен медицинасы туралы «Индиялық достарға 
барғаңда» атты кітап шығарды (1962, орыстілінде). 
Ә. бұл шығармаға алғы сөз жазып, өзінің жүрек 
жарды лебізі мен ыстық ықыласын білдірді. Ал Қ. 
«Естен кетпес күндер» деген естелігінде» («Қазақ 
әдебиеті», 1977, 20 мамыр) ұлы жазушымен қатар 
тізе косып, еңбек еткен, бірге өткізген қимас 
күндерін елжірей еске алған.

Б. Қарағүлов.

ҚАРАЕВ Мылтықбай Әбішулы (1934-2000), әде- 
биет зерттеуші, педагог. Филология ғылымының 
докторы (1995), профессор (1996). Ғылыми еңбек- 
тері қазақ әдебиеттану ғылымының және қазақ 
тілі мәселелеріне арналған. «Қазақ әдебиетіндегі 
реализмнің кейбір мәселелері» (1985), «Қазақ әде- 
биетіндегі реализмнің даму жолдары» (1986), 
«Классикалык дәстур және әдеби процесс» (1993), 
«Ғабиден Мустафин творчествосы» (1992), «Қал- 
мақан Әбдіқадыров» (1997) атты монографияла- 
ры мен зерттеу еңбектерінде, сондай-ақ «Абай 
реализмінің баспалдақтары» (1974), «Алмазные 
грани таланта» (1993), «М. Әуезовтің драматургия- 
дағы қарымы» (1997) деген мақалаларында Ә-тің 
шығармашылығы бірқыдыру қамтылып, сөз 
етілген; улы жазушы туралы байыпты да байсал- 
ды ой-пікірлер, сындарлы тұжырымдар айтылған.

Н. Оспантегі.
ҚАРАЖАН Үкібаев (1851-1934), алаш азаматы. 
Семейдің атақты байларының бірі. Руы -  Тобық- 
ты. Апаш қаласынан сәулетті кең үй салған. Алаш- 
тың оқыған көп азаматтары Қаражан үйінде турған. 
Алаш қозғалысы кезінде кеңсеге деп, бірнеше 
белмелерін босатып берген. Кейін бұл екі тәжілі 
уйі жетім балалар үйіне айналған. Аға-іні, туыста- 
ры Тобықты елінде ел билеу ісімен айналыскан, 
бәрі бай болған. Мұхаң Қ-ды білген. Семейде
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жүрген кезінде келіп-кетіп, араласып тұрған. Қ. 
1934 ж. большевиктер қолынан қаза тапқан.

М. Бейсенбаев.
ҚАРАКЕРЕЙ, ру. Шежіре деректері бойынша, 
«Тоғыз таңбалы Найманның» бір таңбасына ие 
болтан Төлегетайдың төрт баласының бірі. Қ. ру- 
ынан шыққан атақты Қаракерей Қабанбай батыр 
оның ұранына айналған. Бұл рудан көптеген ақын- 
жыраулар, би-батырлар -  Ақтамберді жырау, Ду- 
лат ақын, Түбек ақын, Сыбаннан шыққан қу дауыс- 
ты Құттыбай би, Қожамбет Сырымбет би, Мурын 
Боранбай би, Сыбан Еспембет батыр, Қожамбет 
Жарылғап батырлар шыққан. Ә-тің шығармаларын- 
да, әсіресе «Абай жолы» эпопеясыңда Қаракерей 
руынан, оның ішінде Байжігіт, Сыбаннан шыккан 
көптеген кейіпкерлер көрініс тапқан.

М  Әбдеш.
ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЕТІ. Түркі тілінің қыпшақ 
тобына жататын каракалпак тілінде калыптаскан 
әдебиет. Сездік курамы мен тілдік заңдылықтары 
казак тіліне ете жакын. Оның басты себебі; тегі, 
діні, ділі бір казак пен каракалпак елі есте жок 
ескі заманнан бастап 1936 жылға дейін бір 
мемлекеттің курамында өмір сүріп, мәдени-руха- 
ни муралары тамырласа дамыды. Сондыктан казак 
пен каракалпак халыктарының ауыз әдебиеті мен 
дастандары, аңыздары мен тұрмыс-салт жырла- 
ры, ертегілері мен жумбак-жаңылтпаштары екі 
елдің көркем сөз енерінің дамуы мен көркемдік 
ойлау жүйесінің калыптасуына тең дәрежеде эсер 
етті. Ә. 1951 ж. тіл мәселесі туралы республика- 
лык пікір алысу кеңесінде сейлеген сезіңде бауыр- 
лас екі халыктың әдеби тілінің байланысы мен 
ерекшеліктеріне тоқтала келіп, тегі бір тілдер бол- 
ғандыктан, кейде казак колданбай жүрген тың, 
көне сөздерді олар колданып, сол сөздер казақ- 
тың да көп жерлеріне сіңген болса, бұдан кашу- 
дың орны жок деген пікір білдірді (20 томдык 
шьғармалар жинағы, 1985, 19-том, 264-бет). 
Қаракалпак әдебиеті турмыс-салт жырлары мен 
эпостык дастаңцарға өте бай. Ә. өзінің «Ертегілер», 
«Қазақ халкының эпосы мен фольклоры», «Қазак 
әдебиетінің тарихын жасау мәселелері», «Қозы 
Көрпеш -  Баян сулу», «Қыз Жібек», «Жумбактар 
туралы», «Айтыс өлеңдері», «Халыктың ғасырлык 
жыры» деген зерттеу еңбектерінде казак пен кара
калпак ауыз әдебиетінің арасындағы ортак 
негіздерді жан-жакты баяндады. Тарихи жене та- 
кырыптык негіздеріне байланысты каракалпак хал- 
КЫНЫҢ эпосы мен турмыс-салт жырларының, ғашық- 
тык дастандарының таралуы екі салата белінеді. 
Бірінші сала -  исі туркі халкына ортак, оның ішіңде 
көне дәуірден бері казак пен каракалпактың улттык 
танымына тікелей эсер еткен «Алпамыс», «Қоркыт», 
«Керутлы», «Қобыланды», «Едіге», «Ер Қосай», «Ер 
Шора», «ҚызЖібек»дастан-жырларыжатады. Кара
калпак жыраулары мен акындары ауыз әдебиеті 
мен жыраулык дэстурге сай казак дастандарын 
езінше езгертіп жырлады. Қаракалпактың атакты 
«Қырык кызын» казак акындары калай кубылтып 
жырласа, каракалпак акындары да сондай едеби 
тэсілді колданды. Мысалы: «Қобыланды батыр» 
жырына аңыздык сипаттар берілді. Ал «Қыз Жібек» 
жырының окитасын тана алып, «Шарияр», «Мәспат- 
ша» деген атпен жеке дастан етіп шьғарды. Қыз 
Жібекті -  Айпарша, Қорен ханды -  Бабахан деп
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алған. Халықтык әдебиеттегі муңцай нәзиралық үлгі 
туралы Ә. «І^зақтың ауыз әд^иеті» атты мақала- 
сында «Алпамыс» эпосының сюжеті қазақ, өзбек 
және қарақалпақ арасында кең тараған; «Көрұғлы» 
-  әзірбайжан, тәжік, қазақ, өзбек, түрікмен, қара- 
қалпақ ішіңде мәлім деп атап көрсетті (20 томдық 
шығармалар жинағы, 1985, 19-том, 394-бет). Қара- 
қалпақ лирикалық дастаңаарының екінші бір сала- 
сы -  шығыстық сюжетке құрылған нәзиралық дас- 
тандар. Олардың қатарына «Ләйлі-Мәжнүн», 
«Жүсіп-Зыпиха», «Сейфул-Мәлік», «Тахир мен Зух
ра», «Бозжігіт», «Мұңлық-Зарлық», «Ғарып-Ашық», 
«Қорлыкд-Қара», «Саятхан-Хамра» қиссалары жа- 
тады. Ә. бұл қиссалардың түркі желісі арабтың «Мың 
бір түн», парсының «Шахнама», түріктің «Бақтажар» 
эпостары мен Низамидің, Науаидің, Физулидің, 
Сағдидің әйгілі шығармаларынан алынғандығын 
көрсетеяі. Туркі жұртына ортақ тақырыпкд айналғ- 
ан тарихи әфсәналарға тоқтала келіп, Ә. «Қорқыт 
туралы» мақаласыңда Қорқыт жайындағы әңгіме, 
аңыз тек қазақша ғана емес, өзге қазақпен тектес 
елдердің көбінде бар. Қарақалпақ, казақ, қырғыз 
да тек «Қорқыт» атымен жүреді деп талдап берді 
(соңда, 18-том, 236-бет). Қарақалпақтардың тари- 
хы мен әдебиеті туралы көлемді зерттеуінде Ш. 
Уәлиханов қарақалпақтардың әні мен айтыскер 
ақыңдарын өте жоғары бағалап, оларды дала хал- 
қының маңдай алды бұлбүлы деп атаған. Ә. «Ай- 
тыс өлеңдері» зерттеуіңде бүл жанрдың қазак, қыр- 
ғыз, қарақалпак еддерінде бар екенін атап көрсет- 
кен (соңца, 17-том, 282-бет). Бұл дәстур қазір де 
жалғасып келеді. Ә. «Ақ жол», «Сана», «Шолпан» 
басылымдарыңда істеп жүрген кезіңде қарақалпақ 
ауыз әдебиетінің улгілерін, тарихи жырларын, 
ертегі-аңыздарын баспасөз бетіңде жариялауға ат 
салысты. Бұл түста каракалпак әдебиетінің дамуы- 
на да казак каламгерлерінің тікелей ыкпалы тиді. 
Өйткені үлттык мектегттерщегі сабак казак тіліңде 
окытылды. Бұл жөнінде профессор Қалла Айым- 
бетов еске алып, 1925-1929 жылдары Қаракалпак- 
станда орта мектеп ашылып, казакша окығанын, 
оку күралдары казакша басылып шыкканын, Қазан 
баспасынан шыккан «Қобылаңды», «Қамбар батыр» 
т. б. эпостык жырларды казак тілі аркылы окыдык 
дейді. 1925 жылы драма үйірмесін үйымдастырып, 
«Алтын сакина» (Қ. Кемеңгеров), «Сылаң кыз» 
(Ж. Аймауытов), «Сеуле» (Б. Майлин), «Еңлік-Ке- 
бек» пен «Бәйбіше-токал», «Қызыл сүңкарлар» (С. 
Сейфуллин) пьесасын койғанын, казакша басталғ- 
ан драмкружок негізін салған каракалпак драма- 
тургиясы каулап өсті деп жазды («Қазак әдебиеті 
және оның интернационалдык байланысы», А., 
1973, 56-бет). Ә. пен Ж. Аймүрзаевтың арасындағы 
бауырмалдык достык кейінгі толкындар үшін үлгі 
болды. Б. Қайназаров, X. Сейітов, Қ. Түрымбе- 
тов, Т. Жұмамұратов, И. Юсупов, Т. Қайыпберге- 
нов, Н. Фазылов, К. Досанов, М. Қасымова өздерін 
Ә-тіңшәкірті ретіңдеесептеді. Т. Қайыпбергеновтің 
«Қаракалпак кызы», «Маман би» шығармалары та
рихи роман жанрын калыптастырды. Қазак-кара- 
калпак әдеби байланысы, оның ішінде «Қаракал- 
пак әдебиеті және М. Әуезов» деген такырыпта 
ғылыми диссертациялар корғалды. Ә-тің өмірі мен 
шьяғармашылығына арналған 50-ге тарта зерттеу 
макала, арнау өлеңдер жариялаңды. Ә. те каракал
пак акын-жазушыларының шьгармаларын үнемі на-

зарында үстап, насихаттап отырды. Өзінің Мәскеу 
мемлекеттік университетінде окыған «СССР халық- 
тары әдебиеттерінің өркендеуі» атты дәрісінің не- 
гізіңде жазылған макалада туыскан әдебиеттерді 
салыстыра, тоғыстыра зерттей келе, барлык ха- 
лыктарымыздың ауызша шығармалары өз үлттары 
көлеміңде жазба поэзиясы тудырған үлгілері бой- 
ынша орыс поэзиясының дәстүрлерін бойға сіңірді, 
сол процестер нәтижесінде ауызша әдебиеттің ха- 
лыктык және реализм негізіндегі поэзиясы дамып 
өркендеді, бұл процесті каракалпак акыны Шайр 
Сыдык, Шайр Аббас тәрізді көп-көп халык акында- 
рының творчестволык тәжірибелерінен байкауға 
болады деді (сонда, 19-том, 418-бет). Қаракалпак- 
тың аса көрнекті жазушысы, Ә-тің шәкірті Қайып- 
бергенов үстазының «Қараш-Қараш окиғасы» 
повесін каракалпак тіліне аударды (1969). Ол Ә-тің 
туғанына 100 жыл тоі^ына орай өткен Қазакстан- 
дағы салтанатты мәжіліске, ғылыми конференцияға 
катысып сөз сөйледі, естелік айтты, Қаракалпак- 
станда мерекелік кештер үйымдастырды.

Т. Журтбай.
«ҚАРАҚЫПШАҚ ҚОБЫЛАНДЫ», жазушының 
драмасы. 1942 ж. жазылған. Айрыкша көркем, аса 
кызыкты пьеса колжазба калпында-ак әдеби 
жұртшылык назарын аударған еді. Зады үлы жазу- 
шылардың көбі туған халкының фольклорымен, 
ежелгі әдебиетімен етене жакындыкта, ерекше 
бауырластык жағдайда болып, сол таусылмас 
кайнардан такырып, сюжет, идея алады. Ә. 1925 
ж. «Таң» журналының бірнеше саныңда «Қобылан- 
ды батыр» жырына арналған зерттеу макаласын 
жариялады. Екінші рет 1939 ж. «Қазак халкының 
эпосы мен фольклоры» еңбегінде айтылмыш жыр- 
ды такырыптык, идеялык, көркемдік жүйелерде 
тағы талдады. Сөйтіп «Қобыланды батыр» эпосын 
зерттеуші ғалымның көзімен он шакты жыл бойы 
іздене түсіп, сарыла жүріп тексеріп, акырында осы 
драмалык шығармаға аркау етті. Драматург ха
лык арасына кеңінен тараған белгілі эпостан не 
алып, не койды деген мәселеге токтау шарт. Пье- 
сада аттары арнайы аталған он терт каһарманның 
барлығы да эпоста бар, драматург өз жанынан 
жаңа кейіпкер коспаған. Эпоста Токтарбай мен 
Аналыктың Қобыланды туғанға шейінгі кайғы- 
мұңы суреттелсе, драмада ол жоқ. Пьесада Қазан, 
Алшағырлар Көбікті ханның батырлары; Қобылан- 
ды мен Құрткадан туған ұлға байланысты окиғалар 
пьесаға енбей калған. Ә. пьеса фабуласына эпос 
окиғасын ойып түрып алды. Ең бастысы драма- 
тургті эпостағы кым-киғаш ситуациялар, неше 
түрлі образдар, характерлер, психологиялық 
сеттер кызыктырып, баурап пьеса жазуға шабыт- 
тандырып жіберген секілді. «Қобыланды батыр» 
эпосы кейін жамалған анахронизмді былай кой- 
ғанда, негізінен казак даласын мүсылман діні жай- 
лап үлгірмеген бағзы деуірді бейнелейді. Әуезов 
пьесасы да сол кезеңді көрсетеді. Драматург ре- 
маркаларында декорацияға, костюмге, музыкаға 
катысты көптеген жайттер кыска айтылған. Жүрт 
көңілінде эпос бойынша калыптаскан батыр бей- 
несі драмадағы Қобыланды бейнесімен тайталаска 
түскендей болады. Сахнаға Қобыланды шығысы- 
мен сол екі бейнені Іштей салыстыра бастайсыз. 
Қобыланды Әуезов драмасының түп қазык 
кейіпкері. Барлык конфликтінің тартыс линияла- 
рының оған сокпай кетпейтіні жок. Пьесаның ба- 
сынан аяғына дейін негізгі назар Қобыландыда 
отырады. Драматург басты каһарманын ертегілік-



«Қарақыпшақ Қобыланды» 
спектаклі, Құртқа -  

Ш. Жандарбекова, Қобылаңды- 
Ә. Молдабеков.

эпостық планда 
сур е тте м е ге н . 
Рас, эпостық дәс- 
түрден алған боя- 
улар жоқ емес, 
бірөқ негізінен 
Қобыланды бей- 
несі реалистік ар
мада жасалған. 
Оның сөздері, 
монологтары Те
рек мағына, мол 
мазмунға бай. 
Драма бастан-аяқ 
ақ өлеңмен жа- 
зылған. Ә. эпос- 
тан жалпы сюжет, 
образдар бағы- 
тын, жеке ора- 
лымдарды, сөй ' 
лемдерді, теңеу- 
лерді алғаны бол- 
маса, тутастай
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оригиналды шығарма тудырды. Ішкі ұйқастар, бас- 
қы ұйқастар, толып жатқан аллмтерациялар, ассо- 
нанстар, күрделі теңеулер, соны эпитеттер, града- 
циялар, әсірелеулердің мол, өнікті қолданылуы 
пьеса тілінің өте көркем боп шығуына ықпал жаса- 
ған. Тез дамып ширыққан сюжет, кесек-кесек ха- 
рактерлер, шытырманды ситуациялар артистер 
ойнына улкен арна, кең тыныс берген еді. «Қ. Қ.» 
дастан-драмасы Ә-тің 6 томдық (1957, 6-кітап), 12 
томдық(1969, 10-кітап), 20 томдық (1982, 11-кітап) 
шьғармалар жинағыңда басылды. Пьесаны М. Руст
1943 ж. орыс тіліне аударған.

Р. Нургали.
С п е к т а к л ь д і ң  қ о й ы л ы м ы .  Тұңғыш рет
1944 ж. Жамбыл облыстық театрының сахнасын- 
да Б. Лурьенің режиссерлігімен қойылды. Қазақ 
халқының бостандық пен тәуелсіздік жолындағы 
куресін бейнелейтін қойылымда Қобыланды рөлін 
Ш. Сәкиев ете терең меңгерген. 1973 ж. драма- 
дастанға М. Байсеркенов қайта оралды. Ол пье
саны танып-білуде өзгеше ой-тұжырыммен, бас- 
қаларға ұқсамайтын аңызға жақын шешім арна- 
сын қойылымның желісі етіп тартқан. Қазақ ака- 
демиялық драма театрыңца 1946 ж. Я. С. Штейн 
мен Қ. Бадыров пьесаны ертегі-аңыз улгісінде 
қойып, декорациялық көркемдеуде алапат сиқыр- 
лы құбылыстардың көріністеріне көбірек көңіл 
аударған, Қобыланды рөліндегі Ш. Айманов пен 
Бадыровтың болмыс-пішіні батырға лайық, қимыл- 
әрекеттері ширақ, ауыздарынан шыққан сездері 
де от-жалын атып, батырлықтың сипатын таныта- 
тындай, романтикалық сарында берілген. Қойы- 
лым режиссерлік шешімдегі ішінара ауытқуларға 
қарамастан, отаншылдықты, әділет пен бостан- 
дық жолындағы куресті суреттейтін қаһармандық 
улгідегі театрдың іргелі ізденісі болып табылады. 
60-70-жылдар ішіңце пьеса көптеген театрлардың 
сахнасына қойылды. «Қ. Қ-ның» идеялық-көркем- 
дік мазмұнын ашуға тың жолмен, езіндік ой-тужы- 
рыммен келген -  1967 ж. Қазақ академиялық дра
ма театрының спектаклі. Халқымыздың көне 
замандағы ерлік істері шынайы бейнелеу тауып, 
эпостық материал сахнада іштей толығып, курделі 
психологиялық күйге тускен. Қойылымның жал
пы атмосферасы, оның кең трагедиялық улгіде 
шешілуі сонау бағзы замандағы сәулетті қалалар-

дың опат болып қирап, тұргыңдарының қырғынға 
ушырауынан елес беріп тұржаңдай эсер қалдыра- 
ды. Спектакльдің осы философиялық тужырымы- 
нан дуниені куйзелткен соғыста халықтың күрес- 
кер ерлігін, тамаша ісін, елін қорғаған азаматына, 
ұл-қызына деген кіршіксіз махаббаты мен шексіз 
сүйіспеншілігін жырлау максаты танылады. Қобы- 
лаңды релін өмірінің соңғы күндеріне дейін ойнап 
келген талантты актерлер Ы. Ноғайбаев пен Ә. Мол
дабеков кезектесіп атқарған, Бұл спектакльдің 
бұрын-сонды қойылған нұсқауларынан бір ерек- 
шелігі -  басталуы мен аяқталуының келісті шығуы. 
Оптимистік рухпен шымылдықты жабу драма-дас- 
тан идеясын тереңдете түскен. Қойылымның 
осындай жақсы дәстүрін басқа театрлар үлгі тутып, 
жалғастырды. Жамбыл облыстық театрының ұлы 
жазушының 100 жылдық мерейтойына арналған 
фестивалінде көрсеткен спектаклі жоғарыдағы 
қойылымды еріксіз еске түсіреді.

Б. Қундакбайулы.
ҚАРАЛАЕВ Саяқбай (1894-1971), қырғыз жыр- 
шысы, манасшы. Қырғыстанның халық артисі 
(1939). «Манас» эпосын жырлаудың езгеше мек- 
тебін қалыптастырған. Жырдың 500 мың жолын 
жатқа білген. Оны атақты манасшы Чоюкеден 
үйренген. «Манас» жыры 1930 жылдан хатқа түсе 
бастады. Ал Қ. жырлаған нұсқа 1936ж. жазып алын- 
ды, Бул кезде Ә. Сағымбай Оразбақов айтқан нус- 
қа бойынша зерттеуін аяқтап, мақала жариялаған 
еді («Қазақәдебиеті», 1936, ЗОқаңтар; «Казахстан
ская правда», 1938, 28 қыркүйек), Қ. нусқасы қо- 
лында болмағандықтан, шолып қараумен ғана 
шектеліп, арнайы зерттей алмаған. «Қырғыздың 
батырлық эпосы -  «Манас» атты еңбегінде Қ-ты 
ерекшелеп, бөліп айтқан; автор оны манасшылар- 
дың соңғы мектебінің өкіліне теліп, жыршының 
аса көп білетінін, бір жырды екінші жырдың нә- 
тижесі, салдары етіп жырлайтынын кетере мақ- 
тап, ризашылык, сезімін білдіреді. Ә-тің Қ-пен 
кездескені туралы Ғ. Бисенова «Шырқау биікке 
шыққан адам» естелігінде тебірене жазса («М. О. 
Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежіресі», 
1997, 688-бет), армян ғалымы С. Даронян Мухтар 
Әуезов пен атақты манасшы Саяқбай Қаралаев- 
тың кездескендеріңде бір символикалық нәрсе бар 
сияқтанады да турады деп, ағынан актарыла 
сөйлейді («Біздің Мухтар», А., 1976, 122-бет).

Н. Ак,бай.
«ҚАРАЛЫ СҮЛУ», жазушының әңгімесі. Алғаш 
рет «Таң» журналының 1925 жылғы 2-санында жа- 
рияланды. Будан кейін 1935 ж. шыққан «Ескілік 
келеңкесінде», 1960 жылы басылған «Қараш-Қа- 
раш» атты кітапқа енді. Жазушының 12 томдық 
(1-том, 1967), 20 томдық (1-том, 1979) шығарма- 
лар жинақтарына, 50 томдық толык басылымы- 
ның 2-томына (1998) енген. Жазушы 1921-29 жыл- 
дары көшпелі қазақ өмірінің барлық сән-салтана- 
тын, асыл ерліктерін, еркін өскен тағдырын езінің 
шығармалары арқылы барынша көркем суреттеуді 
алдына басты мақсат етіп қойды. Керкем шығар- 
маның негізгі нысанасы -  адам тағдыры деген 
тужырымды қатты устанды. «Қазак,тың өткен өмірі 
бай мен кедейдің арасындағы курестен турды, 
байлардың өмірі тек қана уайымсыз тірлікпен етті» 
деген кеңесшіл жазушылардың байбаламына қар- 
сы шықты. Сондықтан күйеуі барымта кезінде
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қаза тапқан, бай ауылдың келіні Қарагөздің тағ- 
дырын, жан дүние азабын әңгімеге арқау етіп, 
психологиялық шиеленіс арқылы сол ойын дәлел- 
демек болды. Жан азабы мен тән азабын жеңген 
Қарагөзді рәміздік, рухы күшті қазақ әйелінің 
(символдық) жиынтық бейнесі дәрежесіне көтерді. 
Алайда «Қ. С .»  әңгімесінің «Жаяу сал» деген бур- 
кеншік атпен жарияланған алғашқы нүсқасы мен 
1935 жылғы басылымның арасында түбегейлі айыр- 
машылык.тар бар. Біріншіден, Ә. әуел бастан қазақ 
әйелінің таза жан дүниесін, дала аруының адал 
сезімін суреттеген романтикалық шешімін мүдцем 
өзгертіп, Қарагөзді нәпсісін жеңе алмаған әйел 
ретінде бейнеледі. Оған кеңестік тапшыл сыншы- 
лардың: «М. Әуезов феодалдық өмірді сүйсіне 
суреттеді» деген байбаламдары себеп болды. 
Екіншіден, шығарманы көркемдік турғыдан өңдеді, 
қыскартты, арасына таптық көзқарасты білдіретін 
пікірлерді қосты. Мысалы, Әзімханның жағымды 
бейнесі қанды оқиғада қаза тапқан кездейсоқ кей- 
іпкер ретінде суреттелді, «Қажы» деген сөздер мен 
бай ауылының суреттері сызылып қалды. Әңгімені
А. Пантиелев орыс тіліне аударды. Ол Мәскеуден 
шыққан Ә. шығармаларының 5 томдық жинағы- 
ның (1973) 1-томына (121-134-беттер) кірді.

Т. Қудакелдіулы.
«ҚАРАЛЫ СҮЛУ», сахналық қойылым. Ә-тің осы 
аттас әңгімесінің желісі бойынша сценарийін Р, 
Муқанова жазған. Пьеса 1997 ж. қаңтарда Жастар 
мен балалар театрында алғаш рет қойыдды. Режис
сер! -  Б. Атабаев, суретшісі -  0. Жаңбыршиев. 
Оқиға сұлбасы түпнұсқадан көп өзгермегенмен, 
драманы жаңдандыру үшін Бопи, Бәтиқа, Мәнсия 
сияқты жаңа кейіпкерлер қосылған, қимыл-әре- 
кетке көп көңіл бөлінген. Бірақ пьесаның шешімі 
басхаша, Мәселен, әңгімеде Қарагөз тән азабы- 
мен алысып жатып, Болатқа беріледі, жеңіледі, 
ал спектакльде Қарагөз қойшы Болатты танып 
қалып, қаша жөнеледі. Ол күнәсін жуу үшін тәуба- 
сына келіп, қолынатәспі алады, құранға бас қояды. 
ҚАРАМЕНДЕ Шақаұлы (1709-1776), би. Абылай 
ханды қалмақтан қутқаруға барған елшіліктің құра- 
мында болған. Тобықты руының Дадан тобықты 
табынан. Тобықтьға жетінші ата. Бейіті бурынғы 
Жезқазған облысының Ақтоғай ауданындағы То- 
қырауын өзені бойында -  «Айрық» деген жерде. 
Ә. «Әдебиет тарихы» атты зерттеу еңбегіндегі «Би
лер айтысы» тарауында Қ. «арбасып, ырғасып, 
жұмбақпен, тұспалдап айтысатын» би болғанын, 
бір шешуі қиын, шиеленіскен дауды шешкенін жа- 
зған. «Әдебиет тарихы», А., 1991, 189-190-беттер).

М. Бейсенбаев.

ҚАРАМОЛА СЪЕЗІ, деректерде бул жиынның 1885 
ж. өткеңдігі айтылады. Мұнда «Семей қазақтары 
үшін қылмысты істерге қарсы заң ережелері» қабыл- 
данған. Осы заңды қалыптастыруда, әрқайсысы- 
ның нақтыланып, анықтала түсуіне Абай көп еңбек 
сіңірген. Мүнда құқықтық жүйелер мен ислам діні 
бекіткен заң нормалары қатты ескеріледі. Бұл 
оқиғаға «Абай жолында» («Қоршауда» тарауында) 
кең орын берілген. «Абай Қарамолаға көп жолдас 
ерткен жоқ. Қасына алғаны Ербол мен Көкбай, 
Баймағамбет, жастардан Мағаш, Дәрмен ерді. 
ӨзгежастанКәкітай, Әбіштеермекболыпеді, Абай 
оның екеуіне де ауыдда болуды уйғарды» деп бас-

тап, одан ары ақынның жандаралмен айтысқа 
бергісіз әңгімесі, әр елден жиналған би-болыс, 
атқамінерлерге: «Биік мансап -  биік жартас. Оның 
басына екпіндеп ушып қыран да шығады, ерінбей 
еңбектеп жылан да шығады! Міне, осының қайсы- 
сы болдың, осы отырғандар» деген сөздері осы 
сиязбен байланыстырылып беріледі. Ақынның қар- 
сыластары оны осы сиязда сүріндіруді ойластыр- 
ған, бірақ бул жолы да жыға алмайды.

Ғ. Сапарғалиев.
ҚАРАТАЕВ Мүхамеджан Қожасбайулы (1910- 
1995), әдебиет зерттеуші, сыншы. Қазақстанның 
халық жазушысы (1987). Филология ғылымынын 
докторы (1965), профессор (1967), ҚазКСР ҒА-нын 
академигі (1975), Қазақстанның енбек сінірген 
ғылым қайраткері (1974), ҚазКСР Мемл. сыйлы- 
ғынын лауреаты (1974). Қазақ әдебиетінін калып- 
тасуы мен дамуын зерттеу ісіне зор улес қосып, 
әдебиет тарихы мен сыны, теориясы мәселелеріне 
арналған көптеген іргелі ғылыми еңбектер жазды. 
Ә. ғалымнын ғылыми қызметіне жоғары баға беріп, 
әр қадамын қоддап, қуптап отырған. 1959 ж. әде- 
би мураға арналған конференциядағы қорытынды 
сөзіңде жақсы шыққан баяндамалар ішінде Қ-тын 
баяндамасын ерекше атап, әділ бағасын береді. 
«Қайта туған халықтың әдебиеті» атты зерттеу ма- 
қаласында қазақ кеңес әдебиетінің дамуына үлес 
қосқан сыншылар қатарында Қ. есімін атайды. Қ- 
тын 50 жасқа толуына байланысты Ә. «Өрпеу егіз- 
қатар болсын» деген мақаласын жазып, сыншы- 
ғалымға өзінің жүрек жарды қуттықтау лебіздері 
мен тілектерін білдіреді, екі бірдей тілде қатар ана 
тілдерінде тең сөйлеп, жаза алатын қасиетін», «екі 
бірдей тілде айта алатын құдіретін» атап өтеді. Қ. 
улы суреткердін талантын жоғары бағапап, оның 
шығармашылығын узақ жыл бойы тынбай зерт- 
теді. Ә. қайтыс болғанда «Қазақ әдебиеті» газе- 
тінін 1961 жылғы 30 маусымдағы саныңда «Көркем 
сөздің асқан шебері» мақаласын жариялап, Мухан- 
ның қазақ мәдениеті, әдебиеті, ғылымы алдын- 
дағы улан-ғайыр енбегіне жан-жақты тоқталады 
(«Мұхтар Әуезов», 1967, орыс тілінде), «Қазақ әде- 
биетінін классигі» (1977) атты зерттеу кітапшала- 
рында, «Ерлікке жол», «Асу -  алда» зерттеу ен- 
бегінде» (М., орыс тілінде, 1977) «Мухтар Әуезовтін 
«Алтын сандығы», «Домбырадан кітапқа дейін» 
зерттеу кітабында (М., орыс тілінде, 1969) «Қыран- 
ша самғау» т. б. көптеген мақалаларында улы жа- 
зушынын шығармашылых жолын барлаған.

С. Қорабай.
ҚАРАТАЙ Сапақұлы (1805-1894), Қунанбайдын 
замандасы, Тобықтының Көкше руынан шыққан.

Казахстан жазушыларының кездесуі.
Сол жахта М. Қ. Қаратаев. Алматы. 50-жьищар.
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Қарауылтөбе.

Ә. «Абай жолыңда» оны Құнанбаймен бірде тату, 
бірде араз, көбінесе соның қасынан табылып оты- 
ратын кейіпкер ретінде бейнелеген. Майбасар бе
лые болып түрғанда, олардың арасы алшақтай тү- 
седі. Дерек айтушылардың сезіне қарағаңца, Қ. 
ел жайына ете жүйрік екен. Құнанбай қажыдан 
қайтқаңца біртүн босатпай отырып, езі барып керіп 
келген адам сияқты: «Пелен ағаштың пәлен мәуесі 
бар еді ғой, пәлен үйдің пәлендей есігі бар еді 
ғой» дегендей сұрақтарымен Қунанбайдың өзін 
таңқалдырыпты. Қунанбайдың «Қаратай жуйрік 
еді ғой» дейтіні сондықтан болу керек. Осылар- 
дың жиынтығын жазушы романыңда әкесінің сә- 
лемін ала барған Абайға Байдалының толғана айт- 
қандағы сөздерімен ашып, ақтарып тастаған: «Осы 
өздерің керіп жүрген Қаратай бар ма? Тап соның 
ішінде көп қойма жатыр, не керек! ШІркін, тек аз- 
ғантай Кекшеден шықты ғой. Егер Олжайдан туса, 
ерісін керер ең!» («Абай жолы», «Жолда» тарауы).

Т. Тұрғанбаев.
ҚАРАУЫЛ, елді мекен. Бурынғы Семей облысын- 
дағы Абай ауданының орталығы. Қарауылтөбе 
етегіндегі жазық жерге орналасқан. Ә. осы жерден 
өтетін Қарауыл өзенін эпопеясында суреттегені 
болмаса, бул өңірдің керінісіне нақтылы тоқтап, 
мол керіністерін беріп жатпайды, кейде ақын аулы- 
ның жайлағандығы туралы еске алынып, сөз ың- 
ғайында айтылып отырады. Абайдын «Бірер сөз 
қазақтың қайдан шыккаңдьгы туралы» шығарма- 
сында: «Қашан Маңғұлдан Шыңғысхан шыққанда 
қазақтар құтты босынға барыпты, бірақ қай жерде 
барғаны мағлұм емес. Сөйтсе де осы Шыңғыс тау- 
ыңда, әскері Қарауыл езенінің бойында жатып, он 
екі рудан он екі кісі маңғұдаың өз заңы бойынша 
«Хан» деген үлкен биіктің басыңда ақ киізге Шың- 
ғьюты отырғызып, хан кетерген дейді» деген ойла- 
ры жазушы романыңца өзгеше көрініс тапқан.

г ,  Әкім.
ҚАРАУЫЛ, өзен. Абай ауданындағы Шаған, Му- 
қыр, Тақыр, Бекенші, Келденең, Қарашоқы сияқ- 
ты өзеңдердің бірі. Қарауыл Шыңғыс тауынан ба- 
сталады, Бұл өзен «Абай жолы» эпопеясында ерек- 
ше суреттелген. Абай жастық шағының махабба- 
ты Тоғжанмен алғаш осыңда танысты және осын- 
да жолығысты. Осы жолығысқан кездегі көріністі 
жазушы әсерлі бір жағдаймен байланыстырып 
жеткізеді: «Абай енді аңғарды. Аты ар жақта, езі 
жалғыз. Қарауыл суы тентек. Жағада біраз турып 
халді аңғарды. Жаяу өтем деуге болатын емес. 
Қарауыл суы қатты тасып жатқанмен, енсіз бола
тын. Су терең емес, Бірақ музы бар, ағыны қатты. 
Сол муз бен суға өгіз мықты екен. Ербол қамшы-

лап отырып жиекке шықты. Көк бие муз ішінде 
пысқырып, толқып, тайғанақтап отырса да жығыл- 
мады. Қызыл етіз де кара тартып еріп отырып, 
аман шықты» («Бел-белесте» тарауы).

Т. Турғанбаев.
«ҚАРАШ-ҚАРАШ» ( « В ы с т р е л  на п е р е в а 
ле»),  көркем фильм. Ә-тің «Қараш-Қараш оқиға- 
сы» повесінің желісі бойынша 1968 ж. «Казак- 
фильм» мен «Қырғызфильм» киностудиялары шы- 
ғарған. Сценарий авторлары: Ә. Тарази, Б. 
Шәмшиев. Қоюшы-режиссері -  Шәмшиев. Бас 
операторы -  М. Туратбеков. Бас суретшісі -  А. 
Макаров, композиторы -  Д. Тер-Мамевосян. Бас 
кейіпкер Бактығул барымташылыкпен елген інісінің 
кегін алмак болып, Сәлмен байдың малын айдап 
әкетеді. Қыска ғана осы кіріспе окиғаға сол за- 
ман бейнесін көрермен кезіне елестетеді. Кеңістік 
керіністер аркылы (кейіпкерлердің киім киісі, сөз 
саптауы, уй турмысындағы жупынылыкты бейне- 
лейтін дуние-муліктер) жазушы каламынан туған 
суреттемелерді тупнускаға сай елестетеді. Келесі 
кадрлардан окиға шиеленісіп, сюжетті одан әрі ке- 
ңейте туседі: урланған малдың еті пісіп үлгермей- 
ак, куғыншылар Бактығулдың үйіне баса-көктеп 
кіріп келеді... Осыдан бастап бас кейіпкердің 
характер! айкындалып, жаңа кырынан керінеді. 
Ә-тің шығармасын экрандауда фильм авторлары 
әдеби шығарманы кино тіліне аударудың күрделі 
жолдарынан өтеді. ӨйткенІ кез келген фильм аде- 
би нусканың көшірмесі бола алмайды. Бас кейіп- 
кердің характеры ашуда ауыл арасыңдағы талас- 
тартыс, барымташылык сюжеттер аса дәлдікпен 
берілген. Бактығулдың бакытсыздығы, Жарасбай 
мен Сәлмен байлардың өзара кикілжіңдері т. б. 
кіші-гірім окиғалар экрандык шығарма заңдылык- 
тарына толык бағыңдырылған. Сөйтіп негізгі кейіп- 
кердің бейнесі аркылы түтас заман келбетін беру 
фильмнің мазмунын жаңа кырына айкындай 
түскен.

Г. Қурмангалиқызы.
«ҚАРАШ-ҚАРАШ ОҚИҒАСЫ», жазушының пове- 
сі. БІрІнші рет «Жака мектеп» журналының 1927 
жылғы 11-12, 1928 жылғы 1-3, 4-5-саңдарыцда жа- 
риялаңды. Будан кейін 1936 ж. жарык керген «Қа- 
раш-Қараш» жинағына енді. Шығарманың басты та- 
рихи кейіпкері Рыскул Жылкайдаровтың улы Турар 
Рысқүловтың «халык жауы» деген желеумен айып- 
талып, атылып кетуіне байланысты бул шьғармаға 
25ЖЫЛ бойы шек койылып, кайта басылуына руксат 
етілмеді. Т. Рыскулов саяси турғыдан акталған соң 
ғана жазушы шығарманы өңдеп, таптык сипат 
беретін жаңа тарау косты, «Социалистік Қазакстан» 
газетінің 1959 жылғы тамыз айының 23-30, кыр- 
күйек айының 1-3 күндеріндегі сандарына жария- 
лады. «Қараш-Қараш» деген атпен 1960 ж. жеке жи- 
нак болып шыкты. Жазушының 12 томдык шығар- 
малар жинағының 1-томында (1967), 20 томдык шы- 
ғармалар жинағының 11-томында сол 1960 жылғы 
нуска бойынша кайта басылды. Повесть «Выстрел 
на перевале» деген атпен «Литературный Казахстан» 
журналының 1935 жылғы 5-6-санында А. Гомов- 
ТЫҢ, «Дружба народов» журналының 1961 жылгы 7- 
санында А. Пантиелевтің аудармасымен орыс 
тілінде жарык керді. Бул аударма жазушының 
Мэскеу мен Алматыдан шыккан эр турл! жинакта- 
рының Ішінде 10 рет басылды, Мэскеуде жарык
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көрген 5 томдық шьгармалар жинағының 1-томына 
енді (1973). «Бақтығудаың кегі» деген атаумен фран
цуз, неміс, испан т. б. шет тілдеріне аударылды. 
Повесть -  нақты тарихи дерекке құрылған шьгар- 
ма. Оның негізіне бурынғы Жетісу облысының Вер
ный уезіндегі Шығыс Талғар болысының қазағы 
Рысқул Жылқайдаровтың басынан кешкен оқиғасы 
арқау болтан. ҚР мемлекеттік муражайыңдағы осы 
мәселе бойынша жургізілген тергеу ісіне жугінсек, 
Жылқайдаров 1859 ж. Шымкент уезінің Майлыкент 
болысында туған. Ағайындарымен сыйыспай Шы- 
ғыс Талғар болысына қоныс аударған. Ержүрек, 
намысшыл, мерген адам Шығыс Талғар болысы- 
ның болыснайы Саймасай Үшкемпіровтің қол ас- 
тыңда журіп, оның әр түрлі тапсырмаларын орын- 
дайтын сенімді адамы болады. Жасырын барымта 
жасайды. Сондай әрекеті ушін бурын бір рет жауап- 
қа тартылып, Үшкемпіровтің кепілдігімен тергеу- 
ден босатылып, қазақ дәстүрі бойынша, қун төлеп 
қутылады. Жылқайдаров кезекті болыс сайлауы 
қарсаңында Үшкемпіровтің жумсауымен онымен 
бірге шарға түсетін қарсыласының бәйге атын ба- 
рымталап әкетеді. Болыстыққа сайланғаннан кейін, 
Үшкемпіров бастапқы уәдесіңде тұрмай, Жылқай- 
даровты оязға устап береді. Жылқайдаров ебін 
тауып қашып кетеді де, Таутүргеннің қиян шатқа- 
лын паналайды. 1904 ж. 20 желтоқсанда Бас Қараш- 
тың тар қыспағынан бірнеше серігімен жолаушы- 
лап кетіп бара жатқан Үшкемпіровті тасада турып, 
атып өжіреді. 30 желтоқсаңда Жылқайдаров уста
лый, Алматының турмесіне қамалады. Верный 
өлкелік сотының 1905 жылғы 30 казандағы үкімі 
бойынша Жылқайдаров 10 жыл каторгалық жумыс- 
қа кесіліп, Сахалинге жер аударылады. Тутқын 
Жылқайдаровтың улы Турарды өзімен бірге итжек- 
кенге алып кетуге руқсат сураған өтініші қанағат- 
тандырылмайды. Сөйтіп 1906 ж. 28 маусымда Жыл- 
қайдаров Иркутскіге жаяу айдалады. 1907 ж. кара
та  айында Чита облысындағы Нерчинск турмесіне 
жетеді. Будан кейінгі Жылкайдаровтың тағдыры 
белгісіз. Еліне тірі оралыпты-мыс деген ауызекі 
жорамал бар. Бірак ол ешкандай тарихи дерекпен 
расталмайды. Т. Рыскулов кайтып әкесін көрме- 
ген. Соған карағанда, Нерчинск турмесінен тірі 
кайтпаған. Жылкайдаровтың тергеу ісін сол 
кездегі Туркістан республикасының Халык комис- 
сарлар кеңесінің төрағасы кызметін аткарған Ры
скулов суратып алады. Оның көшірмесін 1935 ж. 
15 карашада Орталық мемлекеттік мурағатка жол- 
дай отырып: «Сіздерге менің әкем Рыскул Жылк- 
айдаров туралы істің көшірмесін жіберіп отырмын. 
Істің түпнускасы менің колымда калды» деп, 
тусіңдірме хат жазады. Рыскулдың турмеде түскен 
суреті сакталған. Рыскуловтың колындағы мура- 
ғат деректерімен Ә. танысып шыкканнан кейін, 
1927 ж. шілде айында Алматыға келіп, Қаркара 
жәрмеңкесіне барады. Қайтар жолда Қараш- 
Қараш асуына соғып, окиғаның өткен жерін, жер 
жағдайын көреді. Жазушы Ленинградка (казіргі 
Санкт-Петербург) кайтып оралысымен Біләл Сүле
ев пен Фатима Ғабитоваға жолдаған хатында 
студенттік каникулдың тағы бір айга созылуына 
байланысты өзінің жаңа шығарма жазуға кіріскені 
туралы айтады. Шындығында «Қ.-Қ. о-ның» 1936 
жылғы басылымының соңына «Ленинград, 1927 
жыл. Сентябрь» деп кол койылған.

Ғ. Қарашев.

«Қ^-Қ. 0 .» жарияланғаннан 
кейін, әсіре солшыл әдебиет 
сыншылары: «шындык үшін 
курескен Бактығулды өзінің 
ортасынан беліп алып, жеке 
көрсеттің. Окиғаның таптык 
сипатын ашпадың. Анархия- 
лык кекшіл рухты суреттедің» 
деп, жазушыға орынсыз мін 
такты. Ал Рыскулов атылып 
кеткеннен кейін: «халык жау- 
ының әкесі туралы шығарма 
жазды, Рыскуловпен астыр- 
тын байланысың бодды» деп, 
жала жапты. Шындығына 
келсек, «Қ-Қ. о-нда» ешкандай идеологиялык ны- 
шан жок еді, Жазушы осы повесть аркылы жеке 
адамның бас еркі мен жан дуниесінің тәуелсіздігі 
ушін күрескен жанталасын, намысшыл рухын, тағ- 
дырын суреттеуге умтылды. Ірі әрекеттің иесі, ке- 
сек тулғалы, намысшыл адамның бейнесін сом- 
дағысы келді. Отаршыл жүйеге курылған коғамның 
жеке адамды капай тағдыр тезіне салып, корлай- 
тынын керкем шығарманың тілімен жеткізуді мак- 
сат тутты. Сол ушін өмірде болған накты окиғаны 
туындьга аркау етті. Шығарманың 1-нускасындағы 
окиға өзегі мен Жылкайдаровтың басынан кеш
кен жайдың арасында ешкандай айырмашылык 
жок. Тек кейіпкерлердің атын: Рыскулды -  Бак- 
тығул, Саймасайды -  Жарасбай, Турарды -  Қурал 
деп өзгертті. Муның өзі жазушының тарихи шын
дык пен көркем шыңдыкты шеберлікпен уштастыра 
білгеңдігін байкатады. Өкінішке орай, жазушы «Қ - 
Қ. о-ның» 1-нускасын өзгертуге мәжбүр бодды. Ол 
1958 жыдцың аяғы мен 1959 жыддың басында шы- 
ғармасын кайтадан өңдеп, жаңа тарау косып, кей 
тустарын мүдцем алып тастады. Бактығуддың кегі
-  таптык жаңа окиғаны негізгі желі етіп алды. Бүкіл 
шығармадағы ішкі сюжет соның айналасына курыл- 
ды. Бактығул мен Саймасайдың арасындағы кек 
пен тартыс -  бай мен кедейдің арасыңдағы таптык 
кактьғыс ретіңце баяңдалды. Жазушы идеясы, ав
тор көзкарасы, керкемдік шешім турғысынан алғ- 
анда, повестің бул екі басылымын бір шығарма- 
ның екі нускасы деп кабылдауға болады. Сондай- 
ак әуелгіде Қурал деп суреттелген баланың есімі 
Сейіт болып өзгерді. Шьғарманың түйініне де ре- 
волюциялык сипат берілді. Алайда муның барлығы 
жазушының куатты суреткерлік касиеті мен шебер- 
лігіне шешуші нуксан келтіре алмады. Бул повесть
-  улы жазушының әлем тілдеріне ең көп аударыл- 
ған шығармасы.

Т. Журтбай.
ҚАРАШЕВ Ғумар ( Омар ;  1876-1921), акын. Қазан 
теңкерісі тусында курылған Алаш козғалысын, жо- 
лын, идеясын коддап, соған косылады. Ғумардың 
біраз өлендері Абай сарындас болып келеді. Шы- 
ғармаларының көпшілігі көзінің тірі кезінде басы- 
лып шыкты: «Ойға келген пікірлерім» (Уфа, 1910), 
«Қарльғаш» (Қазан, 1911), «Тумыш» (Уфа, 1911), «Ба
ла тулпар» (Уфа, 1911), «Аға тулпар» (Орынбор, 1914), 
«Турымтай (Уфа, 1918). Ауыз әдебиеті улгілерін 
«Шайыр» (1910), «Көкселдір» (1911) жинактары жа- 
рык көрді. Халыкты өнер-білімге шакырған «Педа
гогика» атты еңбегі (1919) «Өрнек» дейтін (Уфа, 1911) 
кара сөзбен жазылған публицистикалык, филосо- 
фиялык шығармалары жарияланды. Ә. 19:И ж. шык- 
кан «XIX ғасыр мен XX ғасыр басындағы казак 
әдебиетінің оку куралы» (Орта, орталау мектептің



7-класына арналған) деп аталатын кітабында Қ-тың 
өмірі мен шығармашылығын кең талдаған.
ҚАРА ШЕКПЕН, қазақ жеріне Ресейден қоныс 
аударып келген шаруалардың атауы. Кендірден 
қарапайым қаптал шекпен, қонышын буған көн етік 
киюіне байланысты осылай атаған. Ал муның аста- 
рыңда улкен мағына жатыр, Бәрі патша үкіметінің 
отарлау саясатына тіреледі. Ә. «Абай жолында» 
бұларды орыс крестьяндарының қазақ жатақта- 
рымен ұғынысып, тіл табысуын суреттеу арқылы 
көрсеткен. Бул көріністер романның «Ақын аға» 
деген атпен басылғандағы нұсқасында жоқ еді. 
Жатақ ауылдарының тусына келіп тоқтаған орыс 
керуенін: -«...қудық басын жағалай жайғасыпты. 
Аттарынотқажіберген. Әржергетутінсалып, аста- 
рын әзірлеп тыньғып жатыр. Көпшілік үлкен-кіші, 
еркек-әйелдің бәрі жалаңбас қана емес, жалаң 
аяқ та» деп, («Абай жолы», «Қарашьғын» тарауы) 
суреттеумен бастаған жазушы кедей ауылдардың 
пісіп, орғалы турған егіндерін Майбасар, Тәкежан- 
дай байлардың жылқылары таптағанына, сол үшін 
біраз жылқымызды байлап алдың деп ауылды 
шапқаңца өздеріндей кедей орыс керуені -  қара 
шекпендердің қосыла ұрыс салғанына тоқтапады. 
Осылар арқылы қазақ кедейлері мен орыс қара 
шекпендері ортақ тіл табысып, достасып кетеді, 
қанаушыларға қарсы бірлесіп күресе ашады 
дегенді айтпақ болады,

Ғ. Сапаргалиөв.
ҚАРА1І10ҚЫ, жер атауы. Ә. бұл туралы былай 
суреттейді: «Қарашоқы Қодар қыстауынан алыс 
емес. Шыңғыстың үлкен биігінің бірі. Соның бау- 
ыры әдемі, тоғайлы өзен болатын. Тал-терегі бол- 
сын және таү қайыңы қисықша қызыл қайың 
болсын, барлығы да көктеп, жайнап тұр. Бұл ара 
бір құйқалы жақсы қыстау. Бөкенші, Борсақ ерте 
кеп, осында орнап қап, әлі бауыр басып отыр. 
Ырғызбай ішінен, әсіресе, осы Қарашоқыға қызы- 
ғушылар көп болатын» («Абай жолы», «Қайтқан- 
да» тарауы). Қодарды осы Қ-ның биік жартасы- 
нан құлатып өлтіртеді. Кейін бұл жерді Құнанбай- 
дың үлкен әйелі Күңкенің ауылы мекен етеді. Қ- 
ның жайылымға да, қонысқа да өте қолайлы, 
ырысты мекен екені романның әр жерінде көрініс 
береді: «Бірталай қалың көштерді арттарына са- 
лып ап, тура Қарашоқының тоғайлы өзеніне кіріп, 
соны өрлеп келеді. Аздан соң бөктер тауды ара- 
лап өтіп, Қарашоқының бауырындағы көк алаңға 
шықты. Қодар құлаған құз жартас та көріңді». Жа
зушы «Абай» романының жазылуы жайынан» деп 
аталатын мақаласында: «Бұл жер бір кезде Қодар- 
ға, оның туған-туысқандарына қарайтын жер екен, 
бірақ оның руы өзін өзі қорлагтгы да, Жерді Құнан- 
бай тартып алыпты» деп, Қ. мен Қодардың ара 
қатынасын таратып айтады. ^

ҚАРАШЫҒЫН, салық түрі. Патшалық үкімет 1868 
ж. қабылдаған «Уақытша ережеде» қазақ билеуші- 
леріне игілікті істерді жургізу ушін халықтан жана- 
ма салық алуға ерік берілді. Бұны жергілікті билеу- 
шілер өз қажеттеріне пайдалануда шектен асың- 
қырап кетеді де, әсіресе қарапайым шаруаға ауыр- 
тпалығы батыңқырап кетеді. Оның белгілі мөлшері 
болмады да, көбінше зорлауға ұштасып жатты. 
Бул алымды «қарадай шығынға ұшырату» деген- 
нен «қарашығын» атанды. Ә-тің Абай туралы зерт- 
теулерінде салық елдің қанаушы тобы бай-шон- 
жарлары, би, старшындары, атқамінерлері, елба- 
сылары өз қолдарынан үлестіретін болғандықтан,
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шаруалардың 
ауқатына кара- 
май түтінге 
ү л е с т і р е т і н .  
Сондықтан ха- 
лық оны «түңлік 
басы салык» 
дейтін. Бул са- 
лықтармен ка
тар патшалык- 
тың лаукөлік 
салығы катар 
жүреді. Және 
ол түңлік басы- 
на әр болыстың 
«карашығын» 
дейтін үстеме 
салығы бола
ды. Ол -  болы- 
стык әкімдер- 
дің сойысы, мі- 
нетін аттары, әр 
алуан «сыбаға-

«Қарашығын». Суретші Е. Сидоркиннің 
безеңцірмесі. 1971.

сы» есебінде үстеме шығын болып, момын елден 
жиналады» («Уакыт және әдебиет», 1997, 11-бет). 
Еңці буның халыкка әкелер ауыртпалығы «Абай жо
лы» эпопеясының «Қарашығын» деген тарауында 
жан-жакты ашып көрсетідці.

Ғ. Сапарғалиев.
«ҚАРҒАЛЫ» СОВХОЗЫНДА ӨТКІЗГЕН ТӨРТ
КҮН», жазушының 1934 ж. жазылған очеркі. Очерк- 
ке аркау болатын такырып -  республикада алғаш 
колға алына бастаған мал тұкымын асылдандыру 
проблемасы, оның кунгейі мен көлеңкесі. Астана 
маңындағы «Қарғалы» совхозында жүзеге асып 
жаткан іс-тәжірибе нәтижелері, сол бір киын да 
күрделі саладағы еңбек процесі, сондай-ак шару- 
ашылык алға койған міңцетті аткарып жаткан аза- 
маттар бейнесі -  шығарманың өн бойында өріліп 
жаткан шындык. Автор совхозды төрт күн бойы 
аралап, сол сапарда көрген-білгендерін көпшіліктің 
көңіл таразысына салады. Такырыпты аша түсу 
үшін, Мұхаң шалғай отарларға барып, шопандар- 
мен тілдеседі, шаруашылыктың фермаларында 
болып, білікті мамандармен әңгімелеседі, совхоз 
лабораториясында тәжірибе өткізіп жаткан ғалым- 
дармен кеңеседі. Соның нәтижесінде шынайы 
көріністер мен көркем суреттерге толы жолсапар 
очеркі туған. Жазушының кейіпкер монологын сол 
калпында өзгеріссіз беруі аркылы шопан толғаны- 
сы табиғи шыккан. 50 шакырымдай жердегі шопан 
отарларына бара жаткан жол бойында көрген жайт- 
тар да очерктің жанрлык жағын айкыңцап, такырып 
шеңберін ұлғайтып, көркемдік кестесін әсемдей 
түскен. Ә. басталған істің күнгей жағын көрсетіп 
кана коймай, еңбек адамдарының орынды мұң- 
мұктаждарын ескерген. Жумысшылар колына жа- 
лакының мезгілімен тимеуі, газет-журнал таратыл- 
мауы, ойын-сауык отауларының жоктығы сиякты 
көлеңкелі жайттарды жаза отырып, каламгер өз 
кейіпкерлерімен бірге киналып, проблемалар ше- 
шімдерін іздестіреді. Очерктің әр жерінде кезде- 
сетін табиғат суреттері, койлы ауыл көріністері жа- 
зушының жан тебіреністерінен, жүрек түкпірінен 
кайнап шьғып жатады. Даланың таңғажайып таби- 
ғатын суреттейтін тутас пейзаждар таңдай какты-
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рады. Ондағы тіл байлығы, тамаша теңеулер қы- 
зылды-жасылды бояумен көз алдыңа табиғаттың 
өзін алып келеді. Шығарманың шырайын енгізіп, 
әр жерінде әрлендіріп отыратын мундай суреттер 
Ә. очерктерінде көп-ақ. Очерк 1934 ж. 30 қарашада 
«Социалды Қазақстаңда» алғаш рет жарық көрді. 
Асыл түпнұсқасы сақталмаған. Жазушының 20 том- 
дық шығармалары жинағының 8-кітабына осы 
газеттік нұсқасы енгізілген.

Б. Жакьп.

ҚАРҚАРА, елді мекен. Алматы облысының Рай- 
ымбек ауданында, Кеген ауылынан 20 шақырым- 
дай жерде, аттас өзеннің жағасына орналасқан. 
1896-1926 ж. ірі халықаралық жәрмеңкелер өткен, 
1916 ж. Албаңдардың ұлт-азаттық көтерілісі бол
тан. Ә. болашақ шығармасына материал жинау 
үшін 30-жылдары Қ-ға барады. Соның нәтижесінде 
«Қилы заман» повесін жазып, Қ. жерін есте қгілар- 
лықтай етіп, тамаша суреттеген. Оқиға Қ. жеріңде 
өтетін болғандықтан, автор шығармасын Қ. жазы- 
ғын суреттеуден бастаған, «Шалқыған, көрнекті, 
мол дүниенің тірі пішіңді белгісі сияқтанып, Қарқ- 
ара жәрмеңкесі қайнап жатқан. Бәр-бәрінен неше 
алуан қазына шүмектеп қүйғандай болып, Қарқа- 
ра жазығына ақтарылып жатыр. Аясы аз ғана Қар- 
қара жазығы иін тірескен малдан беті-жүзін 
көрсетпейді. Қалың рудың мол жиылған ортасы -  
Қарқара» деп шалқыта суреттей отырып, біртіңдеп 
негізгі оқиғаға көшеді (20 томдық шығармалар 
жинағы, 2-том, А,, 1979, 111-112-беттер).

Ж. Аупбаев.

ҚАРҚАРАЛЫ, қала. 1936 жылдан Қарағанды об- 
лысындағы Қарқаралы ауданының орталығы. Оған 
дейін Семей губерниясына караған. 1920 ж. Қ-да 
уездік ревком қүрылды. Ондағы жүмысты жолға 
кою үшін Семей губревкомы Ә-ті уәкіл етіп, ісса- 
парға жібереді. Жазушы оңда 1921 ж. маусым-шіл- 
де айларывда болып, Семей губревкомының тера- 
ғасы С. Сәдуақасовқа жергілікті халықтың авто- 
номияның қүрылғанын шын кеңілмен қарсы алға- 
ны туралы жеделхат жібереді (Семей мүрағаты, 
Л-306). Үлы жазушы «Абай (Ибраһим) Қүнанбай- 
үлы (1845-1904)» атты монографиясыңда үлы ақын- 
ның өмірбаянынан мәлімет келтіре отырып: 
«Қүнанбай аға сүлтан боп түрған күнінде Қарқара- 
лы каласында мешіт салдырған» деп, бүл жердің 
тарихын жаксы білетінін баяндаған («Әр жылдар 
ойлары», А., 1959, 27-бет).

М. Бейсенбаев.

«ҚАРҚАРАЛЫ ҚЫРҒЫНЫ», қанды окиға. 1921 
ж. 18 маусым күні бүрынғы Семей губерниясына 
қарасты Қаркаралы қаласында болтан. Азамат 
соғысы кезінде Атаман Анненковтың әскерінен 
бөлініп, ел ішінде жасырынып калган полковник 
Токаревтің бүлігі. Полковник Токарев ел ішіне 
сіңіп кеткен әскерлерін жиып, Қарқаралы қала- 
сына басып кіріп, ревкомның тетенше жиналы- 
сына катысып отырған 78 адамды түтқынта ала- 
ды да, оларды жүрттың көзінше атып, қылышпен 
шауып өлтіреді. 1921 ж. шілде айында Қазак ав- 
тономиясының күрылтанына бір жыл толуына ар- 
налған тойды Қарқаралы жәрмеңкесінде мере- 
келеп өту туралы арнайы шешім қабылданады. 
Комиссияның терағалығына Ә-ті бекітеді, Мүхаң 
Қаркаралыға келіп, жергілікті басқару мекемеле-

рін қалпына келтіріп, казак автономиясының бір 
жылдык тойын өткізу комиссиясының терағасы 
ретінде үйымдастыру шараларына кіріседі. Ә. 
үрейленген елдің көңілін орныктырып, автоно
мия тойын еткізеді де, Семейге кайтып орала- 
ды. Сол тойда Қажымүкан, Майра, Шашубай, 
Ғаббас, Қали, Қалибек, Зәрубай, Жынды Омар 
сиякты өнерпаздар ойын көрсетіп, аттары бүкіл 
казак еліне кеңінен тарайды. Ә-тің «Қаркаралы 
бүлігін» басу және автономия тойын өткізу 
кезіндегі іс-әрекеті туралы деректер ҚР Прези- 
дентінің мүрататы мен «Әуезов уйі» ғылыми-мәде- 
ни орталытының корында сактаулы,

Т. Қүдакелдіулы.
ҚАРМЫСОВ Камал (1912-1991), актер. Қазакстан- 
ның халык артисі (1957). ҚазКСР Мемлекеттік сый- 
лытының лауреаты (1980). 1931 жылдан бастап 
Қазак драма театрында кызмет істеді. Сахнадағы 
түңтыш кадамын Т. Жароковтың «Қаңцы таяк» пье- 
сасындаты Үрының рөлін ойнаудан бастады. Ол 
кейіпкердің психологиялык толғанысы мен сахна- 
лык әрекетін дәл табатын шеберлігімен, актерлік 
өнер аукымының кеі-шігімен дараланды. Сахналык 
бейненің әлеуметтік сипатын ашатын Ә. пьесала- 
рындағы Нуркан («Түнгі сарын»), Керім («Абай»), 
Телеген Токтаров (Ә. Әбішевпен бірігіп жазтан «На- 
мыс гвардиясында»), С. Мүкановтың «Шокан Уәли- 
хановыңдаты» Генерал-губернатор Мүхаң аударт- 
ан Н. В. Гогольдің «Ревизорындағы» -  Хлестаков, 
К. А, Треневтің «Любовь Яроваясыңцаты» Шваңдя, 
У. Шекспирдің «Отеллосындағы» Яго, «Асаута түса- 
уындағы» Транио бейнелерін классикалык үлгіде 
орыңдады. «Хлестаковтың релін калай ойнадым» 
деген макаласында (1937) Ә. тарапынан болтан кол- 
дау-көмек жөнінде ой толғатан.

Б. Қундакбайу/ы.

«ҚАРТАЙДЫҚ, ҚАЙҒЫ ОЙЛАДЫҚ, ҮЙҚЫ 
СЕРГЕК», Абайдың өлеңі. Ә. акынның ауызша та- 
ралған шығармаларын баспасезде жариялантан 
нүскаларымен салыстырып, унемі көңіл бөліп отыр- 
ған. Ол бүл өлеңді 1909 ж. Уфада Зейнелғабиден 
әл-Омскаудидің «Насихат-казақия» рисаласынан 
кешіріп алып, Абайдың 1945 жылты толык жина- 
ғына «Қартайдык, кайғы ойладык, үйкың сергек» 
деген атпен үсынған. Here екені белгісіз, Ә, «На- 
сихат-казакиядаты» Абайдың «Қартайсаң, кайты 
ойлайсың, үйкы сергек», «Бай алады кезінде көп 
берем деп», «Ал енді жаксы дейміз кімді калап» 
деген үш елеңінің әр жерін алып, бір өлең ретінде 
берген. Бірак бүл оның белгісіз себептерге бай- 
ланысты акынның мерекелік жинатына енбей кал
ган («Абайтану дәрістерінің дерек көздері», А., 
1997, 42, 381-беттер),

Н. Акбай.

ҚАРЫМШАҚОВ Сапарбек (1941 ж. т.), кыртыз 
жазушысы, әдебиет сыншысы, аудармашы. 200- 
ден аса әдеби сын макалалар, 10 монография, 
бірнеше оку-әдістемелік күралдардың авторы.
А. Чеховтың «Шие бағы» пьесасын (1983), С. Цвейг- 
тің «Магеллан» тарихи романын (1986) т. б. кыртыз 
тіліне аударған. Ә-тің 30-жылдары Қырғызстанға 
тылыми сапармен барған кезінен бастап, үлы жа- 
зушының «Манас» жырына байланысты жазтан 
еңбектерінің мән-мағынасы, оның кыртыз әдеби- 
еттану ғылымындағы, соның ішінде манастану- 
даты орны туралы «Манас» эпосының әлемдік 
маңызы» деген еңбегінде жан-жакты баяндаған 
(«Заман -  Кыргызстан», 1997, 22 караша).

Ч. Жуиағутв



E. К. Қасаболатов.

ҚАСАБОЛАТОВ Есенғали 
Керейұлы (1889-1938), алға- 
шқы қазақ дәрігерлерінің 
бірі. 1901 ж. Калмыковтағы 
орыс-қазақ мектебін, Орал 
реалдық әскери училищесін 
(1909), Саратов университе- 
тінің медицина факультетін 
бітіріп, Калмыков уезінде 
Жылықоныс ауылында дәрі- 
гер болып қызмет етті. 1918 
ж. «Ақ жол» саяси уйымының 
төрағасы болды. Осы кезде 
Алаш қайраткерлерімен таны- 

сып, пікірлес, ниеттес болған. Ә-ті шығармалары 
арқылы сырттай білгөн. 1920 ж. Орал губерниясы- 
ның денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі және 
Орал губревкомының төрағасы болды. 1922 ж. 
ПХК-дажумысістеді. 1925-28ж. ҚазақАКСРТуты- 
нушылар кооперациясының төрағасы болды. 
1930-31 ж. Астрахан қаласындағы РК(б)П аудан- 
дық комитетінің хатшысы, Астрахан округтік атқ- 
ару комитет! төрағасының орынбасары болды. 
1931 ж. Алматы мед. ин-тының директоры болып 
тағайындалды. 1933-35 ж. Алматы облысындағы 
«Кызыл қайың» кеңшарының директоры болды. 
1936-37 ж. Казак КОР Денсаулык сақтау халко- 
мында экономикалык жоспарлау бөлімінің меңге- 
рушісі, «Главнефть» тресі өлкелік кеңсе басқару- 
шысының 2-орынбасары, «Нефтьторг» қоғамының 
Казақстаңдағы уәкілетті өкілінің орынбасары қыз- 
меттерінатқарды. 1937 ж. 29 тамызда Алматы қала- 
сында тұтқыңдалып, 1938 ж. 26 ақпанда ату жаза- 
сына кесідді. КСРО Жоғарғы соты Әскери колле- 
гиясының 1957 ж. 7 желтоқсаңдағы ұйғарымымен 
ақталды. .

М. Тәжімуратов,

«ҚАСЕННІҢ ҚҮБЫЛЫСТАРЫ», жазушының әң- 
гімесі. «СССР халықтарының творчествосы» де
ген сериямен 1934 ж. Мәскеуде шыққан «Казак 
жинағы («Казахский сборник») атты кітапка арнайы 
жазған. Тұңғыш рет сол жинакта орыс тілінде жа- 
рык көрді. Одан соң 1935 ж. шыккан «Тас тулек- 
тер» атты кітабына еңді. Кейін 6 томдык таңдама- 
лы шығармаларының 5-томында (1956), 12 том
дык шығармалар жинағының 1-томында (1967), 20 
томдык шығармалар жинағының 2-томында жария- 
лаңды. Мәскеуден шыккан 5 томдык шығармалар 
жинағының 1-томында орыс тілінде басылды (ауда- 
рған -  С. Санбаев). Әңгіменің колжазбасы «Әу- 
езов уйі» ғылыми-мәдени орталығының колжаз- 
ба корында сакталған. Әңгіме ешкаңцай езгеріске 
ұшырамай, алғашкы нұскасы бойынша кайтала- 
нып басылып отырған. Жазушы әңгіменің жанрын 
«психологиялык очерк» деп койыпты. Касеннің 
ішкі толғаныстары аркылы адамның жан дүние 
тебіренісін ашады. Кейіпкердің астарлы емеуіріні 
аркылы заман киыншылығын, әкені -  балаға, 
ағаны -  ініге аңдытып койған кеңес саясатын сы- 
найды. Бас кейіпкер Касен кеңес екіметін мойын- 
дамайды, букіл болмысымен оған карсы. Жаңа 
коғамды кұрушылардың катарында өзінің жок 
екенін біледі. Аштык жайлап, кеңседегі істің 
берекесі кетіп, кілең сауатсыз большевиктер би- 
леп, казакты шеткакпай жасап, етірік акпарат беріп 
жүрген кызметкерлерге сенімсіздікпен карайды. 
Өткен күндерін, 1918-19 жылғы Алаш тусындағы 
еркін кездерін аңсайды. Өзінің Касымкан, Аман- 
бай сиякты пікірлестерімен оңаша кездесіп, шер
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таркаткысы келеді. Өмірден әбден кажыған, бір 
үйде ошарылып отырған 3-4 отбасы. Жумыста -  
аңду, тіпті киім-кешек пен азык-түліктің өзі ел- 
шеулі. Ауылдағы ашаршылыктан кашып келген аға- 
жеңгесі де мұның жан дүниесін түсінбейді. Жалаң 
идеямен желіккен інісі күн көріс үшін базар жаға- 
лап жүрген жеңгесі Жәмиланы жактырмайды. 
Жаңа коғамды аш-жалаңаш жүріп куруға да бола- 
ды деп есептейді. Акыры бұлардан безіп тынады. 
Бір жылкыны сойып, ортак казан аскалы жаткан 
кезінде үйін сығалап, аңдып жүрген бір жұмысшы 
милицияға сыбырлап койып, Касен бастаткан үш 
адамды ұстап әкетеді. Үлкен Алматы шыңы Касен 
үшін жаңа коғамның бейнесі сиякты болып елес- 
тейді. Ол -  суык, жап-жалаңаш адамға кайыры 
аз, үнемі кауіп пен катердің ошағы сиякты. Түсіңде 
ылғи Касеннің үстінен кұлап келе жатады. Міне, 
осындай психологиялык сана ағымына кұрылған 
әңгіме аркылы жазушы өзінің түпкі максатын аша
ды. Касен -  жағымсыз кейіпкер. Сол жағымсыз 
кейіпкердің ойымен кеңес екіметінің кемшіліктерін 
сынайды, ел басына түсіп отырған ашаршылык- 
ты, келеңсіз заңдар мен каулыларды, жалаң идея- 
шылдыкты әшкерелейді. Ол Үлкен Алматы шыңы- 
на карап отырып: «Жылтырауык кабык бәрі де!.. 
Түзелер ме екен, кім біледі?.. Бірак зор киындыкка 
тіреліп тұрмыз... Оңалмақтың ауылы алыс... Біздің 
акылымыз бен шамамыз жетпей калган, бойы- 
мыздан асып, улғайып алған іс болды» деген ішкі 
ойынан еш арыла алмай, акыры түрмеге камала- 
ды. «К. К ” -  өмірде болтан окиға желіоімен жа- 
зылған, Ж. Шанин мен К- Куанышбаевтың басы- 
нан ашаршылык жыдцары өткен окиға, Ол жылда- 
ры малды союға тыйым салған үкімет каулысы шык
кан. Ауылдан келген ағайындарының аш өзегін 
жалғау үшін базардан жылкы сатып алады. Оны 
біреулер милицияға жеткізіп кояды да, Шанин мен 
Куанышбаев театрдан шығарылып, біреуі -  Фрун- 
зеде (казіргі Бішкекте), біреуі -  Шеңгелдіде кесімді 
6 ай уакытын етейді. Бүл окиғаны Ә. солардың рүкса- 
ты бойынша өзінің психологиялык очеркіне аркау 
еткен. Куанышбаевтың өзі де ооы окиға жөнінде 
«Карала ат» деген сахналык әңгіме жазған.

Т. Журтбай.
«ҚАСИЕТТІ БОРЫШ» («Священный долг»), 
жазушының макаласы. 1955 ж. 1 мамырда «Литера
турная газетада» басылған. «Пролетарлык интер
национализм туын жоғары үстайык» деген айдар- 
мен берілген. Осы жылы 30 сәуірде «Казак 
әдебиеті» газетінде 1 мамыр мерекесіне арналған 
«Касиетті парыз» атты макаласы жарияланды. Бірак 
екі макаланың бір-бірінен айырмашылыктары кеп. 
Әуезовтің бүл шығармасы нәрлі, заман талабымен 
катар гуманизм, интернационализм туралы әдемі, 
ыкшам тілмен айтылған ойларға бай. Бір еддің тех- 
никадағы, ғылым мен өнердегі жетістіктері күллі 
адамзатка ортак болуға тиіс. Ғылым мен өнерді 
бөлектеп, оларды бір үлттык мүддесі үшін түйык- 
тау адамзат санасындағы кез келген жетістіктің 
гүдценуіне кедергі жасайды деген сездері тарихи 
дамудың кай кезеңінде болса да мәнді, Дүние- 
жүзілік әдебиеттің бағьны гуманистік сарында бо- 
лғаңдыктан, ол ешкашан халыктарды жауластыруға 
кызмет еткен емес, керісінше, достастыруға, жа- 
кыңцастыруға кызмет етті дейді.

Р. Бердібай.
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ҚАСИМАНОВ Садық (1902-1977), ақын, этнограф, 
педагог, Балаларға арналған қазақ этнографиясы 
туралы көптеген шығармалары шықты. Абайтану 
мәселелерімен шұғылданып, «Абайдың үш сөзі» 
(«Қазақ әдебиеті», 1960, 12 ақпан), «Абайдың жаңа 
табылған өлеңдері» («Лениншіл жас», 1963, 12 на- 
урыз), «Абай өсиеттерінен» («Коммунизм туғи», 
1964, 2 қыркүйек), «Абай айтыпты» («Ара», 1971, 
№8), «Жумбақ жан» («Қазақ әдебиеті», 1973, 30 
мамыр) т. б. мақалаларын жазды. «Біз осылай 
бастағанбыз» («Спорт», 1967, 5 қараша), «Еңлік -  
Кебектен ұрпақ бар» («Лениншіл жас», 1967, 12 та- 
мыз, «Қазақ әдебиеті», 1969, 12 тамыз) атты мақа- 
лаларыңда Ә-тің балалық шағын, «Еңлік -  Кебек» 
пьесасының алғашқы қойылымы жөнінде әңгіме 
еткен.

Н. Баутан.

ҚАСҚАБАСОВ Сейіт Асқарүлы (1940 ж. т.), фольк- 
лортанушы. Филология ғылымының докторы (1989), 
профессор (1996), Қазақстан Республикасы ҒА-ның 
академигі (2003), ҚР Мемлекеттік сыйльғының лау
реаты (1992). «Қазақтың қиял-ғажайып ертегілері» 
монографиясында (1972) Ә-тің ертегілер туралы 
жазған еңбектерін таддап, олардың түрлеріне си- 
паттама жасады. Ал «Қазақтың халық прозасы» 
монографиясы (1984) мен «Өнер бесігі» зерттеуінде
(1992) улы жазушының фольклор жөнінде айтқан 
ой-пікірлерін зерделеп, оның жанрларына назар 
аударған. «Абай және фольклор» атты еңбегінде
(1995) Ә-тің Абай туралы монографиясыңда ұлы ақын 
нәр алған үш улкен сала, соның ішінде халықтың 
ауызша әдебиет қоры туралы пікіріне сүйене оты- 
рып, Муқаңның осы ойы, өкінішке орай, қазақ 
әдебиеті туралы ғылымда, абайтануда арнайы зерт- 
телмей қалды, жан-жақты қарастырылмады, әрі 
карай жалғасын таппады деп жазған.

С, Қорабай.

«ҚАСҚЫР», американ жазушысы Джек Лондон- 
ның әңгімесі. Ә. 1936 ж. қазақ тіліне аударып, ла- 
тын әрпімен Казахстан көркем әдебиет баспасын- 
да жеке кітап болып шыққан. Көлемі 32 бет. Жазу- 
шының 20 томдық шығармалар жинағының 14-кі- 
табына өзгеріссіз енгізілді (192-204-беттер). Әң- 
гіме табиғат суретімен, алуан түрлі пейзаж көрі- 
ністерімен окырмаңцы баурап алады. «Маленький 
ручеек, сбегавший с покрытого мхом камня, вдруг 
словно стал журчать звончей и громче. И ничего 
больше не было слышно, кроме пения полевых 
жаворонков. Большие желтые бабочки беззвуч
но проносились в солнечном свете и исчезали в 
сонной тени» деген суретті көріністі аудармашы 
қазакша былай сейлеткен: «Майда тастың арасы- 
мен ағып жатқан жіңішке су енді бір қатты саркы- 
рап аға бастағандай көрінді. Торғайдың сайраға- 
нынан баска тыныштык бұзған ешбір дыбыс жок, 
үлкен сары көбелектер үнсіз ұшып, күн көзінде 
жаркылдап барып, көлеңкеге батып жатыр». Бұдан 
түпнұскадағы ерекшеліктердің -  ой өрісі, дыбыс 
ырғағы, интонация, көркемдік өзгешелік түгел 
сакталғанын аңғару киын емес. Әңгіме адамды 
еліктіріп, елітіп, айрыкша әсерге бөлейді. Мәтін 
ішіндегі әр сөз орнын тауып, мағынасын толык 
сактаған. Аудармашы ана тілінің бар кадыр- 
касиетін, тіл байлығын еркін, барынша шебер пай- 
даланған.

Г. Асаубаева

ҚАСТЕЕВ Әбілхан (1904-1973), кескіндемеші. 
Казахстан Республикасының халык суретшісі
(1944), Ш. Уәлиханов атыңдағы Мемлекеттік сый- 
лыктың лауреаты (1966). Бір мыңнан астам көркем- 
сурет дүниелерін дүниеге келтірді. Абайдың порт- 
ретін салғаны үшін ол 1934 ж. Курмет грамотасы- 
мен марапатталып, Мәскеу каласына окуға жол- 
дама алады. Онда 2 жыл дәріс алып, Алматыға 
кайтып оралады. «Ескі және жаңа дәстүр» атты 
суреттер шоғырын салуға кіріседі. Бул жылдары 
Абай такырыбы төңірегінде көп ізденеді. М. Әуе- 
зовтің акыл-кеңесіне сүйене отырып, Абайдың 
бірнеше портретін, Абай жүрген жерлердің көрініс- 
терінсалады. Оңдаұлттыккиім үлгілері ментұрмыс- 
салттык жайттар барынша этнографиялык дәлдік- 
пен камтылған. Ә-тің шай ішіп отырған кезіндегі 
сәтін бейнелейтін карындашпен сызылған сурет 
те сол мезгілде дүниеге келген. Кылкалам шебе- 
рінің «Абай жүрген жерлерде» деген суреттер шо- 
ғыры мен «Биік таулы Медеу мұз айдынында» атты 
картинасы жазушының мұражай-үйінің корында 
сактаулы тұр.

А. куанышбаев.

ҚАСЫМ (1448-1518), хан. Керей, Жәнібек ісінжал- 
ғастырып, казак хандьғын ньғайтушылардың бірі. 
1511 ж. К- хаңдыкка жеке ие бодцы, осыдан бастап 
хандык ұзак уакыт Әз-Жәнібектің ұрпактарына 
көшті. Орыс укіметі К- ханның тусыңда дипломати- 
ялык байланыс жасауға ұмтылып, 1505-33 ж. кінәз 
III Василий елшілерін жіберді. Мухаммед Хайдар 
Дулати К- ханға карасты халыктың саны миллион- 
нан аскандығын айтады. Дербес халык ретінде 
Батыс Еуропаның елдері де тани бастады. Дулати 
К. ханды: «Бүкіл Дешті-Кыпшакка билік жургізді. 
Оның халкының саны миллионнан асатын. Шыңғы- 
стың ұлы Жошы ханнан кейін бул жұртта Касымнан 
аскан кұдіретті хан болтан жок» деп жазды. К. хан- 
ның ел баскару жүйесін танытатын жаңа низамы -  
«Касым ханның каска жолы» деп аталатын жарғы- 
сы дуниеге келді, ол сол кездегі казак кауымының 
коғамдык заңдарының калыптаскаңдьғын көрсет- 
ті. Мунда әдет-ғурып, турмыс-салт ережелері бай- 
ыпты жүйеленген, казак жұртының елдік санасы 
осы жарғыдан да көрінеді. Ол Алтын Орданың бу- 
рынғы астанасы Сарайшык каласыңда дуние сал- 
ды. К- хан есімі Ә-тің «Абай жолы» эпопеясының 
«Куз кияда» тарауында халыкка пайдалы Істер 
істелгені жөнінде аталса, «Әдебиет тарихы» моно
графиясында Жәнібек, Керей, Касым, Хакназар 
хандардың тұсыңда казак рулары бірігіп, бірталай 
жаксы тіршілік жасағаны айтылады, әсіресе жина- 
ған деректерінен мол мағлуматтар кездеседі.

Т. Әкім.
ҚАСЫМБАЕВ Жанузак (1941-2004), тарихшы. Та- 
рих ғылымының докторы (1983), профессор (1991). 
Негізгі еңбектері казак елінің тарихына арналған. 
Ә-тің 100 жыддык мерейтойына арналған ғылыми- 
теориялык конференцияда сөз сөйлеп, К. аға сул
тан Күнанбай Өскенбаевтың «Абай жолы» эпопея- 
сында калай суреттелгеніне токталды. Өзінің ел 
баскарушылык талабымен, тілмар шешендігімен, 
абзал әділдігімен, терең ойлы парасаттылығымен 
Орта жузге аты жайылған Күнанбай бейнесі тек 
бай-манаптың сойылын соккан көкжалға уксамай- 
ды. Демек «улы жазушы Кунанбайдың жеке ба- 
сына Шыңғыс өңіріндегі бедел билігін, кауым 
өміріндегі орнын көркем сөзбен бейнелеуге аз 
көңіл бөлмеген». Өйткені «Кунанбайсыз Абайдың 
болмайтындығы, әкесінің темірдей талабынсыз.
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билікті уысыңда ұстаған, әкесі 
сілтеген жолсыз Абайдың да 
кемеңгерлік қасиеттерінің ба- 
рынша ашылуы» екіталай 
екенін терең түсінген М. Әуе- 
зов Құнанбайдың қазақ тари- 
хындағы улылығын өз рома- 
нында әсерлі де шын бейне- 
леген деп пайымдайды та
лым («М. Әуезов -  XX ғасыр- 
дың ұлы жазушысы және гу- 
манисі», А., 1997, 152-157- 
беттер).

Ғ. Сапарғалиөв. 
ҚАСЫМБЕК Әуезұлы (1894-1914), жазушының 
ағасы. Омарханның інісі, жас Мухтардың оқып бі- 
лім алуына зор ықпал жасаған. Қ. жасыңца өз әке- 
сінен мусылманша сауат ашып, Семейдегі Камали 
хазіреттің медресесінде оқыды. 1907 ж. Семей 
қалалық 5 сыныптық училиіцесіне түсіп, 1912 ж. 
уздік бітіріп шықты. Будан соң 1912 ж. тамыз ай- 
ыңда Семей муғалімдер семинариясына қабылда- 
нып, 1914 ж. оның 2 сыныбын үздік бітірді. Сол 
жылдың 2-жартысыңда қайтыс болды. Ол туралы 
Ә.: «Әкемнен кейінгі әке сияқты болып, тәрбие- 
леп баулитын ағам Қасымбек еді. Сонымен қысы- 
жазы бірге жүріп, оқу оқьідым» деп жазды («М. О. 
Әуезовтің емірі мен шығармашылық шежіресі», 
1997, 21-бет). Қ-тің Мүхаңа керсеткен қамқорлығы 
туралы А. Әуезов «Жас Мүхтар» атты естелік-кі- 
табында жан-жақты баяңдаған.

Б. Байғалиев.

ҚАСЫМБЕКОВ Серік Мүсағалиүлы (1931 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. Абай мен Ә-тің шығармашы- 
лығы женінде «М. Әуезов -  Абайды зерттеуші»
(1968), “М. Әуезовтің зерттеулеріндегі Пушкин мен 
Абай байланысы» (1969), «Эр жылғы ойлар жемісі» 
(«Семей таңы», 1968, 28 қыркүйек), «Абайтанудың 
білгірі» («Семей таңы», 1981, 11 тамыз), «Татьяна 
Сарыарқаның төсіңде» («Коммунистік жол», 1982, 
30 қыркуйек), «Білімдіден шыққан сөз» (1992), «Та- 
рихи және көркем шындықтар -  кернекті ойдың 
перзенті» (1994) т. б. мақалаларын жазды. 
ҚАТПА Қорамжанүлы (1883-1943), Абайдың көзін 
көрген адам, «Абай жолына» дерек беруші. Ә. оны 
ертеден білген, роман жазу ойына келместен бу
рый, әңгімелерін тыңдаған, Қ, Абай өмірінің соңғы
4 -5  жылында қолыңда түрып, үй-іші шаруасына, 
малына қолқабысын тигізген. Жазушының: «Қо- 
рамжанның баласы Қатпа әуелі малшы болып 
жүріп, артынан Абайдың туған баласыңдай ет-бау- 
ыр жақыны, ДОС інісі боп кетті» дегенінен оның орын- 
салмағы аңғарылады («Уақыт және әдебиет», 1959, 
69-бет). Үлы Абай қайтыс болғанда жерлеуіне қатыс- 
қан. Қ. баяндаған естеліктерде ақынның отбасы, 
туған-туыс ортасыңдағы мінезі, күңцелікті емір кап
пы, ақындығы, даналығы, адамдык қасиеттері та- 
нылады (Мд29-папка, 194-бет). Қ. әдеттегісінше түс 
мезгілінде қымыз ішуге кіреді. Еркежанның Абай
ды оятасың дегенін естіген ақын: «Біздің үйқы бү- 
зылады деп, Қатпа аш кете ме. Бүзылмасын десең, 
бес-ажы бие байлап бер» дейді. Романдағы ақын 
бейнесін әр қырынан толықтырып, жетідціре түсуге 
осы сияқты деректердің деп септігі тисе, Абай аулы- 
ның қалай көшіп, капай конатыңдығы туралы накты 
әңгімелерді де жазушы осы Қ-дан естіген.

Т. Түрғанбаев.
ҚАУАШ Әлімкүлкызы (1910-1988), Абайдың шөбе- 
ресі, Акылбайдың туған немересі. Ертегіші Байма-
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ғамбеттің баласы Салыктың Мүклесіне түрмыска 
шыккан. Абай, Акылбай, Шәкәрім, Әбубәкірдің 
елеңдерін жатка білген. Үлы акынның үрпактары 
туралы Ә-ке көптеген деректер айткан. ( '^ т а р  мен 
Кәмиланың махаббатына, косылу тарихына куә 
адамның бірі. Кәмиламен мүңдас, сырлас болған. 
Бүл женінде Қауаш Әлімкүлкызының естелікте- 
ріңце, магнитофон таспаларына жазылған сөзде- 
ріңде толык айтылған. Қазір олар Абай мүражайы- 
ның сирек корыңда сактаулы. Қ. Семей каласыңца 
үзак жыл түрып, дүниеден етті. Бір үл, уш кызы бар.

Л. Баймагамбетова.
ҚАҺАР Абдулла (1907-1968), жаңа өзбек әдебие- 
тінің негізін калаушылардың бірі, Өзбекстан ха- 
лык жазушысы (1967). Романдарында таптык кай- 
шылыктар мен коллективтендіру дәуіріндегі емір 
суреттері берілген. «Жаңажерде» (1949) деген пье- 
сасы ушін Қаһар КСРО Мемлекеттік сыйлығына
(1952) ие болды. Ә-тің кайтыс болуына байланыс- 
ты, бір топ езбек каламгерлерімен бірге жазған 
«Жанымызға жакын адам» деген макалада («Ли
тературная газета», 1961, 29 маусым) үлы жазушы- 
ның езбек әдебиетінің жанашыры, камкоршысы 
болғанын тебірене еске алады. Шынында Ә. туыс- 
кан халыктар әдебиетіне зер салып, кадағалап 
окып, зерттепотырған, «СССР халыктары әдебиет- 
терінің өркендеуі» атты еңбегінде Қ-дың «Қос 
шынардың оттары», «Қайта туған халыктың әде- 
биеті» макаласында «Зымыран күс» романдары- 
ның өзіндік ерекшеліктерін атап еткен.

Р. Бердібай,

ҚАЮМ НАСЫРИ (толык аты-жөні -  Ғаделкаюм 
Ғабденнасырүлы Н а с ы р о в; 1825-1902), татар- 
дың ағартушы-педагогы, ғалым, жазушы. «Усу- 
сул жадидтің» реформаторлык бағытын барынша 
насихаттады және белсеңді турде жүзеге асырып, 
коғамдык кезкарасты оятты. Ол: шариғат пен діни 
әдет-ғүрыптарды заман талабына сай жаңғыртып, 
жаңаша түсіндіру керек, әр үлттың діни-рухани, 
саяси түрғыдан тәуелсіздік дамуы камтамасыз 
етілуі тиіс, халыктардың күкы тең және олардың 
еркендеуіне бірдей жағдай жасалуы керек, мек- 
тептер мен медреселерде ғылыми пәндер кеңінен 
окытылсын, әр үлттың өз жазуы, грамматикасы 
мен емлесі, әдеби тілінің дербес дамуына мүм- 
кіндік берілсін, ол ушін Еуропа елдерінен уйрене 
отырып исі мүсылман мен туркі жүрты ез жолымен 
дамысын деген бағыт үстанды. Қ. Н-дың «Наху 
кітабы» (1860), «Бос уакыт», «Қырык уәзір» (1868), 
«Әбуғали Ибин-Сина» (1872), «Әдебиет жөніндегі 
әңгімелер» (1884), «Татар-орыс сөздігі» (1885) атты 
кітаптары жарык керді. Ы. Алтынсаринмен езара 
байланыс жасап, пікір алысты. Қазактардың ара- 
сынан Насыри үлгісіндегі кітаби акыңдар мен ағар- 
тушы-демократтар шыкты. Олар үлттың оянуына 
үлкен улес косты, жаңа әдеби ағым дүниеге келді. 
Абай Маржами мен Қ. Н-дің еңбектерін кадағалап 
окып, тубінде осы оку жеңеді, казактың бола- 
шағы сонда деп есиет айтып отыратын болған. Ә. 
«Абайдың акындык айналасы» атты макаласында 
Қ. Н-ді кеңінен талдады. Кейіннен бүл макаланы 
еңдеп орысшаға аудартканда бүрынғы пікірлерін: 
Абай татардан шыккан Қ. Н. алдындағы Шаһабуд- 
дин Маржаниді костайды. Осы айтылғандай ра- 
ционалшылдык пен салт-сана, ой-өнер жүзіндегі 
жаратылған жаңашылдыкка бейім болмаса, Абай-
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дан Еуропа жағасының белгілерін көре алмас едік 
деп, нақты әрі батыл сеніммен жеткізді (20  том- 
дық шығармалар жинағы, 1984, 15-том, 132-бет).

Т. Журтбай.
ҚАЮМОВ Лазиз (1930 ж. т.), өзбек әдебиет зерт- 
теушісі. Филология ғылымының докторы (1963), 
профессор (1965), Өзбекстан Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1973). Негізгі еңбектері өзбек 
әдебиетінің тарихына, әдебиеттер байланысына 
арналған. Ә-тің 100 жылдық мерейтойының Алма- 
тыда өткен салтанатына қатысып, сөз сейледі. Сө- 
зін 0...6 ІЗ бугін жүз жыддығын тойлап отыржан ұлы 
адам түркі тілдес мәдениеттің ең жарық жулдызы 
болып табылады деп бастап, Әуезов сынды ұстаз- 
дардың шығармашылық ерлігі даналықтың сарқ- 
ылмас қазынасы іспеттес. Ол біздің халықтарды 
жақындастырып, достығын нығайту үшін қолдан 
келгеннің бәрін істеді» деп аяқтаған («М. Әуезов -  
XX гасырдың улы жазушысы және гуманисі», А., 
1997, 70-73-беттер).

Н. Акбай.
«ҚИЛЫ ЗАМАН», жазушының повесі. Алаш бас- 
шылары Әлихан, Ахмет, Міржақыптар 1916 жылғы 
июнь жарлығынан кейін ел солдатқа жігіт бермей, 
бас көтерсе, патша өкіметінің қарулы әскері 
бейбіт елді босқа қырып тастайды, сондықтан 
босқа арандамау керек деп, «Қазақ» газеті арқы- 
лы қалың жұртқа жар салған болатын. Бұл сөз бір 
елге жетті, бір елге жетпеді. Бул сөзді бір ел тың- 
дады, бір ел тыңдаған жоқ. Қара жұмысқа алын- 
ғандардың артынан Әлихан, Міржақыптар бастат- 
қан азаматтар ере барып, оларға қолма-қол көмек 
берген. Ал солдатқа кісі бермей, булқынып, көтері- 
ліске шығып, патша өкіметінің қарулы қаһарына 
ушырап, охқа ушып, абак,тыға қамалып, асылып- 
атылған, содан кейін мал-жаны, дүние-мүлкі та- 
лауға түсіп, мүлде жойылып кету қаупі төнген соң, 
атамекенін тастап, Қытайға ауып көшкен бір қау- 
ым елдің тағдырын Алаш ұранды әдебиеттің екінші 
бір талантты жас өкілі Ә. «Қ. з.» повесінде зор 
реалистік кушпен бейнелеп берді. Тұңғыш басыл- 
ғаннан кейін, зиянды шығарма деген жаламен тый- 
ым салынып, қырық жыл өткен соң ғана зор киын- 
дыкпен қайтадан жарияланған бул туындының 
улттық рухымызды, азаттық ушін күресімізді, тәу- 
елсіздік жолындағы азапты жолымызды бейне- 
леудегі орны ерекше екендігін тиянақтап айту 
дұрыс болмақ. Жазушы көтерілістің басты, негізгі 
себебі ашық, анық түрткісі патша өкіметінің қаны 
сорғалаған отаршылдық саясаты екендігін көпте- 
ген кейіпкерлерінің іс-қимылы, сөйлеген сөздері 
арцылы әр турлі орайда жан-жақты бейнелейді. 
Бул ретте 25 июнь жарлығы ең соңғы шеп, төзімнің 
бітуі, лаулағалы турған қауға түскен шақпақ от еді. 
Шығарманың сюжет желісінде Алатаудың жұмыр 
тасыңдай тұтастық бар, оқиға үнемі үзілмей жал- 
ғасып отырады. Он бір тараушадағы әрекеттер бі- 
рінен-бірі туындайды. Алғашқы көріністердегі пат
ша өкіметінің екі басты самұрық бейнеленген ақ 
жалауынан бастап, соңғы тараушадағы лаулап 
жанған жәрмеңкеде символдық ой, мегзеу нысан 
бар. Булар бірден көрініп турған анық өрнек бол- 
са, сойыл, найза, шоқпар, шиті мылтық ұстаған 
аттылы көшпелілердің, жәрмеңке ішіңде, қалалар- 
да бекінген мылтық, зеңбірекпен мұздай карулан- 
ған, соғыс ісін меңгерген, тұрақты әскермен шай-

қасуында орасан зор философиялық, әлеуметтіх 
азаматтық мағына бар. Бул тапталғандардың, қор- 
ланғандардың, қуғындалғандардың бас көтеруі, 
момындардың бұлқынысы. Түптің тубінде жең- 
бей қоймайтын азаттық, тәуелсіздік, адамшылық 
толқынының аспанға атуы, жалпы адам баласы 
құптайтын осынау асыл идеяны Ә. сулу тіл, керкем 
бейнелер, адам тағдырлары арқылы кітап бетіне 
түсіріп, ұрпақ жадына мәңгілікке байлап қалдыр- 
ған. «Қ. 3 .» повесі тұңғыш рет 1928 ж. Қызылорда- 
да басылды, екінші рет 1974 ж. «Жулдыз» журналы- 
ның 8 -санында жарияланды. 20 томдыққа (2-том) 
енді, А. Пантиелев аудармасымен 1972 ж. «Новый 
мир» (N“6 ) журналында, 1977 ж. «Племя младое» 
жинағында жарық көрді. 1997 ж. француз тіліне 
аударылды. Бірнеше ұлт тілдерінде шықты,

Р. Нургали.
«ҚИЛЫ ЗАМАН», пьеса. Авторы -  Н. Оразалин. Ә- 
тің осы аттас повесі негізінде жазылған (1979). 
Оқиға желісі тупнұсқадағы 1916 жылғы дүрбелеңді 
-  қазақтан әскерге адам алу туралы патша саяса- 
тына қарсы көтерілісті бейнелеуге құрылған, негізгі 
идеясы -  халық қасіреті. Жетісу өлкесінде өткен 
бұл қозғалысқа Жәмеңке, Үзақ, Әубәкір сынды 
батырлар басшылық жасайды. Көтеріліс аяусыз 
жаншылады, бірақ көтерілісшілердің, оларға тілек- 
тес журтшылықтың сағы сынып, уміті үзілмейді, 
келешекке сенім артады. Драматург Ә-тің ойлау, 
сөз саптау улгісін, рухын сақтаған, тарихи шындық 
пен рухтың үңдестігін қатар алып, оны драматургия- 
ның табиғатымен шебер ыңғайластырған, кешегі 
тарих пен бугінгі тіршілігімізді көркем детальдар, 
рәміздер арқылы дурыс байланыстырған. Буған Ана 
бейнесі мысал бола алады. Жалпы алғанда, пьеса 
авторы жазушының туындысына нуқсан келтірмей, 
түпкі цдеясын алып шыққан. Драма 1997 ж. мамыр 
айыңда Қазақ драма театрында туңғыш рет к.ойыл- 
ды. Режиссері -  Ә. Рақымов, суретшісі Е. Туя- 
ков, музыкасын жазған -  Б. Дәлденбаев.

Н. Оспантегі.
ҚИСАМЕДИНОВ Мақым Мустақулы (1939-1984), 
график-суретші. Қазақстан Ленин комсомолы 
сыйлығының лауреаты. Ә-тің орыс тілінде жарық 
көрген «Өскен өркен» атты таңдамалы повестер 
мен әңгімелер жинағына (1977) салынған суреттері 
оқиғаның мазмунын терең түсінуге, шығарманың 
ішкі әсерін сезінуге жетеледі. Ақ пен қара бояулар- 
ды барынша қою етіп қолдану арқылы шығарма- 
ларды, кейіпкерлердің куйініш-суйінішін табиғат- 
тың тосын көріністерімен астастыра бейнеледі. 
«Қилы заман», «Көксерек», «Қорғансыздың куні», 
«Қаралы сулу», «Тунгі сарын» сияқты заман зауа- 
лын баяндаған туындылардың тағдыры мен жазу
шы өмірінің қиын кезеңдерін байланыстыру ушін 
әр суретке «Мухтар Әуезов» деген сөздің жеке 
әріптерін көркемдік шешім ретінде пайдаланған. 
Әр әріптің басында сол шығармаға катысты 
оқиғаны білдіретін нышандық белгілер салынған. 
Қаламгердің идеялық нысанасы тарихи-филосо- 
фиялық туғ>ғыда ашылған.

Р. Ергаіиева.

ҚИССА, фольклор жанры Ауыз әдебиетінің дәс- 
түрлі эпикалық жанры, арабша әңгіме, аңыз де
ген мағынаны береді, кейде ол «хикая» деп те ата- 
лады. Мазмуны, курылысы жағынан алғанда лиро- 
эпостық дастандарға жакын. Бул жанр Азияның 
біраз елдерінде, соның ішінде Орта Азия мен 
Қазақстаңда кеңінентараған Булардыңкөп нусқа- 
лары туркі тілдес халықтаржа араб әдебиеті мен



фольклоры арқылы келген. Басылғаны, басылма- 
ғаны бар -  қиссалардың көпшілігінің аты Ә. жазба- 
ларынан көптеп кездеседі. Осыларды тізіп, бөлек 
қағаздарға жазып та қойған (№24-папка). «Абай 
(Ибраһим) Құнанбайулы (1845-1904)», «Әдебиет 
тарихы» монографияларында, «Абай жолы» 
эпопеясында Абайдың бұл жанрмен жақсы таныс 
болғанын тәптіштеп жазған.

Т, Турғанбаев.
ҚИРАБАЕВ Серік Смайылулы (1927 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, сыншы, қоғам қайраткері. Филология 
ғылымының докторы (1964), профессор (1966), ҚР 
ҒА-ның академигі (1994), КСРО Педагогика Ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі (1968), 
Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері
(1971). Ә-тің 90 жыддық мерейтойына байланысты 
жазған «Біздің рухани әкеміз» деген эссе-мақала- 
сыңца («Мұхтар тағлымы», А,, 1987) Ә-тің шығарма- 
шылығындағы жазу үлгісі, шындықты бейнелеп, 
типтендіруі женінде соны ойлар мен жаңа пікірлер 
айтқан. Үлы жазушының 100 жылдық мерейтойы
на орай, «Зар заман шыңдығы» («Қазақ әдебиеті», 
1997, 23 қыркүйек), «Тамаша тағылым» («Егемен 
Қазақстан», 1997, 26 қыркүйек) т. б. салиқалы ма- 
қалалар жариялады. «М. Әуезов казак әдебиетінің 
тарихы туралы» зерттеуіңде жазушының тарихи ту- 
ындыларына байыпты талдау жасаған («Мүхтар 
мүрасы», А., 1997, 110-118-беттер). Суреткердің 
мүшел тойына арналған «М. Әуезов -  XX ғасырдың 
үлы жазушысы және гуманисі» атты мерекелік сес- 
си5ща сөз сөйлеп, өрелі де еркеңці түжырым айтты 
(«М. Әуезов -  XX ғасырдың үлы жазушысы және 
гуманисі», А., 1997, 78-бет). Ал «Жаны нүрға бөлен- 
ген» деген эссесінде Мүхаңның біз біле бермейтін 
өмірінің соңғы он бес жылындағы елеулі окиғалар 
баяңцалған («Парасат», 2002, №5).

С. Қасқабасов.

ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР. казак ауыз әде- 
биетіндегі көне жанрлардың бірі. Оның шығу 
мезгілі -  алғашкы кауымдык коғам дәуірі. Сон- 
дыктан ертегінің бүл түрінде адамзаттың ертедегі 
өмірінің көптеген белгілері сакталған. Мысалы, 
матриархат заманына тән аналык ру мен көптеген 
әдет-ғүрыптардың көріністері (дуализмдік үйым, 
аналык мекен, аналык неке, кувада, авункулат т.т.) 
ерте заманғы анимизм, тотемизм, магия сиякты 
діни нанымдар мен сенімдер. Бірак көне дәуірдің 
бүл көріністерін кейінгі заманда халык тек киял 
ғана деп түсінген. Сол себепті де ертекшілер әңгі- 
месін «ерте уакьпта болған» деп ескертеді. 
Қазактың Қ.-ғ. е-і жанрлык жағынан біркелкі емес, 
оның күрамында алғашкы кауымға тән карапайым 
әңгімелер, батырлык ертегілер кездеседі, соңдай- 
ак түрмыс-салтты авантюралык шығармалар да 
үшырасады. Демек, ертегінің бүл түрі жанр жағы- 
нан синкретті. Айтылған жанрдың сюжетіне, поэти- 
касы мен күрылысына батырлык жыр үлкен ыкпал 
еткен. Көптеген Қ,-ғ. е-інің сюжеттік желісінде ба- 
тырлар жырыңдағьідай түракты прологтар мен эпи- 
логтар бар. Қазақ Қ.-ғ. е-інің сюжеттік күрамы да 
әр алуан. Атап айтсак онда барлык халыктың езі 
шығарған халыкаралык сюжеттер, бізге баска ха- 
лыктардан ауыскан және тек өзімізге тән сюжеттер 
бар. Ерте замаңда туып, көне дәуірдің көріністерін 
сактап келсе де, Қ. -ғ. е. халкымыздың түрмысын, 
салтын бейнелейді, кунделікті өмірін көрсетеді. 
Әрине, өмір шындығын Қ.-ғ. е. тікелей, сол кал- 
пында емес, эстетикалык түрғыда алып керсетеді. 
Өмірдегі тартыстар, болмыс-көріністер, адамдар-
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дың карым-катынасы бәрі халыктың эстетикалык 
рухында түзіледі. Сез болып отырған ертегілердің 
бас каһарманы, эстетикалык мүраты -  халык идеа
лы. Ертегі тек халык мүратын мадактайды. Қазак 
ертегілерінің бас қаһармаңцары аңшы-мерген, жа- 
уынгер-батыр, кенже бала, тазша және басқа 
әлеуметтік теңсіздіктегі бүкара өкілі («Қаңбак шал»). 
Бүлардың бәрі халык арманынан әр кезде туған 
идеал кейіпкерлер, яғни идеал -  тарихи күбылыс. 
Ертеде, ол табиғаттың дүлей куштерімен алысып, 
күнделікті емір үшін аң-хайуанаттармен курескен 
кезде, халыктың арманы, идеалы -  соларды 
жеңетін балуан, күшті батыр, мерген бодцы («Ер 
Тестік», «Қүламерген», «Керқүла атты Кендебай»). 
Ертегіде ол -  неше түрлі ғажайып тажалдармен 
соғысып, жеңіп шығатын аңшы-мерген.
Қ.-ғ. е-інің классикалык типі каһарманды баска 
дүниеге аттандыру, ғажайып күралдарды табу, 
киын тапсырмаларды орындау, куда түсу, жауыз 
күштерден күтылу сиякты композициялық бөлшек- 
терді камтиды. Ол көбінесе каһарманның уйлөнуі- 
мен және такка отыруымен аякталады. Қазак 
фольклортану ғылымының негізін салушылардың 
бірі Ә-ке ертегі жанрының поэтикасын саралауға 
зор үлес коскан. 1927 ж. Қызылорда каласында 
шыккан «Әдебиет тарихы» окулығында казак ер- 
тегісінің өзіндік ерекшеліктерін арнаулы тарауша- 
да карастырған. Шағын тарауда ертегілердің негі- 
зінде адам киялы жататынына токталып, сонымен 
катар ескі дүние әңгімелейтін әуезе түріндегі 
ертегі, салт ертегісі және мыскыл, мазак, күлдіргі 
ертегілері жайыңда айткан. Қ.-ғ. е, табиғатына Ә- 
тің  «Әдебиет тарихындағы» тарауда айткан: 
«Өмірде болмайтын істер, киядцык көтеріп сурет- 
теген әңгімелері деп танылған. Қазақ ескілігінде 
кездесетін жалмауыз, диюлар, мыстан кемпірлер 
араласкан әңгімелердің барльгы да сондай көтер- 
ген киялдың табысы» деген ойлары үйлеседі. Жа- 
зушы отызыншы жылдары шыккан әдебиеттік оку 
кітаптарыңда ертегі жайында кыскаша айтып кет- 
кен. Қыркыншы жылдары ертегі жанрын ден коя 
зерттеген, Жазушы мүражайының колжазба 
корындасақталғанбумаларда(№186,187,188,189, 
484, 516) ертегі жайыңда мол, жан-жакты мәлімет- 
тер бар. Мүнда дүниежүзілік фольклористика 
ғылымындағы ертегі жанрын зерттеушілердің ең- 
бектерін мүкият окып, зерттегендігін дәлелдейтін 
жазбалар өте кеп. Белгілі фольклорист ғалымдар- 
дың еңбектерінен қажетті үзінділерді молынан 
түсіріп алған. Сонымен катар болашак зерттеу ең- 
бегінің жоспары, айтпак ойларының тезистері 
жуйелі турде нөмірленіп жазылған. Осыңдай жүмы- 
стардың нәтижесінде «Ертегілер» атты көлемді ең- 
бек жазған. Бүл еңбек 1948, 1961 жылдары шык
кан «Қазак әдебиеті тарихының» бірінші кітабына 
кіріп, 1956 жылы «Әдебиет және искусство» жур- 
налында жариялаңцы. 1957 ж. «Мектеп» баспасы- 
нан жеке кітап болып шыкканнан кейін, 1959 ж. 
«Әр жылдар ойлары» кітабында, жазушының 
12 томдык шығармалар жинағының 11-томында, 
20 томдық жинағының 18-томында жарияланды. 
Ә. «Ертегілер» еңбегінің кіріспе белімінде «Ғажай- 
ып хал, киял әңгімелер немесе орасан окиғалы 
кызғылыкты әңгімелеу ретінде», ертегі жанрының 
басты белгісі деп қиял-ғажайыптык сипатты ата- 
ған. Бүл монографиялык еңбектің жеке, көлемді
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тарауы «Қиял-ғажайып ертегілері» деп аталады. 
Муңдай ертегілердің тарихи-әлеуметтік сипатын, 
тақырыптарын жүйелеп көрсетіп, реформадан бу- 
рынғы және кейінгі ертегілердің өзіндік ерекше- 
ліктерін әлеуметтік себептерден іздеген. Халықа- 
ралық сюжеттердің қазақ ертегілеріңцегі көріністе- 
рін араб, парсы, орыс халықтарынан ауысқан мы- 
салдар аркылы талдаған. Тарауда М. Горькийдің 
ойларына бірнеше рет сілтеме жасалған. Рефор
мадан кейінгі қазақ ертегілерін талдау барысынан 
40-жылдардағы идеологиялық талаптардың әсері 
байқалады.

С. Қасқабасов.

«ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР», жазушының мақаласы. 
Алғаш рет «Таң» журналында (1925, №1, №2) жарық 
көрді. Кейін жазушының 20 томдық шығармалар 
жинағына (1984, 15-том, 45-53-беттер) «.ысқар- 
тылып жарияланды, Мақаланың негізгі мазмұны 
жазушының 1927 ж, шықк,ан «Әдебиет тарихы» кі- 
табының «Қобыланды» әңгімесінің мәнісі» атты та- 
рауына енген. Мақалаға “Ел әңгімесіндегі Қобы- 
ланды -  ел қиялының ұлы батыры» деген қосымша 
анықтама атау қойылған. «Қобыланды батыр» жы- 
рының әңгімесіңде де тарих «өлшеуінен бірде ілгері, 
бірде кейін кетіп отыратынын», жалпы ел қиялынан 
туған әңгімелерде бурын-соңды өткен оқиғаларды 
кейде бір дәуірге, бір кісінің басына жиып қоятын 
кездерінің болатынын да ескертіп, автор Қобылан- 
дының Қазан ханымен соғысуына байланысты 
Қазан хандығының тарихына қысқаша шолу жа- 
сайды. Мақаланың кейінгі 15-томдағы басылымын- 
да алғашқы журналдық нұск.адағы осы шолудың 
машинкаға басқаңца 3 беттей көлемдегі мәтіні қыс- 
қартылған. Ол жері жазушының «Әдебиет тарихы» 
кітабыңда (А., 1991, 68-70-беттер) сақталған. Ма- 
қаланың кейінгі, 1984 жыпғы басылымда сол кезең- 
нің үстем идеологиясына байланысты қысқартыл- 
ғаны белгілі. Оңда негізінен орыс патшалықтарына 
карсы наразылық куресті сөз ететін және «кәпірлер» 
деген сөз бен Шәкәрімнің аты аталатын жерлерін 
алып тастаған. Мақаланыңсоңыңдажырдағы Қобы- 
ланды бейнесінің жасалу ерекшеліктеріне, оның 
жан серігі ақыл ой, нәзік сезімді махаббат иесі 
бола алған Құртқаның жарастықты бейнесі және 
«қыл құйрықты, жел жетпес есті серігі» -  Тайбурыл 
тургілы таддау-толғауы берілген.

К. Сыздықов.
«ҚОБЫЛАНДЫНЫҢ ТАЙБУРЫЛЫ ТУРАЛЫ»,
жазушының мақаласы. Орта, орталау мектептің
6-сыныбына арналған «Әдебиет хрестоматиясын- 
да» басылған (1938). Мақаланың кей сәттері 1927 
ж. шыққан «Әдебиет тарихындағы» «Қобыланды 
батырдың» қысқаша әңгімесі», «Қобыланды әңгі- 
месінің мәнісі» деген зерттеулерінде айтылған. 
Хрестоматияда Тайбурылға қатысты айтылатын- 
дарды ғана алып, жырдың Тайбурыл суреттелетін 
тустары теріп-теріп берілген.Тайбурыл Қобылан- 
дьщай ірі батырға лайық ат ретінде көрінеді: оны 
батырға тәрбиелеп, баптап, өсіріпберген -  Қуртқа. 
Бул 6 айлық жолды алты-ақ аттайды, қысылған 
жерде тілге де келеді, көлік қана емес -  серік, 
тіпті адам сипатында улғайтылып айтылады. Тай
бурыл көрінетін жерлердегі өлең де ерекше 
екпінмен керкейіп кеткендей болады, бір төбенің 
шаңы бір төбеге қосылып жатады, езіліп қалған 
көкқутан, қарабайларға қарға-қузғындар қарық

болып к,алады. Оның ерекшелігін осындай сипат- 
тау, теңеулермен жеткізеді. Тайбурылдың шабы- 
сы қазақ жырларының ішіндегі ең көркем берілген 
және бейнелілікке көтерілген.

Т. Әкім.

ҚОЖАКЕЕВ Темірбек (1926-2003), әдебиет зерт- 
теуші, сыншы. Филология ғылымының докторы
(1972) , профессор (1974), республиканың еңбек 
сіңірген қызметкері. Негізгі еңбектері казак сати- 
расы мен баспасөзінің мәселелеріне арналған. 
«Мухтар Әуезов -  сатира саласында» («Жулдыз», 
1997, N»9), «Екі көзіміз Муханда» («Ана тілі», 1997, 
17 сәуір), «Есте калган бір елес» («Жетісу», 1977, 
13 кыркуйек), «Келіңіздер, Мухаңмен бірге кү- 
лейік» («Қазақ әдебиеті», 1997, 27 кыркуйек), «Әуе- 
зов Абай сатирасы туралы» («Жулдыз», 1995, N»5- 
6), «Үлы сая, ащы тіл» («Абай», 1997, N»2-3) деген 
макалаларында улы жазушының сатира жанрына 
катысты шығармаларын зерделеген. Ә-ті таза са
тира жазбаса да, бул жанрдың кейбір түрлерін тиісті 
жерінде тиімді колданғанын дәлелдеген («Әлемнің 
Әуезові», жинак, А., 1997, 33-103-беттер),

Н. Омашев.
ҚОЖАМИЯРОВ Қуддыс (1918- 1994), уйғыр ком
позиторы, педагог, профессор (1965). Үйғыр кә- 
сіби музыкасының негізін салушы. Қазакстанның
(1973) және КСРО (1987) халык артисі, 1984 ж. 
Қазақстанның, 1951 ж. КСРО Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты, ҚаэКСР-інің еңбек сіңірген өнер 
кайраткері (1964). Симфониялык поэмалардың, 
көптеген камералык, аспаптык, хорға арналған 
шығармалардың, ән-романстардың авторы. Ә-пен 
шығармашылық байланыста болтан. Қызмет ба- 
бында кездесіп, акылдасып, сухбатасып журген. 
«Бізбен бірге» деген макаласында улы суреткердің 
рухы, калдырған мурасы мәңгі өлмейтіні женінде 
ой толғаған («Огни Алатау», 1967, 9 желтоксан).

Д  Омарова.
ҚОЖАМҚҮЛОВ Серәлі (С е р к е; 1896-1979), 
актер. Үлттык сахна өнерінің негізін калаушылар- 
дың бірі. Қазакстанның халық артисі (1936), Соц. 
Еңбек Ері (1976). 1922 ж. койылған Ә-тің «Еңлік - 
Кебегінде» алғашкы рет Еспембет рөлін ойнап, оны 
өмірінің соңына дейін көркейтіп, әбден пісіріп, 
жалғастырып келді. 1925 ж. Қазак театрын уйым- 
дастыруға байланысты, Қызылордаға шакыры- 
лып, актерлік қызметпен бірге, бас режиссерлік 
жумыс коса жүктелген, Алғашкы койылған Қ. Ке- 
меңгеровтің «Алтын сақина», Ә-тің «Еңлік -  Ке-

«Айман- Шолпан» спектаклі.
С. Қожамкулов Маман бай рөлінде
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бек», «Бәйбіше-тоқал», Ж. 
Аймауытовтың «Жебір бо
лью», «Рабиға», Б. Майлиннің 
«Шаншар молда», «Ел 
мектебі», «Неке кияр», «Қал- 
пе», «Айша», «Сәлде» т. б. 
көптеген шағын комедияла- 
рымен бірге, Ө. Оспановтың 
(Е. Өтеулинмен бірігіп жазғ- 
ан) «Сеңсең бөрік» (1926), 
«Зарлық» (1927), Н. В. Го- 
гольдің «Үйлену» (1928, Қ. 
Жандарбековпен бірігіп) пье- 
саларын сахнаға шығарған. 

Оның режиссурасы өмірлік тәжірибеге сүйенген 
натуралистік суреттеуге негізделген. Актерлік 
өнерінде драматургияның барлық жанрларын мең- 
герген, сан қилы кейіпкерлерді бейнелеген көп 
қырлы шебер болып қалыптасты. Театрдың алға- 
шқы даму жылдарында қазақтың ескі ауыл өмірін 
суреттейтін пьесалар кейіпкерлерін тамаша сурет- 
теген. Қ-тың актерлік өнерінің калыптасып, даму- 
ына, шығармалық келбетінің ашылуына Ә. пьеса- 
ларының негізіңде қойылған спектакльдердің орны 
бөлек. Олардың ішінде Орынборда ойналған 
«Еңлік -  Кебектегі» Еспембет рөлі актермен бірге 
жасасып, өмірінің соңына дейін жалғасқан әрі сах- 
налык бейне сомдаудың қайталанбас үлгісі. Қулы- 
ғына құрык бойламайтын «Бәйбіше-тоқал» мен 
«Түнгі сарындағы» Бейсембі мен Қыдыш, «Абай» 
романы негізіндегі қойылымдағы Майбасар (1952 
ж. Мемлекеттік сыйлық алған), «Қарақыпшақ 
Қобыландыдағы» Көбікті, «Абай» трагедиясын- 
дағы Баймағамбет, үлы драматург аударған «Ре- 
визордағы» Ячница, К. Треневтің «Ақ сүйегіндегі» 
Лимон, У. Шекспирдің «Асауға тұсауыңдағы» Слай 
мен Педант -  театр тарихына алтын әріппен жазы- 
лған сахналық бейнелер. Көптеген жазушылармен, 
әсіресе Ә-пен унемі шығармашылық ынтымақта 
болып, талай ізденістердің ащы дәмін бірге тат- 
ты. Көптеген фильмдерге тусіп, үлттық кино
өнерінің дамуына да мол улес қосты.

Б, Қүндакбаиулы.

ҚОЖАНАСЫР, фольклор кейіпкері. Қ. туралы 
әңгімелер тек қазақта ғана емес, букіл Орталық, 
Кіші, Алдыңғы Азияда, Арабия, Грекия, Румыния, 
Сербия, Еділ бойы, Түстік Кавказ халықтарының 
фольклорында кездеседі. Бүлардың бәрінде ол 
бірде қу, бірде аңқау адам бейнесінде суретте- 
леді. Ә. «Ертегілер» атты монографиялық зерт- 
теуінде Қ. туралы күлкілі әңгімелердің ерекшелі- 
гін былайша сипаттайды: «Мұның күлкісі өзіне 
бөлек күлкі. Көбінесе сырты аңқау келеді. Аң- 
қаулығының өзі күлкі. Бірақ бүл сыртқы пішіні. 
Ал ішін, түбін байкай келсек, ол аңқаулықтың 
астары унемі ащы мазак, шебер қулық болып 
шығады. Күлкісі әрдайым кутпеген жерден бұрк 
етіп шыққан оқыс күлкі болады». Ғалым бұл топ- 
тағы әңгімелердің тағы бір ерекшелігі деп ән- 
шейінде қабыспайтын ерсі жайларды, қайшы 
куйлерді алып, соларды оқыс араластырып оты- 
ру арқылы кулкі шығаруды» көрсетеді. Қожана- 
сыр әңгімелері ел арасына ауызша айтылу түрімен 
де, кітап арқылы да тараған, ауыз әдебиетінің 
төл мүлкіне айналған мүра екеніне тоқталады. Ал 
«Әдебиет хрестоматиясы» деп аталатын еңбегін- 
де Қ. әңгімесінің казак топырағында тумағанын, 
керісінше, отырыкшы, калалы шығыс елдерінде 
пайда болып, баска елдерге жайылғаны айтыла-
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ды. Сөйтіп бұл әңгімелер көп елге ортак әңгіме 
болып, үстемелеп жамалып, молая берген. Қ. әң- 
гімелері парсы, ауған, өзбек, татар, тәжік, кыр- 
ғыз, казак, турік елдерінің бәрінде бар. Сөйтіп 
Қ. туралы әңгімелер күлкіні заң етіп алады да, 
талайды мазак етеді. «Паракор казы, комағай сау- 
дагер, тентек үры, әзілкой шәкірттер, ез катыны, 
жазыксыз бөгде адам болсын, барлығына да күл- 
кісін жүмсай береді» деп корьнады өз ойын автор.

Р, Бердібай.
ҚОЖАНОВ Сұлтанбек (1894-1938), акын, жазу- 
шы, публицист, мемлекет және коғам кайраткері. 
Ол рухымен де, ұғым-түсінігімен де Ә. Бөкейха- 
нов, А. Байтүрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, 
ІҮІ. Жумабаевтай алаш кайраткерлеріне жакындап, 
іш тартты, олар куғын-сүргін көргенде Ташкентке 
шакырып, үлкен камкорлык жасады.Солардың ка- 
тарында Ә. те бар еді. Окуға түсуіне, баспасөзге 
кызметке орналасуына және Ленинград универ- 
ситетіне ауысуына көмек көрсетті.
ҚОЖАХАНОВ Шәміл (1947 ж. т.), суретші-безен- 
діруші, Қазакстанның еңбек сіңірген енер кай- 
раткері (1986). Алматыдағы С. Мұкановтың, Алты- 
немелдегі Ш. Уәлихановтың, Торғайдағы А. Бай- 
түрсынов пен М. Дулатовтың, Семей каласыңдағы 
және Жидебайдағы Абайдың, Астанадағы С. Сей- 
фуллиннің, Қаракыстактағы Жамбылдың, Бөрілі- 
дегі Ә-тің, Алматыдағы «Әуезов үйі» ғылыми-мәде- 
ни ортальғы мүражай-уйлерін безеңціру және кай- 
тадан калпына келтіру жұмыстарына жетекшілік етті. 
Алматыдағы Орталык мемлекеттік тарихи, Астана- 
дағы тарихи-этнографиялык, Жамбыл облыстык 
өлкетану мұражайлары көрмесінің авторы. 
ҚОЖЫҚОВ Құлахмет Қоңыркожаүлы (1914-1986), 
театр және кино суретшісі. 19 жасыңда Ә-тің «Ок
тябрь үшін», «Еңлік Кебек» және Б. Пруттың 
«Мстислав Удалой» (аударған М. Әуезов) пьесасы 
бойынша койылған спектакльдердің киім үлгісін 
жасап, сахнаны безендіруге катысады. У. Шек- 
спирдің «Отелло» (аударған М. Әуезов, 1939), Ә. 
пен Л. Соболев жазған «Абай» (1940) спектакль- 
дерін көркем безендіруде улкен шығармашылык 
ізденіс танытты. Ол осы Абай такырыбын теренщеп 
зерттей отырып, оны Ә-тің туыңдьшарымен үйлес- 
тіре дамьпты. «Абай» (либреттосы Ә-тікі, музыка- 
сы А. Жұбанов пен Л. Хамидидікі) операсының және 
Ә-тің сценарий! бойынша Г. Рошаль түсірген «Абай 
әндері» көркем фильмінің коюшы-суретшісі бол- 
ды. Фильмгеарнапсалғанакварельдері, карындаш- 
пен, кара сиямен сызылған суреттері кейіпкерлердің 
кескіні кандай болуы керек екендігін және олар- 
дың көңіл күйін аныктап берген бірден-бір көрнекті 
кұрал міндетін аткарды. Суретші жобалаған 
бейнелердің нактылығы мен көркемдігінің сәтті 
шыкканы сондай, олар фильмге сол кейіпте еш 
өзгеріссіз пайдаланылды. Сондай-ак Ә. күрасты- 
рып, алғы сезін жазған Абай шьгармаларының то- 
лык жинағын (1955) безеңцірді. «Абай әні» көркем 
фильміне жасаған жоба суреттері «Әуезов үйі» 
ғылыми-мәдени орталығының корында сактаулы.

А. Қуанышбаев.
ҚОЖЫҚОВ Султанахмет Қоңыркожаүлы (1923- 
1988), кинорежиссер. Қазакстанныңеңбексіңірген 
өнер кайраткері (1972). Мәскеудегі Бүкілодақтык 
мемлекеттік кинотану институтын бітірген (1953). 
Қазакстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты
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(1972). «Өжет қыз» (1955), «Біз Жетісуданбыз» 
(1957), «Айсұлу» (1964), «Қыз Жібек» (1970), «Куш 
атасын танымас» (1985) т. б. фильмдерінде қазақ 
халқының турмыс-салт, салт-жора үлгілерін көркем 
бейнеледі. Ә-тің «Өскен өркен» романы бойынша 
«Шыңдағы шынар» көркем фильмін тусіріп, кейіп- 
керлердің жан дүниесін терең ашуға умтылды. 
ҚОЗЫБАЕВ Манаш Қабашулы (1931-2002), тарих- 
шы. Тарих ғылымының докторы (1969), профессор 
(1970), ҚазКСР ҒА-ның академигі (1989), республи
ка Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1994), 
Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері 
(1986). ҚазМУ-ды бітірген (1953). Тарих тағлымы 
Ссіласыңдағы көптеген ғылыми еңбектерінің авто
ры. «Отаншыл жүрек лүпілі» («Қазақ әдебиеті», 1977, 
2 қыркүйек), «Үлы жазушы Амангелді туралы» (<<То- 
рғай таңы», 1977, 13 қыркүйек), «Кемел келісім» 
(«Лениншіл жас», 1977, 23 кыркүйек), «Үлы жазушы 
Қарағандыда» («Орталық Қазақстан», 1977, 24 қыр- 
күйек), «Хан Кенедегі» халықтарихының көріністері» 
(«Туркістан», 1997, 10 кыркүйек) атты макаласында 
Ә-тІң шығармаларында тарихи оқиғалардың керініс 
табуы туралы салиқалы ой, келелі пікір айтқан.

Н. Акбай.
«ҚОЗЫ КӨРПЕШ БАЯН СҮЛУ», жазушының 
макаласы. Алғаш рет 1948 ж. «Қазақ әдебиетінің 
тарихы» атты кітапта (1-том, фольклор. А., 1948, 
171-192-беттер) жарияланды. Кейін Ә-тің «Әр жыл- 
дар ойлары» (1959, 272-300-беттер); 12 томдық 
(11-том, 1969, 357-393-беттер); 20томдық(16-том, 
1985, 17-том, 221-258-беттер) кітаптарында және 
«Қазақ әдебиетінің тарихында» (1-том, 1-кітап, 
1960, 511-547-беттер)толыктырылып, қайта басыл- 
ды. Қолжазбасы жазушы мурағатында сақталма- 
ған. Әуезов ауыз әдебиеті үлгілерін, оның ішіңде 
«Қ. К. -  Б. С.» жырын жинап, жүйелеп, зерттеу 
ісімен ерте бастан айналысқан. 1922 ж. жазған «Қа- 
зақ әд^иетінің бүгінгі дәуірі» атты тарихи-әдеби 
сынында казак ауыз әдебиетінің «бай ернекті, турі 
тарауы көп кестелі, келешегі керікті үлкен ерісті» 
екеңцігін айта келіп, оған дәлел-мысал ретінде осы 
жырдағы казак емірінің әрбір жеке-жеке сурет- 
терінің, типтік бейне мінездерінің жасалғанын 
керсетіп береді («Шолпан», 1922, №2-3, 115-бет). 
1925 ж. «Таң» журналында (№2, 70-72-беттер) осы 
жырдан «Ай-Таңсыктың коштасканын» жарияла- 
ған екен. 1927 ж. «Әдебиет тарихы» атты зерттеу 
еңбегінде «Ел поэмалары» бөлімінің «Қозы Көрпеш 
-  Баянның» кыскаша әңгімесі» және «Қозы Көрпеш 

Баянның» мәнісі» деген тараулар жазып, жан- 
жакты талдау жасаған. 1936 ж. жазушы бұл жыр- 
дың «Жанактың айтуы бойынша» деген бір нуска- 
сын «Қазакстан керкем әдебиет баспасынан» 
жинаушы және жауапты редактор болып жеке кітап 
етіп шығарған. «Қазак әдебиетінің тарихына» 
(1-том, фольклор. 1948, 171-192-беттер)арнапжаз- 
ған зерттеу макаласында автор ілгергі еңбектерін 
кайталамай, оны жалғастырып, дамытып, жаңа- 
ша ғылыми талдаулар жасайды. Алғашкы еңбекте- 
ріңце кебіне әдеби-көркемдік эстетикгілык түрғы- 
дан келсе, кейінгі зерттеулерінде, негізінен ғылы- 
ми-тарихи мәтіңдік турғыдан талдайды. «Қ. К. -  
Б. С.» дастаны казактың ғашыктык жырлары ішін- 
дегі ертеректен келе жаткан және казак арасына 
ете кеп жайылған турі» деп бастап, казак арасын- 
да бұл жырдың 16 түрлі нускасы бар екендігіне

токталады. Жырдың баска туркі тілдес халыктар- 
да да кездесетіңдігін мәлімдейді. Алғаш рет 1812 
ж. Қазанда орыс тілінде басылып, одан бергі ке- 
зеңдежиналып, бірнеше рет жарияланғанын: «Оры- 
стың ұлы акыны А, Пушкиннің бір колжазбасында 
«Қ, К. -  Б. С.» атты дастанның орысша жазылған 
сюжетінің табылғанын», шығыс әдебиеті мен араб 
тілін зерттеуші орыс ғалымы Саблуковтың жырды 
1830 ж. жазып алғанын, сондай-ак орыс улыктары 
Абрамов, Колпаковскийлердің, ғалымдар Радлов, 
Ш. Уәлиханов, Березин, Пантусов, Потанин, Ме- 
лиоранскийлердің еңбектерін атап көрсетеді. 
Орынбор музейінің баскарушысы тарихшы ғалы- 
мы Кастаньенің «Қазак даласы мен Оренбург 
елкесінің белгілері» («Труды Ученой архивной ко
миссии», т. XII, 1910, с. 278-297) дейтін кітабында 
жырдың 10 түрлі нұскасынан дерек беретіндігі кел- 
тіріледі. Бұл зерттеуінде автор «Қ. К. -  Б. с.» жы- 
рының ҚР ҒА-ның колжазба корында сакталған 
Шөже акын айтты деген (жинаған Мәшһүр Жусіп) 
ең ескі нускасының бірінің мазмунын, 1909 ж. 
Қазанда басылған «Қисса Қозы Көрпеш» деген кі- 
таптың мазмұнын, 1910 ж. Кастанье орысша бас- 
тырған нускасын, Жанак акын айткан нұскалары- 
ның мазмундарын толығырак келтіріп, ара кідік 
Абрамов, Пангусов жазып алған нускапарымен де 
салыстырып талдайды. Олардың арасындағы 
езгешеліктердің тарихи, әлеуметтік себеп-садца- 
рын айкын айыруға ұмтылған. Жырдың «Таһир -  
Зуһра», «Алпамыс» эпостарымен кейбір уксас жай- 
ларына да токталады. Жазушы «Қ. К. -  Б. с.» жы- 
рының түрлі нускаларындағы езгешеліктерді топ- 
тай келіп, оларды негізінен екі салаға беледі. «Жыр- 
дың кепшілігінде романтикалык сарын басым бо- 
лады да, жырдың аяғы трагедиямен бітеді» -  деп, 
екінші салаға Бейсембай жыраудан жазылып алғ- 
ан Жанақ нұскасын жаткызады. «Мұнда реализм 
басым. Жанак, Шеже варианттары бір алуандас. 
О дүниедегі бакьп’ты көздемей, ғашыктардың бүл 
дүниедегі бакытын арман кылады. Осыдан келіп 
ол екі ғашыкты косып кояды». Автор мүны кейін 
косылған жамау-жаскау деп санайды. Анығында 
«Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» әңгімесінің аяғы, Бей
сембай айткандай, мүратка жетумен бітетін бол- 
са, онда бурынғы заманда бүл окиға жыр да бол- 
мас еді. ТІпті азғантай аңыз да болмай, елеусіз 
калар еді де кояр еді. Олар жайының жыр болуы, 
шынында екі жастың бір арман жолында жалын- 
дап жанып, ынтьға үмтылып, кайғылы каза табу- 
ынан туған деген пікірін айтады. Одан ары автор 
жыр ішіндегі басты образдарының айрыкша ка- 
лыптанған түлғаларына бөлек-белек токталады. 
Жырдың ғибрат беру сарыны кушті екендігі, тілінің 
көркем, нағыз халыктык тіл, үнемі кара елеңмен 
айтылатыны, бүндағы елең кестесін керіктей ту- 
сетін «теңеу сездер де кей адамның сырткы кес- 
кініне ғана жүмсалмай, ішкі мінез-күлкын да си- 
паттайтынын» айта келіп, оны казак әдебиетінің 
зор мүрасының бірі деп түжырымдайды.

к. Сыздыков.
«ҚОЗЫ КӨРПЕШ -  БАЯН СҮЛУ» ТУРАЛЫ, жа-
зушының макаласы. 1936 ж. Казахстан керкем әде- 
биет баспасынан жеке кітап болып шыккан өзінің 
«Қ. К. -  Б. с.» жырының Жанак айткан нускасына 
жазған алғы сезі. Бүл жыр Ә-тің 1927 ж. жарык 
көрген «Әдебиет тарихынан» бастап кейінгі жыл- 
дардағы халык ауыз әдебиетіне арналған 
еңбектерінің бәрінде дерлік айтылып, көркемдік 
касиеттеріне ете жоғары баға берілген. Макала жи-
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наққа алғы сөз ретіңце жазы- 
лғаңдықтан, Жанақ нұсқасы- 
ның өзіндік ерекшеліктерінен 
хабар беруге ұмтылған. Жыр- 
ды Жанақтан Сыбан елінің 
төресі Солтабай жазып алған 
деген дерек айтып, жырда 
Қодарды ұдайы мазақтап 
айтуы осы себептен болар 
деген. Жанақ нусқасының 
Сыбан ішінде туғандығын 
жырдағы жер-су атаулары ар- 
қылы дәлелдейді. Жырдың 
көркемдік қасиеттері жайын- 

да: «Бунда Ай-Таңсықтың қоштасуы сияқты ірі, сұлу 
өленщермен қатар, бірталай жерінде өлеңнің не бай- 
ланысы, не біркелкілік келісімі дәл түспей, ақсай 
түсіп, сылти басып отыратын ақаулылық бар» деп, 
бұл жәйт Жанақтан кейінгі жырлаушылардан жұққан 
болу керек деген жорамал айтады.

Р. Ыкыласов.
ҚОЙГЕЛДИЕВ Мәмбет Құлжабайұлы (1946 ж.т.), 
тарихшы. Қырғыз мемлекеттік университетін бітір- 
ген (1968). Тарих ғылымының докторы (1994), про
фессор (1995). Негізгі ғылыми жұмыстары қазақ 
тарихының мәселелеріне арналған. 80-нен аса ғылы- 
ми-көпшілік еңбеістер мен монографиялардың ав
торы. Солардың ішінде «Алаш қозғалысы» (1995), 
«Тарих тағылымы не дейді?» (1993) атты моногра- 
фияларында ұлы жазушыға байланысты құнды 
пікірлер айтқан. Ал Ә-тің тарихи тағдыры туралы 
«Қазақ зиялылары: өткені, бугіні, ертеңі (авторлар- 
мен бірге; «Заман-Қазақстан», 1997, 19 қыркуйек), 
«Саясаткер Әуезовтің өмірінен» (сонда, 1997, 26 
к.ыркуйек) деген мақалалары жарияланды. 
ҚОЙШЫБАЕВА Рақия Рысбайқызы (1916-1963), 
актриса. Қазақстанның халық артисі (1947). Ә-тің 
«Түнгі сарын», «Шекарада» пьесаларыңца Жүзтай- 
лақ, Торқа рөдцерін орыңдауда өзінің шын шебер- 
лігін таньггты. Үлы драматургтің «Абай» трагедия- 
сыңдағы Зеренің релін келісті орындағаны ушін 1952 
ж. КСРО Мемлекеттік сыйльгының лауреаты атан- 
ды. 1940 жыддан бастап киноға түсіп, Ә. сценарийін 
жазған «Райхан» (1940) және «Абай өні» (1945) көркем 
фильмдерінде Ана және Зейнеп бейнелерін сомда- 
ды. Орыс және батыс Еуропа классиктерінің бірқа- 
тар пьесаларында ойнады. Ә. аударған Н. В. Го- 
гольдің «Рөвизорында» Анна Аңдреевнаның рөлін 
сахнаға шығарды. Қ. халық әңдерін де шебер орын- 
дады. 1936, 1958 ж. Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті 
мен өнерінің онкүндігіне Ә-пен бірге қатысты.

С, Қорабай.
ҚОНАЕВ Аскар Меңдіахметүлы (1929- 1999), фи
зик, химик, металлург. Техника ғылымының док
торы (1970), профессор (1970), Казахстан Рес- 
публикасы Ғ А -Н Ы Ң  академигі (1972), Ресей Ғ А -  
Н Ы Ң  академигі (1981), Қазақстанның еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері (1976), КСРО (1978, 
1984) және Казахстан (1973, 1982) Мемлекеттік 
сыйлыхтарының лауреаты. К- -  Мүхаңның күйеу 
баласы. Ләйлаға 1955 ж. 8 шілдеде үйленген. 
Үйлену тойынан кейін Ә-тің үйінде бірнеше жыл 
бірге түрған. Мүхаң үнемі күйеу баласының ден- 
саулығына, ғылыми жүмыстарына хатысты әкелік 
хамхорлых жасап отырған. Бірге хонахтар хабыл-
дап, театрларға, футболға барып, сыртха, таби- 
ғат аясына шығып түрған. К-тың Ләйладан Ел-
дар, Диар атты екі үлы бар. ^  әбдіғүлов.

ҚОНАЕВ 387

ҚОНАЕВ Диар Асхарүлы (1961 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, жазушының жиені, хызы Ләйладан ту- 
ған. Халыхаралых Ә. хайырымдылых хорының 
президент!. К. «Мухтар Әуезов жене орыс әдебие- 
ті» (орыс тілінде, 1993), «Мәңгілік байлыхты жаса- 
ушы» (орыс тілінде, 1997) деген кітаптарын 
жариялады. Алғашхы еңбекте үлы жазушының шы- 
ғармаларын орыс әдебиетінің уздік үлгілерімен 
салыстыра зерттеп, терең пайымдаулар жасады. 
Екіншісіңде Ә-тің өміріне хатысты көпшілікке бей- 
мәлім деректер мен хаттарды сурыптаған. Сон- 
дай-ах халамгердің өмірі мен шығармашыльғына 
байланысты күнпарах шығарды (1997). Осы жылы 
«Үлттых продюсерлік орталых» К-тың сценарий! 
бойынша «Карындасым -  харлығашым» («Сестра 
-  моя жизнь») атты дерект! фильм жасады. Автор 
Ә. өмір!н!ң кепш!л!ктен халтарыстау сәттерін улкен 
мэдениетпен, жылы шуахты сез!мге толы керініс- 
тер!мен сэтт! жетк!зген. Қ. «М. О. Әуезовтің ем!р! 
мен шығармашылых шеж!рес!н» шығаруға хатыс
ты. Үлы жазушының әдеби мүрасына арналған б!р- 
неше ғылыми махалалар, очерктер жазды.
2000 жылдан «Әуезов үй!» ғылыми-мәдени орта- 
лығының меңгеруш!сі.

Р. Әбдіғулов.
ҚОНАЕВ Дінмүхамед Ахметүлы (1912- 1993), мем- 
лекет және саяси хайраткер. Техника ғылымының 
докторы (1969), КазКСР ҒА-ның академигі (1952). 
Үш мәрте Соц. Еңбек Ер! (1972, 1976, 1982), Ғылы- 
ми еңбектер! хазба байлыхтарды ашых турде 
өнд!руд!ң маңызды теориялых, практикалых 
мәселелеріне арналған, 100-ден астам ғылыми 
еңбектерд!ң авторы. К-тың Мүхаңмен үзах жыдцар- 
ға созылған жахын харым-хатынастары Риддер 
халасындағы рудникте басталған. «Ахихаттан ат- 
тауға болмайды» атты естел!к к!табында түңғыш 
кездесулер!н суреттеген (1994). Кездесуге дейін 
Ә-т! театрда хойылымын көрген «Карагез» траге- 
диясы архылы, «Каралы сүлу», «Караш-Караш охи- 
ғасы», «Корғансыздың күн!», «Кінәмш!л бойжет- 
кен», «Көксерек» әңгіме, повестері архылы білгенін 
айтхан (87-89-беттер). «Екеу! сол жерде төс хағыс- 
тырып, хүшах айхастырып, химай хоштасады. 
Шынында ниеттер!н хүдай хос көр!п. куда болады. 
Димекеңн!ң Аскар деген ініс! улы суреткерд!ң Ләйла 
деген хызына уйленеді, сөйт!п адамдых жахындых- 
тары туыстых хатынасха ауысады. Тағдыр бул екі 
улы адамды 1952 ж. К- Ғылым академиясына жумыс- 
ха жіберілген кезде хайта табыстырды. Ә. өм!р!н- 
дег! осы хиын жылдарда -  Казахстан Компартия- 
ның Орталых Комитет! жазушыны худалай баста- 
ған жылдарда Ә-т! ҒА-ның академикт!г!нен шьғару 
мәселесі хойылғанда хорғап халған. Орталых 
Комитеттің талабымен кел!спеген. К- шуғыл түрде 
М әск^ге ушып, СОКП Орталых Комитетін!ң ғылым 
бөл!м! архылы Ә-ке араша түскен. Оталин хайтыс 
болып, Казахстан 1954 ж. басшылары езгеріп, 
билікке П. К. Пономаренко келгеннен кейін Ә-ке 
көзхарасдурысталғанеді. К- Казах КСРМинистрлер 
Кеңес!нің төрағасы болған кезде Пономаренко, 
Л. И. Брежневтермен б!рге Ә-т!ң үйінде жи! хонах- 
та болып, республика әдебиеті мен өнері жайында 
узах п!к!рлес!п отырған (аталған естелік кітабының 
160-161-беттері). Ә-пен ек! арадағы сыйластых, 
жахын харым-хатынасы жазушы хайтыс болғанға 
дейін жалғасты. Ә-тің өмірінің соңғы 7 жылында
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қуғынға, идеологиялық қысымға ұшырамаи, еркін 
жумыс істеуіне, шығармашылықпен алаңсыз айна- 
ласуына Қ-тың қамқорлығы тиген еді.

ДиарҚонаев.

ҚОНАЕВ Елдар Асқарулы (1956 ж. т.), жазушы- 
ның жиені. Ә-тің қызы Ләйладан туған. Қазақ Мем- 
лекеттік университетін бітірген (1978). Техника 
ғылымының кандидаты (1999). Түсті және сирек 
кездесетін металдар саласының маманы. Еңбек 
жолын 1978 ж. ҚазК(І;Р ҒА Ядролық физика инсти- 
тутының инженері қызметінен бастады, одан әрі 
Металлургия және байыту институтының инже
нер!, кіші ғылыми қызметкері, 1983-88 ж. Алматы 
қалалық партия комитетінде, Қазақ республика- 
лык кәсіподақтар кеңесінде жұмыс істеді, 1988- 
91 ж. Қазак политехника институтында ғылыми 
кызметкер, Металлургия және байыту институтын
да ғылыми, аға ғылыми қызметкер, 1991-92 ж. ша- 
ғын кәсіпорын директоры, 1992 жылдан Д. А. Қо- 
наев атындағы халықаралық қордың вице-пре
зидент!, 1993 жылдан президент! болып сайлан- 
ды. Д. А. Қонаев атындағы қор жумыс !стегел! 
бер! халыкты қорғау, экология бағдарламаларын 
қаржыландырып, соғыс және еңбек ардагерлер!не, 
мектеп жасына дей!нг! балалар мекемелер!не, 
көптеген мүгедектер мен мүктаж адамдарға мате- 
риалдық көмек көрсетт!. 1993 ж. кор Д. А. Қонаев 
атындағы Қазак гуманитарлық институтын қүрды. 
Қаз!р қор ел!м!зд!ң экономикалық жағдайын жақ- 
сартуға арналған бағдарламалар мен жобалар жа- 
сап, Казахстан үк!мет!не үсынды. Қор Д. А. Қо- 
наевтың адамдардың күкын қорғауға, түрмысын 
жақсартуға, халыктар достығын ньгайтуға бағыт- 
талған еңбег!н!ң дәстур! мен принциптер!н сақтау 
бағытында жүмыс !стейд!.
2001-2005 ж. Төтенше жағдайлар агентт!г!н!ң де
партамент бастығы, бастығының орынбасары 
болды. 2005 жылдан Статистика комитет! бастығы- 
ның орынбасары.

Д. Қонаев.
ҚОҢЫРАТБАЕВ Әл!бек Қоңыратбайүлы (1907- 
1937), ғалым, жазушы, аудармашы, әдебиет сын- 
шысы, драматург. Белг!л! ғалым Әуелбек Қоңырат- 
баевтың !н!с!. ■<Нем!с ақыны Лессинг туралы» 
(1928), “М. Горький казак әдебиет!нде» (1929), «Үлт 
өнер!н өркендетел!к» (1933), «Абайдың әлеуметт!к 
бет!»(1934)т. б. макалалары жарияланды, Мольер- 
д!ң «Сараң» комедиясын казак т!л!не аударды 
(1935), 1936 ж. «Жас кырандар» деген пьеса жаз- 
ды, 4-сыныпка арналған «Әдебиет хрестоматия- 
сын» (1933, 1936); М. Жолдыбаев, М. Қаратаевпен 
б!рге жазды. Ә-пен және Жолдыбаевпен б!рге 
орта, орталау мектепт!ң 7-сыныбына арналған «XIX 
ғасыр мен XX ғасыр басындағы кдзак әдебиет!н!ң 
оку күралы» жарык көрд! (1933). Қ. 30-жылдардағы 
КЫЗЫЛ саясаттың күрбаны болды. 
ҚОҢЫРАТБАЕВ Әуелбек (1905-1986), әдебиет 
зерттеуш!, түр!ктанушы. Филология ғылымының 
докторы (1972), профессор (1974). Ғылыми еңбек- 
тер! фольклор, көне турк! поэзиясы, казак әде- 
биет!н окьггу, әдебиет тарихы мәселелер!не арна- 
лған. «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» жыры туралы» 
(1959), «Қазак эпосы және түркология» (1987), «Ка
зак фольклорының тарихы» (1991), «Казак әде- 
биет!» (1995) т. б. к!таптары жарык көрд!. «Үмыт- 
пас түлға» (1962), «Ревизор» (1962) т. б. макалала-

рыңда Ә-т!ң өм!р! мен драмалык шығармалары ту
ралы ой толғаған. «Казак әдебиет! тарихының» 
алғашкы томындағы «лиро-эпоска арналған тара- 
уын Ә-пен б!рге жазу күрмет! К-тың улес!не тиген 
ед! («Казак фольклорының тарихы», 1991, 17-бет). 
Ал оның «Казактың лиро-эпостык жырлары» деп 
аталатын диссертациялык жүмысына Ә. жаксы 
п!к!р айткан (207-папка, 15-бет),

Т. Турғанбаөв.
ҚОҢЫРАТБАЕВ Калжан (1877-1941) , жазушы, 
публицист. Абай поэзиясына ерекше ден койған. 
1909 ж. Турағүл Ибрагимов, Кәк!тай Ыскаковка 
хат жазып, Абайдың Санкт-Петербургте басылғ- 
ан 1909 жылғы өлеңдер жинағын сүрап, 200 дана- 
сын Сыр бойына тараткан. Ташкент, Кызылорда, 
Алматы аймағында т!лш! болып, «Сыр баласы» 
деген буркенш!к атпен көп макалалар жазған. Ту- 
рағүл, Кәк!тай, Мүхтар Әуезов, Әлкей Марғүлан, 
Маннан Түрғанбаевтармен араласып, карым-каты- 
наста болтан. 1937 ж. камалып, «!ст! болып», Ха
баровск өлкес!не айдалып, елге кайта оралмады.

М. Бейсенбаев.
ҚОРАБАЙ Сер!кказы Сыбанбайүлы (1957 ж. т ), 
әдебиет зерттеуш!. Филология ғылымының кан
дидаты (1992). Ғылыми еңбектер! казак әдебиет! 
тарихының мәселелер!не арналған. «Слово об 
Абае» (1994), «Абай әз!лдер!» (1995), «Мүхтар мүра- 
сы. Наследие Мухтара» (1998) жинактарын, Ә-т!ң 
50 томдык толык жинағының 6, 8 томдарын күрас- 
тыруға катысты. Үлы жазушының суреткерл!к 
шеберл!г! туралы «Күрбылар жаксылыкка көп та- 
лаптан» (1995), «Мүхтар Әуезов және казак әде- 
биет! дамуындағы сабактастык» (1998) т. б. мака
лалары жарык көрд!.
ҚОРАМЖАН Тайшекин (1858-1930), Абайдың за- 
маңдасы. Ә-ке Абай туралы дерек берген. Ж!г!тек 
Тайшекен!ң баласы, Катпаның әкесі. Корамжан 
Абай өм!р!н!ң соңғы 7-8 жылында араласып түрған. 
Жазушы: -...барлык бала-шағасымен Абайдың 
шын бер!к досы болып калган Корамжан ед!. Кей!н 
Корамжан б!л!кт!, беделд! к!с! боп, өз!н!ң Ж!г!тег! 
!ш!не Абай ырзальғымен кайта кешкенде, 15 бие 
байлатан жел!с! бар, кеп мал иес! болып кайтады» 
деп жазтан («Уакыт жэне эдебиет», 1959, 69-бет), 
К-нан ест!гендер!н Ә. ез зерттеулер! мен эпопея- 
сын жазтан кез!нде унем! ес!не алып отырды.

т. Эюм.
«ҚОРҒАНСЫЗДЫҢ КҮНІ», жазушының әңг!мес!. 
«Кызыл Казахстан» журналының 1921 ж. косарла- 
нып шыккан 3-4-сандарында «Артын» деген 
буркенш!к атпен жарияланды. 1922 ж. Орынбор- 
дан жеке к!тап болып шыкты К!таптың соңына да 
«Артын» деп кол койылтан. Бүдан кей!н әңг!ме жа- 
зушының 1935 ж. шыккан «Еск!л!к көлеңкес!нде» 
атты жинатында, Д. Эб!лев пен Ж. Саин курастыр- 
тан «Казак әдебиет!н!ң» хрестоматиясында (1940), 
Ә-ТІҢ 1955-57 ж . жарык керген тандамалы шытар- 
малары жинатының 5-томында (1956), 1960 ж. шык
кан «Караш-Караш» жинатында, шытармаларынын 
12 томдык басылымының 1-томында (1967), 20 
томдык шытармалар жинатынын 1-томында (1979) 
жэне шытармаларынын 50 томдык толык басылы- 
М Ы НЫ Ң 2-томында (1998) жарык керд!. Жазушы 
әңг!мен!ң жел!с!н сактай отырып, 1935, 1956, 1960 
жылдардаты басылымдарта авторлык езгер!стер 
енг!з!п, түзетулер жасатан. 1960 жылты басылым- 
даты нускасы будан кей!нг! жарияланымдарта нег!з 
ет!п алынтан. Әңг!мені А. Пантиелев орыс т!ліне 
аударды. Ол «Крутизна» (М.. 1965), «Избранное»



(A., 1967), «Племя младое» (A., 1977), «Мухтар Ауэ- 
зов. Собрание сочинений в пяти томах» (М., 1973- 
1975) атты жинак.тарда орыс тілінде шықты. «Қ. к.» 
әңгімесі жазушының «сұлу сөздегі» алғашқы 
қадамы. Қаламгер онда сол кездегі көкейкесті 
мәселелерді көтеріп, қазақ қыздарының аяныш- 
ты, ауыр халін, қорлықпен өткен өмірін, шеккен 
жәбір-жапасын шебер суреттеген. Ақан сияқты 
қатыгез болыстың қанды шеңгелінен қаза тапқан 
жас қыз Ғазизаның аянышты куйін баяндап, ескі 
өмірдің бір елесін, құнарсыз адамдардың пасық 
іс-әрекеттерін әшкерелеген. Оған өмірде болған 
нақты тарихи оқиға негіз етіп алынған. Тарихи жер 
аттары сол қалпында сақталған. «Семей қаласы- 
ның оңтустігін жайлаған елдің қалаға қатынаса- 
тын қара жолының устінде Арқалық деген тау 
бар... Арқалык.тың жолы асатын кезең Кушікбай 
деп аталады... Кушікбай кезеңінің тубінде бір 
жіңішке қара сызық секілденіп, Қанайдың жалғ- 
ыз қорасының орыны» әлі де керінеді. Ал шығар- 
мадағы кейіпкер аттары өзгертіліп алынған. Бұл 
оқиғаның егжей-тегжейі мен өмірлік деректері ту- 
ралы Ахмет Әуезовтің «Бала Мухтар» (1967), «Жас 
Мухтар» (1977), Ғ. Сармурзиннің «Өмір сабақта- 
ры» (1975), «Өнеге» (1977), Т. Журтбаевтың «Бесі- 
гіңді тузе!..» (1997) атты кітаптарыңца толық мағ- 
лумат берілген. Тузетулер негізінен идеологиялық, 
көркемдік, стильдік турғыдан жасалған. Бурынғы 
авторлық мәтін ретінде берілетін сөздер мулдем 
кысқартылған, кей тустарда сөздердің орындары 
ауыстырылған, сөйлем ықшамдалып, қырналып 
берілген. Сондай-ақ әуел баста араб һарпінен К и 

рилл һарпіне тусірілгеңде кеткен қателер сол қал- 
пында тузетілмей, кітаптан-кітапқа ауысып отыр- 
ған. Мысалы: 1935 жылғы «Ескілік көлеңкесі» атты 
жинак,тан бастап 20 томдық шығармалар жинағын- 
дағы нусқаға шейін: «Бул жігіт -  Ш-тың болысы 
Ақан мырза», «Мені өлтірген осы Ш. қалашылары 
дей ме?» деген сөздер «Ж-ның болысы», «Ж. қала- 
сы» деп қате басылып келген.

Г. Жүртбай.
■іҚОРҚЫНЫШ», А. Афиногеновтің пьесасы. Ә. 
1934 ж. қазақ тіліне аударып, «Қазақстан» баспа- 
сынан жеке кітап болып шыққан. Көлемі 95 бет. 
«Өзгертіп аударған М. Әуезов» деп қол қойған. 
Будан кейін еш жерде жарияланбаған, Жазушы- 
ның 20 томдық шығармалар жинағының 13-кіта- 
бына енгізілген. Пьесаның негізгі кейіпкерлері -  
ғалым адамдар. Солардың бірі -  қазақ даласы- 
нан келген, төменнен көтерілген аспирант Қусай- 
ын Кембаев. Осы жағдай улы жазушыны қызық- 
тырған. Аудармашы шығарма авторының тіл, ой- 
лау дуниесіне муқият зер салып, пьесада суретте- 
летін халық тарихын зерттеген, кейіпкерлердің дә- 
уірімен, өмір сурген ортасымен терең таныскан. 
Сөйтіп аударманы тупнусқаның өзіндей, көкейге 
қонымды етіп шығарған. Ә. драманың лексика- 
сын, синтаксистік тутастықты, эмоциялық бояу- 
ларды, мазмун мен түр бірлігін толық куйіңде жет- 
кізуге көп куш салған. Мысалы, 3-суреттегі 2-көрі- 
ністен: « Б о б р о в .  Я, разумеется, запоздал с 
выступлением, но лучше, чем никогда» деген сей- 
лемді былай қазакшалаған: «Рас, мен қарсы шы- 
ғуға кешеңдеп қалдым. Бірақ ештен кеш қайырлы 
ғой». Немесе 6-суреттегі 3-көріністен: « Б о р о д и н  
. Дети не возвращают отцу его молодости. Ста
рость всегда одинока» дегеннің аудармасы: «Бала 
экеге О Н Ы Ң  жас дәуренін экеп бермейді. Кәрілік 
әрқашаннан жалғыздықпен егіз». Аудармашы
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Қоркыт ата ескерткіші.

афоризмдерді де дурыс жеткізе білген. «Захаров.  
У молодости -  деятельность, у старости -  муд
рость» деген тіркестер былай шыққан; «Жастық- 
тың ісшілдігі болса, кәріліктің кемеңгерлігі бар» 
(6-сурет, 3-көрініс). Жалпы алғаңда, улы жазушы 
шығарманың интонациясы мен ырғақ-қозғалысын 
әдемі берген, соның нәтижесінде пьеса оқырма- 
нға ана тіліңдегі тел туыңдыдай эсер етеді.

Г. Асаубаева.
ҚОРҚЫТ, фольклор кейіпкері, куйші, ақын. Ә. 
өзінің «Ертегілер» атты зерттеуінде: «Қорқыт жай- 
ындағы қазақ аңыз-ертегісінің бірнеше түрі бар. 
Соның барлығында Қорқыт өзіне тән бір кейіпте 
бір зор мүдденің соңында болады. Ол арман- 
муддесі, елімге қарсы алысу, өлмеске бір шара 
іздеу. Қазақтағы аңыз ертегінің Қорқыт турасын- 
дағы негізгі тақырыбы осы. Бірақ Қорқыт жайын- 
дағы әңгіме, аңыз тек қазақша ғана емес, өзге 
қазақпен тектес еддердің барлығында бар. Қазіргі 
кунге шейін өз фольклорында Қорқыт атын сақ- 
тап келген -  қазақ, өзбек, турікмен, қарақалпақ, 
қырғыз, башқурт, әзірбайжан елдері. Әзірбайжан, 
түрікмен, башқурттар ол туралы «Дәдә Қорқыт» 
деп мол әңгімелер айтады. «Китаби дәдәм Қорқ- 
уд» деген атпен түрікмен, әзірбайжандар узақ- 
узақ дастандар, нақыл әңгімелер жинағын тізген 
деген ойлармен бастап, өзіндік болжам-пайым- 
дауларын айтады. Мунда жазушы Қ. туралы аңыз- 
дары фольклорлық мура ретінде қарастырады. 
Өйткені «...халық уғымындағы Қорқыт пессимист 
емес, өмір үшін қатты алысушының бірі және сол 
көп алысушылардың ішінде дегеніне жеткен, 
өлместің амалын, шарасын тапқан жанның бірі» 
(«Ертегілер»). «Ескі мамық без болмас, кәрі душ- 
пан ДОС болмас», «Шөдді жердің отын киік білер, 
Сулы жердің қадірін қулан білер, Үзақ жолдың 
сырын түйе білер, Шытырмаңды тау қойнауын түлкі 
білер» деген сөздерді халық Қорқытқа телиді,

т. Әкім.
ҚОРЛЫҚА Омарханқызы (шамамен 19 ғасырдың 
соңы), жазушының бір шешеден туған ең үлкен 
апайы. Ертерек дүниеден қайтса керек. Қ, туралы 
дерек кездеспейді. А. Әуезовтің, К. Оразалиннің, 
М. Диқанбаевтың естеліктерінде Омарханның 
бәйбішесі Нуржамалдан туған туңғыш қызы ретін- 
де Қ-ның аты ғана аталып, езгедей қосымша мағ- 
луматтар берілмейді. Қ. Муқаметхановтың кестесі 
бойынша Қ. Омарханның әмеңгерлік жолымен
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алған әйелі Мәдинадан туған деп көрсетіледі. 
Ғалымның ғылыми еңбектерінде Омарханның Мух- 
тардан басқа Қ., Рахия, Гүлсім, Зүбәйлә деген 
қыздары болды деген сөздер кездеседі («Жер 
әңгімеші -  ел әңгімеші», Семей, Абай қорық-мүра- 
жайының басылымы, 1997, 24-бет). 
«ҚОРЫТЫНДЫ СӨЗ», жазушының мақаласы. 
1959 ж. 15-19 маусымда ҚазКСР Ғылым академия- 
сы Тіл және әдебиет институтының үйымдастыру- 
ымен қазақ әдебиетін зерттеудің келелі мәселе- 
леріне арналған ғылыми-теориялық конференция 
өткізілді. Сол конференцияда Ә. үзақ қорытынды 
сөз сейлеген. Жазушының бүл сезі конференция- 
ның материалдары арнайы топтастырылған «Әде- 
би мүра және оны зерттеу» атты жинаққа енген 
(А., 1961, 347-365-беттер). Кейінжазушының«Уа- 
КЫТжәнеәдебиет»(А., 1962, 148-174-беттер)жина- 
ғында, 12 томдық шығармалар жинағының 12-то- 
мыңца (А., 1969, 210-237-беттер), 20 томдық шы- 
ғармалар жинағының 20 томында (А., 1985, 382- 
410-беттер) жарияланды. Жазушы конференция 
жүмысының нәтижесіне қанағаттанғандық сезім- 
мен, осы 5 күн ішінде қазақ әдебиеті тарихының 
үлкен келін кезіп-кешіп еткендей болдық, «есте 
жоқ ескі, сонау арғы жырақ жағасынан бүгінгі 
жақын жағасындағы жиегіне дейін мәжіліс кемесі 
жүзіп өтті» деген қысқа да айқын теңеумен риза- 
шылык көңілін білдіреді. Конференцияда жасалғ- 
ан негізгі, косымша баяндамалардың барлығы 
дерлік, пікір айтып, сез сөйлегендер де өз салала- 
рының білгір маманы болғанщыктан, негізінен жа- 
рамды еңбек еткендер деп есептейді. Сондықтан 
ғалым «баяндамашылардың бәрінде болтан орын- 
ды, дүрыс, даусыз жайларына тоқталмауға рүхсат 
етіңіздер. Олардың кемшіл соққан, олқы қалдыр- 
ған немесе дүрыс айта алмаған жайларына ғана 
тоқтап өтуге тура келеді» деп, а ты н  ала ескертіп 
өтеді. Ә. әдебиеттің тарихын халықтың жалпы та- 
рихымен тікелей байланыстыра зерттеу қажетін 
ертебастан берікүстанып, ескертіпотырған. Өзінің 
1927 жылғы зерттеуінде батырлық жырларды та- 
рихи кезеңдермен салғастыра қарастыруға эре- 
кет жасаған. Конференциядағы М. Ғабдуллиннің 
сөзіне орай, біз казак батырлар жырларын әлі 
кунге казак халкының жгілпы тарихынан сырткары 
алып, шын тарихка жанастырмай таддап журген- 
дігімізді, «бүдан былай Қазакстан тарихы көле- 
міңде де өз дәуірлерін таба тексерілуі керек» екенін 
ескертеді. Осы түрғыдан М. Сильченко мен Ы. 
Дуйсенбаевтың баяндамаларын ҚазКСР тарихы- 
на сәйкестеп, көп сын мен талдау, баға беру мә- 
селелерін дүрыс түйген, болашак зерттеушілерге 
кеп көмек берерлік, ой саларлык дүрыс бағыт 
сілтеді деп жоғары бағалайды. Қазак әдебиетін- 
дегі жаңалык дәстүр жайындағы М. Базарбаев- 
тың баяңдамасын жалпы негізінен жаксы зерттеу 
болып шыкканын, тек мазмүн, идея жағына кеңілді 
көбірек бөліп, өзі зерттеген дәуір шығармалары- 
ның көркемдік сипаттары жайынан аз талдау жа- 
сағанын ескертеді. «Идеялык жаңалык пен көркем- 
дік, шеберлік жаңальғы кос ерімдей, біте кайна- 
скан түрде катар бағалансын» деген түйінді түжы- 
рымын үсынады. Ә. әдеби мүраға, казак әдебие- 
тінің тарихына байланысты ойын корытындылай 
келе, барлык әдебиет мүраларын үш катарға белее, 
дүрыс болатын тәрізді деп, бірінші тобы «орта мек-

тепте окуға жарарлык акындар шығармалары», 
оларды көпшілікке таратуға түрарлык, баспа жу- 
зінде кең орын алатын еңбектер. Екінші топ -  «тек 
жоғары дәрежелі оку орындарының көлемінде» 
кайшылыын аша, диалектикалык әдіспен зерттеу- 
ге болатын мүралар. Ал үшінші топ -  «тек арнаулы 
монографиялар ішінде» сыншылдыкпен баға бе- 
руге тиісті мүралар деп саралайды. Әрине Ә-тің бүл 
корытынды сөзінде сол кезеңнің, ез заманының 
ерекшелігіне сай, үстем саясаттың идеологиясына 
бейімделіп, үкімет пен партияның каулы-карарла- 
рына жалтактай айтылган ой-пікірлер мен біржак- 
тылау берілген бағалар кездесіп отырады. Деген- 
мен ғүлама ғалымның осындай келелі жиында 
корытындылай айткан кемел түжырымдары сол ке- 
зеңдегі казак әдебиет тану, ғылымының бағдар- 
ламалык бағыт-бетін айкындай алғаңцығы анык-

К. Сыздыков.
«ҚОШ БОЛ», жазушының макаласы. Алғаш рет 
1936 ж. 23 маусымда «Қазак әдебиеті» газетінде 
жарияланды, сол нуска Ә-тің 20 томдык шығарма- 
лар жинағына енгізілді (1985, 17-кітап, 46-бет). 
Орыстың үлы жазушысы М. Горькийдің кайтыс 
болуына байланысты жазылған казанама (некро
лог) іспеттес, көлемі -  шағын. Орыс жазушысы- 
ның казасына катты күйініш білдіре отырып, оның 
еңбекшілер үшін, адамзат ушін өте пайдалы еңбек 
еткенін, жер бетінде әділеттің орнауы үшін күресіп 
еткенін кайғырып хабарлаған. Автор: «Бүл алып 
адамның мәңгі еңбек жолына сарп етілген, түрмыс- 
та сирек үшырайтын улгілі өмірі -  біз үшін мәңгі 
өшпестік шамшырак болсын» деп аяктаған сөзін.

н.Ерсарыулы.
ҚОШАНОВ Аманжол (1934 ж. т.), экономист. Эко
номика ғылымының докторы (1980), профессор 
(1984), ҚР ҒА-ның академигі (1993), ҚазКСР-інің 
еңбек сіңірген ғылым кайраткері (1990). Ә-тің 100 
жылдык мерейтойына арналған ҒА-ның мерекелік 
сессиясыңда және мерекелік мәжілісте Әуезов тағ- 
лымы, оның үлан-ғайыр ғылыми мүрасы, казак хал- 
кының мүратын көздеген өміршең идеялары біздін 
болашағымызды меңзейді деген сөздермен корьгг- 
ты ойын («М. Әуезов -  XX ғасырдың үлы жазушы
сы және гуманисі», А., 1997, 25-27, 91-92-беттер). 
ҚОІІІТАСУ, түрмыс-салт жыры. Мүң-шер өлеңде- 
рінің тобына жатады. Мазмүнына карай терт топ
ка бөлінеді: а) узатылған кыздың немесе баска 
жакка лажсыз кетіп бара жаткан жігіттің кошта- 
суы; ә) ажалға мойынсүнып, келмеске кетіп бара 
жаткан адамның коштасуы; б) майданға аттанған 
азаматтың коштасуы; в) өлген кісімен, мерт бол
тан түлпармен, кыран күспен коштасу. Қ. өлеңдері 
жоктау сарындас болып келеді. Ә. өзінің «Қазак 
халкының эпосы мен фольклоры» деп аталатын 
зерттеу еңбегінде Қ. жырларына жан-жакты, тылы- 
ми аныктама берген. Қ-дың тамаша улгісі ретінде 
Кемпірбайдың, Сабырбайдың хал үстінде айткан 
өлеңдерін мысалта келтірген. Өйткені «акын мен 
композитордың немесе жыршының өлер алдында 
айтканы болса, онда коштасудың мүндай түрі ас- 
кан керкем, терең мәнді болады». Жазушы ел- 
жүртымен, тутан жермен Қ-та «Қозы Көрпеш -  Баян 
сүлу» жырындаты Ай мен Таңсыктың коштасуын, 
сүйген адамымен Қ-та Естай Беркімбаевтың «Қор- 
лан» әнін жаткызтан, Ал «Әдебиет тарихы» атты 
монографиясында: «Қыз үзатканда айтылатын 
елеңнің бірі -  коштасу өлеңі. Үзатылатын кыз кө- 
ңіліндеті шын кайтыны білдіру керек. Тутан ел, 
өскен жермен, акырты айырылысу сататында



көздегі жасын, көңілдегі қайғымен арыздасқан, 
қоштасқан сөзін айтады» деп, қазақ турмысыңда 
орын тепкен дәстүрден толық мағлұмат берген.

Н. Акбай.
ҚУАНДЫҚ Сабырбайқызы (1843- 1928), ақын, 
әнші-композкттор. Атақты Ақтайлық бидің немере- 
сі, суырыпсалма ақындық өнердің ірі өкілі -  Са- 
бырбайдың қызы. Үлы Абай ауылымен көршілес 
Құндызды өңірівде туып-өскен. Жастайынан өлең- 
жыр мен ән-куйді серік етіп, өз жанынан өлеңдер 
шығарған, заманының келеңсіз жәйттерін сына- 
ған, әкесі Сабырбаймен, өз балаларымен айтыс- 
қан. Қуандықпен кездесуі Абайға улкен эсер бер
ген. Қ. туралы Мұхаң жазушы досы П. Кузнецов- 
қа 1943 ж. 15 қазанда жазған хатында сол жылы 
жазда «Абай» романының 2-кітабына материал- 
дар жинау ушін Абай ауданына барған сапарын 
баяндай келіп, Семейде еткен ақындар слетінде 
бұрьін өзіне белгісіз «Телеу деген ірі ақынмен» та- 
нысқандығын айтады. «Оның тума шежіресі ете 
қызық. Ата-бабасынан тұқым қуалаған белгілі 
ақындар екен, ал шешесі көпке әйгілі -  Қуандық. 
Ол Абаймен айтысқан. Менің бірінші кітабымда 
осы жай суреттелген» дейді. Қара өлеңге жеддей 
ескен өрен жуйрік Қ. пен Абайдың ақын қыз 
ауылында кездескен сәттеріңдегі іңкәр көңілі, бір- 
біріне ынтық сезімдері «Абай жолы» роман-эпо- 
пеясының «Қияда» деген тарауыңда көркем де на- 
нымды суреттелген. Романда Қ. ез есімімен, әкесі 
Сабырбай «Қадырбай» деп аталған. Абай мен 
екеуінің арасыңда болған қуаныш сәттерді, өлең 
қағысу, енер жарыстыру айтыстарын: «Қуандық- 
тың екі көзі кулімсіреп, ақша беті балбул жанады. 
Жас жігітпен өз жарысын рақат деп білген тәрізді. 
Бұл жастардың айтыс сездері сыпайы қалжыңмен 
бір-бірін мақтауға» уласты деп бейнелейді. Мұхаң 
Қ-ты көркем шьғарманың кейіпкері ретінде ғана 
бейнелеп қоймай, оның Абай шығармаларын ел 
арасына насихаттауына да жоғары баға берген. 
«Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» мо- 
нографиясыңца Қ. есімін Абай «өлеңдерін жаттап 
алып, әнге салып, ез едцеріне жаңалық, улгі-тәлім 
есебінде таратып журген көп әнші-ақын өнерпаз- 
дар» қатарында құрметпен атайды.

С. Қорабай.
ҚУАНДЫҚОВ Қажықұмар (1927-1971), театр сын- 
шысы. 1966 ж. «Серке Қожамқұлов», 1969 ж, «Тұң- 
ғыш ұлт театры», 1972 ж. «Театрда туған ойлар» 
кітаптары жарық көрді. Ә-тің драматургиясын зер- 
ттеумен шұғылданды. «Еңлік -  Кебек» («Лениншіл 
жас», 1957, 8 шідце), «Абай» трагедиясы қандай?» 
(«Қазақ әдебиеті», 1962, 2 қараша), «М. Әуезов 
және қазақ театры» («Жулдыз», 1962, N»7), «Ән, 
махаббат, емір» («Қазақ әдебиеті», 1963, 23 мау- 
сым), «Ол ез сахнасыңда» («Қазақ әдебиеті», 1964, 
24 сәуір), «Режиссерлік шешім» («Қазақ әдебиеті», 
1964, 12 маусым), «М. Әуезовтің «Қазақстан мем- 
лекет театры» атты мақаласы туралы» («Жұлдыз», 
1964, N«6), «Қанды жол» («Жұлдыз», 1968, №10), 
«Үмытылған дәстур» («Казахстанская правда», 
1961, 16 желтоқсан, А. Сатаевпен бірге) сын мақа- 
лаларында ұлы жазушы драмаларының сахнада 
қойылу тарихын баяндай отырып, шығармашы- 
лық шеберлігін де терең зерттеп, талдаған.

Б. Қундақбайулы.
ҚУАНЫШБАЕВ Андабек Қалибекұлы (1935 ж. т.), 
театр зерттеуші. Ә-тің емірі мен шығармашылық 
қызметін насихаттау жөнінде көптеген ғылыми- 
зерттеу, ғылыми-ағарту жумыстар атқарды. Үлы
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жазушының 5, 12, 20 томдық шығармалар жинақ- 
тарын, шығармалары бойынша библиографиялық 
керсеткішті (1972), қолжазба мурасын (1977), емірі 
мен шығармашылық шежіресін (1997) т. б. әзір- 
леуге қатысты, Жазушының музей-уйінде «М, 
Әуезов жене театр» тақырыбы бойынша 4 мың- 
нан астам материалға сипаттама жасап, қорыгты. 
Қырық жылдан астам уақыт Ә-тің мұражай-уйінде 
қызмет істейді.

н. Мбай.
ҚУАНЫШБАЕВ Қалибек (1893-1968), актер, 
улттық кәсіби театр енерінің негізін қалаушылар- 
дың бірі. КСРО (1959), Қазақстанның (1936) халық 
артисі. Табиғатынан ән-куй мен ойын-сауыққа, 
той-думанға жаны құмар, халық енерінің мол қа- 
зынасынан сусыңдап өсті. 1926 ж. Қызылорда қа- 
ласында ұйымдастырылған тұңғыш Қазақ мемле- 
кеттік театрына шақырылып, соның негізін қалас- 
ты. Театр сахнасына қойылған курделі спектакль- 
дерде басты релдер ойнап, қайталанбас табиғи 
талантын танытты. Әсіресе Ә-тің «Еңлік -  Кебегін- 
дегі» Кебектен бастап, Қараменде мен Кебей 
бидің, Абыздың сахналық бейнелерін жасады. 
Оның соңғы сомдаған Абызы философиялық-ин- 
теллектуалды бейне жасаудың улгісі еді. 30-жыл- 
дардағы қазақ еліндегі қым-қиғаш әлеуметтік 
құбылыстарды суреттейтін қойылымдардағы Аят- 
бай (I. Жансугіровтің «Кегінде»), Бекболат (Б. 
Майлиннің «Майданында»), Бейбіт (М. Әуезовтің 
«Тартысыңда») рөлдерін ойнап, актерлік өнерінің 
мол қырларын керсетті. Оның актерлік өнерінің 
қалыптасып, дамуы Ә. пьесаларында ойнауымен 
байланысты. «Қарагездегі» Сырымның узеңгілес 
досы Дулат сал, «Тунгі сарындағы» кетерілісші- 
лердің басшысы Тәнекенің, «Абай» трагедиясын- 
да ұлы Абайдың, «Абай» романы негізіндегі қой- 
ылымда Қунанбайдың, Ә, Әбішевпен бірігіп жаз- 
ған «Намыс гвардиясында» генерал Панфиловтың, 
Ә. аударған Н. В. Гогольдің «Ревизорындағы» ай- 
лакер Дуанбасының, У. Шекспирдің «Асауға тұса- 
уындағы» момын ақсуйек Баптистаның, «Отелло- 
сындағы» Брабанционың толыққанды бейнелерін 
жасап, улттық театрдың классикалық шығармалар- 
ды меңгеруіне ерекше улес қосты. Табиғи талан- 
тының арқасында Қ. жасаған сахналық бейнелер 
актерлік өнердің шырқау биігі ретінде театр тари- 
хынан езіндік орнын 
алды. Кинофильмдерге 
тусіп, улттық кино өнерін 
дамытуға мол улес хос
ты. Байбол («Амангелді- 
де», 1939), Толағай («Алып 
туралы әңгіме», 1942),
Абай («Абай әнінде»,
1945), Берғалиев («Алтын 
муйізде», 1948), Жарқын 
(«Махаббат дастаныңда»,
1954), Шыңғыс («Шоқан 
Уәлиханов», 1957) релде- 
рінде ойнады. Ол 1936 
және 1958 ж. Мәскеуде 
еткен қазақ әдебиеті мен 
өнерінің онкундігіне қа- 
тысты. «Қазақфильм» 
студиясы «Қалыбек Қуа- 
нышбаев» телефильмін

«Ревизор» спектаклі.
Қ. Қуанышбаев 

Дуанбасы рөлінде. 1936.
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шығарды (1972). Қ. жастайынан Абай өлеңдерін 
жаттап өсті. Театрға келгеннен бастап Ә-пен дос- 
тық, шығармашылық қатынаста болды. Үлы жазу- 
шы «Депутат Қуанышбайулы» деген мақаласын- 
да, театр туралы еңбектерінде Қ-тың өнеріне на- 
зар аударып, үнемі биік турғыда бағалап отырған.

Б. Қундакбайулы
«ҚУАНЫШ ТА, ШАБЫТ ТА БЕРГЕН САПАР», жа-
зушының мақаласы. «Қазақ әдебиеті» газетінің 
1959 ж, 23 қазандағы санында жарияланған. Ке- 
ңес Одағы үкімет басшыларының Америкаға бар- 
тан сапарының сәтті аяқталуына байланысты осы 
делегацияны басқарып барған Н. С. Хрущевті ма- 
рапаттау сыңайындағы газет тапсырмасымен жа- 
зылған. Ел басшысының БҮҮ-ның Бас Ассамбле- 
ясында сөйлеген сөзін «ұлы сөз» ретіңде бағгілап, 
үлкен табыс ретінде қуанышпен айтады, ел алғы- 
сын жеткізеді, өз Отанының «әлемдегі ең күшті, 
қуатты Отан бела турып», дуние жүзі мемлекеттері 
арасында бейбітшілікке басшы, үгіттеуші болға- 
нына» мақтаныш сезіммен қарайды. Ә. осы сапар 
кезіңце өзінің Оңтүстік Қазақстанда жургендігін 
айта келіп, «Бір миллионға тарта халқы бар, біздің 
республиканың аса бір берекелі, ырысты облы- 
сының бірі -  Оңтустік Қазақстаңда мақта терудің 
қайнар қызу күндерін сол облыстың барша журт- 
шылығы Никита Сергеевичтің осы жолғы сапары- 
на арналған екпіңді «онкүңдік» жариялағандығын», 
«сол он күн бойына берген сертін облыс журтшы- 
лығы атаған межеден әлдеқайда арттыра тусіп, 
тамам орыңдағандығын» үлкен мақтанышпен атап 
өтеді. Макала ел басшысына арналған марапат 
сөздермен аяқталады. Сөйтіп әкімшіл-әміршіл 
кеңес жүйесі кезінде жеке баска табынушылык- 
тың осындай өрескелдіктеріне улы жазушының да 
еріксіз көнуіне тура келген еді.

Н. Жанақова.
ҚУДАЙБЕРДИЕВ Шәкәрім (1858-1931), ойшыл 
акын, шежіреші, сазгер. Шәкәрім -  Қунанбай- 
дың бәйбішесі Күнкеден туған Қудайбердінің 
баласы. Ол ағасы Абайға еліктеп әрі устаз тутып 
өскен. Оның дәстүрін әрі карай жалғастырған. 
Абайдың үлгісімен көптеген өлеңдеріне ән шы- 
ғарды, кезінде солардың барлығы ел арасына 
кеңінен тарады. Кеп адамдар «Абай жолындағы» 
Шубарды Шәкәрімнің прототип! деп санайды. 
Негізінде олай емес, кейбір іс-әрекеттері кел- 
генмен, шубар жалпы ойдан шығарған жиынтык, 
әдеби бейне, демек жазушыға акын туысканда- 
рының ішінен Шубар сиякты бір бейне керек бол
тан. Мухаң Шәкәрімнің жаксы касиеттерінің бар- 
лытын Дәріиен бойына жинактап көрсеткен. Ә. 
мурататында Шәкәрімнің біраз колжазбалары, 
соның Ішінде «Еңлік -  Кебек» поэмасының бірер 
бөлімі сакталып калган. Абай туралы ел аузынан 
жинатан деректерінің ішінде Шәкәрімге катысты 
айтылтан әңгімелер де удайы кездесіп отырады. 
Осылардың арасынан, әсіресе Тумабайдың айт- 
кандары ерекше көңіл аударады. Жазушы булар- 
ды эпопеясына жаксы пайдалана білген. Оның 
бір алуаны Дәрменнің «Еңлік -  Кебек», Иіс 
кемпірдің баласы Исага катысы дастанымен 
көрінсе, таты бір окитасы Абайдың сабалганнан 
кейін елден кетпек болтандаты көріністерімен 
байланыстырылып берілген. Заманның, саясат- 
тың ыңтайы Ә-ке Шәкәрімнің атын атаута, пікір-
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ой толтаныстарын ортата салып, өз көрген-біл- 
гендерін айтуына мумкіндік бермеді.

7. Әкімов.
ҚУДАШ (Қ у д а ш е в) Сайфи Фаттахулы (лакап 
аты -  С а й ф и  Қ у д а ш ;  1894- 1993), башкурт 
акыны. Башкуртстанның халык акыны (1964). «Үмы- 
тылмайтын сеттер» (1957), «Менің батымда» (1964) 
жыр жинактары, «Салтанат» (1938), «Менің ауылда- 
сым» (1943) поэмалары т, б. жарык көрді. «Үмы- 
тылмайтын сеттер» (1957), «Жастык шактың ізімен»
(1964) атты естелік кітаптарында казак, татар, 
башкурт халыктарының едеби-медени байла- 
ныстары, С. Сейфуллин, Б. Майлин, С. Муканов, 
М. Әуезов сыңды казак акын-жазушыларымен до- 
стык карым-катынастарын шынайы бейнелеген. 
«Абай жолы» эпопеясын С. Әдһемованың калай 
аудартанын баталай келіп, ол бай казак тілінің 
ерекшеліктерін сактап, шытарманың түпнускасын- 
даты асыл сез маржандарын шып-шыртасын шы- 
гармай, татаршата аударып берді деп жазды («Жас
тык шактың Ізімен», А., 1972, 480-бет).
«ҚҮЗ БАСЫНДАҒЫ АҢШЫНЫҢ ЗАРЫ» («Плач 
о х о т н и к а  н ад  п р о п а с т ь ю » ) ,  роман-диалог. 
Авторлары -  Ш. Айтматов пен М Шаханов. 1997 
ж. «Рауан» баспасынан казак жене орыс тілдерін- 
де жарык керген. Кітапка казак халкы туган пензен- 
тіндей керіп, «адамзаттың Айтматовты» атантан 
кыртыздың улы жазушысы мен казактың кернекті 
акынының уакыт пен өмір туралы ой-бел1су1, сыр- 
ласуы аркау болтан. Романның кіріспесінде 111. 
Айтматов өмірімде екі Мухтар болды, оның бірі -  
екемдей камкор пейілді устазым, улы жазушы 
Мухтар Әуезов деп, улы суреткердің аруатын еске 
алады да, «Жомарт шуакты жулдыздар немесе бір 
уыс топырак» бөліміңде кос каламгер Мухаң тура
лы еңгімеге көшеді (53-108-беттер). Ш. Айтматов 
кыргыз халкының эпосы «Манасты» кара тізімнен 
алып калу жолында жасатан Ә-тің ерлік ісін, дуни- 
етанымының кеңдігін, жетік білімін, шексіз адам- 
гершілігін тілге тиек етсе, М. Шаханов улы жазу- 
шының едеби мураларына деген окырмандардың 
ыстык ыкыласы, кадыр-касиеті жайыңда ой тол- 
тайды. Қыртыз актер! Суйменкул Чокморов б!р 
сөз!ңце кыртыздар Ә-ке арнап ескертк!ш орнатуы 
ти!с деп ед!. Әйтсе де жерге койылар кола ескерт- 
к!штен б!р де кем емес кунды ескерткішт! ез! орнат- 
ты. Ә. шытармалары нег!з!нде жасалтан «Қараш 
асуындагы атыс», «Кексерек» атты фильмдерд!ң 
еңбасты рөлдер!нөзгешетус!нікпен, ешк!мгеукса- 
майтын кайсар парасатпен ернектеу! казак, кыр- 
тыз кино өнер!ңдег! жаңа белес болды деп түй!н- 
дейд!. Кітаптың көлем! 20 баспа табак, таралымы 
20 мың дана
«ҚУЛАМЕРГЕН», елеңменжазылтанертегі. «Қула- 
мерген-Жоямерген», «Аламан-Жоламан» деген



қиял-ғажайып ертегілердің оқиғасы негізінде Бек- 
тасов Әбдірахман (Омбы) жырлаған. Онда әділдік 
жолында күрескен батырдың ерлік істері дәріп- 
теледі. Оның бірнеше нұсқасы бар. Ә. «Ертегілер» 
атты зерттеуінде қиял-ғажайып ертегілердің ішінде 
қазақ халқы айтатын көне түрлерін айтсақ, бұлар- 
дың ең ескілері -  аңшы-мергендер жайындағы 
ғажайып-қиял ертектері болу керек деп, олардың 
ішінен «Құламерген», «Аламан мен Жоламан» ерте- 
гілерін атаған (20 томдық шығармалар жинағы, 
1985, 18-том, 198-бет).

Н. Мбай.
ҚҮЛАНБАЕВ Мәкілқожа Иманәліұлы (1926-1993), 
актер. Алматы театр училищесін бітірген (1945). 
Қазақстанныңеңбексіңіргенартисі (1977), ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйльғының лауреаты (1984). С. Му- 
қанов, Ш. Айтматов, Ш. Хусайынов, Ғ. Мүсірепов, 
Р. Ғамзатовтардыңт.б. пьесаларыңца күрделі бей- 
нелерді сахнаға шығарды. 1968 жылдан киноға түс- 
ті. Ә-тің «Алуасындағы Назарбектің, «Еңлік-Ке- 
бегіңцегі» Есеннің образдарын сомдап, өзінің алу- 
ан кырлы актер екенін көрсетті.
ҚҮЛЖАН Үсенханұлы (шамамен 1835-1920), жа- 
зушының немере ағасы. Үсенхан Әуезбен бірге 
туған. Туңғыш немере болғандықтан, атасы Берді- 
қожаның бауырында өскен, Әуезбен еркін сейлес- 
кен. Беріліден 3 шақырымдай жердегі Қаражы- 
рық, Сарыжырық деген булақтың бастауынан қо- 
ныс алған. М. Диқанбаевтың «Мен білетін емір- 
баян» атты естелігінде Әуез атасы мен Қ. арасында- 
ғы туыстық қарым-қатынасты, екеуінің бала Мұх- 
тарға деген ерекше көзқарастарын, ыстық, ынтық 
елжіреген пейілдерін, Қ-ның аса бауырмалдығын 
жан-жақты сипаттап жазған («Мухтар Әуезов ту- 
ралы естеліктер», А., 1997, 14-бет). Қ-нанСмайыл- 
хан, Рақымбай, Андарбек тарайды.

Т. Жургбай. 
Қ Ү Л Ж А Н О В
Нұрғали (1878- 
1919), Ә-тің муғалім- 
дер гимназиясын- 
дағы оқытушысы. 
Әйелі Нәзипа екеуі 
бірігіп 1914 ж. Абай- 
дың қайтыс болуы- 
на 10 жыл толуына 
орай еске алу кешін 
ұйымдастырды. Ә. 
Құлжановтардың 
отбасын шәкірт ке- 
зінен бастап өте 
жақсы білген. Жоға- 
рыдағы әдеби-мә- 
дени кештерге Ә. те 
қатысқан, ерлі-зай- 
ыпты екеуінен гим- 
назияда оқып жүр- 
ген шағында дәріс 

алған. Нәзипа мен Нұрғали Қулжановтардан окыған 
шәкірттердіңарасындаЖ. Аймауытов, Қ. Сәтбаев, 
Ы. Мустамбаев, Б. Сәрсенов іспетті казақтың ай- 
тулы ғуламалары мен жазушылары бар. 
ҚҮЛЖ АНО ВА Нәзипа Сағызбайқызы (1887- 
1934), әдебиет зерттеуші, публицист, педагог, 
аудармашы. Шығармаларын қазақ және орыс 
тілінде жазған. «Мектепке дейінгі тәрбие» (Орын- 
бор, 1923), «Ана мен бала тәрбиесі» (Қызылорда, 
1927) т. б. еңбектерінде ересектер мен балалар 
арасындағы қарым-қатынас мәселесіне айрықша
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Н. С. Құлжанова мен 
Н. Құлжанов.

мән берген. Қ. өмірінің біраз кезеңін Абай мен 
Мухтар ескен елкеде өткізді. 1914 ж. 26 қаңтарда 
улы Абайдың қайтыс болуының 10 жылдығына 
байланысты Семейде «Шығыс кешінде» баяңда- 
ма жасады. Бұл кешке Семей 5 кластық қалалық 
училищесінде оқып журген Ә. те қатысты. Үлы жа- 
зушы бүл кеш туралы өзінің «Қазақ халқының улы 
ақыны» мақаласында тебірене жазды.

Қ. Жарыкбаев.
ҚҮЛМАМБЕТ, Қ ұ л а н а я н  Қ ұ л м а м б е т (1840- 
1906), төкпе ақын. Жетісу өлкесінде айтыс енерін 
жалғастырушы. Қазақ, қырғыз, өзбек еддеріне та- 
лантты ақындығымен қатар, әншілік-күйшілік, 
жыршылық қырларымен танылған. Кеңес заманын- 
да Түбек, Майкөт, Жамбыл айтыстары аталғанда, 
«байшыл-рушыл» ақын ретіңде ауызға ілігіп, емірі 
мен шығармашылығына арнайы зерттеулер жүр- 
гізілмеді. Ә. айтыс өнерінің жүйрігі болып аты 
шыққан Біржан, Сара, Майкөт, Сүйінбай, Қ., Шө- 
же, Жамбыл, Әсет, Ырысжан, Кемпірбай, Манат 
қыз, Түбек, Сарыбай, Тойбайлар сол шаршы топ- 
тык аддындағы сез жарыстарында жеңіс тәсіддерін 
үлкен орамды шеберлікпен қолдана білген акын- 
дар деп, Қ-ті 19 ғасырдағы аса ірі айтыскер ақын- 
дардың қатарына қосып, Майкет, Жамбылмен 
айтыстарына тадцау жасаған («Айтыс», 1-том, 1964, 
34-40-беттер). Ә-тің 1946 ж. Жамбылдың 100 жыл- 
дық тойында жасаған «Жамбылдың айтыстағы 
енері» баяндамасында (20 томдық шығармалар 
жинағы, 18-том), 1948 ж. шыққан «Қазақ әдебиеті 
тарихының» 1-томына жазған «Айтыс өлеңдері» 
тарауында Қ-ке тоқталған.

Т. Әлібек.
ҚҮЛМАНОВ Бақтыгерей (1857-1919), Алаш қай- 
раткерлерінің бірі. 1887 ж. шығыс тілдері маман- 
дығы бойынша императорлық С.-Петербург уни
верситеты үздік дипломмен бітірген. 1888 ж, 
филология ғылымы бойынша диссертация қор- 
ғап, ғылым магистрі атанған. Ресей империясы- 
ның I және II Мемлекеттік Думаларына қатары- 
нан депутат болып сайланған ірі қоғам қайраткері. 
1917 ж. желтоқсандағы Алашорда үкіметін қурған 
II Бүкілқазақтық съезд төралқасының терағасы, 
Алаштың басшылығына усынылған үш қайрат- 
кердің бірі. Алашорда үкіметінің Бекей Ордасын- 
дағы өкілі. 1917 ж. Ақпан революциясынан кейін 
Бөкей Ордасының жерінде алғаш қазақтың 
улттық автономиясын қурған уақытша үкіметтің 
комиссары болды.

М  Қул-Мухаммед.
ҚҮЛ-МҮХАММЕД Мухтар Абрарұлы (1960 ж.т.), 
ғалым, заңгер, баспагер-журналист, қоғам және 
мемлекет қайраткері. Әл-Фараби атындағы ҚазҮУ- 
дың журналистика факультетін бітірген (1982). Заң 
ғылымының докторы (1999), профессор (2000), 
Нью-Йорк ғылым академиясының академигі 
(2001), Астана қаласының қурметті азаматы. 100- 
ден аса ғылыми мақалалардың авторы. «Орыс эн- 
циклопедиясындағы қазақ шежіресі» (1994), «Жа- 
қып Ақбаев: патриот, саясаткер, заңгер» (1995), 
«Алаш ардагері» (1996), «Алаш ардагерлері: саяси- 
құқықтық кезқарастардың эволюциясы» (1998), 
«Алаш бағдарламасы: қиянат пен ақиқат» (2000) 
атты монографияларында қазақ өлкесінде отар- 
шыл-құқықтық жүйенің орнығуы, Алаш қайраткер- 
лерінің саяси куресі мен қазақ елінің мемлекеттік
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құрылысы туралы мәселелерді ғылыми зерделеп 
жазды. Сонымен бірге Алаш азаматтары мен Ә- 
тің  қарым-қатынасы, әлеуметтік көзқарастары 
және ұстанымдары жөнінде де терең талдау жаса- 
ған. Қ.-М. «Мұхтар Әуезов энциклопедиясын» 
әзірлеуге мұрындық болып, жанашырлық таныт- 
ты, жарыққа шығаруға жетекшілік етті.

Н.Акбай.

ҚҮМАРОВА Шәрбану ( Г ү л ш а р б а н )  Мұхитқы- 
зы (1937 Ж .Т . ) ,  жазушы. ҚазМУ-дың филология 
факультеты бітірген (1961). Халықаралық «Алаш» 
сыйлығының лауреаты (1999). Шығармаларында 
замаңдастар, қала зиялылары, жастар өмірі бейне- 
ленген. Студент кезінде Ә-тің лекциясын тыңдап, 
ұстаздық тағылымын көрген. «Үмітін ақтай алдым 
ба немесе Ә. туралы бірер сөз» атты естелігінде 
улы суреткердің мухиттай терең рухани байлығы, 
асқан шеберлігі жөнінде ой толғаған («Қазақстан 
әйедцері», 1996, №6, 6-9-беттер; «Мұхтар Әуезов 
туралы естеліктер», 1997, 571-577-беттер).
«ҚҮМ МЕН АСҚАР», жазушының әңгімесі. Сце
нарий улгісінде жазылған кино-әңгіме. Алғаш 1935 
ж. «Тастулек» атты әңгімелер мен пьесалар жина- 
ғында, одан кейін 1957 ж. шыққан 6 томдық шы- 
ғармалар жинағының 6-томында (46-76-беттер), 
12 томдық шығармалар жинағының 2-томында (36- 
65-беттер), 20томдықжинақтың 1-томыңца жария- 
ланды. Әуезов мұражайының мұрағатында араб 
әрпімен жазылған қолжазбасы бар (№ 148-пап
ка). Қолжазбада автор бұл шығармасын «Қум мен 
асқар биік» (әдеби сценарий) деп атаған. Қолжаз- 
ба мен басылымдарыңда елеулі өзгеріс жоқ. 1943 
ж. осы киноәңгіменің негізінде «Райхан» көркемсу- 
ретті фильмі тусірілді. Киноәңгіме (сценарий) бол- 
ғандықтан, шығармада психологизм, ішкі моно- 
логтар жок.  Идеясын ашуға, сюжетті көруге 
кейіпкер диалогтары мен іс-әрекеттерін сыртынан 
суреттеу әдісін қодданған. Тақырыбы мен идеясы 
30-жылдарда көркем әдебиетке қойылған идео- 
логиялық талаптардан туған. Ә-ке тән көркемдік 
қарым, өмір шыңдығына деген адалдық киноәңгі- 
менің кейбір жерінде анық көрінгенмен (шығарма- 
ның басындағы екі-үш бетте, әр жерде кездесетін 
шағын бөліктерде), көбінесе заман талабына орай 
жазылған, Әңгіменің басында бай шалдың ушінші 
әйелі Райханның ауыр тұрмысын суреттеп, әрі 
қарай төңкерістен кейін азаттық алып, оқып, ша- 
руашылыққа, қоғам ісіне араласып кеткен, жаңар- 
ған бейнесін жасаған. Қоғамдағы өзгерістер, құры- 
лып жатқан асыл тұқымды мал зауыты, осында 
еңбек етіп жүрген Райхан, бұрынғы бай қойшысы 
Есім, Федор, Аңдреевтер, қойдың асыл туқымды, 
жаңа түрлерін шығару жұмыстары жайында 
әңгімеленеді. Адам образдарымен қатар, маддың 
киесіндей болған Ақбесті айғырдың да тағдыры 
шығарманың өн бойына өрілген. Жаңа қоғамға 
карсы куресіп жүрген Жексен, Аскар, уры бейне- 
лері де әр қырынан көрсетілген. Шығарма финалы 
дәстүрлі улгіде -  Райхан мен Есімнің косылып, 
мұратына жетуімен аяқталған.

Р. Әбдігұлов.
«ҚҮНАНБАЕВ АБАЙ (ИБРАГИМ)», жазушының 
макдласы. Абайдың қайтыс болғанына 30 жыл то- 
луына орай, 1934 ж. орыс тіліңде жазылған. Автор 
«Для словаря» деп белгі қойған. Соған Караган
да, кезінде орталыктан шығатын бір сөздікке бай-

ланысты әзірленген сиякты, «М. О. Әуезовтің кол- 
жазба мурасында» бірінші рет сипаттама берілді 
(323-бет). Макалада Абайдың өмірі мен шьгарма- 
шылык мұраларының тарихи орны мен маңызын 
тек кеңес заманында ғана дурыс бағаланғанын 
тебірене айткан. Макала каламгердің «Абайтану- 
дан жарияланбаған материалдар» жинағында ал- 
ғаш рет жарияланған.
ҚҮНАНБАИ Өскенбайұлы (1804-1886), Абайдың 
әкесі. Қазак тарихындағы дәстүрлі билік заңына 
жаңа жөн-жоба коскан көрнекті коғам кайраткері. 
Старшын, болыс, би, аға султан сайланған, патша 
кызметінің хорунжий шенін алған, кажыға барған, 
сөз түйінін ұстаған шешен, мырза атанған, кісілік 
беделі зор адам болтан. Жасынан өжет, зейінді, 
катал да әділ болып өседі. Шешек ауруы салда- 
рынан бір көзіне ак тусіп, бетінде корасан дағы 
калады. Інісі Қуттымухамед ерте кайтыс болған- 
дыктан бір атадан калган жалғыз атанбасын әрі 
мейірімді боп өссін деп, шешесі Зере Бөжей мен 
Болсамбекті, Майбасарды бауырына басып өсіре- 
ді. Қ. мен Бөжей кашан жеке отау курганша, бір 
уйдетәрбиеленеді. Көшпенділердің барлык касие- 
тін бойына сіңірген Қ. жас кезінде батырлык пен 
серілікті машык тутып, палуан, жаугер, найзагер 
атанган. Бозбала шағында: «Асау кердің үстінде 
каткан терлік, Асау кара байталға аркан кердік. 
Қоңыр шекпен үстімде, жылкы багып, Қызды 
ауылдың тусына біз де келдік, -  деп өлең де шы- 
гарған. Оның бул касиеті кейін би болтан кезінде 
ерекше көрінген. Кесек мінезді, сыртка айбарлы, 
агайын-туысына да суеты Қ. жігіт шағында Най
ман ішіндегі тума Токпак еліне барымтага ба- 
рып, колга түсіп калады. Туткында бірталай азап 
шегеді. Кергіге таңылады. Содан «әкесінің мой- 
нына салган буршагы, шешесінің басына киген 
күндігі тозғанда» бір-ак оралады. Осыдан бастап 
жорыкка шыкпаган. Әкесінің касында журіп, ел 
билігіне араласкан. Шариғатжолынустанып, Қуран 
сөзін жадында сактауга ден койған. 1818 ж. Өскен- 
бай Ыргызбайулы Ресейдің кызметіне кіріп, Күшік- 
Тобыкты болысының старшындыгына бекітіледі. 
1834 ж. әкесінің орнына Қ. старшындыкка сайла- 
нады. Содан бастап ол билік тізгінін 1856 жылға 
дейін колынан шыгармаған. Ресей үкіметіне адал 
кызметі үшін 1846 ж. оган хорунжий атағы берідці. 
1849-1952 ж. Қарқаралы округінің ага султанды- 
гына сайланды. Бірак Шыңғыстың бөктеріндегі 
кыстау үшін Бөжейге жасаған кысымына байла- 
нысты тергеуге тартылып, Омбы каласында мыр- 
закамакта жатады. Дала генерал-губернаторының 
казак істері жөніндегі кеңесшісі, полковник Шың- 
ғыс Уәлиевтің кепілдігімен босанып шыгады. Аға 
султан кезінде езіне караған 18 болыстың каража- 
тымен Қаркаралы каласына мешіт салдырды. Ар- 
кат-Аягөз бекетінің арасында поштаны тонап, 
хорунжийді өлтіріп кеткен каракшыларды Аягөз 
округінің ага султаны Барак Солтабаевтың көмегі- 
мен Шығыс Туркістанның Барлык тауында тыгы- 
лып кашып жүрген жерінен патша өкіметіне устап 
береді. Сол еңбегі үшін оның устінен жүргізілген 
тергеу ісі токтатылып, хорунжий атағы кайтары- 
лады. Үсталғандар Аягөз каласында дар агашка 
асылып, атылады. Өзінің алданганын соңда түсін- 
ген Қ. биліктен бас тартып, кайтып дүние ісімен 
айналыспауга бекінеді. Омбы муражайындағы 
«Қунанбай Өскенбаевтың кылмысты ісі» деген кө- 
лемі мың жарым беттік тергеу ісінің соңыңда 1862 
ж. Қ. Өскенбаевтың кажыға кетуіне байланысты



«істі жабу» туралы заң министрлігіне жолданған 
мәлімет бар. Өзге деректер бойынша, Қ. қажыға 
1872 ж. барды делінеді. Меккеде 2 жылдан астам 
уақыт тұрады. Сонда мүлдем қалып қоюды ойлай- 
ды. Қазақтардың мусылман елі екендігін ресми 
түрде тіркеткізеді. Құдайға қулшылық етушілерге 
арнап, «Тәкия» деген уй салдырады. Орыс-түрік 
соғысы басталып кетіп, Ресейдің сыртқы істер 
министрлігінің пәрменімен еліне қайтып оралады. 
Қ. -  аса күрделі тулға. Жеке басы да, билік тізгінін 
устаған кезіндегі қайраткерлігі де қарама-қайшы- 
лықтарға толы. Ол би, болыс, аға султан кезінде 
биліктің үш тутқасын -  қазақтың дәстурлі заңын, 
патша үкіметінің «Сібір қазақтарына арналған ни- 
замын», шариғат жолын қатар устады. Қазақ дәс- 
түрінің негізіне суйене отырып, оңтайлысын кәде- 
ге асырды. Қатал да әділ билік елді тезге салып, 
жөнге келтіреді деп тусіңді. Барымтаға, урлыққа, 
әдепсіздікке, дінбузарлыққа, зинақорлыққа қатаң 
тыйым сапды. Сол арқылы Тобықты елінің басын 
біріктіріп, бір қолға қаратып, оның жерін кеңейтуді 
басты мақсат етті. «Ел өседі, жер өспейді» деген 
қағиданы берік устанды. Заманның ауқымын 
қарап, ертеңін болжады. Балаларын орысша оқыт- 
ты. Мусылмандықты уағыздады. Медресе салды- 
рып, Әуез, Ғабитхан, Кішкене молда іспетті шари- 
ғат ғуламаларын ауылына кешіріп әкелді. Сырт- 
тай Кенесары қозғалысына қарсы күрескен сияқ- 
тытүркөрсетіп, астыртыноғанқодцаужасап, көмек 
берді. А. Янушкевич Қунанбай бидің дала еңіріне 
аты кең жайылған адам екенін, табиғат оған кесек 
ақыл, ғажайып ес және жүйрік тіл беріп, дала заң- 
дары мен қуран қағидаларының жетік білгірі болт
аный, қазақтарға қатысты россиялық уставтарды 
бес саусағындай білетінін, қара қылды қак жарғ- 
ан би және өнегелі мусылмандығын, одан ақыл 
сурауға жас та, кәрі де, бай да шалғай жатқан 
ауылдан келіп жататынын сипаттап, баға берді 
(«Қазақ даласына жасалған саяхат туралы жазба- 
ларында», А., 1979). Қ. терт әйел алған. Бәйбішесі 
Күнкеден -  Қудайберді, екінші әйелі Үлжаннан -  
Тәңірберді, Ибраһим (Абай), Ысқақ, Оспан, үшінші 
әйелі Айғыздан -  Халиолла, Смағул, Кәмшат ту- 
ған. Төртінші әйелі Нуіэғанымнан туған ул бала жас 
кезінде оқыс оқиғадан қазаға ушырайды. Бала- 
ларының ішінде Абайдан ерекше үміт күтіп: «Не 
күтсеңдер де осы шунақ қарадан күтіңдер» деп 
отырады екен. Сондықтан Абайды 13 жасынан 
ертіп жүріп, билікке баулиды. Абай да әкесінің 
билік жолын улгі тутып, соны қырық жасына дейін 
қолданып келген. «Қунанбай айтты» деген нақыл 
сөздер кеп. Қ-дың өмірі мен қайраткерлігі туралы 
деректерді жинап, ізге тусірген -  Ә. «Абай жолы» 
эпопеясында Қ. бейнесі жан-жақты сипатталып,
өте шебер сомдалған. -г ^  -Т. Жүртбаи.

ҚУНДАҚБАЙҮЛЫ Бағыбек (1926-2010), театр 
зерттеуші. Өнертану ғылымының докторы (1996), 
профессор (1989), Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері (1998). Зерттеушінің 
қаламынан «Облыстық қазақ театрлары» (1964), 
«Театр жолы» (1970), «Режиссер және спектакль» 
(1971), «Уақыт және театр» (1981) «Заман және те
атр енері» (2001), «Театр туралы толғаныстар» (2006) 
т, б. кітаптар туды. Екі томдық «Қазақ театрының 
тарихы» (1975, 1978), Мәскеуде шыққан 6 томдық 
«Совет драма театрының тарихы» (1966-1971), 
«СССР халықтарының театртану тарихы» (1987), 
«20 - 3 0 -жылдардағы қазақ әдебиеті» (драматур-
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гия тарауы) жинақтары авторларының бірі. Бул 
зерттеулерінің бәрінде қазақ театрының туып 
қалыптасуына, ілгерілеп дамуына улы жазушының 
сіңірген зор, қажырлы еңбегі назардан тыс қал- 
маған, Сондай-ақ М. Әуезов атындағы Қазақ 
академиялық драма театрының 40, 50, 60 жылдық 
тарихына арнап монографиялар шығарды. Үлттық 
театр туралы ғылыми очеркі ағылшын, неміс, фран
цуз тідцеріне аударылды. Ә-тің улттық драматур
гия мен театрдың пайда болып, дамуына және 
қалыптасуына, театрдың керкемдік биікке көтері- 
луіне тигізген ықпалы туралы узбей жазып, зерттеп 
келеді. «Мухтар Әуезов және театр» деп аталатын 
монографиясында (1997) улы қаламгердің улттық 
театр өнерінің ірге тасын қаласып, оны нығайтуға 
қосқан теңдессіз улесі кеңінен зерттелген. 1917 ж. 
дала театрында қойылған «Еңлік -  Кебек» драма- 
сынан бастап, улы жазушының улт өнерінің алтын 
қорына айналған барлық ірі пьесаларының сахна- 
лық қойылымдары, Ә. аударған классикалық пье- 
салардың көркемдік қунары мен сахналануы, улы 
драматургтің эстетикалық-театрлық көзқарасы 
жан-жақты әрі жүйелі турде қарастырылған.

Б. Нурпейісова.
ҚҮРАМБАЕВ Кәрімбай (1942 ж.т ), езбек әдеби- 
ет зерттеушісі. Филология ғылымының докторы
(1992). 7 кітаптың, 200-ге жуық мақаланың авто
ры. Ғылыми еңбектері әдебиеттер байланысына 
арналған. «Мухтар Әуезов және өзбек әдебиеті» 
деген мақаласында улы жазушының екі ел 
әдебиетінің өркендеуіне сіңірген өлшеусіз еңбегі, 
достық қарым-қатынасы жөнінде ой толғаған 
(«Достық уні», 1997, 17 тамыз).
ҚҮРАН, арабтың «оқу» деген сезінен шыққан. Алла 
тағаланың Жәбірейіл періште арқылы пайғамбар 
Мухаммедке (с.ғ.с.) белік-бөлігімен көктен тусіріп 
отырған сурелер жиынтығы. Кітаптың «Қуран 
Кәрім» («Шарапатты кітап»), «Китаб Шәриф» («Атақ- 
ты кітап»), «Китабул Лаһи» («Алланың кітабы»), 
«Китап Ғазиз» («Қудіретті кітап»), «Кәләм Шариф» 
(«Адал сөз»), «Мусхаф Шариф» («Қасиетті қолжаз- 
ба») сияқты атаулары кеп. 114 сүреден туратын Қ- 
ның маңызы мен мәні айтып жеткізгісіз курделі. 
Әрбір суре қайырымды, мейірімді Алла атымен 
басталып, ары карай аяттарға жалғасады. Аят -  
керемет қубылыс немесе көрініс деген мағынаны 
береді, жаратылыстан тыс турғаны меңзеледі, 
кідіріспен жалғасатын әрбір аят ақталған ойды 
білдіреді. Букіл сүрелер меккелік және мединелік 
(меккелік -  90, мединелік -  24) болып екіге бөліне- 
ді. Осындағы ең узақ суре -  «Бахара» 286 аяттан 
турады, ең қыска -  «Ғасыр», «Keycap», «Насыр» 
сүрелері. Пайғамбардың кезі тірісінде Қ. ауызша 
тарады, бірақ оны жатқа білетіндер кеп болды. 
Халиф Әбу Бәкір пайғамбардың хатшысы болтан 
Зәид ибн Сәбитке Қ-ды жинақтап, кітап етіп шы- 
таруды тапсырады. Үшінші халиф Оспан тусында 
Заид көмекшілерімен терт дана кітап етіп жазып 
шытады, осы нусқаларды Медине, Дамаск, Куфа, 
Басра калаларыңца сактаута әмір етеді. Қ. окута 
жеңіл болу ушін отыз парата, алпыс хизбке (бөлік- 
ке) бөлінеді. Мухаммед (с.т.с) сахабалары мен 
езінің жолын устаушыларта Қ. аяттарын нетурлым 
мол жаттап алуларын уатыздады, келе-келе бас- 
тан-аяк жатка айтатын карилар кебейді. Айкын 
батдар-батыт беру үшін Қ-та косымша хадис, ид-
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жма, қияс сияқты түрлі ережелер мен шешімдер 
болды. Хадис -  Мухаммед пайғамбар айтқан сөз- 
дер мен уағыздар, өзінің жеке, сондай-ақ қоғам- 
дық турмыс-тіршілігіндегі кейбір іс-әрекеттерінің 
улгілері, иджма -  алғашқы төрт халифтың Қ-ды 
тусіндіріп, діни турғыдан шығарылған қағида-ере- 
желер, қияс -  Қ., хадис және иджмаға суйене оты- 
рып жасалған қағида, ережелерден тұрады. Осы 
уш қағида-ережелер жинағын суннилер тобы 
мусылмандықтың негізгі қуқықтану заңдары деп 
таныды. Жалпы Қ. адамзаттың Алла туралы білуге 
тиісті нәрселерін асқан дәлдікпен сөз ете отырып, 
оған ақылмен жетуді уғындырады. Бір ғана аяты- 
ның өзі улылықтың баламасын бойына тугел сый- 
ғызып алады да, оның сырын уғынып білушілерден 
ақыл-ойды талап етеді, оның аятына, пайғамбар- 
дың хадистеріне, әулие муфтахиттердің пәтуасы- 
на суйеніп ойлаған адам адаспайды.
Алғаш сауатын Ә. Қ. мен Абай өлеңдерін жаттау 
арқылы ашады, Оның құранды жатқа білетіндігі, 
әрі терең тусінетіндігі ғылыми еңбектерінен және 
“ Абай жолындағы» Абай пайымдауларын 
көрсетулерінен айқын көрінеді. Семейдің имам, 
мәзін, халфелерімен пікірталасы осыған көз 
жеткізеді («Тун-тунекте»). Ол дінге, Қ-ға, аятқа, 
хақиқатқа қатысты ой-пікірлерін тек Абаймен ғана 
шектемей, оның айналасындағы шәкірттерінің де 
аузына салды: «Замандар өзгереді, соған лайық 
тус-тусында Нәби келеді, Таурат, Забур, Інжіл, 
Құран (Кәлам Шәріп) кітаптар келеді дейміз. За
мена өзгеріп, қағида ауысып отырса да, Алланы 
тану, яғни Тағрифолла мәңгі-бақи ауыспайды деп 
білеміз».

Т. Әкім.

ҚҮРМАНБАЕВА Зағи (1903-1975), актриса. Қа- 
зақстанның еңбек сіңірген артисі (1945). Негізінен 
аналар бейнесін сахнаға шығарып, өткір, өр 
мінезді әйелдер образының өзіндік галереясын 
жасады. I. Жансугіров, Г. Мусірепов, Ә. Әбішев 
сынды драматургтердің пьесаларында негізгі 
кейіпкерлердің рөлдерін сомдады. Ә-тің «Тунгі 
сарынында» Ділда, «Қарақыпшақ Қобыландысын- 
да» Аналық, «Абайында» Зере бейнелерін сахнаға 
шығарып, актерлік өнерінің мол мумкіндігін бай- 
катты.
ҚҮРМАНҒАЗЫ Сағырбайулы (1923-1896), куйші, 
домбырашы, композитор. Үстаздары -  Үзақ, Бай- 
жума, Баламайсан, Соқыр Есжан және басқалар. 
Құрманғазы куйлерінің идеялық-эмоциялық диа
пазоны өте кең, тақырыбы бай. Шаттык-шады- 
манды «Балбырауын», философиялық ойға толы 
«Кішкентай», екпіндеген «Серпер», арындаған 
«Адай», салтанатты «Сарыарқа» тәрізді «кейде 
өжет, кейде долы албыртсынған» куйлері тыңдау- 
шы журегіне әрқашанда жол табатын, жан 
тебірентетін нағыз классикапық улгідегі туынды- 
лар. Ә. өз еңбектеріңде қазактың куй өнеріне, куй- 
ші қызметіне де асқан ілтипатпен қараған. Куй 
аңыздары ұлы жазушыны қатты толғандырды. 
Оның пікірінше, ел дәстурімен ескі жақсы куйшіге 
шарт болтаны куйшілік жораны жаксы біліп, уғын- 
ғандықтан, қазақ куйлерінің атасы Қурманғазы 
езінің бар куйін шығарумен катар, соның бәрін 
тудырған себеп-халді де, сезім сырды да бірге 
аңыз, әңгіме етіп айтып кеткен; ол куй шығару- 
мен катар аңыз шығарған («Қазак халкының эпо-

сы мен фольклоры»). Қ. куйлерінде халык тағды- 
рына байланысты философиялык толғаныстар, 
суреткерді толғандырған котам көріністері роман- 
тикалык сарында бейнеленеді. Оның куйлерінің 
формасының күрделілігі және сондай кең көлем- 
деті кейіпте өрістеуінің өзі шытарма мазмунының 
тереңдітімен байланысты.

3. Қоспақов.

ҚҮРМАНҒАЛИЕВ Ғарифолла (1909-1993), әнші, 
актер. Қазакстанның халык артисі (1954), ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлытының лауреаты (1978), Әншілік 
өнерімен халыкка кеңінен танылды. Куміс көмей, 
жез таңдай, кайталанбас енер иесі ретінде 
көрермендердің суйіспеншілітіне бөленді. Ә-тің 
либреттосы бойынша А. Жубанов пен Л. Хамиди 
жазтан «Абай» операсында Нарымбеттің бейнесін 
аскан шеберлікпен сомдады. «Ак жайык», «Нуржа- 
мал», «Акку», «Жан еркем» т. б, әндер шытарды. 
«Айнамкөз», «Үлкен айдай», «Ак кербез», «Ісмет», 
«Боз жорта», «Он алты кыз» әндерін нәшіне келтіріп 
шыркады.
«ҚҮРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ», жазушының 
аудармасы, профессор В. Эвальдтың кітабы. Ә. 
тәржімалатан казакша нускасы 1933 ж. Қызылор- 
дада Қазакстан білім-техника баспасынан 4 мың 
данамен шыккан. Қазакстанның халык шаруашы- 
лытына, өндірісіне, курылысына кажетті мамаңцар 
дайындау ушін казак тіліндегі окулык сипатын- 
даты кітаптарта муктаж, әр турлі салалар бойын
ша аудармалар жасау кажет болтандыктан ауда- 
рылган кітаптардың бірі. Шатын калыпты, 69 бет, 
көлемі 2,2 баспа табак. Аташ, тас заттар, балшык, 
оны іс кылудың жөні, иленбелі заттар, металдар, 
әр алуан кұрал-жабдыктар атты жеті тараудан тура- 
ды. Кітап анык, тусінікті тілмен аударылтан. Атап 
айтсак, искусственные материалы -  жасама зат
тар, растворы -  жабыскак заттар, бутовый камень
-  жумыр тас, жирная глина -  ток саз, тощая глина 

арык саз т. б. бірталай терминдерді, мысалы,
гравий, бетон, металл, плита т. б. аудармай сак- 
татан. Кітапта курылыска катысты материалдарды 
кыска, тусінікті сипаттап шыккан. т. Әкім.

ҚҮСАЙЫНОВ Амангелді (1942 ж. т.), тарихшы. Та- 
рих ТЫЛЫМЫНЫҢ докторы (1991), профессор (1991), 
КСРО жотары мектебінің уздігі (1980). Негізгі зерт- 
теу еңбектері Қазакстан тарихының мәселелеріне 
арналтан. 40-тан аса тылыми еңбектің авторы. 
«Мухтар жолының татлымы» атты макаласыңца «XX 
тасыр руханиятына тузу батыт сілтеген, жасынан 
көркемдік биігіне умтылып, кейіннен улкен әдеби 
мектеп калыптастыртан, каламын Құдірет әміріне 
батындырып, улы ой мен саф сөзді катерден ара- 
шалатан, шын мәнінде ескінің соңы, жаңаның басы 
бола алтан азамат -  Мухтар Омарханулы Әуезов» 
туралы ой толтап, ұлы суреткердің әрбір жас урпак
-  студент жастар жөнінде айткандарын еске сала- 
ды («Қазак әдебиеті», 1997, 26 тамыз).

Н. Акбай.

ҚҮТБИ Киром (1932-1996), тәжік акыны, публицист. 
Тәжікстанның халык акыны (1994), республиканың 
еңбек сіңірген мәдениет кызметкері (1992). Қазак 
жазушыларынан Жубан Моддаталиев пен О. Сулей- 
меновтің біркатар туыңдыларын тәжік тіліне аудар- 
ды. Қазакстаңды, соның ішіңде Абай мен Ә-тің ту- 
тан жерлерін аралап, «Нан исі» атты өлең циклін 
жазды. Мунда казактың классик жазушысы тура
лы жыр толғап, «Абай жолы» эпопеясында шығыс- 
тың сырлы поэзиясының іздері байкалатынын айт-



қан. Бұлкітап 1974 ж. қазақтілінеаударылып, оқыр- 
іиаңдардың ыстық ықыласына бөлеңді.

Л. Шодикулова.
KVTTbIBAEB Қаратай (1929-1989), жазушы, та
лым, аудармашы. Филология ғылымының канди
даты (1956), доцент. Ә-тің «Абай» және «Абай жо- 
лы» романдары туралы «Эпопеядағы халық өкіл- 
дерінің образы» деген мақаласын жазды. Мұнда 
халық қамын ойлаған кейіпкерлерді суреттеу ар- 
қылы жазушы оянып, серпіле бастаған, тарихи да- 
мудың кең өрісіне бет алған улан-асыр куштің ту- 
ындап келе жатқанын, екінші жағынан, соларды 
к.олдаған Абайды халық қорғаушысы екенін дәл 
бейнелеген деп ой түйеді («Қазақтың туңғыш эпо- 
пеясы», А., 1957, 58-72-беттер).
ҚҮТЫМОВА Ғайнижамал Мұстафақызы (1900 -  
1947), ғалым, қоғам қайраткері, медицина ғылы- 
мының кандидаты (1942). Орта Азия мемлекеттік 
университетін бітірген (1928). 1928-47 ж. сонда 
ординатор, Өзбек КСР Денсаулық сақтау халко- 
мында басқарма бастығы, халкомның орынбаса- 
ры болды. Өзбек КСР Жоғарғы Кеңесінің депута
ты болып сайланған (1938). Қ. мен Ә-тің арасын- 
дағы достық, сыйластық, бір-біріне ынтықтык қа- 
тынас ұзақ жыл бойы узілмеген. Екеуінің жазысқ- 
ан 700-дей хаттары мен жеделхаттарында (соның 
ішінде Ә-тің 385 хаты бар) тек сүйіспеншілік мәсе- 
лесі ғана емес, әдебиет, мәдениет, қоғам, саясат 
т. б. мәселелер туралы айтылған. Хаттыңбәрі орыс 
тілінде жазылған. Олар қазір Ташкентте түратын 
тарих ғылымының докторы Серікжан Қарабаев- 
тың қолында сақтаулы. 1942 ж. «Абай» романы 
жарыққа шыққанда, автор қолтаңба жазып, 
кітаптың бір данасын Қ-ға сыйлаған.

Н. Ерсарыулы.
ҚЫДЫРАЛИН Сіләмбек (1908- 1983), актер. 
Қазақстанның хапық артисі (1954). Үзақжылғы шы- 
ғармашылық сапарыңда алуан түрлі жанрдағы спек- 
такльдерге қатысып, көптеген күрделі рөлдер ой- 
нады. Ә. пьесаларының қойылымыңда Кеңгірбай, 
Еспембет, Нұрқан, Жантас, Қобыланды, Абай, 
Көтібар («Еңлік -  Кебек», «Түнгі сарын», «Қарақып- 
шақ Қобыланды», «Абай», «Айман -  Шолпан») 
және Әуезов аударған Н. В. Гогольдің «Ревизо- 
рындағы» Дуанбасы, А. Треневтің «Любовь Яро- 
ваясындағы» Швандя бейнелерін жасады. Музы- 
калық спектакльдердегі Тарғын мен Бекежан 
(Е. Г. Брусиловскийдің «Ер Тарғыны» мен «Қыз Жі- 
бегінде»), сондай-ақУ. Гаджибековтың «Аршин мал 
аланындағы» Солтанбек, А. Б. Александровтың 
«Малиновкадағы үйлену тойындағы» Назар т. б. -
актердің мол ізденістерінің жемісі.^ ^ .

Б. Қүтакбаиулы.

ҚЫДЫРОВ Жүсіп Байболатүлы (1937-1983), 
ақын, Заман тынысын, жастардың өмір-тіршілігін, 
еселі еңбекті, кіршіксіз махаббатты суреттеген 
бірнеше жыр жинақтары жарық көрді. Ақынның 
«Мүхтар Әуезов» атты оптимистік элегиясы «Қай- 
ғыдай үзақ бүл кезек...», «Қуаныштай қысқа бүл 
өмір...», «Кинотуралы», «Музей»секілді төртөлең- 
нен түрады («Жайсаң жаз», жинақ, 213-217-бет- 
тер). Элегияда жазушы өмірінің соңғы кезеңі бей- 
неленген.
«ҚЫЗ ЖІБЕК», жазушының мақаласы. Ә. бүл жыр 
туралы алғаш рет өзінің «Әдебиет тарихы» атты 
кітабында айтады; бүл тақырыпқа кейіннен қайта 
оралып, 1948 ж. «Қазақ әдебиеті тарихының» 1- 
кітабыңда тарау арнайды. Будан соң осы зерттеу 
«Әр жылдар ойлары» (1961) жинағында жарық
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көрді. «Қ. Ж.» туралы еңбек «Қазақ әдебиеті тари- 
хына» (1960, 1-том, 1-кітап) енді. Ә. бүл жырды 
«азбас, абзал жар жайындағы дастан» деп баға- 
лайды; эпоста қазақ халқының ертедегі өмір сал- 
тына орайлас оқиғалық өрілімдер екшелгенін 
көрсетеді. Шығарманың пафосы адамның бас 
бостаццығын, махаббат пәктігін дәріптеу, ақылы- 
на сүлулығы сай қазақ қызының эпикалық бейне- 
сін жасау. Сонымен қатар жырда ескі қазақ аулын- 
дағы қүдандалық жағдайлары, әйелдің «ерден 
кетсе де, елден кетпейтін» болуын белгілеген 
әмеңгерлік салттың көрінісі де орын алған. Дас- 
танда Төлеген мен Жібек арасындағы ғашықтық 
хикаясымен қатар елді сырт жаулардан аман сақ- 
тау сарыны да көрнекті орын алған. Бүл Жібекке 
кызығып, зорлықпен алмақ болған қалмақ ханы 
Қорен мен Сансызбайдың арасындағы соғыстан 
көрінеді. «Қ. Ж.» -  аса керкем жырдың бірі. Осын- 
дағы он бір көш салтанатын бейнелеу қазақ эпо- 
сындағы ең әсем суреттердің қатарына қосыла- 
ды, Жібектің де, Төлегеннің де, Қаршығаның да, 
Бекежанның да түлғалары қазақ өмірі тудырған 
ақиқат бейнелер болып елестейді. Ә. Жібек бей- 
несін «нағыз үлттық образ» деп сипаттаған. Жыр
да қоштасу, естірту, жоқтау секілді салт өлеңдері 
аралас келіп отыратынына, көркемдік суреттеу 
қүралдарына талдау берілген.

Р. Бердібай.
«ҚЫЗ ЖІБЕК ҚАНДАЙ», жазушының мақаласы. 
«Социалды Қазақстан» газетіңде 1934 ж. 24 қара- 
шада шыққан. Мақаланың қолжазбасы сакталма- 
ған. Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағына енген 
(17-том, 25-27-беттер). Жазушы «Ән-күй театры 
осымен үш белден асты» деп бастап, театр жумы- 
сына қысқа, нақты талдаулар жасаған. Тадцаула- 
ры дәлдігімен, профессионалдығымен ерекшеле- 
неді. Наркомпрос пен Жүмат Шаниннің еңбегіне, 
театрдың соңғы және сәтті к,ойылымы болған 
«Қыз Жібек» операсына жоғары баға береді. А. 
Александров, Е Брусиловский еңбектеріне риза- 
лығын білдіріп, әсіресе Александровтың еңбегін 
ерекше атаған. Бишілер ішінен Шараны бөліп атап, 
бүл саладағы әлі де балаң кемшіліктерді керсет- 
кен. Суретші Е. Ненашевтің еңбегін де үмытпаған. 
Улттық киімдерге де көңіл бөлген. Мақаладағы 
көбірек сөз етілген сала -  музыка. Музыкада біраз 
кемшіліктер болғаңдығын айта келіп, оған Бруси- 
ловскийді кінәламайды. Тек ән адцындағы кіріспе 
мен қайырмаларды кырнап, опералық сипатқа 
келтіру керек еді дейді. Мүнда әнші-актерлерде 
де шеберлік дәрежесі жетпей жататынын ескерт- 
кен. Мақала өнертанушы маманның қолынан шық- 
қандай эсер қалдырады.

Р. Ыкыласов.
«ҚЫЗЫЛ КЕРУЕН», драмалықтруппа. 1918 ж. Қос- 
танайда қүрылған. Қгіладағы орыс мектептерінде 
оқитын қазақ жастары, уездік мекемелерде жүмыс 
істейтін қызметкерлер үйымдастыржан. Жүмысшы- 
солдат депутаттарының жиналыстарынан кейін 
және әскери бөлімдер арасында концерт қойды. 
Алғашқыда ән-күй, әдеби монтаж, инсценировка, 
шағын пьесалар орын адды. Кешпелі труппаға ай- 
налған соң, ойын-сауық қойып, үгіт-насихат жүмы- 
сын жургізді. 1922-23 ж. труппа И. Меңдіхановтың 
«Малдыбай», Ә-тің «Еңлік -  Кебек», «Бәйбіше-то- 
қал» пьесаларын т. б. сахнаға шығарды. С. Қожам-
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құлов, Е. Өмірзак.ов, Қ. Бадыров сыңды өнер тар- 
лаңцары осы труппадан өсіп шықты. Труппа 1924 
жылға дейін жумыс Істеді.
«ҚЫЗЫЛ ҚАЗАҚСТАН», журнал. 1921 ж. 15 қыр- 
күйектен бастап Орынборда ай сайын шықты. 
Марксизм-ленинизм идеяларын насикаттады, 
ғылыми коммунизмнің негізін қалаушылардың 
өмірімен, шығармаларымен таныстырды, респуб- 
ликаның экономикасын, саяси-әлеуметтік, мәде- 
ни өмірін жақсарту, еңбекшілердің идеялық сана- 
сезімін жетілдіру жөнінде партия ұйымдарына 
көмек көрсетті. 1925 ж, шідцеден 1929 жыддың со- 
ңына дейін казак және орыс тілдерінде «Қызыл 
Қазакстан» -  «Красный Казахстан» деген атпен жа- 
рык көрді. Ә-тің «Қорғансыздың күні» әңгімесі 
(1921, №3) жарияланды.
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ДРАМА ТЕАТРЫ,
Н. Б е к е ж а н о в  а т ы н д а ғ ы  Қ ы з ы л о р д а  
о б л ы с т ы к  к а з а к  д р а м а  т е а т р ы ,  
шығармашылык ұжым. 1955 ж. Еңбекшіказак (Ал
маты облысы) және Қаратал (бұрынғы Талдыкор- 
ған облысы) аудандарының колхоз-совхоз театр- 
ларының негізінде Талдыкорған каласында уйым- 
дастырылды. Туңғыш шымыдцығын 25 карашада 
Ғ, Мүсіреповтің «Акан сері -  Актокты» трагедия- 
сымен ашты. 1960 ж. наурызда театр Қызылор- 
даға көшірілді. 1970 ж. театрға Нартай Бекежа- 
новтың аты берідді. Театрдың өсуіне Ә. пьеса са- 
лапарының репертуардан туракты орын алуы ерек- 
ше ыкпал жасады, «Абай», «Қаракыпшак Қобы- 
ланды», «Қарагөз», «Тунгі сарын» пьесаларының 
негізіңде койылған спектакльдер -  театрдың үлкен 
шығармалык жемісі.

Б. Қундакбайүлы.
«ҚЫЗЫЛ СУҢҚАРЛАР» ТУРАЛЫ», жазушының 
макаласы. Ташкентте шыккан «Шолпан» журналы- 
ның 1922-23 жылғы 2-3-санында (80-83-беттер) 
жарияланған. Жазушының кейінгі жинақтарына ен- 
беген. Макалаға «Қоңыр» деп кол койған. Макала- 
да С. Сейфуллиннің 1922 ж. Орынбордағы «Қа- 
закстан» баспасынан жарык көрген «Қызыл суң- 
карлар» атты төңкерісшіл пьесасы сөз болады. 
Макала авторы пьесаға жоғары көркемдік талап- 
тар койып, катал сын айтады: «Бул күнге шейін 
дүние жүзінде жазылған пьесалардың максаты, 
бағыты неше түрлі болғанымен, бәрінің әдебиет 
жолында амалсыздан бағынатын бір заңы бар. Ол 
-  пьесаның ішіндегі айкын көрінетін белгілі тигттер 
шығару» деген теориялык тұжырым турғысынан пье- 
садағы он шакты кейіпкердің осы негізгі талапка 
сай келмейтіндігін атап көрсетеді. «Бәрі сөйлетіп 
койған грамофон секілді, бәрі Сейфуллиннің бір- 
ак калыбына соккан жансыз адамдар» деп сынай- 
ды. Макалада пьесаға койылған екінші талап -  он- 
дағы өмір шындығының, яғни «казак өмірінің 
көрсетілу» жайы. Автор «жоғарыда айткан әлгі ге- 
ройлары тугелімен бір-ак кісі болудың устіне, олар- 
да казактыктан ешбір белгі де жок» деген пікірін 
айтады. Сондай-ак автор пьесаның бас 
кейіпкерінің Еркебұлан аталуына байланысты да 
мұндай есімді «еш уакьпта еңбекші елдің камко- 
ры, от пен судың азабында журген бейнеткорға 
жабыстыруға болмайды» деп ескертеді. Макалада 
казак әдебиетіндегі революция такырыбына алғ- 
аш жазылған бул пьесаның идеялык-такырыптык 
жаңалығы, драматургия жанрының жасандығы, сол

кезеңнің әдеби даму ерекшеліктері ескерілмей, 
шығарманың тек кемшіліктері казбаланып көр- 
сетілгені байкалады, Дегенмен биік талғам 
көркемдік талаптар әдебиет пен өнер дүниесіне каР 
уакытта, кандай дәуірде болсын, сыйымды да жа- 
расымды екені күмәнсіз.

К. Сыэдыков,

«ҚЫНАПТАН ҚЫЛЫШ» ( « Р а з я щи й  клинок») ,  
жазушының пьесасы. Пьесаның машинкада ба- 
сылған нұскасының (екінші немесе үшінші) бір 
данасы сакталған (орысша әдеби мәтіні А. Г. Ри- 
дальдікі). Басында «Мухтар Әуәзов, Ғабит Мусі- 
репов» деп көрсетілген. Пьеса сотые такырыбына 
арналған. Соғыска катыскан казак жауынгерлері- 
нің ерлігі, іс-әрекеттері сипатталады. 1-суретінде 
соғыска дейінгі өмір бейнеленеді. Жылкы заводы- 
ның мерекесі, олардың жүйрік аттарды Алматы- 
ның ипподромында жарыска коскан сәттері 
көрінсе, соңғы 6-суретте Берлиндегі көрініс бері- 
леді: бүлінген кала, бір бұрышын бомба жулып 
кеткен үлкен үкімет үйлерінің бірі. 2-кабаты кира- 
ған, 1-кабатында окиғалар өтіп жатады, осы кез- 
де катты жарылыс болып, ол басылғанда, ар жа- 
ғынан суйретіліп немістің екі унтер офицері шыға- 
ды. Оның біріншісі: «Дозак бітті білем, өзің тірісің 
бе?» дейді. Екіншісі: «Солай шығар, бірак кула- 
ғымды алып кеткен сиякты» деп жауап кайтара- 
ды. Осы кезде Сырым, Әзімхан, Әсия, Өтешев 
көрінеді. Ал 4-суретте пионерлер үйіне орналас- 
қан немістердің баскыншылык әрекеттері бейне- 
ленген. Қабырғадағы Н. Некрасов, Ф. Достоевс
кий, Л. Толстой, Жамбылдардың портреттеріне 
карап неміс офицері Шулц «Жаман басталмады! 
Бәрі де бар, тек мунда Дед Мороз жетіспейді» 
деген, Сонда да Өтешев бастаған жауынгерлер 
басып кірген. Жалпы пьесаның уакыт, заман тала- 
бына сай жазылғандьғы байкалады, Оның театр- 
ларда койылмауына авторларының келісімі бір 
жерден шыкпағандығы себеп болтан секілді.

Т. Әкім.
«ҚЫМБАТТЫ ЖАМБЫЛ АТА», жазушының ма
каласы. Ә. бір топ жазушылармен бірге жазған 
Шығыс Қазакстан облыстык «Екпінді» газетінің 
1938 ж. 26 желтоксандағы санында шыккан. Макала 
1938 ж. Ж. Жабаевтың шығармашылык кызметінің 
75 жылдығына орай М әскеуге барып, Ленин 
орденін алып кайтуына арнап жазылған. Онда «Се- 
нің ұлдарың -  Қазакстанның акыңдары мен жазу- 
шылары ұлы Советтер Союзы халыктарының даңк- 
ты акыны сені біздің гүлденген республикамызға 
кайта келуіңізді куттыктайды» делінген Осы жай- 
ыңда аталған газеттің 26 желтоксанындағы санын
да ҚазТАГ-тың «Жамбылдың Алматыға келуі» де
ген хабары берілген. Онда декабрьдің 24 күні 
жергілікті уакыт бойынша сағат 19-да халык по- 
эзиясының батыры кос орденді Жамбыл Жабаев 
Мәскеуден Алматыға келіп түскені жазылған. 
Акынды карсы алған партия, үкімет басшылары- 
мен катар Ә., С. Муканов, Д. Әбілев, И. Шухов т. 
б. акын-жазушылардың аты аталған Осы окиғаға 
байланысты жарык көрген макалада 30 жылдар- 
дың әсіре солакай саясатының, идеологиялык 
талаптардың әсері байкалады. «Біздің кызыл ар- 
мияның жауынгерлері мен командирлері сенін 
өлеңіңмен Хасан көлі маңында болтан урыста са- 
мурайларға соккы берді, сенің өлеңдерің еліміз- 
дегі бакытты творчестволык еңбекті әлемгс 
дәріптеді, сенің өлеңдерің адамзаттың данышпа- 
ны улы Сталинге сүйіспеншілікті және шексі:



берілгендікті нығайтады» деген көтеріңкі леп шы- 
ғарманың соңына дейін сақталған. 
ҚЬІРАУБАЕВА Алма (1947-2001), әдебиет тари- 
хын зерттеуші, түркітанушы. Филология ғылымы- 
ның докторы (1997), профессор (1998). Ежелгі 
дәуір әдебиетін зерттеуге арналған бірнеше мо- 
нографияның авторы. Ол «М. Әуезов және ежелгі 
әдебиет дәстурі» («ҚазМУ хабаршысы», 1997, N»3) 
зерттеу мак,аласында Ә-тің нәзира жанры, сон- 
дай-ақ асылдың сынығындай жекелеген пікірлері 
кейінгі зерттеушілерге ой тамызық болды деген 
пікір айтқан.

С. Жүртбай.
«ҚЫРҒЫЗ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ 
ҚҮНДЫ ЕСКЕРТКІШТЕРІ» (« Ц е н н ы е п а м я т-
н и к и  к и р г и з с к о г о  и к а з а х с к о г о  
ф о л ь к л о р а » ) ,  жазушының мақаласы. «Труды 
казахского института национальной культуры» 
жинағының 1-ТО М Ы НЫ Ң 125-132-беттерінде шык- 
қан (1935 ж.). Ә. Радловтың қырғыз, казак фольк- 
лорында тек эпикалык жанрлар гана бар деген 
тұжырымына келіспейді. Адцымен кырғыз халкы- 
ның ұлы эпосы «Манас» пен «Семетейдің» кұры- 
лымына, келеміне токталып, негізгі нұскаларын 
айтушылар Сағымбай мен Оразбайға токталған. 
Такырыбының сан килы екенін айтып, дуние 
жузінің негізгі эпостык мураларымен салыстыра 
келе, «Илиада» мен «Одиссея» ғана көркемдік жа- 
ғына теңесе алады деген тұжырым жасайды. Ма
кала 30-жылдарда жазылғандыктан, «Манасты» 
пролетариат идеясына карсы, айтушылары да, 
тыңдаушылары да үстем тап екілдері, не солар- 
дың мүддесін көздеушілер дейді. Әуезовтің кей- 
інгі жылдардағы «Манаска» арналған зерттеуле- 
ріһще, керісінше, халыктык сипатын дәлелдеп шык- 
кан. Осы макаласының өзінде «Манастың» көркем- 
дігі жайында кептеген кунды ойлар айткан. Қыр- 
ғыз халкында эпоспен катар шағын фольклорлык 
жанрлар -  лирика, әсіресе махаббат лирикасы, 
тұрмыс-салт өлеңдерінің көптеген түрлері бар 
екенін накты мысалдармен дәлелдеген. Қазак 
фольклорыңда кеңіл күй лирикалары кебірек кез- 
деседі. Ал сүйіспеншілік өлеңдері такырыбы жа- 
ғынан да, эмоциялык куаты жағынан да кырғыз- 
дың карапайым «Ашыктык ырларынан артык 
емес». Қырғыздың махаббат лирикасы кебінесе 
адресті болып, белгілі ғашыктардың атынан ай- 
тылады, «Секетбай», «Күйген» деген өзіңдік ерек- 
шеліктері бар турлерге бөлінеді дейді. Марабай 
жырлаған «Қобыланды» эпосына арнайы токта
лып, жыршының шеберлігіне жоғары баға берген. 
Макалада «Қобыланды», «Ер Тарғын», «Қозы Көр- 
пеш -  Баян сұлу», «Қыз Жібек» жырлары арнайы 
талданған. Қазак эпосының көркемдік касиет- 
теріне токталып, барлык казак аңыздары «Манас- 
тағы» жыр циклдарының жекелеген эпизодтары 
турінде келеді деп, казактың лиро-эпосы тарихи 
нактылығы мен идеялык-көркемдігі жағынан ерек-
ше көзге түседі деген пікір айткан. .

р, Әбтулов.

ҚЫРҒЫЗ ӘДЕБИЕТІ. Көне жазба муралары 5-8 
ғасырлардағы Орхон-Енисей ескерткіштерінен бас- 
талады. Жекелеген акын-жазушыларының шығар- 
малары араб әрпінде жазыдды. Бай ауыз әдебиеті 
19 ғасырдың 2-жартысынан бастап Ш. Уәлиханов 
пен В. Радловтың жазбаларына байланысты ғылы- 
мға мәлім бодды. Олардың ішінде «Манас» эпосы 
туралы ой-пікірлері айрыкша орын алады. Кеңес 
заманы кезінде жазба әдебиет кең epic алып, оның
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барлык жанры дамып, өрістеді, әдебиеттер байла- 
нысы нығайды. Қырғыз бен казак халкының бурын- 
нан етене жакын мәдениеті бұл кезеңде бір-бірімен 
тығыз карым-катынаста бодцы, Ә, көп ултты кеңес 
әдебиетініңезарабайланысыменбір-бірінетигізген 
әсеріне көп көңіл бөліп, оған зор улес косты. Үлт 
әдебиеттерінің пайда болуы, есіп-өркендеу заң- 
дылыктарына арнап «СССР халыктары әдебиет- 
терінің еркеңцеуі», «Кейбір ұлт жазушыларының ро- 
мандары туралы», «Социализм дәуіріндегі Орта 
Азия мен Қазакстан халыктары әдебиетінің дамуы 
туралы», «СССР халыктары әдебиетінің дамуы», 
«Пушкин жене совет халкының туыскан эдебиет- 
тері»т.б. макалалар мен зерттеулер жазды. Ә. кыр- 
ҒЫЗ халкының рухани казынасына, ауыз эдебие- 
тіне де КӨП көңіл бөліп, зерттеулер жургізді. Оның 
зерттеушілігі мен ғалымдығы кырғыздың батыр- 
лык эпосы «Манаска» арналған монографиялык 
еңбегімен айрыкша танылды. Қырғыз халкының 
ауызекі шығармашылығы, жыр-эпостары оны Ле
нинград университетінің студенті (1922-1928) кезі- 
нен-ак кызыктырып, іздену-зерттеу жумыстарын 
жүргізе бастайды. Осының нәтижесінде 30-40 ж. 
орысша, казакша екі тідде бірдей біраз зерттеу ма
калалар жазады, Кейін ол макалаларын толыкты- 
рып, соны деректермен байьдып, бір жүйеге түсіре 
келе «Қыргыздың батырлык эпосы -  «Манас» деген 
Терек ғылыми монографияға айналдырады. Сейтіп 
кырғыз халкының көркем сөз өнерінің басы болтан 
«Манас» эпосына байланысты мәселелерді зертте- 
уде кептеген екбектер жазып, 20 жыдцай уакьдын 
жұмсады. Ол белгілі манасшылар С. Оразбаков пен
С. Қаралаев нускаларын салыстыра келіп, эркайсы- 
СЫНЫҢ шеберлік ерекшеліктерін, негізгі кейіп- 
керлердің портреттік бейнелерінің жасалуын, таби- 
ғат көріністері мен соғыс эпизодтарының сурет- 
телуін, көркем сөз колдануларын жан-жакты 
зерттеді. Әуезов «Манас» эпосы 840 ж. кырғыздар- 
дың уйғыр елінің орталығы болтан Бай-Тиңді (Бес 
Балык) басып алуына байланысты туған деген пікір 
айтады. 1952 ж. осы эпоска байланысты Фрунзе 
(Бішкек) каласыңца еткен ғылыми конференцияда 
«Манас» эпосының халыктык вариантын жасау ке- 
рек» деген такырыпта баяндама жасады. Осыдан 
бастап ол өз сөзін іс жүзіңде асыра отырып, «Ма
нас» эпосының халыктык нускасын жасауға белсе- 
не кірісіп, көп көмек көрсетті.
Ә. кәсіби әдебиетіміздің де калыптасуы мен даму 
процестерін үнемі кадағалап отырды. Ол Кыргызс
тан жазушыларының III съезінде екі халыктың ара- 
сындағы әдеби байланыс жөнінде айта келіп, та- 
рихы мен тілі жағынан уксас бұл екі халыктың про- 
засының, поэзиясы мен драматургиясының да- 
муында ортактык сипаттар мол, сонымен бірге 
көркемдік әдіс-тәсілдерінде езіңцік ерекшеліктері 
мен улкен айырмашылыктары бар деген болатын 
(«Литературный Казахстан», 1959, №2, 129-бет). 
Мухаң кырғыз кеңес әдебиетінің алғашкы буын 
жазушыларымен бірге казіргі каламгерлерінің де 
шығармаларына әр кезде көңіл бөліп, бағыт 
сілтеп, бағалы кеңестер айтып отырды. Т. Сыдык- 
бековтың шығармашылығына алғашкы сәтінен 
бастап ыкыласпен карап, оның 1933 ж. жарык кер- 
ген «Күрес» кітабындағы «Мен де» атты өлеңін жо- 
ғары бағаласа, «Шабуылға» деген жырының көр- 
кемдігі солғын шыкканын айткан. Сөйтіп жазу-
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шыға өзінің шығармашылық ақыл-кеңесін ауыз- 
ша да, жазбаша да аяған емес. Ә. Т. Сыдықбе- 
ковтың «Тау арасында» романын қазақ жазушы- 
ларының шығармаларымен, әсіресе, Ғ. Мұстафин- 
нің «Қарағанды», «Миллионер» романдарымен са- 
лыстыра отырып, олардың арасыңдағы көркемдік- 
ті игерудегі ұқсастықтар мен ерекшеліктерге тоқ- 
талады. Сыдықбеков шығармаларымен жақсы та- 
ныс жазушы Қырғызстан Жазушылар одағының 
3-съезінде Орта Азия жазушылары жөнінде айтып 
өтті (Речь М. Ауэзова на третьем съезде киргизс
ких писателей, стенограмма III съезда писателей 
Киргизии. 24-25 февраль, Фрунзе, 1959). Сондай- 
ак Мұхаң А. Тоқамбаевтың, М. Илибаевтың, 
К. Маликовтың, Ж. Бекембаевтың, Т. Үметалиев- 
ТІҢ, Н. Байтемировтың т. б. шыгармаларын сүйіс- 
пеншілікпен оқып, жетістіктері мен кемшіліктерін 
ажыратып, олармен үнемі достық қатынаста бол
тан. Қырғыз ақын, жазушылары Ә-ті ұлы ұстаз 
тутып, жанындай жақсы керген. Бекембаев: «Қым- 
батты Мұхтар аға, сіздің талантыңыз алдында бас 
июшілердің бірі менен осы кітапты («Ар мен ажал») 
қабыл алыңыз» деп жазған ұлы жазушыға сыйла- 
ған бір кітабына. 1951 ж. Қырғызстанның 25 жыл- 
дық мерекесіне орай Қазақтың мемлекеттік кер- 
кем әдебиет баспасы шығарған қырғыз ақында- 
рының елеңдер жинағына да алғы сөзді Ә. жазған 
еді. Үлы жазушының 60 жасқа толу мерекесін қыр- 
ғыз халқы да өз мүшел тойындай қарсы алды. 
Қырғыздың халық жазушысы Сыдықбековтың 
қуттықтау хаты «Қазақ әдебиеті» газетінің 1957 
жылғы 28 қыркүйектегі санында басылды.
Ә. Орта Азия мен Казахстан жазушыларының 
шығармашылық табыстарына куанумен бірге, әлі 
де кейіпкердің жан дүниесін, ішкі әлемін терең 
ашып керсететін лирикалы, нақты, керкемдігі ке- 
ліскен шығармалардың аз кездесетіндігіне, оқиға- 
ларды сырттай баяңцап, кейіпкер іс-әрекетін устірт 
суреттейтін шығармалардың жарық керіп жатқан- 
дығына реніш біддіріп, қынжылған. Ол Орта Азия 
мен Казахстан әдебиеттерінен жалпы халыхтың 
эстетикалых талғамын ханағаттандыратын шынайы 
көркем шығармалардың дүниеге келуін асыға 
күткен еді. Міне, сол кезде хырғыздың жас жазу
шысы Ш. Айтматовтың «Жәмила» повесі оның көңі- 
лінен шығып, айрыхша хуанышха беледі. «Жәми- 
ла» повесін талдап, «Литературная газетада» «Сәт 
сапар» атты махала жариялап, хырғыздың жаңа 
талап, жас жазушысын Одах охырмандарына та- 
ныстырды. Ол Айтматовтың шынайы талантын 
байхап, болашағына зор сенім артты. «...Кыріғыз 
прозасы ушін жаңалых сол -  Ш. Айтматов адам- 
дарды суреттеуде, бір-бірімен харым-хатынасын, 
іс-әрекетін керсетуде олардың ішкі дүниесін жан- 
жахты ашып береді. Біздің туыстас әдебиеттерде 
кебіне адам іс-әрекеті үстірт суреттеліп, мінез- 
хұлхы сырттай баяңдалушы еді. Кеп ретте автор- 
лар өз персонаждарына хисынсыз Іс-әрекеттердІ 
жапсыра беретін. Ал Ш. Айтматов повесі терең 
психологиялых шығарма, охиғасы табиғи, шынайы 
жене харапайым. .. Бұл -  хырғыз прозасындағы 
жаһта хүбылыс» деп жазды Мүхаң. Данышпан жазу- 
шының бұл сезі Ш. Айтматовтың дүниежүзілік аре- 
наға шығар сапарының тұсаукесері еді. Ә. байха- 
ған бул хасиет -  Айтматовтың бүкіл шығарма- 
шылығында -  «Бетпе-беттен» «Боранды бекетке»

дейін -  алтын архау болып тартылып жатыр. Ол 
Шыңғыстың талантын жоғары бағалаумен бірге, 
жеке тұрмысына да әрдайым бахыт, табыс тілеп, 
жахсы харым-хатынаста болтан. Мухаң Ш. Айтма- 
товтың әр жаңа шытармасын шыдамсыздана кү- 
тетін. «Шынарым менің -  шырайлым менің» пове- 
сі жарых көргенде, Кыргызстан Жазушылар ода- 
ғының сол хездегі бірінші хатшысы Т. Абдымо- 
мыновха жіберген хуттыхтау телеграммасында, 
повестің түпнұсхасын тездетіп жіберуін етінген. 
Сондай-ах Мухаң Айтматовтың өз шытармасын 
орысша жазатынын да кезінде хуана холдап, хуат- 
татан («Доброе начало». «Ленинская смена», 1961, 
9 апреля). Айтматовтан шет елдік охырмандар хай 
жерденсіз деп сураса ерхашанда хурметпен, «Ма- 
нас» жаралтан жене М. Эуезов дуниеге келген 
жерденмін» деп жауап береді екен. Ол Ә. шытар- 
малары жене ез1 туралы эдеби хеңестерде, бас- 
пасез беттеріңде мазмунды махалалар жазып, ой- 
пікірлерін ортата салып келеді. Айтматов бүгінде 
Ә-ТІ бар жанымен, жүрегімен б1рден-б1р устазым, 
охытушым деп біледі. «Әлемдіх әдебиет кітапха- 
насынан» шыххан 200 томның ішінде улы кдламгер- 
лермен бірге Ә-тІң де екі томдығының орын алта- 
нын Айтматов үлкен сүйіспеншілікпен, махтаныш- 
пен айтады (Ч. Айтматов, «Слово об Ауэзове». «Про
стор», 1972, №12). Сондыхтан Ә. шьғармашылыты 
әлем халыхтарымен жасалтан мәдени байланыстың 
езінше бір саласы болып табылады.
Бугінгі татща Ә-тің бай әдеби, мәдени мурасын 
халыхха жетхізуге бар жан-журегімен ат салысып, 
хамхорлых жасаған үлкен суретхер Айтматов деп 
білеміз. Оның басшылытымен улы жазушының 
«Караш-Караш охиғасы» повесі хырғыз-хазах ки- 
ностудияларынан экранға шығып, екі ел кино 
өнерінің ірі табысы деп танылды. Ә-тІң ең алға- 
шхы шытармаларының бірі -  1928 ж. жазылтан «Ки
лы заман» повесі. Бул шьғарма кезінде кейбір се- 
бептермен халыхха кең танылмай халып хойған 
еді. Міне, сол шьғарма осыдан бірнеше жыл бурын 
тана Айтматовтың алты сөзімен орыс тілінде жа
рых керді. «Килы заман» повесінде революция 
алдыңаағы хазах даласындаты ах патшаның отар- 
лау саясаты, екі жахты езгіде, тар хыспахта хал- 
тан халыхтың ауыр турмысы, хайғы-муңы, ашу- 
ызасы барынша шынайы херсетілген. Жас Мухтар 
«момын албан руының» әлеуметтік мешеулігі мен 
әлеуметтік күш-хуат, шама-шархын әр хырынан 
нәзік әрі үлкен суреткерге немесе ғалымта лайых 
байхатыштыхпен жіті хадағалап, батыл суреттеп 
бере білген. Бул ханды охитаға, 1916 жылты улт- 
азаттых көтеріліс тахырыбына Орта Азия мен 
Казахстан ахын-жазушылары хайта айналып со- 
тып, Тохамбаев «Таң алдында», К. Баялинов 
«Ажар», М. Элебаев«¥захжол», Б. Кербабаев «Ше- 
шуші адым», С. Муханов «Ботагез» т. б. шьғарма- 
ларын арнады. Айтматов «Килы заман» повесінің 
«Абай» эпопеясын жазуға дайындых жасаған, 
түртхі болтан шытарма ехендігін, муңда кең тыныс- 
ты эпикалых баяндау формасының холданылта- 
нын айтады. Аталмыш повеске терең толғаныспен 
алты сез жазып, ах жол, сәт сапар тілей отырып, 
оны символикалых түрде тулпармен салыстыра- 
ды. Айтматов Ә. шьғармаларын әрхашан хумарта 
охитынын, охыған сайын, көңіліне сәуле, жанына 
шуах таратып, терең ойта халдыратынын айтады 
(Ч. Айтматов. В соавторстве... Фрунзе, 1978). Шы- 
нында ол Ә. туралы, оның шытармашылыты жай- 
ында кеп айтып, кеп жазтанмен, үлгі-өнеге алтан



устазым, оқытушым дегенмен, Ә. әсері Айтматов 
шығармаларының «дәл мына жерінде» деп кесіп 
айту қиын. Ол ұлы ұстазының эстетикалық тәжіри- 
бесін шығармашылықпен бойына сіңіре білді. 
Сөйтіп оның әдебиеттегі биік табысы -  Ә. жинақ- 
таған эстетикалық байлықтың да жемісі болып та- 
былады. Әдебиет зерттеушілері Ә-тің «Қараш- 
Қараш оқиғасы» шығармасы мен Айтматовтың 
«Ерте қайтқан тырналар» повесіңде өзара жақын- 
дық байланыс бар екендігін айтады. Бұл жақын- 
дық ол шығармалардың халықтық-эпикалық 
дәстурде жазылғандығында деп көрсетеді. Ә. 
өзінің «Өскен өркен» романында Орта Азия мен 
Қазақстан әдебиетінде алғаш рет шопаңцар тұр- 
мыс-тіршілігін, мал бағудағы өзгешеліктерін, та- 
биғаттың стихиялық қатал әрекеттерімен куресу- 
дегі ерліктерін кең планда алып суреттеген. Ә-тің 
бұл шьгармасы сыншы А, Салахяннің көрсеткенін- 
дей бүгінгі күн тақырыбына қалам тартуда басқа 
жазушыларға үлгі болды (А. Салахян. «Содруже
ство таланта». «Правда», 1965, 23-январь). Ә-тің 
бүл тәжірибесі Айтматовқа да әсерін тигізбей қой- 
ған жоқ. Ол өзінің «Қош бол, Гүлсары» повесінде 
әдеп-салттың, тәрбиелік, түрмыстық және өмірлік 
мәселелерді көтере отырып, кейіпкерлерін шиеле- 
ніскен өткір драмалық ситуацияларға қатынасты- 
рады. Дегенмен, Ә-тің де, Айтматовтың да шы- 
ғармашылығында әрқайсысының өзіндік қолтаң- 
басы, өзіндік мәнері айқын көрініп түрады. ІҮІүхаң- 
ның Айтматовқа сәт сапар бідціргеніне де кеп жыл- 
дар өтті. Сыншы К. Асаналиевтің айтқанындай, ол 
кезде Ә. кім еді, Айтматов кім еді? Бірі -  дүниеге 
атағы белгілі «Абай жолы» романының авторы, кеп 
үлтты совет әдебиетінің классигі, ал екіншісі -  
Мәскеудегі әдебиет институтының тыңдаушысы, 
бар болтаны -  әдеби дебютант. Содан кейін 20 
жылдай уақыт өткенде, біз қазіргі шығыс халық- 
тарының әдебиеті туралы сөз болса, Ә-пен бірге 
Айтматовты қоса атаймыз деген ой ол кезде 
кімнің ойына келді дейсіз. Ә. пен Айтматовтың 
шығармашылық байланыстары екі елдің арасын- 
дағы ежелден келе жатқан туысқандық, достық- 
тың мәңгілік екенін дәлелдейді. Қазақ-қырғыз 
халықтары екі үлы жазушының бүл достық қарым- 
қатынасына тамсана да қызыға қарауда. Бугінде 
Айтматовтың қазақ халқымен, өнер қайраткерле- 
рімен байланысын жан-жақты, көп салалы түрде 
дамытуы, үлы Ә-тің ойлаған мақсаттарының іс жу- 
зіне асып отырғанын көрсетеді.

А. Ақматали^.

«ҚЫРҒЫЗ ДАСТАНЫ -  «МАНАС», жазушының 
мақаласы. 1936 ж. 30 қаңтарда «Қазақ әдебиеті» 
газетінде шыққан. Ә. Ленинград университетін 
бітіргеннен кейін, 1929-30 ж. ТашкенттеОрта Азия 
мемлекеттік университетінің аспиранты болтан 
кезде арнайы тапсырмамен Фрунзете барып, қыр- 
тыз эпосына қатысты қолжазбалармен жұмыс 
істейді. Макала осы ізденістердің нәтижесінде, 
1935 ж. желтоқсан айында Фрунзеде өткен «Ма- 
нас» жайындаты жиынның әсерімен жазылтан. 
Жиынның негізгі мақсаты «Манасты» қыртыз, 
орыс тілдерінде бастыру және тылыми-зерттеу 
жүмыстарының батытын анықтау еді. Ә. бүл жиы- 
лыстың нәтижесіне жотары бата береді. Осы жи- 
ынта катысқан қотам қайраткерлері мен зерттеуші 
талымдарта тоқталып, «Манастың» барлық елдер 
фольклорында көлемі, көркемдігі жатынан тең- 
десі жоқ эпос екенін баса айтады. Қыртыздың 
манасшы-жомықшылары С.Оразбақов пен С.
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Қаралаевтан эпостың жазылып алу жолын көрсет- 
кен. «Манастың» қай вариантын алсақ та, негізгі 
мазмүны бойынша, бүл шытармашы «қаһарман- 
дық дастаны» деп санау керек» деген түжырымы 
сол кездеті казак эпосын зерттеушілердің жуйе- 
леу жодцарына сәйкес келеді. Сонымен катар Ә- 
тің «Қазір партия мен үкімет ескі мүраларта тиісті 
сынын айтып, езіне тиісті арнаулы батасын беріп, 
жарыкка шытаруды колта алтанда, «Манастың» 
салт-саналык, таптык мазмүнын әбден анык ту- 
сініп, жүртшылыкка түсіндіріп, ашып айта оты
рып жарияламакшы» деген сездері нен 30-жылдар- 
да етек алтан әдебиетке, енерге деген турпайы, 
солакай кезкарастың сызын және жазушының 
өзінің сол кездердегі «Манаска» деген, әсіресе 
С. Оразбаков нүскасына катысты кезкарасын та- 
нытады. Кейінгі зерттеулерінде жазушы-талым 
бүл кезкарасын өзгертіп, «Манасты» таза халык- 
тык эпос деп баталады. Макалада автор кыртыз- 
ша және орысша шытута тиісті нүскаларта катыс
ты баталы ойлар айтты. Әсіресе орыс тіліне ауда- 
руда кейбір баска халыктардың эпосын тәржі- 
малауда кеткен кателердің болмауына баса на- 
зар аударуды ескертті. Макалата «Мухтар Әуезү- 
лы» деп кол койтан. Бүдан кейін жазушының еш- 
кандай жинактарына енгізілмеді.
«ҚЫРҒЫЗДЫҢ БАТЫРЛЫҚ ЭПОСЫ -  «МАНАС» 
( « К и р г и з с к и й  г е р о и ч е с к и й  э п о с -  
« М а н а с »), жазушының монографиялык зерттеу 
еңбегі. «Әр жылдар ойлары -  Мысли разных лет»
(1959), «Мысли разных лет» (1961) жинактарында, 
Мескеуде шыккан 5 томдык (1975, 5-том), 12 том- 
дык (1969, 11-том), 20 томдык (1985, 19-том) шы- 
тармалар жинактарында жарык көрді. Қазакша 
нүскасы А. Нүркатовтың аудармасы бойынша 
берілді. Ә. Ташкенттегі Орта Азия университетінде 
аспирант кезінен (1928-30) «Манасты» зерттей бас- 
татан. 30-жылдары жазтан бірнеше макалаларын- 
да улы каламгер Сатымбай Оразбаков нускасын 
басшылыкка алтан, сондыктан эпостың манаптык 
биліктің ыкпалынан туды деген тужырымдары да 
бодцы. КейінС. Қаралаевт. б. «Манасты» орындау- 
шыларды тыңдап, кептеген ірі жомыкшылардың 
нускаларымен танысканнан кейін, бурынты пікірі- 
нен бас тартып, «Манас» кыртыз халкы тана емес, 
әлемдік фольклордаты ең үздік, улы туынды де
тей тужырымта келді. Бул осы монотрафия мен 
1952 ж. Фрунзеде (Бішкек) еткен «Манас» жайын
даты конференцияда сейлеген сезінен айкын 
көрінді. Монография -  «Манасты» зерттеудегі ең 
бір шешуші, эпос татдырына эсер етуші еңбек- 
тердің бірі; манастанудың бет-батдарының дурыс 
жолта тусуіне эсер еткен еңбек. Еңбекте манап
тык биліктің ыкпалында болтан, айлап айткызып, 
айлап тыңдаута, осы айлар ішінде орындаушы жо- 
мыкшыны, оның отбасын турмыстык жатынан ус- 
таута ірі бай, манаптардың тана мүмкіндігі бар 
екенін ескере отырып айткан пікірінен айнып калу- 
ында 50-жылдардаты солакай сын мен И. Сталиннің 
тілте, ултка байланысты айткандарының да әсері 
бар. Бул еңбекте «Манастың» ең нетізті орындау- 
шылары -  С. Оразбаков пен С. Қаралаевтан баска 
кептеген нускаларды, арты-бергі ірі жомыкшылар- 
ды, жеке тарауларды орындаушы акындарды зерт
теу нәтижесіңде тутан улкен еңбек әлі күнге дейін 
кунын, мән-маңызын жойтан жок. Эпостың көле-
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мінің меилінше молдығы да тыңдаушылардың 
осыған илануына себепкер болған. Жырды тұтас 
күйінде жаттап алу мүмкін деп те ешкім ойлама- 
ған. Әр жыршының айтүындағы ұқсас, ортақ жер- 
лерді де ешкім анықтап жатпаған. «Манастың» 
фольклорлык, тарихы жайындағы ғылыми пікірлер 
осы күнге дейін Ә. түжырымен төркіңдес. Ә. кезін- 
де ел қорғаүшы батырды, едціх пен еркіңдікті жыр- 
лаү мақсатында шыққан эпостың тарихи-әлеүмет- 
тік өзгерістерге орай рүлық-феодалдьіқ, бай-ма- 
наптық, тіпті кейінірек діни цдеологияның да әсері- 
не ұшырағанын көрсетеді.
Бүдан әрі Әүезов «Манастың» көп тақырыпты, көп 
қабатты шығарма екенін ескертеді. Тіптен эпос- 
тык әр бөлігін сюжеті пісіп жетілген, толыққанды 
жеке жыр ретінде қабылдаүға болатынын айтады: 
“Расын айтқанда, әр жыр, мәселен, жорықтар жай- 
ындағы циклдағы әр жыр бас-аяғы түтас эпизод 
болып табылады. Әрине, бұл үлкен тақырыпты 
кіші-гірім бірнеше тақырыпқа бөлшектейді (батыр- 
дың өмірбаянына жанасты ерекше оқиғалар және 
басқа да көптеген жәйттар). Осы түрғыдан Кара
ганда, әр жыр, бәлкім өзара бөлек-бөлек дара 
творчестволық акт ретінде түған да болар. Бұлай 
болтан күнде Сағымбайдың еңбегін «ежелгі үақыт- 
та түып, біздің заманға жеткен эпизодтардан, 
үзінділерден, көріністерден бас қүрған эпостық 
көне жиынтық түындының өзгеше редакторының 
қызметіне балаүға болады» деген пікір де әлі күнге 
дейін манастанүда жоққа шьғарылған жоқ. Эпос- 
тык алғашкы нұскасы, алғашқы бөлімі не бөлімдері 
«Үлы жорық» кезінде немесе одан көп үзамай 
шыққан деген пікірге токтайды. Мүны дәлелдеү 
үшін 3 негіз бар. Біріншісі: кене ескерткіштер мен 
орхон-енисей жазбалары және сол дәүірге жата- 
тын әдеби ескерткіштер; екіншісі: эпостағы жеке- 
жеке фабүлалык элементтердік эпостык сүйегі 
ретінде осы күнге дейін жетүі; үшіншісі: түрмыс- 
тық көріністердік сол дәүірге сәйкес келүі» дейді. 
Монографияда тұрмыс-салттық елекдер керез 
(песня-завещание), жене кошок (плач об умер
шем) жайында, қырғыз халқынык тарихындағы ақ- 
такдақ ғасырлар жайында, эпоста кездесетін ру- 
тайпалар туралы ғылыми топшылаулар, болжам- 
дар бар. Эпостык туу дәуірін 840 жылдан әрі емес, 
шамамен 1100 жылдай бұрын туған деген болжа- 
мын да казіргі ғылым жетістіктері дәлелдеп отыр. 
Екбектегі ғылыми кұндылығы жағынан ек бағалы 
тараудык бірі -  «Дастан қаһармандарынык обра
зы» тарауы. Әлемдік фольклортану ғылымынык 
жетістіктерін жақсы білген Мұхак Манас бейнесін, 
Манаска жакын адамдардык, Манастык жаула- 
рынык бейнелерін жүйелі түрде талдап шыққан.

Р. Әбдігулов.
«ҚЫР СУРЕТТЕРІ», жазушынык әңгімесі. Осы ат- 
тас топтамасына косылмаған дербес шығарма. 
Ешқандай қосымша тақырып қойылмай, алғаш рет 
«Жас кайрат» журналында жарияланған сокына «М. 
Әуезов» деп кол қойған. Содан бері жазушынык 
бірде-бір жинақтарына енгізілген емес және өзге 
баспасөз беттерінде қайта басылған жоқ. Жазу- 
шы шығармаларынык 50 томдық толық басылы- 
мынык 2-томыкда (1998) кайта басылды. Мунда 
жайлауға көшкен кыр елінік салтакаты ерекше 
шабытпен суреттеледі. Шуақты күн, жасыл шал- 
ғын, жастардык көтеріккі көкілі, кыз-келіншектер-

д ік жол бойы шыркай салған әні, жарыскан бозба- 
лалар, көгалға тігіліп жатқан ақ шаккан киіз уйлер 
көтеріккі леппен, мәйекті тілмен баяндалады. Тіпті 
кемпір мен шалдар да қутык қағып, жастық шағын 
есіне түсіріп, қалжыцдасады. Тек бул кеш Мамык 
деген кемпірге ғана жақпайды. Өйткені онык не- 
мересі Мұқаш деген бала байдык қозысын баға- 
ды. Енді сол енесінен ажыратылған қозыларды 
жайлауға жаяу айдап апаруы керек, Жолай ауыл 
балаларынык бәрі оны мазақтап, түйебас жасап, 
өтіп кетіп жатады. Ел жайлауға конған. Қозы бак- 
қан бала жоқ. Оны ешкім іздемейді. Сорлы кемпір 
немересін іздеп, кайтадан қыстауға аттанады. 
Шағын әкгіме осымен аяқталады. Табиғаттык кер- 
кем суреті мен емірдік салтанатынык ортасында 
ескерусіз калган «кішкене адамдардык» тагдыры 
аркылы жазушы әлеуметтік астары үлкен мәселе- 
ге назар аударады. «Қ. с-н» шьғармалар жинагы- 
на неге кіргізбеді, ол жагы беймәлім. Оган үш 
түрлі себеп кана болуы мүмкін: бірінші, социоло- 
гиялык тоскауыл, ягни жайлауга көшкен елдік кө- 
кідці суреттерін окыган әсіре белсекді әдебиетші- 
лердік теріс пікірінен сескенуі; екінші, әкгіменік 
колжазбасынык жогалып кетуі (1930 ж. тінту ке- 
зінде) және «Жас кайрат» журналынык тігіндісінік 
колына түспеуі; үшінші, әкгіменік көркемдік сипа- 
тына көкілі толмауы мумкін. Сондай-ак осы циклі 
бойынша жазылган «Жайлау күні» деген әңгімесі 
болтан. Осыган орай, «Жайлау күні» деген әкгімесі 
осы емес пе екен деп жорамалдауга болады.

Т. Журтбай.
«ҚЫРЫҚ ӨТІРІК МАҒЫНАСЫ», жазушынык ма- 
каласы. Алгаш рет орта, орталау мектептік 6-сы- 
ныбына арналган «Әдебиет хрестоматиясында» ба- 
сыдды (1938). Бұдан кейін «Қазак әдебиеті тари- 
хынык» 1949, 1960 жылгы басылымдарында жария- 
ланды. Ә. казактык өзгеше курылымды өтірік 
әкгімесі туралы пайым-танымдарын таныта оты- 
рып, кара сөзбен, өлекмен айтылатын нұскалары- 
нан узінділер береді. Өлекнік алдында «Бар екен 
де, жок екен, аш екен де, ток екен» деп кара сөзбен 
басталатын әкгімелер айтылады. Бір ханнык 
кімде-кім оган кідірмей, мүдірмей кырык өтірік 
әкгіме, кырык ауыз өтірік өлек айтса, басынан 
төмен карай алтын куямын, айта алмаса, дарга 
асамын деген жарлыгын естіп, кедейліктен сікірі 
шыккан, тойып ас ішпеген, кабагы ашылып киім 
кимеген бала келіп әкгіме айтады. Бұган дейін 
небір жүйрікпін дейтіндер келіп, дарга асылган. 
Ә. макаласында: «Қырык өтірік казактык халык 
әкгімелерінік ішіндегі ек бір кепке мәлім турі. Бул 
әкгімені ерте күкдерден бері карай халыктык кәрі- 
жасы түгел біледі деуге болады. Мунда кырык 
деген сан жай тана етір іктік көптігін көрсеткен 
мөлшер сан. Шынында осы басылган әкгіменік 
кара сөзбен айтылган турін алсак та, елекмен ай- 
тылганын алсак та, кырык кана етірік боп токта- 
майды, кайта кырыктан сона ғурым көп болады» 
деп, халыктык бул муранык кайталангысыз езгеше- 
ліктеріне, курылымына, мэн-макызына токтала- 
ды, онда халык киялынык терекдігі, жуйріктігі ке- 
рінетінін айтады. Бул киялда емірде бар нерюелер 
тана сез болып коймайды, өмірде болатын, бол- 
са екен дегекдер де камтылады. Осылардык ішін- 
де емірде болуга мүмкін еместер де фантазиялык 
кекдіктік өзегіне айналган. Әкгімеде адам акылы 
ізденгіш, букіл элем, кекістікті шарлагыш, онын 
кушагына жанды-жансыздык бәрі сыйып, адам- 
нык ерік-калауына багынгыш келеді: курыкты-



қайык, пышақты-күрек, қарғаны-ұшатын көлік ете- 
ді, инелікке мініп тулкі қуады, тулкіге жугін арта- 
ды, аспанда құстай ушып, суда балықтай жузеді. 
Бір ғажабы сол: замандарда қиялдағандарының 
көпшілігі бугіндері шындыққа айналды, қазіргі 
өмірде сол айтылғаңдай болып, іске асты. Ол әң- 
гімелердің енді бостан-босқа айтыла салмаған- 
дығы көріңді -  оның мәні адамның жузеге асыра 
алары мен қол жеткізерін алдын қиялдай білуіңде 
жатыр. Тапқырльғы мен қиялшылдығы ойды ерік- 
сіз бурады. Бұларды айтушы -  халық ортасынан 
шықканөзі кедей, елеусізжетім бала. Бұл жөніндегі 
ойын жазушы: «Булай болуыңда мағына бар. Жал- 
пы осындай өнерді туғызушы халық, сондықтан 
ол әрқашан шешен, тапкыр, ер, өнерпаз қып, өз 
өкілін, өз ортасынан шықкан адамын көрсетті, өнер- 
паз бала ханды да өз өнеріне бағындырып, көн- 
діреді, қашар жер қалдырмайды, Қысымшылық 
жасайын деген хан өзі қысылады, жері таусылып, 
бермесін береді. Будан өнер: қара тастай қатал 
ханды да жеңеді, өнерге ешнәрсе бөгет емес, де
ген мағына туады» деп қорытыңдылайды,

Т. Әкім.
«ҚЫСҚАША ӘДЕБИЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ»
(“ К р а т к а я  л и т е р а т у р н а я  э н ц и к л о 
п е д и я » ) ,  ғылыми-танымдық басылым. 9 томдык 
іргелі еңбек. 1962-78 ж. Мәскеудегі «Советская 
энциклопедия» баспасы орыс тілінде шығарған. 
Бас редакторы А. А. Сурков. 13 мыңнан аса мака
ла қамтылған. Оларда дуние жузінің эр турлі 
еддеріңцегі әдебиеттер, көрнекті жазушылар, әде- 
биет зерттеушілер, сыншылар, аудармашылар 
т. б. жөнінде жан-жақты баяндалған. Ә. туралы 
көлемді макалада жазушының өмірі мен шығар- 
машылық кызметіне кеңінен тоқталған (1962,
1-том, 357-358-беттер). Энциклопедия бойынша 
Ә. есімі 40 жерде аталады.
ҚЫСТАУБАЕВ Төрегелді Асқарулы (1948 ж. т.), 
актер. Қазақстанның халық артисі (1998). Театрда 
ойнаған тұңғыш рөлі -  Ә-тің «Еңлік -  Кебек» траге- 
диясындағы Кебек. Содан бері «Айман -  Шолпан- 
дағы» Арыстан, Өзбек жігіті, «Қарагөзде» Сырым 
рөлдерін ойнап, актерлік шеберлігінің өсіп, даму- 
ына мол ықпал жасады. Баска драматургтердің 
қойылымдарында басты кейіпкерлердің бей- 
нелерін сомдады. 1997 ж. Ә-тің 100 жылдык ме- 
рейтойына байланысты жазушының «Қорғансыз- 
дың куні» әңгімесі негізінде спектакль койып, ха- 
лыкаралык театр фестивалінің жулдегері атанды.

6. Қундак,байүлы.
ҚЫТАЙ ӘДЕБИЕТІ. Хань тіліңце калыптаскан уш 
мың жыддык тарихы бар дуние жузіндегі ең көне 
әдебиет. Ә. «Октябрь» журналының 1953 ж. 11-са- 
нында жарияланған «Біздің барлык мәдениетіміз 
-  бейбітшілік ушін» деген макаласында: «Біздің 
халкымыздың озық дәстурлерді бойына барын- 
ша сіңіруі ушін де бейбітшілік керек және мұның 
маңызы ерекше... Біз ушін Пушкиннің, Горький- 
дің, Маяковскийдің, сондай-ак Шекспирдің, Ге- 
тенің, Гейненің, Диккенстің, Бальзактың, Виктор 
Гюгоның, Лу Синьнің шығармаларын уздік ауда- 
рып, халыктык басылымын жузеге асыру ушін де 
бейбітшілік кажет және оның біз ушін маңызы 
ерекше» деп жазды (20 томдык шығармалар жи- 
нағы, 1985, 19-том, 208-бет). 20 ғасырдағы кытай 
әдебиетінің дамуына Мао Дунь ұйымдастырған 
«Әдебиет зерттеу коғамы» (1921) мен Го Можо- 
ның айналасына топтаскан «Шығармашылык» әде- 
би тобы елеулі ыкпал жасады. Қытай Жазушылар
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одағының төрағасы Го Можо 1957 ж. Ә-тің 60 жас- 
ка толуына байланысты куттыктау жеделхатын 
жолдап, жібектен токылған суретті сыйға тартты. 
Оны мушелтойға арнайы келген конактар жазу- 
шыға табыс етті. Оған дейін «Абай жолы» роман- 
эпопеясы 1945, 1957 ж. «Қазак елі», «Жаңа өмір» 
баспаларында араб һарпінде теріліп, Шьғыс Тур- 
кістандағы казак кауымына таратылды, Өкінішке 
орай, 60-жылдардың 2-жартысында басталған 
кытайдағы «мәдениет төңкерісі» екі ел жазушы- 
ларының әдеби байланысын узіп тастады. Ә-тің 
көркем шығармалары мен зерттеу еңбектерінің 
кытай жұртшылығына танылуына сол елдегі казак 
зиялылары улкен улес косты. Кәрім Әкрәмидің 
аударуымен «Абайдың лирикалык өлеңдер жи- 
нағы» 1957 ж. Шанхай каласында кытай тілінде 
жарык көрді. Ә-тің «Абай Құнанбаевтың өмірі мен 
шығармашылығы» туралы макаласы алғы сөз 
ретінде берілді. Сол жылы Ғ. Мусірепов бастаған 
Қазакстан Жазушылар одағының арнайы екілдері 
кытайға ресми сапармен барды. Қазак жазушы- 
лары шығармаларын кытай тіліне аудару туралы 
келісім жасады. Қытай Жазушылар одағы төраға- 
сының орынбасары Лао Шэ Ә-тің «Абай» және 
“Абай жолы» романдарын аудару туралы шешімге 
кол койды. Әкрәми мен Шыңжаң университетінің 
профессоры Чыжан Чжоуды аудармашы етіп 
бекітті. Роман-эпопеяны басып шығаруға Шанхай- 
дағы «Классикалык әдебиет» баспасы кепілдік 
берді. Осыған орай Ә. шығармасын кытай тіліне 
аударуға келісім беруді өтінген тәржімәшілердің 
хатына ізгі ниет білдіріп, жауап жазды (Хаттың 
мәтіні М. Әуезовтің муражай-уйінің колжазба 
корында сактаулы). Романның алғашкы тараула- 
ры аударылып жатқан кезде мәдени төңкеріс нау- 
каны басталып кетіп, аудармашылардың турмеге 
жабылуына байланысты игілікті іс аякталмай кал- 
ды. 80-жылдардан бастап Әуезов шығармаларын 
аудару, жариялау ісі кайтадан колға алыңды. Жа- 
зушының «Абай жолы» роман-эпопеясы, «Қилы 
заман» повесі, «Қаралы сулу», «Көксерек», «Же- 
тім», «Қыр әңгімелері», «Қыр суреттері» Пекин, 
Үрімжі, Куйтің калаларындағы «Халык баспалары- 
нан» араб һарпінде көп данамен басылып шыкты. 
Ә-тің туғанына 100 жыл толу мерейтойына орай 
Әбділдәбек Акшатайулының курастыруымен 
“Абайтану мәселелері» (1994), Сәли Сәдуакас- 
улының курастыруымен «Әлем таныған Әуезов» 
(1997) Раздан Айдарханулы мен Қайрат Нәбиулы 
кұрастырған «Мухтар аға» (1997) атты зерттеулер 
мен естеліктер жинактары жарык көрді. Ә-тің 
көркем шығармаларын кытай тіліне аударуда, жа- 
зушының өмірі мен шығармашылығын «миллиард- 
тар еліне» таныстыруда белгілі аудармашы, Өзбек- 
стан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Семей 
университетінің курметті профессоры Су Чжоу 
Сюнь улкен еңбек сіңірді. Оның «Шыңғыстаудың 
уш шыңы» деген зерттеу кітабы 1995 ж. Пекинде 
жарык көрді. Автор Абай, Шәкәрім, Әуезов ушеуін 
-  Шыңғыстың уш шыңына теңейді. Сонымен катар 
ол Абайдың «Қарасөздерін» аударды (Пекин, 
1995). Ә. туралы жазған бес макаласы кытайдың 
орталык газеттерінде жарияланды. Су Чжоу Сю- 
ньнің аударуымен «Қаралы сұлу» (Еркеш Қурман- 
беккызы да дербес аударма жасаған), «Жетім», 
«Қыр әңгімелері» т. б. «Шетел әдебиеті», «Үлттар
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әдебиеті», «Іле» журналдарында басылды. Жазу- 
шының «Абай» және «Абай жолы» романдары қа- 
лай жазылды» деген мақаласы «Тарым» журналын- 
да ұйғыр тіліңде жарияланды (1987). Ха Хуан-жаң- 
ның (қазақша аты -  Қабай) аударуымен «Абай- 
дың өмірі мен шығармашылығы» деген мақаласы 
1980 ж. жарық көрді. Қабай мен қазақ жазушысы 
Әкбар Мәжитұлы «Абай жолы» роман-эпопеясын 
қытай тіліне толық аударып шықты (1998).

Т. Зәкен^лы, Т. Журтбай.

ЛАХУТИ Әбілқасым Ахмед-зада (1887-1957), 
тәжік ақыны. Парсы тілінде саяси ғазел жазды, 
әйел теңдігі, ұжымдар құрылысы, социализм, ха- 
лықтар достығы туралы толғады, «Жамбылға» де
ген елең жазды (1936), Жамбыл «Ғасем Лахутиға» 
атты елең шығарды. Букілодақтық кеңес жазу- 
шыларының 1-съезін ұйымдастыру комитетінің 
мушесі қызметін атқарған кезде (1932-34), съезд 
кезіңде Ә-пен танысып, сухбаттаскан, әдебиеттің 
ауыр жугін бірге арқаласқан, бірін-бірі сыйлап, 
қадірлеп еткен. Ә-тің Л. женінде пікірде ете жоға- 
ры болған. «Туысқан тәжік поэзиясының совет 
дәуіріндегі өрлеу, даму жолдарын алып қарасақ, 
Лахутидің ізденулері езінше белек. Көне жырлар- 
дың бейнелеу, өлшеу, ырғақ жағын езгерте журіп, 
ұлы дәстүрлерді, біздің заманның жаңалықтарын 
қосып, жаңғырта байыту жолында да кеп табыс- 
тары бар. Сол жайларды біз мейлінше бағалай- 
мыз. Оның іздену тәжірибелерін терең тани түсіп, 
өз іздену жолымызда көмекке алып, керекке жа- 
ратамыз» деп жазды улы суреткер «Мысли разных 
лет». А., 1961, 226-243-беттер).

л, Шодикулова.
ЛАЦИС Вилис Тенисович (1904-1966), латыш ха- 
Л Ы Қ жазушысы (1947). КСРО Мемлекеттік сыйлы- 
ҒЫНЫҢ лауреаты (1949, 1952). Социалистік құры- 
лысты, жасампаз еңбекті, замандастар бейнесін 
суреттеді. Ә-пен қызмет бабында, Одак көлемін- 
дегі әр түрлі жиындарда кездесіп, сухбаттасқан. 
Ә-тің сыйға жіберген «Абайын» алғаннан кейін, 
1958 ж. 7 қыркүйекте өзінің «Зитарлар отбасы» 
романын қазақ жазушысына сыйлаған. Қазақ жа- 
зушысының Лениндік сыйлық алуына байланыс- 
ты жеделхат жолдап, ыстық ықыласын білдірген 
(«Қазак, әдебиеті», 1959, 24сәуір). Ә. «СССРхалық- 
тары әдебиеттерінің еркендеуі» атты очерктік ма- 
каласыңда Вилис Лацис жазған «Дауыл» атты та- 
рихтық эпопея латыш халқынан шыққан больше
вик, ер кайраткерлердің 1940-48 жылдардағы 
үлкен тартыстар тусыңдағы бейнелерін танытады; 
«Жаңа жағаға» деген романы турасында 25 фев
раль 1952 жылда «Правда» газетінің бетінде беріл-

ген баға жалпы Лацис еңбегінің улкен бір түйіні 
есепті болатын деп жазды.

Н Акбаи.

«ЛӘЙЛІ -  МӘЖНҮН», жазушының макаласы. 
«Шолпан» журналының 1922 ж. 2-8-сандарында ба- 
сылған Ш. Құдайбердиевтің осы аттас дастанына 
басқарманың атынан жазған алғы сез. Жазушы 
дастанды Ташкентке езімен бірге ала барған. 
Мұны ақынның баласы Ахат Құдайбердиев естелі- 
гінде растайды (Шәкәрім. Шығармалары. А., 1988, 
552-бет). Ондағы түсініктемеге Караганда «поэма- 
ны журнал редакциясына тапсырған да, жарияла- 
нуына көмектескен де -  Ә.. «Л. -  М » дастанын 
Шәкәрім 1907 ж. жазған. «Шолпан» журналына 
дайындау барысында ұлы жазушы дастанның: 
«Біле ме біздің казак ғашык жайын» деп бастала- 
тын 8 шумактан туратын кіріспесін кыскарткан. 
Ішінара езгеріс енгізген. С. Сейфуллин 1935 ж. бул 
дастанды жеке кітап етіп шығарды. Ә. шағын алғы 
сезде дастанның әлем әдебиетінде алатын орны 
мен оның шыккан тегін, ол туралы Еуропа ғулама- 
ларының пікірін кыскаша ғана баяңдап еткен. Сон- 
дай-ак «Л, М.» дастанын аударма деп бағалай-
ды. Негізінде ол -  Шығыста кең тараған нәзира 
улгісінде жазылған Шәкәрімнің тел туындысы. 
Муны окиғаны баяндау, дамыту, бейнелеу бары- 
сындағы айырмашылыктардан толык аңғаруға 
болады. Таныстыру максатымен жазылған алғы 
сезге «Баскарма» деп кол коюының езіндік себебі 
бар. Дәл осы санда Ә-тің 6 туындысы катарынан 
жарияланды. Олардың соңына: «Баскарма аты
нан -  Мухтар Әуезов», «Жаяу сал», «Қоңыр», «Мух
тар» деп кол койған. Соңдыктан шағын кіріспеге 
ез атын үстемелеп кайталамас үшін жай ғана «Ба
скарма» деп жазған.

Т. Журтбай.
ЛЕВИН Моисей Зеликович (1895-1946), театр су- 
ретшісі, кинорежиссер. Қазакстанның халык су- 
ретшісі (1944). Негізінен Ленинградта кызмет етті. 
1922-1934 ж. Ленинградтың Үлкен театрында 
койылған Б. А. Лавренев, А. В. Сухово-Кобы- 
лин, К. А. Тренев, М. Горький, Н. Ф. Погодин, 
М. П. Мусоргский, М. Кирионт.б. драматургтердін 
спектакльдеріне тамаша декорациялар жасады. 
ЗО-жылдардын соңынан бастап кино енерімен де 
шугылданды. Б. Майлин, Ғ. Мүсірепов, В. Иванов- 
тар бірлесіп жазған сценарий негізінде «Амангелді”
(1938), Ә-тің сценарий! бойынша «Райхан» (1940] 
керкем фильмдерін тусіріп, казак киносының да
му ына зор үлес косты.
ЛЕКЕРОВ Аскар (1912-1964), акын, жазушы. 
Ә-тің «Шекарада» пьесасы жөніңде «Нияз бен Жо- 
марттың образы туралы» (Б. Оспановпен бірге; 
«Лениншіл жас», 1938, 1, 5 каңтар), «Намыс гвардия- 
сы» жайында «Жеңіске шакырады» («Социалистік 
Қазакстан», 1942, ^  караша) макалаларын жазды 
ЛЕКЕРОВ Әзімбай (1901-1938), экономист, коғаь 
кайраткері. Семей ерлер гимназиясын 0920) 
Мәскеудегі Қызыл профессура институтын (1932 
бітірген. 1920 жылдан Семей губкомының Ә. бас 
карған түркі халыктары бөлімінде нускаушы, 192 
жылдан Қаркаралы уездік аткару комитетінің тера 
ғасы, 1926 жылдан Қазакстан Халык шаруашылығь 
орталык кеңесінің төрағасы, Қазактың Мемлекет 
тік жоспарлау комитетінің төрағасы (1932), Қаз 
ПИ-де кафедра меңгерушісі, Алматы марксизм 
ленинизм ғылыми-зерттеу институтының директо 
ры (1934) кызметтерін аткарды. Ә-пен унемі ара 
ласып, ниеттес, пікірлес болып, азаматтык үлкеі



тәлім-тәрбие көрген. 30-жылдары жазықсыз жа- 
заға ушырады.
ЛЕКЕРОВ Қуан (1896-1955), әнші, драмалық те
нор. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі (1939). 
Алғаш Қазақ радиокомитетіңде әнші бодцы. Қазақ 
драма театрында қызмет етіп, Ә-тің «Еңлік -  Ке- 
бек», «Қарагөз» драмаларында Жапалды, Сырым- 
ды, Ғ. Мусіреповтің «Ақан сері -  Ақтоқтысында» 
Ақанды мусіңдеді. 1939 ж. Ә-тіңусынысымен Алма- 
тыда Абай әндерін нотаға тусіру қайтадан қолға 
алынды. Оның тапсыруымен композитор Б. Г. Ер- 
закович Л-тен «Айттым сәлем қаламқас», «Ата-ана- 
ға көз қуаныш», «Бойы булғаң» әндерінің басқа- 
ша турлерін нотаға тусірді.

С. Мерекеева.
ЛЕНИНГРАД УНИВЕРСИТЕТІ, Д . А. Ж д а н о в  
а т ы н д а ғ ы  Л е н и н г р а д  у н и в е р с и т е т ! ,  
Ресейдегі байырғы және ірі жоғары оқу орны. 
Петербургтегі Бас педагогика институтының 
негізінде 1819 ж. қурылған. Университет Ресейдің 
негізгі ғылыми әрі мәдени орталығы ретінде елдегі 
қоғамдық қозғалыстың дамуына зор ықпал жаса- 
ды. Ә. 1923-28 ж. осы университетте оқып журген 
кезінде Абай шығармаларын зерттей бастады. 
Ә-тің әдеби-ғылыми ой-санасымен танымының қа- 
лыптасуына үлкен әсерін тигізді.
«ЛЕНИННІҢ ҮЛЫ ИДЕЯСЫНЫҢ ЕСКЕРТКІШІ», 
жазушының макаласы. «Социалистік Қазақстан» 
газетінің 1939 ж. 21 қаңтар кунгі 17-саныңца Ленин- 
нің қайтыс болғанына 15 жыл толуына орай уйым- 
дастырылған арнайы бетте жарияланған. Шығар- 
ма: «Бугін жер жузінің еңбекші адам баласын жа- 
рық кунге бастаған, жарқын сөзді улы данышпан 
көсем Лениннің қайтыс болғанына 15 жыл толды. 
«Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтуғын 
артына сөз қалдырған» деген Абайдың сөзі бар. 
Бірақ бул шамалы, шағын жаксыға да айтыла бе- 
ретін сөз. Ал букіл дуние жүзінің, есімі адам ба- 
ласының көптен кебіне ардақты Ленинді бул өл- 
шеммен өлшемейміз» деп басталады. Лениннің қа- 
засынан кейін де кеңес өкіметінің сол салған жол- 
мен жүріп келе жатқаны, оқу-ағарту саласындағы 
табыстарды, ғылым мен мәдениеттің, әдебиеттің 
жаңа белеске көтерілгені туралы баяндайды. 
М. Горькийдің «Ана» романын үлгі ете отырып, 
жазушыларды көркемдік қуаты жоғары шығарма 
жазуға шақырады. Мақала будан кейін елу том- 
дық шығармалар жинағына енгізілді (14-том,
11-14-беттер, 2004).

Т. Қудакелдіүлы.

ЛЕОНИДЗЕ Георгий Николаевич (1899-1966), гру
зин ақыны. Грузияның халық ақыны (1959), Грузия 
ҒА-ның академигі (1944), КСРО Мемлекеттік сый- 
лығының лауреаты (1939, 1951), Ә-тің 60 жасқа то
луына байланысты «Грузия сәлемі» атты өлеңін 
жолдаса («Қазақ әдебиеті», 1957, 28 қыркүйек), 
қуттықтау жеделхатында «Абай» романының ав- 
торын, дана әрі мәдениетті Ә-ті аса қадір тутаты- 
нын айтып, узақ ғумыр, шығармашылық табыс 
тілеген. Ә. «СССРхалықтарыәдебиеттерініңөркен- 
деуі» атты еңбегінде: «Георгий Леонидзе -  Грузи- 
яның бүгінгі ірі ақыны» деп, оның «Грузия больше- 
виктері», «Заводтың таңертеңі» деген өлеңдерін 
жоғары бағалаған.
ЛЕОНОВ-ВЕНДРОВСКИЙ Леонт Владимирович 
(1889-1954), режиссер. Қазақстанның еңбек сіңір- 
ген артисі (1946). 1940-54 ж. Семей облыстық му- 
зыкалы драма театрының көркемдік жағын бас- 
карды, бас режиссер! қызмет!н атқарды. Осы теат-
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рда Ә-т!ң «Қарақыпшак Қобыланды», «Сын сағат- 
та» пьесаларын, Ғ, Мус!репов пен Е. Г. Брусилов- 
скийд!ң «Қыз Ж!бегін», Ш. Хусайыновтың «Алдар 
Көсес!н», Ә. Әбішевт!ң «Достық пен махаббатын» 
т. б. қойды. Театрдың музыкалы драма бағыты- 
ның қалыптасуына ерекше ықпал етт!.

Б. Қүңдақбайүлы.
ЛЕОНОВ Леонид Максимович (1899-1994), орыс 
жазушысы. Ресейд!ң еңбек с!ң!рген өнер қай- 
раткері (1949). Соц. Еңбек Ер! (1967), КСРО (1972) 
және Ресей (1991) Ғылым академияларының ака- 
демиг!. Ленинд!к (1957) және Мемлекетт!к (1943) 
сыйлықтардың лауреаты. 1960 ж. Ә-пен Америка 
сапарында б!рге 
болды. Бурын да 
олардың б!р-б!р!не 
деген сый-қур- 
меттері жақсы бол- 
ғандығы жазған 
қуттықтаулары мен 
жеделхаттарынан 
керінед!. Бостоңца- 
ғы Кембридж уни- 
верситет!н!ң атақты 
лабораториясына 
б!ргебарады, сурақ- 
тарына екеу! кезек- 
кезек жауап қайта- 
рады (№392-папка,
344-бет). Ә. Ленин- 
д!к сыйлық алғаңда,
Л. бір топ қаламгер- 
лермен б!рге жедел- 
хат жолдап, әдеби 
қызмет!не сәтт!л!к, 
өзіне бер!к денсау- 
лық т!леген («М. 0. Әуезовт!ң өм!р! мен шьғарма- 
шылық шеж!рес!», А., 1997, 658, 686-беттер).

7, Түрганбаев.
ЛЕОНТЬЕВ Александр Александрович (1858- 
Ө.Ж .6.), Абайдың досы, Семейге жер аударылған 
саяси тутқын. 1884 ж. «Петропавл қамалында қама- 
уда жатқан адамдармен байланыс жасағаны уш!н» 
айыпталып, 3 жылға Батыс Сіб!рге айдалған. Сол 
жылы Семейге келед!, Қалыңдығы Е. Михайлова 
да саяси қылмыскер рет!нде ек! жылға Омбыға 
жер аударылады. Олар осында кездес!п, алдағы 
өм!р!н қоғамдық-мәдени қызметке арнауға уағда- 
ласады. Ә.: «Сол 80-жылдарда айдалып келген 
тағы б!р адам Леонтьев те Абайдың досы болды» 
деп жазды (20 томдық шығармалар жинағы, 1985,
18-том, 91-бет). Семей уезін!ң соты, Абайды жақ- 
сы біл!п, қурмет тутқан П. Е. Маковецкий заңғылы- 
мын өте жетік б!лет!н Л-ті қазақтың дәстурл! за- 
ңын зерттеу іс!не тартады. Соның нәтижес!нде 
«Қазақтардың заң жөніндег! әдет-ғурыптарын 
үйренуге арналған материалдар» атты жинак 1886 
ж. жарық көрді. Ал Л-т!ң «Қазақтардың дәстүрл! 
заңдары» деген еңбег! жарияланды. Бул туралы 
Ә.: «Мешеу қалған қиырдағы өлкеге орыс 
мәдениетін туңғыш таратушылар да, халықтың 
өм!р! мен турмысын езгертудің, оны ағартудың 
жақтаушылары да солар болды. Б!з Михаэлист!ң 
кептеген еңбектер!н және Леонтьевтің «Обычное 
право у киргизов» деген келемд! зерттеуін 
білеміз. Орыстың демократиялык интеллиген-

М. Шолохов, л. М. Леонов, 
М. Эуезов. Алматы. 1954.



406 «ЛЕРМОНТОВ»

циясының бул өкілдері халықты ағартуда цариз- 
мге қарсы күрестің маңызды құралы деп сана- 
ды» дейді (сонда, 44-бет). Америка публицисі 
Дж. Кеннан Семейге келгенде, Л. саяси айыппен 
жер ауып келгендердің басын қосып, Кеннанның 
қурметіне қонақасы береді. Пікір алысу кезінде 
Л. кітапхананың ашылу тарихын айта келіп, Абай- 
ды ауызына алады. Кеннан өзінің «Сібір және жер 
аударылғандар» атты еңбегінде Абайды жақсы 
танитынын баяндаған. Мухаң Л. пен Кеннанның 
жоғарыда аталған екі еңбегімен де таныс бол
тан. Оны өзінің абайтану еңбектерінде унемі мы- 
салға алып отырады.

Т. Журтбаи.

«ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)», жазушының мақала- 
сы. Орта, орталау мектептің 6-сыныбына арнал- 
ған «Әдебиет хрестоматиясында» басыдды (1937- 
1938). 1933 ж. М. Жолдыбаев, Ә. Қоңыратбаевтар- 
мен бірігіп жазған «XIX ғасыр мен XX ғасыр басын- 
дағы қазақ әдебиетінің оқу кітабы, 7-класқа арнал- 
ған» деп аталатын кітапта да жарияланды (41-46- 
беттер). Біздің сөз еткеніміз Ә-тің өз авторлығы- 
мен шыққан кітаптағы нусқасы. Мақалада: «Миха
ил Юрьевич орыс әдебиетінде Пушкинге тетелес 
шыққан улы акын. Туған жері -  Мәскеу қаласы. 
Туысы ақсуйек тегінен болса да, өз әкесі кедей- 
лікке ушырап қалған адам еді. Сонымен үш жасы- 
нан шешесі өлген соң, жас бала Мәскеудегі бай 
әжесінің қолында өседі. Муны тәрбиелеуші шет 
журттың күтуші тәрбиешілері (губернерлері) бола- 
ды» деп басталады. Ендігі түжырымдарын ақынды- 
ғымен байланыстырып, Лермонтовтың поэзиясы 
декабристер кетерілісінің артын ала ақсуйектер 
тобынан шыққан алдыңғы қатарлы адамдардың 
кеңіл куйін білдіреді. Ақын ез талабының кер кет- 
кен замаңда өрге баспайтынын кереді. Соңдықтан 
барлық шығармасына түңілген уайым сарыны жай- 
ылады. Кейде болмысқа тағдыр буйырғандай 
карап, өзі де дарашылыкқа беріледі. Өзін шетке 
қағылып қалған жалғыз жандай сезінеді деп өрбі- 
теді. Лермонтов аз жылдық ақындығыңда еш нәрсе- 
ге талпынбайтын өз буынының мінін қазады, олар- 
дың қуыс кеуделілігінен туңіледі, болашағын: «Я 
куыс, я қараңғы» дейтіні сондықтан. Қылар қай- 
рат, етер дәрмен болмаған соң, шерленуден басқа 
жол қалмағандай және «мақсатсыз еткен бір са- 
пардай» кереді. Ақсүйектерден шыққан оқыаңдар 
усақтап, күйкіленіп барады, соны бузардың дауыл 
соқса, ереуіл кушейсе екен дейді. «Ақын елімінде» 
деген өлеңінде өктемшіл аталардың тәкаппар 
урпактарының кызғаныштығын шенейді. Осының 
барлығы тақ иесіне айтылған укім сияқты болып 
керіңці де, акынның езі туралы да неше түрлі пәлені 
ойлап табулары мүрыңдық болды. Сөйтіп сыршыл- 
дық өлеңдерінде ол удайы заманы мен ортасын 
мінейді, солардан көрген қорлығын жырына коса- 
ды. Буларды Абай қазақ тілінде өз муңымен ушта- 
стырып, аударма екендігін сезіндірместей күйге 
жеткізді, сол сияқты өз өленщерін Лермонтовша 
толғайтын тустары да жиі кездеседі.

Т. Әкім.

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814-1841), орыс 
ақыны, жазушы. Көптеген лирикалық өлеңдер, по- 
эмалар («Измаил-бей», «Боярин Орша», «Маска
рад», «Мцыри» т. б.), повесть («Біздің заманы- 
мыздың каһарманы»), роман («Вадим», аяқталма-

ған) жазған. Ол А. Пушкиннің муратері ретінде та- 
нылып, елдің муңын, халық касіретін жырлады. 
Өміргесын көзімен қарап, ескі дүниені әшкереледі, 
еткір мысқыл мен кекесінте алды. Л-тың мурасы 
қазақ оқырманына ертеден таныс. Оның шығар- 
маларын Шоқан, Ыбырай, Абай унемі зер салып, 
оқып отырған. Абай кептеген өлеңдерін аударған. 
Ә. ақын туындыларын терең зерттетен. «Абай (Иб- 
раһим) Қунанбайулы» деген монотрафиясында 
Абайдың аудармаларымен салыстыра қарастыр- 
са, «Орыс классиктері мен Абай» атты мақаласын- 
да Л. жырларын тәржімалау арқылы Абайдың 
қазақ өлеңіне ерекше жаңа, қурыш күшті, терең 
сырлы ағым әкелгенін айтады. Ал «Қазақ хресто- 
матиясына» енген «Лермонтов» деп аталатын 
еңбегінде орыс ақынының шығармашылық ерек- 
шелігіне тоқталған,

НАкбай.
ЛЕСАЖ Ален Рене (1668-1747), француз жазушы- 
сы. «Ақсақжын» (1707), «Сантильяннан келтенЖиль 
Блаздың тарихы» (1715, 1935) атты романдары 
кезінде Еуропа әдебиетінің дамуына ерекше үлес 
қосты. Оның шығармаларын Абай оқып, өзгелер- 
ге мазмунын айтып беріп отырған. Бул туралы Ә. 
«Абай ең алдымен езі оқып, жаттап, кейін өзінің 
тыңдаушыларына айтып бертен батыс пен орыс 
жазушыларының романдары ауызша хикая ретіңце 
қазақ даласына жайылды. Атакты француз жазу- 
шысы Дюманың «Үш мушкетер», «Генрих Наварс- 
кий» деген шығармалары, орыс халқының Үлы Петр 
туралы ертек-жыры арғы замандағы жойқын қыр- 
ғынды, талап-тонауды суреттеген романдар казак 
даласына осындай жолмен тараған. Жазушы Ле- 
саждың «Аксак француз» деген әңгімесі «Аксак 
шайтан» болып ауызша жатка айтылып журді» деп 
жазды (20 томдык шығармалар жинағы, 1985, 18- 
том, 154-бет).
ЛИБЕДИНСКИЙ Юрий Николаевич (1898-1959), 
орыс жазушысы. Қоғам емірін, адамгершілікті, 
суйіспеншілікті, карымды еңбекті суреттеген по- 
вестер, романдар жазды. Ә-пен жаксы карым- 
катынаста болып, б ір-б ір імен хат жазысып 
турған. «Үлы ағартушының жолы» атты макала- 
сында «Абай жолы» эпопеясының жетістік жак- 
тарын жоғары бағалаған («Литературная газета», 
1951, 13 желтоксан),

Д. Қонаев.

ЛИБРЕТТО, ж а з у ш ы н ы ң  л и б р е т т о л а р ы .  
Опера, кантата, оратория сиякты музыкалык-дра- 
малык шығармалардың сөз мәтіні. Ол драматур- 
гияның жалпы заңдылыктарына сәйкес жазылды. 
Мынадай түрлері бар: 1) Музыкалык-драмалык 
шығармалар, опера, оперетталардың, бурынғы 
кездегі кантата, ораториялардың мәтіні; 2) Балет 
спектаклінің әдеби сценарий); 3) Опера, оперет
та, балеттің кыскаша мазмуны. Ә-тің либреттист 
ретіндегі шығармашылығы көбінесе «Абай» опе- 
расындағы Абай образының көркемдік интерпре- 
тациясымен байланысты. Бірак бурынырак жазыл- 
ған «Айман -  Шолпан», «Акан -  Зайра», «Бекет» 
музыкалык пьесалары да (автор «күйлі пьеса» де
ген аныктама берген) маңызды, кезеңдік шығар- 
малар болып табылады. Булардан бурын автордың 
өзі музыканың кызметін айрықша атап көрсеткен 
драмалык шығармалар жазды. Осы себепті бул 
шығармалардың кепшілігі кейін Ә-тің катынасын- 
сыз жасалған опера, балет либреттоларына сөздік- 
мәтіндік негіз болды («Еңлік -  Кебек», «Тунп са- 
рын», «Қарагөз» т. б.). Ә-тің шеберлігі кейін жаңа



жанр -  опера шарттарына «аударылған» музыка- 
лык пьесаларынан, арнайы жазылған опера либ- 
реттоларынан («Абай», «Бес дос») драматург-либ
ретто шебері ретінде көрікді. Оның шығармашы- 
лық қызметі бір ғана жанрмен шектелген жоқ. «Қал- 
каман -  Мамыр» балетінің де либреттосын жазды. 
Әдетте олар композиторлармен тығыз карым- 
қатынаста өңделіп (Е. Г. Брусиловский, А. А. Зиль- 
бер, А. Қ. Жұбанов, Л. А. Хамиди), іс-әрекеттің, 
сөздің, музыканың бірлігіне қол жеткізді. Соны- 
мен қатар Ә. шьғармаларының бұл саладағы қой- 
ылымдары жазушының суреткерлік әдісінен ту- 
ындайтын тұпнусқаның әдеби-драмалық қасиет- 
терін толық сақтаумен, либреттоның негізгі талап- 
тарын сақтаумен ерекшеленеді. Опера драматур- 
гиясының заңдарын білуі, опера жанрының таби- 
ғаты мен өзіңдік ерекшеліктерін нәзік түсінуі либ
ретто жазудағы маңызды мәселелердің бірі. Сах- 
налық әрекет логикасының (оқиға мен характердің 
табиғи дамуы), музыкалық композицияның заң- 
дылықтарымен: вокалдық, хореографиялық, сим- 
фониялық эпизодтардың ауысымдарымен, екпін 
мен динамиканың өзгерістерімен, опералық фор- 
малардың (ария, монолог, ансамбльдер) айқын- 
дығымен, мәтінге қойылатын ерекше талаптармен 
(лаконизм, айтуға ыңғайлылық, ансамбльде әр 
түрлі мәтіндердің болуы т. б.) бірлікте болуы 
мәселесін шешті.

А. Омарова.
ЛИЗУНОВА Евгения Васильевна (1926-1993), әде- 
биет зерттеуші. Филология ғылымының докторы
(1964), профессор (1966), ҚазКСР ҒА-ның коррес
пондент мүшесі (1975), Қазақстанның еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері (1982). 1964 ж. «Қазіргі 
қазақ романы» монографиясы жарық көрді. Еңбек- 
те негізінен Ә-тің «Абай жолы» роман-эпопеясы 
талданды. «Мұхтар Әуезовтің шеберлігі» (1968) 
деген зерттеу кітабында жазушының шығармашы- 
лық жолы мен көркемдік ізденістеріне, жанрлық 
ерекшеліктеріне, қазақ әдебиетінен алатын орны- 
на барынша кеңінен тоқтадцы. «Қазақ әдеби бай- 
ланысы» (М., 1968), «Қазақ әдебиеті» (М., 1973) 
деген монографияларында Ә-тің шығармашылы- 
ғына арнайы бөлім берілді. Ол жазушының «Әр 
жылдар ойлары» (1961) жинағына енген бірнеше 
мақаланы орыс тіліне аударды. Сондай-ақ Ә-пен 
бірігіп «Қазак әдебиетінің гарихынан» (1957), «Орта 
Азия мен Казахстан калыктары әдебиеттерінің со
циализм дәуірінде дамуы туралы» (1957) деген ма- 
қалалар жазды. «Әлем әдебиетінің кітапханасы» 
шоғыры бойынша шықкан «Абай жолы» эпопея- 
сының, Мәскеуде басылған 5 томдық шығарма-

лар жинағының
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Е. В. Лизунова мен М. О. Әуезов. ғылыми түсінік- 
терін жасады. 
Бұдан басқа 
«Мухтар Әуезов»
(1957), «Қазақ 
халқы туралы 
эпопея», «Орыс- 
тар қазақ әде- 
биеті туралы»
(1957), «Абай бе- 
йнесін жасауда- 
ғы кейбір көрке- 
мдік талаптар»
(1960), «Қазақ 
романдарының 
ұлттық ерекше-

ліктері» (1961), «Роман және әдебиеттердің бірін- 
бірі байытуы» (1963), «Роман жәнеадамдар» (1964), 
«М. Әуезов -  совет әдебиетінің классигі» (1967), 
«Мұхтар Әуезов ұлт әдебиеттерінің өзара байла- 
нысы туралы» (1970), «Аңыз адам» 0972), «Әуезов 
және түркі тілдес әдебиеттердің бірін бірі толық- 
тыруы» (1976), «Мұхтар Әуезов және әлем әде- 
биеті» (1977), «М. Әуезов -  әлем әдебиетінің клас- 
сигі», «Халықжыршысы» (1977), «Әрі тутқа, әрідос»
(1978), «М. Әуезов және әлем әдебиеті» (1980) атты 
казак, орыс тіддерінде жарияланған макалалардың 
авторы. «Аты аңызға айналған адам» деген 
естелігінде Мұхаңның адамгершілік, азаматтык 
касиеттерін ой тезінен өткізген («Біздің Мұхтар»,
А., 1976, 352-353-беттер).

Р. ҚаЛиыбаева.
ЛИНГВИСТИКА, тіл және тіл білімі туралы ғылым. 
Қазак КСР ҒА-ның Тіл және әдебиет институты 
1952 ж. 5-9 акпанда казак тіл білімінің кейбір дау- 
лы мәселелері жөнінде ғылыми дискуссия өткізді. 
Оған Қазакстанның және баска да Орта Азия рес- 
публикаларының көптеген әдебиетші және тілші 
ғалымдары катысты. Осы ғылыми дискуссияда Ә. 
казактың, жалпы халыктың тілінің шығуы және 
казак әдеби тілінің калыптасуы мен даму мәселе- 
лері, казак тілі диалектілерінің негізгі мәселелері 
және казіргі казак тілі орфографиялык ережелерін 
толыктыру мәселелері төңірегінде ой-пікірлерін 
білдірді. Будан әрі ол улттық тіліміздің ұзак тари- 
хы бар екенін, оның өсу жолын баска бауырлас 
едцердің тілдерімен байланысты алып карастыру 
керектігін айкын нұскау етті. Үлы жазушы казак 
тілінің аса бай, куатты тіл екенін Абай шығармала- 
рының тілін талдай отырып уғындырды. Абайдың 
тіл жүйесі, негізгі сөздік коры, грамматикалык 
кұрылысы халык тілі екендігін, бірак Абайдың өзі 
білген казак тілінің барлык корын түгел пайдала- 
на алмағандығы жайында айтты: «Рас, оның шы- 
ғармаларының ішінде халыктык кордың ең асыл, 
көрікті, мән-мазмұнды касиеттері шамасынша 
камтылғаны анык. Егер Абай поэзиясымен коса, 
калың роман тәрізді, повесть сиякты, не драма
тургия сиякты үлгілерде көп жазған болса, өз хал- 
кының сол замаңдағы салттык сөздерінен, тілдері- 
нен көп сөздіктер кіргізген болар еді...» («7/л және 
әдебиет мәселесі», А., жинак, 1965, 63-бет), Жоға- 
рыдағы романға катысты айткан халык тілінің бай- 
лығын мейлінше пайдалану туралы ой-пікірін Әуе- 
зов «Кейбір улт жазушыларының романдары ту
ралы» деген макаласында кеңейте түсті. 
Ғалым-жазушының лингвистика жөнінде айткан 
пікірлерінің ішінде тілімізге еніп жатқан кірме 
сөздердің сипаты және олардың керекті-керексізі 
туралы пікірлері өте бағалы. Абай тусында жазба 
тілге молынан ене бастаған редакциялык, діншіл- 
дік бағыттағы араб, иран сөздеріне көзкарасын 
ғалым Абай шығармаларын талдау аркылы бідці- 
реді. «Тіл және әдебиет мәселесі» макаласы мен 
«Абай Құнанбайұлы» деп аталатын зерттеуіңде де 
араб, Иран тіддерінен кірген жаргондык сөздер мен 
сейлемдерді шәкірт Абайдың идея жағынан ба- 
ғынбаса да, елеңдік сыртқы түр, тіл жағынан әуес- 
теніп, еліктеп жазғандығын, бірак кейін Абайдың 
бул аталмыш тілдің керексіз шубарлығынан ары- 
лып кана коймай, одан жиреніп, сынағандығын 
айтады. Осыған карама-карсы пікір ретінде Ә. әде-



408 ЛИПКАН

би тіліміздің байып, өсуіне қажетті қосымша кор
ды орыс тілінен және өзге көршілес туысқан ел- 
дер тіддерінен еніп жатқан сөздер деп табады. Олар 
ғылым, техника атаулары, отырыкшылық, егіншілік 
кәсібіне байланысты сөздер, өсімдік атаулары, 
т. б. ҚазактілініңсоңғыЗОжылішіңде, социалистік 
дәуірде соншалық дамығанын, мысал ретінде ав
тор «Көркем аударманың кейбір теориялык мәсе- 
лелері» деген мақаласында Лениннің шығармала- 
ры казак тіліне аударылуына байланысты, казак- 
тык әдеби тіліне орыс және шет тілдерінен екі 
мыңдай сөз енгендігін айтады. Тілімізге еніп жат- 
кан ғылымдык атаулардың мол сөздіктерін басып 
шығару керектігін тіл ғылымының алдына мәселе 
етіп кояды.
Ә. лингвист ғалымдардың алдында турған міндет- 

тердің бірі -  жазушы шьғармаларының тілін, көр- 
кемдігін зерттеу екендігін үлкен мәселе етіп кой- 
ды: «Ал бізде әдебиет шьғармаларының тілін сөз 
ету, ғылымдык дәрежеге жетпей келеді. Әдебиет 
тарихшылары да бұл мәселеге жете бойлап, нак- 
тылы ғылымдык тексерулер жасап жүрген жок- Тіл 
мамандарының көбі де казактың әдеби тілінің ке- 
ңес жазушылар еңбегіндегі жаңа үлгіде сөйлем күра- 
удағы ізденулерін, жаңалыктарын, табыстары мен 
олкылыктарын зерттеу проблемасы етіп камти ал- 
май келеді» («Тіл және әдебиет мәселесі», 74-бет). 
Бұдан әрі Әуезов бұл жолда алғашкы зерттеу, тал- 
дау жүмысын бастаған профессор Сауранбаев 
екенін, Сауранбаев зерттеуіңце Сәбиттің, Ғабиттің, 
Мұхтардың синтаксистері талдана бастағанын, бұл 
істің басы ғана екендігін айтып өтеді. Әдеби тілдің 
жалпы мәселелерін сөз еткен осы макаласында 
жазушы-ғалым казак совет жазушыларының 
тіліңдегі табыстар мен кемшіліктерді таддау -  жа
зушылар мен тіл ғалымдары бірлесе отырып істейтін 
міндетті мәселе екендігін баса ескертеді. Жазу- 
шының өзі жалпы түрде атай кететін кемшіліктер 
деп езінен бастап бірнеше жазушылардың тіліне 
мінездеме беріп, олардың сөз колданысына, 
сейлем күраудағы шеберліктері мен кемшіліктеріне 
катар токталып отырады. Ә. жазушылар мен акын- 
дардың тілін нағыз бас мәселе деп санап, тіл 
мәдениеті, синтаксис және стилистика мәселеле- 
ріне унемі токталып отырған. «Тегіңце, жазушы өз 
халкының тілін жаксы білсе де, жаңалыкты өз ша- 
масынша, әр алуан түрде кіргізуге еңбек етсе 
де, тіл ғылымының жүйесін жасаушы ол емес, 
Біздің жазушылардың оңды-терісі тәжірибесін 
корьнып, зерттеп, жаксы улгілерінен жуйелі коры- 
тынды, ғылымдык туйін түйіп отыру тіл ғалымда- 
рының жұмысы» (83-бет) деп туйіңцейді. Ә. тіл ғылы- 
мы жайында езінің пікірлерін әдебиетшілер мен тіл 
мамаңдарына ғана арнап коймай, түгелдей казак 
окымыстыларына да арнады. Сөйтіп кемеңгер 
ғалым бугінгі куннің кекейкесті мәселесін сол 
кездің өзінде-ак аскан батылдыкпен, байсалды- 
лыкпен кетере бідці, ана тілінің мәртебесін аскак- 
татудың жолдарын көрсетті.

Г. Қосымова.

ЛИПКАН Александр Михайлович (1908-1997), мол
даван жазушысы, публицист. Бухарест универ- 
ситетін бітірген (1934). 1940 ж. Бессарабия Румы- 
ниядан бөлініп, КСРО күрамына енгізілгенде, Ру
мыния либерал партиясын өткір сынға алып, оның 
үлтка, шаруаларға карсы саясатын әшкереледі.

Ә-тің «Өскен өркен» романын моддаван тіліне ауда- 
рып, туған халкының ыстык ыкыласына беленді
(1969). Бүл шьғарманы елінің окырмандары жылы 
кабылдап, сыншылар сындарлы сын жазды.

С. Пынзару.
ЛИРО-ЭПОС, әдеби жанр. Ғашыктык жырлар 
деп те аталады. Лирикалык бағыты басым эпика- 
лык шығарма. Батырлык эпоска карағанда такы- 
рыбы махаббат, сүйіспеншілікке күрылған, кейіп- 
керлері көбіне карапайым адамдар болып келетін, 
халыктың түрмысы, шаруашылығы, әдет-ғүрпы, 
кеңіл куйі көбірек суреттелетін жырлар. Сюжеті 
екі адамның арасындағы сүйіспеншіліктен, ма
хаббат жолындағы күрестен ербиді. Тартыс жас- 
тар сезіміне карсы келіп калатын ескілікті әдет- 
ғұрыптың, салт-сананың екі жастың косылуына 
кедергі жасайтын әрекеттерінен туындайды. 
Лиро-эпоста лиризм мен романтикалык сарын ай- 
кын көрінгенмен реалистік бағыт басым болады. 
Ә-тің 1922 ж. жазылып, Ташкентте шыккан «Шол- 
пан» журналының 1922 ж. 2-3, 1923 ж. 4-5-санда- 
рында «Қоңыр» деген бүркеншік атпен шыккан 
«Казак әдөбиетінің казіргі дәуірі» (тарихи-әдеби 
сын) атты макаласында алғаш рет казак лиро- 
эпосы -  «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» жайында 
айтты. Бүл макалада лиро-эпоска халык ауыз 
әдебиетінің жанры ретінде токталмаған. «Қозы 
Керпеш -  Баян сүлу» жырындағы Қарабай, Сары- 
бай, Қодар образдарының типтік белгілерін ба- 
тыстың классикалык әдебиетіндегі кейбір типтік 
образдармен салыстыра талдайды. 1925 ж. 23 
сәуірде «Қазак тілі» газетінде «Әдебиет вскілігін 
жинаушыларға» деген Ә. макаласы шыкты. Ма
калада халык ауыз әдебиеті улгілерін жинаудың 
маңызын, жолдарын айта келе, нені жинау 
керектігін жүйелеп, тізімдеп берген. «Әдебиет 
тарихында» ауызша әдебиет турлерін төртке беліп, 
лиро-эпосты әңгімелі өлеңдер (батырлар әңгі- 
месі, ел поэмасы, тарихи өлеңдер) деген топка 
жаткызған. 1939 ж. жазылған «Казак халкының 
эпосы мен фольклоры» атты монографиялык ма
каласында лиро-эпосты «Ғашыктык жырлары» деп 
алып, лиро-эпосты талдауда жанрды іштен са- 
ралауға ойыскан. Батырлык эпостан негізгі үш 
айырмашылығы бар дейді. Біріншісі -...батыр- 
дың халык мүддесі жолындағы күресін негізгі та- 
кырып ететін батырлык эпостай емес, ғашыктык 
дастандардың өзекті такырыбы екі жастың ба- 
кытка жету жолындағы тартысы, касірет-зары, 
махаббаты». Екіншісі «...батырлык дастандарда 
шешуші роль аткара бермейтін рулык карым-каты- 
настар, түрмыс-салт, әдет-ғурып ғашыктык жыр- 
лардың фабуласына заңды түрде кабысады. .. 
Бүл ерекшелік рулык коғамда басым болған әдет- 
ғүрып пен көшпелі түрмыс жағдайларына байла
нысты». Үшіншісі батырлык эпоска Караганда ли
ро-эпоста реалистік сипаттардың басымдығы, 
образдардың өмірдегі адамдарға жакындығы, 
психологизм, мотивировканың болуы. Жазушы 
бұрынғы екі жырдан баска «Айман -  Шолпан» мег 
«Сұлушашты» атайды. «Айман -  Шолпаңды» жеке 
такырып етіп талдаған. Осы еңбегінде лиро-эпо
сты дастан деп те атайды. «Квзактың ауы! 
әдебиеті» макаласында лиро-эпосты «Түрмыс- 
салттык лирикалык поэмалар» деп атап, бұрынғь 
айткандарынан баска бүл жырлардың негізіндг 
романтикалык сезімнің, психологизмнің үлкег 
орын алатынын айткан. Сюжеті шындык өмірдег 
алынатынын, феодалдык-рулык коғамның әдет



тік правосымен байланысты екенін көрсеткен. 
Алдыңғы еңбектерінде айтылған жырларға қоса 
“ Күлше қыз», «Назымбек», «Мақпал қыз», «Қолан» 
жырларын атаған. «Бұл поэмалар қазақ қоғамын- 
да таптық қайшылықтардың барлығын көрсетеді, 
бұлар әлеуметтік теңсіздік ғашық жандардың жо- 
лындағы негізгі кедергі деген ойды көрсетеді». 
Мақаланың тұрмыс-салттық лирикалық позмала- 
рға арналған бөлігінің соңында Орта Азия халық- 
тарының классикалық поэзиясының, халықтық 
романдарының қазақтың лирикалық поэмалары- 
ның қалыптасуына эсер еткеніне тоқталған. Ә. 
1936 ж. «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» жырының Жа
нах айтқан нұсқасын жинастырып Қазақстан 
көркем әдебиет баспасынан жеке кітап етіп шы- 
ғарған нұсқаның жақсы жақтарымен қатар 
кемшіліктерін де айтып, жырдың басқа нұсқала- 
рын білетін адамдар болса, Қазақстан көркем 
әдебиет баспасына жіберсе деп өтінген. Осы жы- 
рға қатысты еңбектерін дамыта келе, «Қазақ 
әдебиеті тарихының» 1-томына тарау жазған. 
Жырдың жиналуы, зерттелуі, басылуы, нұсқала- 
ры, айтушылары жайында көп мәліметтер бер- 
ген, көркемдік ерекшеліктері, образдар жүйесі, 
тарихи негіздері жайында терең ғылыми тұжы- 
рымдар жасалған. Бұл -  жыр жайлы ғылыми 
еңбектердің ішінде әлі күнге дейін өте құндысы. 
Осындағы «Қыз Жібек» тарауын да Ә. жазған. 
Бұрынғы еңбектерінде айтқандарын көп дамы- 
тып жырдың нұсқалары, жинаушы, зерттеушілері 
жайында жан-жақты мәліметтер беріп, терең 
көркемдік талдаулар жасаған. Жырдың компо- 
зициясы, идеясы, көркем образдарының психо- 
логиясы, қоғамдық мазмуны жайлы құнды ойлар 
айтқан. Психологиялық лиро-эпос деген термиңді 
қолданады. Эпикалық жырлардың ішінде кезде- 
сетін тұрмыс-салт жырлары жайындағы бурынғы 
еңбектерінде айтқан ойларын дамыта түскен. 
Лиро-эпос жанрын зерттеуде, әсіресе, «Қозы 
Көрпеш -  Баян сұлу» мен «Қыз Жібек» жырын зер
ттеуде Ә. көп еңбек сіңірген, әлі күнге маңызын 
жоймаған ойлар айтып кеткен.

Р. Әбдіғулов.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», Ресей (бұрынғы 
КСРО) Жазушылар одағының әдеби және қоғам- 
дық-саяси апталық газеті. 1929 ж. сәуір айынан 
бастап турақты (1942-44 ж. «Литература и искус
ство») шығып келеді. 1933-64 ж. газетте М. Әуе- 
зовтің 40-тан аса мақаласы жарық көрсе, оның 
емірі мен қаламгерлік қызметі туралы 1934-77 ж. 
Н. Тихонов, С. Марков, Б, Горбатов, I. Омаров,
В. Кожевников, А, Фадеев, Л. Новиченко, С. Мука- 
нов, Л. Соболев, К. Зелинский, Е. Книпович, 
Ә, Нурпейісов, Айбек, Қаһар, Ә. Әлімжанов,
А. Хакимов сынды калам кайраткерлерінің т. б. 
макалалары мен зерттеулері, очерктері мен эдеби 
сындары жарияланды (узын саны 100-ге жуык). 
Сөйтіп Ә-ТІҢ  шығармаларын әлемге таратуға, пікір 
калыптастыруға, сол аркылы казак әдебиетін на- 
сихаттауға газет улкен үлес косты.
ЛИТВА ӘДЕБИЕТІ. Кене жазба ескерткіштері
14-17 ғасырларда орыс, белорус, латын, поляк 
тілдерінде жазылды. Литван жазуы 16 ғасырдың
1-жартысындағы Реформация козғалысына бай
ланысты пайда болды. Ә. Литваны кермесе де, 
оның кептеген акын-жазушыларымен достык 
карым-катынаста болып, әдеби байланысын узген 
жок- Ол 1954 ж. 4 наурызда литван әдебиеті мен 
өнерінің Мәскеуде өткен онкуңдігі кезінде М. Тұр-
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сын-Заде, С. Щипачев, П. Антокольскийлермен 
бірге корьітынды концертке катысып, литван хал- 
кының өнерімен танысты. Литваның көрнекті 
акыны В. Реймериспен 1950 ж. Ташкентте таныса- 
ды. Ол «Әуезов өзінің жүріс-тұрысының карапай- 
ымдылығымен, кішіпейілділігімен маған жаксы 
эсер калдырды, бұл кезде ол кеңінен танымал, 
кеңес эдебиетінде зор атакка ие болған жазушы 
еді. Әуезов біздің елді жаксы білетінін, оған іш 
тартатынын байкатты. Мұхаң кездескен сайын 
литван эдебиеті, жазушылары, жаңа кітагттар, Лит- 
ваның тарихы, литван тілі туралы жиі-жиі сұрап, 
көп жайға канығатын. Тағы бір жолыкканда өзім- 
мен бірге ала келген литван поэзиясының антоло- 
гиясын бергенімде, жас балаша куанып, мэз-мей- 
рам болды» деп жазды, Реймерис екінші рет 
Ә-пен 1950 ж. Қазакстан жазушылар съезінде 
кездесіп, сұхбаттасады, оның баяндамасын тың- 
дайды. «Абай жолы» эпопеясының литван тілінде 
жарык кергенін айтканда, Мұхаң кітаптың жаксы 
шыкканына ризашылык білдіреді. Бұл кезде ро
ман Литвада аударылып, окырмаңдар колына ти- 
ген еді (1950, 1-кітапты К. Дилене, 2-кітапты 
И. Бружас аударған). Үлы суреткердің болмай жа- 
тып -  толдым, толмай жатып -  болдым деп, жел 
сезге мастанған, желбуаз кейбір жас каламгер- 
лер туралы съезде айткан: «Айдағаны бес ешкі, 
ыскырығы жер жарады» деген мәтелі элі есімнен 
шыкпайды дейді литван акыны. Ә-тің ең алғаш 
таныскан Литва азаматы -  Йонас Ичас (1880-1931). 
Ол 1908-16 ж. Семей гимназиясында муғалімдік 
кызметте жүргенде, Ә-ке тарих пен эдебиеттен 
сабак берген. Үстаз ез шәкірттерін гуманитарлык 
ғылымның мэн-жайына кебірек каныктырып, кұ- 
марлығын арттырған. Ә. ұзак жыддар бойы Анта- 
нас Венцловамен достык карым-катынаста бол
тан. «Мен Әуезовпен соғыстан кейінгі жылдардан 
бастап таныспын. Біз Москвада жиі кездесіп, 
КСРО Жазушылар одағының түрлі комиссиялары- 
на катысып жүрдік. Оның терең білімі, жан-жакты 
біліктілігі, Шығыс адамына тэн даналығы мені 
эрдайым кайран калдыратын; сонымен катар 
Әуезов Еуропа эдебиетін де тамаша білетін. 
Шекспирдің шығармаларын аудармашы ретінде 
ғана емес, шекспиртанушы ретінде де тамаша тал- 
дайтын. Әуезов Батыс пен Шығыс эдебиетінің 
арасындағы нағыз дэнекершісі еді. Шынында 
«Абай» сиякты акылды кітапты жазу осындай аса 
зерек жазушының ғана колынан келсе керек» деп 
жазды А. Венцлова («Швитурис» журналы, 1963, 
N912). Ол 1958 ж. 25 шіддеде Ә-ке жазған хатында 
эпопея туралы ойларын ашык бідціріпті: «Бірінші 
кітапты бұдан бірнеше жыл бұрын окыдым, бұл 
маған ете күшті эсер етті. Әлемдік эдебиет сыны 
Сіздің кітабыңызды «Будденброктармен», «Фор- 
сайттар туралы жырмен», «Тибоның отбасымен» 
эсте салыстыра алмаса керек, өйткені сіз элі ешкім 
соншалыкты терең эрең шеберлікпен суреттеп 
көрмеген, мүлде баскаша жағдайда ез халкыңыз- 
дың тамаша панорамасын жасадыңыз. Міне, 
Сізден екінші кітап та кедді, енді екеуін де кайта- 
дан окып шығамын» деп, жүрек сезімін жасыра 
алмаған. Бұрынғы Кеңес Одағы кезінде Ә-тің шы- 
ғармалары Литвада кеңінен насихатталды. Лит
ван окырмаңцары «Абай жолы» романының екінші 
аудармасымен кайта танысты. 1960 ж. эпопеяның
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жаңа аудармасын Бружас пен А. Вайчюнас (1-кі- 
тап), К. Янкаускас (2-кітап) жасады. Сондай-ақ 
литван окыріиандары қазақ жазушысының «Өскен 
өркен» романын (1969, аударған П. Кежинайтис), 
«Қараш-Қараш оқиғасы» повесін (1963, аударған 
И. Стонис) өздерінің ана тілінде оқыды.
Ә. кезінде бурынғы Одақтағы барлық елдердің 
әдебиеттерінің өсу, даму процестерін танып-білуді 
өзінің міңдеті өтіп қойды. Жалпы оқушы жұртшы- 
лықты патриоттық бағытта, кеңес халықтарына 
достық бағытта тәрбие беру ушін туысқан елдері- 
міздің ой мәдениетімен жақсы танысуды мақсат 
түтты. Осы орайда жиі-жиі мақалалар жазып, әде- 
биеттердің қарым-қатынастарын, бір-бірімен жа- 
қын араласуын мәселе етіп көтерді. Балтық бойы 
елдерінің де әдебиеттерін оқып-танысып, келелі 
ойлар айтты. Мысалы, Литваның улы ақыны К. 
Донелайтистің мұрасы сол дәуірдегі саяси-қоғам- 
дық мәдениетті жайлардың айнасы, Литва әдебие- 
тінің ірге тасын қалаушы деп, жоғары бағалады. 
Әсіресе оның «Жыл маусымдары» поэмасын 18 
ғасырдағы Литва шаруаларының тыныс-тіршілігін 
көрсеткен кең тынысты, эпостық көркем шығарма 
деді. ¥лы жазушы Балтық бойы елдеріндегі де- 
мократиялық-реалистік әдебиеттің өсу жолына ай- 
рықша көңіл бөлді. Литваның осы бағыттағы ірі 
қайраткерінің бірі Юлия Жемайтенің шығармала- 
рына баса назар аударып, оның туындыларында 
алпауыттар мен дінбасылардың бейнелері қатты 
әшкереленгенін, шаруа тіршілігінің ауыртпалығы 
мен қараңғы куні қатал сыналғанын атап көрсетті. 
Жемайте реализмінде сентименталдық сипаттар, 
оның ішінде халықтык, қасиеттері ерекше орын 
алады деп, «Балалар», «Әулие юргиске құрбандық» 
сынды әңгімелерін айрықша бағалады. Литва ке- 
ңес жазушыларынан 1931 ж. буржуазиялық өнер 
«жолынан туңіліп, ескі байланыстарын узіп, про
летариат әдебиетінің негізіне» ауысқан ақын Са
ломея Неристі бөлекше атады, Оның жаңа бағыт- 
тағы ахын екенін танытқан «Көсем туралы» поэма- 
сы, Отан соғысы тақырыбына арналған «Ленин 
өлмейді», «Сталинград тубінде», «Мария Мельни- 
кайте» СИЯК.ТЫ өлеңдері өзгеше көркемдік, идея- 
лык сапаға жеткен деді. Ал проза жанрының уста- 
сы П. Цвирканың «Депутат», «Булбул», «Сую» де
ген әңгімелерінің шебер жазылғанына суйсініс 
білдірген (М . Ә у е 3 о в, 12 томдық шығармалар 
жинағы, 1969, 12-том, 198-200-беттер).

Й. Скпотаускас.
ЛОМИДЗЕ Георгий Иосифович (1914-1999), гру
зин әдебиет зерттеушісі. Филология ғылымының 
дохторы (1960), профессор (1965), КСРО ҒА-ның 
корреспондент мушесі (1972). Негізгі еңбектері 
әдебиеттану мәселелеріне арналған. «Әдебиеттегі 
социалистік реализм жөніңде» (1952), «Бірлік және 
әралуандык» (1957, 1960), «Жаңалык мәселелері» 
(1964), «Толғаныстар, бағалар, таластар» (1970), 
«Қаһармандыктың кайнар көзі» (1985) т. б. моно- 
графияларында, «Ленинизм жәнеулттык әдебиет- 
тердің тағдыры» деген монографиясында (1974,
1982) казак жазушыларының, соның ішінде Ә-тІң 
біркатар шығармаларында интернационализм, 
патриотизм такырыптарының калай игерілгеніне 
баға берілген, Ал «СССР халыктары 
әдебиеттерінің шығармашылык байланыстары» 
атты макаласында («Дружба народов», 1960, N°

3) Ә-тің тарихи-революциялык романдарына шолу 
жасаған.
ЛОНДОН Джек (шын аты-жөні: Д ж о н  Г р и ф 
ф и т ,  1876-1916), американ жазушысы. Өршіл 
мінезді, килы-килы окиғаға кумар, табиғаттың 
катал сынағына бетпе-бет келуге куштар кейіп- 
керлерді бейнелеген, жан-жануарлардың өмірін су- 
реттеген («Бөрінің бөлтірігі», «Ак азу», «Тағының 
кудіреті», «Аралдағы Джерри», «Темір өкше») 
кызыкты хикаялы әңгімелер мен романдардың 
авторы. Шығармалары Ә-ке жас кезінде ерекше 
ыкпал жасаған. Ол: «Балалык шағым өткен ауыл- 
дағы өмір, аңшылык сиякты көшпенді елдің серігіне 
айналған етене турмыстың көзге ілінбес нәзік 
сәулелерін толығырак сезінуге септігін тигізді. 
Джек Лондонның адам мен каскыр арасындағы 
жекпе-жегі менің жан дуниемді баурап алғаны 
есімде» деп жазды («Біздің Мухтар», 1976, 345- 
бет). Лондонның «Ак азу» хикаясын казак тіліне 
аударды, ол 1936 ж. «Қасқыр» деген атпен жеке 
кітап болып шыкты. Өнер кайраткерін басты 
кейіпкер етіп алған өмірбаяндык негізде жазыл- 
ған Лондонның «Мартин Иден» романындағы пси- 
хологиялык толғаныстар Ә-тің ерекше назарын 
аударжан, оны реалистік өмірді шынайы бейнеле
ген шығарма ретінде бағалаған.

Н. Жуанышбексв.

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА Карпио Феликс (1562-1635), ис- 
пан драматург!, акын, прозашы. 20-данастамөлең, 
поэма, 2000-нан аса пьеса жазды (оның 500-дейІ 
жарияланды). Жалпы драматургтің пьесалары 
Өркендеу дәуіріндегі испан драмасының класси- 
калык үлгісі болып табылады. «Шөп корыған ит» 
комедиясы казак тіліне аударылып, жеке кітап 
болып шыкты (1949). Ал пьесаға казак тілінде «Қыз- 
ғаныштан махаббат» деген ат койылды. 1961 жыл- 
дан бастап бул пьеса казак театрларыңда койыл
ды. Ә. «Жалпы театр өнері мен казак театры» атты 
макаласында Испанияда «акындык негізі» деп ата- 
лған Лопе де Веганың салт театрын калыптасты- 
рып, ӨЗ елінің өмірімен, салт-санасымен, эдет-кал- 
пымен нык байланыскан реалистік театрды калып- 
тастырғанын жазды. Оны «театр өнерінің, драма- 
шылдык өнерінің тарихында аскар тау сияктанып 
туратын улы турғысы» ретінде атады. 
ЛУКНИЦКИЙ Павел Николаевич (1900-1973), орыс 
жазушысы. «Жастык мекені» (1936), «Ниссо» (W 6) 
романдары, «Таңдамалылары» (1971) т. б. шығар- 
малары жарык көрді. 1935-36 ж. Э-пен бірге Қазақ- 
станды аралады, онымен өмір бойы дос болды. 
«Аяулы жан» деген естелігінде Мухаңмен онымен 
узак жылдар бойына жай ғана көзтаныс емес, жан 
аямас жакын дос болғанын өзіне улкен бакыт са- 
найтынын, ол адамдарды атак, дәрежесіне, ием- 
деніп отырған шеніне карай таңдамайтын, адам- 
гершілік ізгі касиеттеріне карап бағалайтын, ол 
жан баласына әділетсіздік жасап, ауыр сөз айтып 
көрген емес, соғыс жылдарында коршауда кал
ган Ленинградта аштыктан азап шегіп, өлім аузын- 
да жатканында, оны өз уйіне көшіп келуге шакы- 
рып, хат жазғанын, улы капамгердің баска да ба- 
уырмалдык асыл касиетін тебірене есіне алған 
(«Біздің Мухтар», А., 1976, 50-51-беттер). 
ЛУКОНИН Михаил Кузьмич (1918-1976), орыс 
акыны. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1949, 1973). «Өткенге көз тіккен сәуегей» атты 
естелігінде «Абай» эпопеясы -  шығармашылык- 
тың тылсым сырына, өмір мен өлеңнің өзара бай- 
ланысына терең бойлаған туынды, акын мен по-



эзия жайлы әлем әдебиетіндегі ең шоқтығы биік, 
үздік шығарма деп, к.азақтың үлы жазушысыньрң 
талантына тәнті болған.
«ЛУНАЧАРСКИЙ КЛУБЫ», театр. Қазан төңке- 
рісінен бүрын, Ә. Семейде оқып жүрген жылдары 
«Приказчиктер клубы» деп аталған (кейін Абай 
атындағы Семей облыстық қазақ драма театры- 
ның үйі болды). 1914 ж. 25 қыркүйекте Абайдың 
қайтыс болғанына 10 жыл толуына байланысты 
еске алу әдеби кеші осы клубта өтті. Оны 
үйымдастырушы -  Нәзипа Қүлжанова. Кешке Ә., 
Қ. Сәтбаев бастаған қазақ жастары қатысты. Ә- 
ке елден әнші, ақын, өнерлі жастарды әкелу тап- 
сырылған еді. Жас Мүхтар бұл іске жанын сала 
кірісіп, өзіне жүктелген міндеттерді жақсы атқар- 
ды. 1915 ж. «Приказчиктер клубында» «Біржан мен 
Сара» айтысы сахнаға бейімделіп, музыкалы пье
са-инсценировка ретінде қойылды. Бұған 
мұғалімдер семинариясының оқушылары Ә., Ж. 
Аймауытов зор улес қосты. Үлы жазушының 
«Еңлік -  Кебек» пьесасы 1922 ж. 2 айға жуык да- 
ярланып, 20 желтоқсанда осы Луначарский атын- 
дағы театрда қойылды.

А. Болсьнбаева.
ЛУСИС Ян Янович (1897-1979), латыш биологы, 
генетик. Латыш Ғылым академиясының коррес
пондент мүшесі. Латвияның еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері. Петроград университетінің биология 
факультетін бітірген соң, осында оқытушылық 
қызметке калдырған. Соңғы 30 жылға жуық емірін- 
де Латвия мемлекеттік университетінде зоология 
және генетика кафедрасының профессоры бол
ды. 1927 ж. КСРО ҒА ендіргіш куштер женіндегі 
тұрақты комиссиясы Қазақстанның түрлі аймақ- 
тарында кешеңді зкспедициялық зерттеулер жүр- 
гізу ушін уй жануарларын зерттеуге арналған ша- 
ғын мамандар тобын Семей облысына жібере- 
ді.Осы кезде Ленинград университетінде оқып 
журген студент Ә. экспедиция жұмысына басшы- 
лық жасаған профессор, биолог Ю. А, Филипчен- 
коның етініші бойынша, ез аулындағы беделді 
адамдардың атына араб әрпімен хат жазып береді, 
қолдан келген көмектерін аямай, оларға сеніммен 
қарауды өтінеді. Ә. хаты экспедиция мүшесі, жас 
ғалым Л-ке табыс етіледі. Бұл хаттың Семей гу- 
берниясына барған кезде көп көмегі тигендігі және 
Л. туралы Риганың «Знатные» баспасынан 1985 ж. 
шыққан «Я, Я. Лусис. Өмірі мен ғылыми қызметі» 
атты орыс тіліндегі монографиялық кітапта атап 
көрсетілген. Экспедицияның Л. бастаған тобы Се
мей губерниясының Қарқаралы, Шыңғыс өңірлерін 
3 ай бойы аралап, үй жануарларының түрлері мен 
тектерін зерттеген. Ә. хатымен танысқан ел адам- 
дары экспедиция мушелеріне малдарын көрсетіп, 
тексеруден өткізген, жол бағыттарына жен сілтеп, 
келікпен, азық-тулікпен қамтамасыз еткен. Л. ұлы 
жазушының бұл хатын жарты ғасырға жуық уақьп- 
бойтүмардай сақтап, 1977 ж. Ә. мүражайына жібер- 
ген. Ә-тің осы хатының жазылу тарихы жайлы 
семейлік өлке тарихын зерттеуші, әуезовтанушы 
Ғабит Зүлхаров «Кемеңгердің бір хаты» деген ма
кала жазып, «Семей таңы» газетінде жариялады 
(1987, 22 шілде). с.Қорабай.

«ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ», пьеса. К. А. Треневтің Ә. 
аударған 5 перделі драмасы. Шығарма социалистік 
реализмнің үлкен табысы ретінде бағаланған. 
Жан-жақты әлеуметтік-тарихи корытындылар жа- 
саған, революцияның қозғаушы куштерін терең-
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нен түсінген жазушы деп жазды әдеби сында. 
Пьесаның негізгі кейіпкері -  ауыл мүғалімі Лю
бовь Яровая. Оның офицер күйеуі ақтар жағына 
шығып, екі үдай, ауыр күй кешеді. Пьесада осы 
әйелдің қиындығы мен бұралаңы мол емірі сурет- 
телген. Таптық түсініктерін жеңіп, революция жо- 
лына түскен әйелдің тағдыры тек әлеуметтік түрғы- 
дан ғана берілмеген, жан дүниесі, отбасының та- 
лас-тартысы терең ашылған. Пьеса еркін, көп эпи- 
зодты күрделі композициясымен, тақырып аясы- 
ның кенщігімен, драмалық, комедиялық сахналар- 
дың ауысып келіп отыруымен ерекшеленеді. Ә. 
аудармасында түпнұсқаның көркемдік дәрежесі, 
стилі сақталып, төл шығарманың көркемдік 
дәрежесіне еш нұқсан келмеген.

Р. Ықыласов.
«ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ», спектакльдің қойылымы. 
Ә. аударған К. Треневтің пьесасы. Қазақ драма 
театрының сахнасында 1937 ж. қойылды (режис
сер! -  М. Насонов, суретшілері -  Э. Чарномский, 
Б. Кондоиди). Революциялық романтиканы жет- 
кізу үшін режиссер кепшілік сахналарына ерекше 
көңіл бөлген. Өз ісіне улкен сеніммен карайтын 
комиссар Кошкин талантты Ж. Өгізбаевтың бей- 
нелеуінде барлық ой-арманы революция ісіне 
бағышталған жанның өзі болып шыққан. Ерлі-зай- 
ыпты Яровойлардың саяси көзқарастарының 
қайшылығы ақыры екеуін қарама-қарсы екі жолга 
салып, таптық куреске түсуін Яровая рөліндегі 
X. Дәрібаева, поручик рөліндегі Қ. Бадыров те
рец ашқан. Мұнан басқа койылымға қатысқан Қ. 
Қармысов (Шванде), М. Шамова (Панова), С. Тел- 
ғараев (Пилатов), Қ. Әділшінов (Елисатов), С. Қо- 
жамқүлов (Горнастаев) сияқты актерлер бұрын- 
сонды өздеріне таныс емес типтердің бейнелерін 
сомдаған. Спектакльдің табысты өтуі -  Ә-тің та- 
маша аудармашылык шеберлігінің үстіне, оның 
дайындық жұмыстарының барлық процестеріне 
араласып, пьесаныжан-жақтыталдап, актерлердің 
ез рөлдерін үғып-түсінуге драматург-аудармашы 
ретінде қосқан мол улесіне байланысты болды.

Б, Қүңдакбайүлы.
ЛЬВОВ Николай Иванович (1893-1975), орыс жа- 
зушысы, театр зерттеуші. Өнертану ғылымының 
докторы (1965), профессор (1966). Ә-тің драма- 
лык шығармаларының койылымдарын насихат- 
тауда кеп ецбек сіңірді. Осыған байланыоты 
«Абай» трагедиясы туралы макаласынан бастап
(1945), «Қазак академиялык драма театры» (1957), 
«Казак театры» (1961) деген кітаптарында казак 
драматургінің аударған жене тел пьесаларыныц 
сахнаға шығу тарихынан мол мағлүматтар 
келтірген.
ЛЬЮИС Джордж Генри (1817-1878), ағылшын фи
лософы, журналист. Ол элеуметтану мен психо
логия іліміне ден койды. Ә. езінің абайтану тура
лы жазган ертеректегі макалаларында: «Пэлса- 
фашыл, табиғатшыл білгіштерден Спенсер, Спи
ноза, Льюис, Дарвин, тарихшылардан Дрэпер си- 
якты талайларды окыган» деген (20 томдык шы- 
гармалар жинагы, 1985, 18-том, 93-бет). Алайда 
кецес екіметін ің кысымшыл саясатыныц 
нәтижесінде Л-тің пікірлері теріске шығарылған- 
дыктан, жазушы кейінгі еңбектерінде оның атын 
атамайды.

Т. Журтбай.
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Мағауия Абайулы

МАҒАУИН Мухтар Муқанулы (1940 ж.т ), жазушы, 
әдебиет зерттеуші, ғалым, Қазақстанның халық 
жазушысы (1995), филология ғылымының канди
даты (1967). Университетте оқып журген кезінде 
Ә-тен дәріс алған, 1960 ж. 24 желтоқсан кунгі жа- 
зушының жастармен соңғы кездесуін уйымдас- 
тырған. Кейін бул уйіріиеге Ә. есімі берілді. М. 
қазақ әдебиетінің тарихы бойынша Ә-тің ғылыми 
идеясын жалғастырып, курделі ғылыми еңбектер 
жазды. «Қобыз сарыны» (1968), «Қазақ хандығы 
дәуіріндегі әдебиет» (1990), «Ғасырлар бедері» 
(1991) атты монографияларында қазақ әдебиетінің 
ежелгі тарихы мен жыраулар поэзиясы туралы жаңа 
көзқарасты қалыптастырды. Абайдың ақын 
шәкірттері мен ақындық мектебі, Еуропа, Шьғыс 
әдебиеттерімен байланысы туралы еңбектері соны 
деректер мен тужырымдарға к.урылған. Ақылбай, 
Мағауия, Шәкәрім шығармалары жөніндегі мақа- 
лаларыңца Ә-тің пікірлеріне жугіне отырып, олар- 
дың рухани тамырларының танымдық сипаттарын 
ашты. «Аласапыран» (1981, 1983) тарихи роман- 
диологиясы ушін ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығы 
берілді (1984). Ә. туралы естелігінде (1997) улы 
жазушының устаздык тағлымы туралы ой-толға- 
ныстарын білдірген.

С. Журтбай.
МАҒАУИЯ Абайулы Қунанбаев (1870-1904), Абай- 
дың бәйбішесі Ділдәдан туған 4 улының кішісі. 
М. тідці де, оқу жуйесін де ерте игеріп, меңгеріп 
кетеді, ақындық өнеріне ден қояды. Абайдың өті- 
нуімен Долгополов Мағашқа сын айтқанда: 
«Зейінінде шапшаңдық, бойында талант бар және 
ерекше мейірімді журегі бар. Тек зейін жағынан 
шапшаң алатын, бірақ, тез умытып қалатын кем- 
шілігі бар» деген мінездеме береді. Ал осыны Ә. 
эпопеяның «Ақын аға» деп аталатын нусқасында 
көрсеткен де, кейінгі «Абай жолы» атанған басы- 
лымдарынан алып қалған. М. табиғатында бітімі 
таза, адамгершілігі өте жоғары адам болған. Ол 
Көкбай, Ақылбай сияқты ақындармен жарыса 
ізденді. «Ай жарық, жаздың туні ат терлетіп», 
“Тусімде бугін тунде көрдім духтар» деп аталатын 
шағын өлеңдер жазудан бастап, ақындық қуатын 
белгілі поэмалары -  «Медғат -  Қасым», «Абылай», 
“Еңлік -  Кебекте» танытты. Абай сияқты оның да 
билікке араласқанына жазушы романында кең 
орын берді, дауына дауа тапқандарды көрсетті. 
Ондайлар кетіскенді -  келістірді, қиюсыздың қисы- 
нын таіттырды деп мақтасты. Соны білетін Бошан 
да, Шақантай, Керей де, терістаңбалы Матай да, 
Сыбан да соның алдынан шықпайтын болды. Оның 
куәсі болғандар: “Тобықтьща, қала берсе исі Се
мей дуанында сондайлық кара узіп, жақсы аты 
мейлінше шығып турған кісі Мағаш .. Қаршыға-

дай шағын ғана бойы бар, 
уйдей улкен ойы бар алғыр, 
ақсур Абай баласы Мағаш 
кара узіп, озып отыр. Акты 
бозды айкындап, алға тусіп 
тур» («Абай жолы», «Жутта» та- 
рауы) дегенді айтса, Қара- 
кесектің белгілі биі Қалидың 
алдына тамырлык жолымен 
өкпелесіп екі Уак келгенде, 
оның келісімін алып Мағаш:
«Тамыр болдың -  айтыс жок, 
колдан бердің -  кайтыс жок.
Ендігәрі осыны кағида кылып, 
жол кылсак кайтеді» дейді. Бул -  шындығында 
Абайдың сөзі, екі інісі Смағул мен Оспанның буркіт 
туралы өкпелесуі тусыңца айтыпты. Муны жазушы 
М-ның атына пайдаланып отыр, бул -  Ә-тің шы- 
ғармашылык лабораториясының сыры. Қатпа 
Қорамжанулының деректерінен: «Қысыр сауған 
жылы жазғытурым Мағаш ауру болды. Мартта 
Абай Мағаштың касында боламын деп Акшокыға 
кетіп калды. Майдың 12-де Мағаш өлді. Өлгенде 
өзі касында болды. Сонда Абай «Мағаштың өлімі 
ерлік пен елдікті сынайтын өлім ғой. Ез кунде 
өледі, ер бір кунде өледі» дейді» (№29-папка, 195- 
бет) деген жолдар кездеседі.

Т. Әкім.
МАҒРИПА (М а ғ  ы ш) Сулейменкызы (1873-1896), 
Абайдың улы Әбдірахманның зайыбы. Әбдірах- 
манға 1892 ж. косылады, олар небәрі уш-ак жыл 
отаскан. Олардың Ракима атты кызы Абай кайтыс 
болғанға дейін соның тәрбиесінде болған, Абай 
ушін каншалыкты кадірлі келін екендігі акынның 
оған арнап жазған өлеңдерінен де көрінеді: 
«Әбдірахманның әйелі Мағышка Абайдың айткан 
жубатуы» («Жылағанды токтатып»), «Әбдірахман- 
ның әйелі Мағышка Абай шығарып берген жок- 
тау» («Айналайын кудай-ау»). Әбдірахман Түркіс- 
тан өлкесіне әскери кызметке ауысканда, Мағыш 
онымен бірге келіп Алматьща турған. Көптен нау- 
кас Әбдірахман осында кайтыс болады, суйген 
жарының куйігін көтере алмаған Мағрипа да елге 
келген соң, көп узамай өледі. Осылардың барлы- 
ғын жазушы эпопеясында мейлінше әсерлі турде 
суреттеп жеткізген, Қыз көркі романда әсем мү- 
сінделген: «Қоюлау касы, колаң кара шашы да 
шырайын аша түскен. Шаш реңінен өңі баска, 
үлкен нурлы, сурша көзі бар сулу, сәнді кыз. Үзын- 
дау біткен аппак жумыр мойнында жас сулудын 
біраз толыктығы байкалады. Тамак астында ак 
буғағы бір толкын сәл білінеді. Саусактары сала- 
лы, аппак сүйріктей боп, уштары ушкірлене біткен» 
(«Өкініште»тарауы). Мағрипадан туған Ракима 1924 
ж. дүниеден өткен.

т. Әюм

МАДАНОВА Маргарита Хамиткызы (1961 ж. т ), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (1999), профессор (2000). Шығармаларығ 
орыс және француз тілдерінде жазады. Ғылымк 
еңбектері негізінен әдебиеттер байланысына ар 
налған. «Абай және оның Франциядағы мурагер 
лері» деген кітапты курастырды (1995). Аі 
“Әуезовтің Бальзак еліне сапар шегуі» атть 
зерттеуінде (1997) казак жазушысын францу; 
әдебиетінде насихаттаушы ретінде таныстырған 
Ә-тің кең кулашты, образға бай, уакиғаға толь 
эпопеясын Луи Арагонның француз тілін( 
тәржімелегенін, оны француз окырмандарыныь



қалай бағалағанын жан-жақты талдаған. Ә-тің 
есімі мен оның шығармалары өз оқырмандары- 
ның көкжиегін кеңейтіп, қазақ әдебиетінің абы- 
ройы мен даңқын өсіруге зор үлес қосты деп 
дәріптейді ұлы суреткерді (63-бет).

С. Майлыбаева.
МАДИЕВСКИЙ Абрам Лейбович (1924 ж. т ), 
режиссер, ұстаз. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығы- 
ның лауреаты (1967), Қазақстанның еңбек сіңірген 
өнер қайраткері (1961), доцент (1969). Т. Ахтанов- 
тың «Сеуле», Ш. Айтматовтың «Аңсаған менің 
әнімсің» (сахналық жүйесін түсірген -  Қ. Нурма- 
ханов), К. С. Симоновтың «Келер кезек», Ә-тің 
«Қарагөз», Ә. Тәжібаевтың «Кеңілдестер», 
У. Шекспирдің «Отелло», А. С. Пушкиннің «Шағын 
трагедиялары», Ә. пен Ә, Әбішевтің «Намыс гвар- 
диясы», Ә. пен Л. С. Соболевтің «Абай» қойы- 
лымдарын жарыққа шығарды. Ол қазақ театры- 
ның репертуарында Ә. пьесаларының берік орын 
алуына ерекше көңіл бөлді.

Б. Құндак,байут.
«МАДИЯРҒА ЖАУАП», жазушының мақаласы. 
«Қазақ тілі» газетінің 1922 ж. 14-ші қазан айын- 
дағы санында жарияланған. Сол жылы «Қазақ тілі» 
газетінің бетінде Мадияр деген азаматтың (Дула- 
тов Міржақыптың бүркеншік аты) «Қазақ елі қор- 
лықта» атты келемді мақаласы басылған. Онда 
өкімет ісіндегі уақытша қиындықтарға байланыс- 
ты ел арасыңдағы шетке шыққан жеке-жарым кез- 
дейсоқ фактілерге сүйеніп, «қазаққа барар жер, 
басар тау қайда екенін білмедік» деп жаңа екіметті 
сынап, ұшқары пікірлер айтылған. Бұл мақалаға 
және оған іле-шала жарияланған осы іспеттес ма- 
қалаларға қарсы Ә. осы мақаласын жазған. Автор 
онда өкімет жұмысының реттеліп, қалыптасаты- 
нына сенім білдіріп, басу айтқан.

С. Майіыбаева.
МАДИЯР Түсіпұлы (1865 -  е. ж. б.), Абайдың за- 
мандасы, жазушының «Абай жолына» мол дерек 
берген адам. Абайға жақын жүрген, сондықтан 
кеп білген. Ә-ке аса қажет деректерді айтып бер
ген. «Тәкежан жылқысы алыңды, онда Күнту -  бе
лые. Бір қос жылқыны алып кеп, Кішекең қырып 
тастаған. Біздің ауылда старшын бар еді -  соның 
қатыны қуғын кеп теріні тапқанда, Абай аулынан 
қуыса келген шенеунікке үйдегі журналды дар ай- 
ырып алып шығып: мынау отырған кісің жыртты, 
бір аталас боламыз, таңбамыз бір, ат өзімдікі деп 
алғызбай қояды. Мен Жігітекпен бірге аттанғам» 
(№29-папка, 201-202-беттер) деп басталатын 
әңгімелері де романға жол тапқан. Семей қала- 
сындағы билер алдында жүгіністе Базаралының 
«Құнанбай баласының аты, асы көп, ақшасы мол. 
Қудайдан туды ма деп тіксініп жүр едіңдер» деген 
сөзін де М. айтқан. Оларды жазушы романына 
езгертпей пайдаланды. Абай өмірінің соңғы кезін 
еске алғаңца: «Мағауия елгеңде 100 қаралы кісі ат 
қойып бардық -  ылғи Кішекең. Көрісейін деп ек -  
рең бермей қойды. Болмаған соң, қайта орныма 
барып отырдым» (305-бет) депті. .

/. О/С/М.

MA3MVH МЕН ТҮР, көркем шығарманың міндеті 
мен мақсатына тікелей қатысты термин. Мазмун -  
көркемдікпен суреттелген шындық пен оған жазу- 
шының берген бағасы, ал тур -  көркем бейнелеу- 
дің жинақталған жуйесі, ол мазмүнды айқындай- 
ды. Сондықтан мазмұн мен түр бір-бірімен жым- 
даса бірігіп, бірін-бірі жузеге асырғанда ғана, көр- 
кем шығарма туады. Мазмұн түрден басым бола-
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ды. Ә. ез туындыларыңда мазмун мен түрді шебер 
қиюластырып, аса қунды шығармалар жазды, кеп- 
теген зерттеу еңбектерінде салиқалы ойлар, келелі 
пікірлер айтты. «Абай (Ибраһим) Қунанбайұлы 
(1845-1904)» атты монографиясында: «Абай әдде- 
неше жаңа шумақты, жаңа ырғақ, уйқасты, будан 
бурын болмаған тур, стильдер» туғызды десе, тағы 
бірде Абайдың поэзияға «эстетикалық жаңа прин
цип» жариялағанын, «іші -  алтын, сырты -  куміс 
сөз сарасын» айтып, түр мен мазмун мәселесіне 
өз көзқарасын білдіргенін жазады. Сөйтіп ол 
«Турден мазмун қымбатырақ, бағалырақ дегенді 
анық танытады», осыдан барып улы ақынның тол- 
ғаулы ойы философиялық биікке өрледі дейді,

Н. Акбай.
МАЙБАСАР Өскенбайулы (1812 -  ө. ж. б ), жазу- 
шының кейіпкері. Қунанбайдың Таңшолпан деген 
тоқал шешесінен туған інісі. Оның сайқымазақ- 
тығы, сотқарлығы, урдажық қылығы емірде қалай 
болса, М. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясында да со- 
лай суреттелген; сотқарлығының, көзсіздігінің ар- 
қасында қылмысқа да тартылған. Романда М. өзін 
Қунанбайдан кейінгі үлкені санап, өктемдік қимыл- 
дарға бара беретіндігі суреттеледі. Балқыбек си- 
язында ол ішінен: «Болыс жастар болса, терт ары- 
стык жиыны тебе билікті Тобықтыа уйғарса, енді 
оны Өскенбай баласы алмай, кім алады? Бул ор- 
таға ондай дәреже келсе, тебе би ендігі Ырғыз- 
байдың үлкені -  мен болмай, кім болады?» 
дегенді ойлайды («Абай жолы», 1997, «Тарауда» 
бөлімі, 205-206-беттер). Бірақ Абай тебе билікті 
Ырғызбайға емес, езге атаның баласына алып 
береді. Буған М.: «келіп турған бақты басқа тепті, 
шайқы-бурқы дуанаша шаша салды» деп күйінеді. 
Қай қырынан болса да, М. -  жарқын суреттелген 
кейіпкерлердің бірі.

Т. Әкім.
«МАЙДАҒЫ ОЙЛАР», жазушының мақаласы. 
«Социалистік Қазақстан» газетінің 1956 ж. 1 ма- 
мырдағы санында жарияланған. 1 мамыр мейра- 
мына арналған, Ә. шығармасын; «Жарқын жолды 
еңбек еліне жарық жузді Май келді» деп бастап, 
бул айтулы датаның Кеңес Одағын мекен еткен 
барлық халықтар мен улыстар ушін «шат шуғыла- 
лы мереке мейрамы» дейді. Мерекеге арналған 
урандардың ең басты тармақтарына жеке тоқта- 
лып, мен-маңызын ашады. Соғысты болдыр- 
мауға, халықтар достығы мен бейбітшілікті ны- 
ғайтуға шақырған уранды «біздің Отан қуатының, 
еділдігінің, достық ниетінің шындық айғақтары» 
деп біліп, социалистік енеркәсіп пен ауыл шаруа- 
шылығы қызметкерлеріне, медениет қайраткерле- 
ріне арналған тың урандарды «алға бастар асыл 
атойлар» ретінде қарастырады. Қазақстаңда кун 
санап керкейіп, дамып келе жатқан мәдениет жай- 
ына кеңірек тоқталып, оның одақ, елем деңгейіне 
белгілі болғандығын әңгіме қылады, алдағы 
уақытта да едебиет пен өнер саласында осы 
үрдістен танбай, заман талабына сай жаңа қар- 
қынмен табысты еңбек ету қажеттігіне кеңіл ауда- 
рады. Осы орайда медениеттің ер саласының 
межесін айқындап, соны ғылыми еңбектер, еңсесі 
биік, сапасы зор, керіктілігі көңіл қуантар роман 
тусын, зор сапалы пьесалар сахнаға шықсын, ха- 
лық талабына сай айтылған ән, жазылған жыр, 
поэмалар кебейсін деп тілейді, жаңа мазмунды.
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көпшілік көңілінен шығарлық опералар, киносурет- 
тер, спектакльдер тууын, соған орай артистер еңбегі 
көруші жұртшылығын қуантсын дегенді міндет етіп 
қояды. «Қазақстан суретшілері биік фантазиясы- 
мен, өнерлі шебер композициясымен... өскелең 
шеберлік тапсын» деп тілек айтады.

Н, Жанакова.

МАЙЗЕЛЬ Любовь Яковлевна (1908-1978), актри
са. Қазақстанның халық артисі (1955). Ол 1925-28 
ж. Харьковтың Пролеткульт театры студиясында 
оқып, актерлік қызметін сонда бастаған. 1933 ж. 
Қазақстанға келіп, орыс театрының труппасына 
қабылдаңды. Мунда көптеген рөлдер ойнап, өзінің 
шеберлігін танытты. Ә-тің пьесаларында өзінше 
қызық бейнелер жасаған. «Түнгі сарынындағы» ке- 
дей қызы Сәруар, соған қарама-қайшы болыс 
келіншегі Жузтайлақ, «Қарақыпшақ Қобыланды- 
дағы» Көклан, «Абай» трагедиясындағы Қаныкей 
рөддері -  улкен шығармалық табыстары. Ол өткір 
мінезді, ішкі тартыс пен психологиялық толғаныс- 
қа, шытырман әрекетке құрылған бейнелерді Т е 
рек меңгерген.

Б. Қщаак.байулы.
МАЙКӨТ (1824 -  ө. ж. б.), ірі импровизатор ақын. 
Қазіргі Жамбыл облысының Қаратау өңірінде өмір 
сурген. Жетісу мен Сыр бойындағы белгілі ақын- 
дардың бірі. Қулыншақ, Сүйінбай, Майлықожа, 
Бақтыбай, Түбек, Мәделіқожа т. б. акындармен 
айтысқа тускен. Жыр алыбы Жамбыл М-ті ұстаз 
тутқан. Шығармаларын ауызша орындап, хаатқа 
тусіріп отырмағандықтан, көбі жоғалып кеткен. 
Ғылым академиясы кітапханасының қолжазба 
корыңда «Саржан болысқа айтқан жыры», «Сары- 
бай асында айтқан құттықтау толғау» және Құла- 
наян Құлмамбетпен, Қазанғаппен т. б. акындар
мен болтан айтыстары сакталған. М-тің айтыскер- 
лік стилінің басты ерекшелігі -  халықтың тұрмы- 
сын, әдет-ғурпын, шаруашылық әрекеттерінен мол 
мәлімет беруінде. Ақын өзінің Құлмамбетпен айты- 
сында сол кездегі қазақ халқының шаруашылық 
әрекеттерінен аз орын алатын егіншілік кәсібін жыр 
еткен. Бұл -  дәстүрлі қазақ айтыстарыңда сирек 
кездесетін тақырып.
Ә-тің «Айтыс өлеңдері» атты еңбегінде арнайы 
кеңірек талданғаны -  М. пен Қулмамбеттің айты- 
сы. Айтыста Құлмамбет дәстүрлі мал шаруашылы- 
ғын дәріптеп, егіншілікпен айналысқан М. елінің 
тірлігін мінейді. Айтыстың бул сипатына Ә.: «Қул- 
мамбеттің «бетке салық» қылып отырғаны шыңдық 
болсын, бірақ тіршіліктің қамыңда журген еңбекші 
едцің көрінісі мін ететін көрініс емес. Онда еңбек 
туғызған көптеген касиеттер бар» деп, М-тің «осал» 
жерін ақтап шыққан. Сондай-ақ автор М-ті үнемі ірі 
айтыскер ақыңдардың қатарына косады.

М. Жармүхамедулы. 
МАЙҚАНОВА Сәбира (1914-1995), актриса. КСРО
(1970) және Қазакстанның (1958) халық артисі. 1932 
ж. Қазақ драма театрының қурамына қабылдан- 
ды. Мунда дара талантымен танылды. Ә. шьғар- 
малары бойынша қойылған бірнеше спектакльдер- 
де ойнады. 1941 ж. драматургтің «Сын сағатта- 
сында» (режиссері -  А. Токпанов) шахтер кызы 
Мәрияштың төзімділігі мен аңқылдаған жайдары 
мінезін нанымды бейнеледі. Одан кейін Қ. Бады- 
ров пен Я. С. Штейннің режиссерлігімен қойылған 
«Қаракыпшақ Қобыланды» спектакліндегі (1946)

Көкланды Көбіктін ің  
адал қулы әрі жауыз- 
дықтың символы ретін- 
де көрсете алды. 
«Абай» романының ин- 
сценировкасы бойын
ша (режиссерлері -  
Ш. Айманов пен Я. С. 
Штейн) сахнаға шыққан 
спектакльде (1949) 
Абайдың анасы -  Үл- 
жанды ақылды да мей- 
ірімді, баласының руха- 
ни тәрбиешісі етіп көр- 
сетті. «Қарагөз» тра- 
гедиясындағы Маржан 
бәйбіше (1963, режис
сер! -  А. Л. Мадиев- 
ский) М. ойынында 
өзіндік ерекшелігімен 
дараланды.

Б. Нүрпейісова.

“Қарагөз” спектаклі.
С. Майқанова 

Маржанрөлінде. 1963.

МАИЛИН Бейімбет ( Би му х а ме т )  Жармағамбет- 
улы (1894-1938), жазушы, ақын, драматург. «Мыр- 
қымбай» циклындағы өлеңдері кезінде ерекше 
назар аударды. Оның қыруар әңгіме-повестері 
Майлинге ғана тән өзгешелікті, әрі қарапайым, 
әрі шеберлік улгілерін танытты. Қазақ драматур- 
гиясын дамытудағы алатынорны ерекше, ірілі-усақ- 
ты 30-ға жуық пьеса, либретто, киносценарий жа- 
зыдды. Ә. өзінің «Жаксы пьеса -  сапалы әдебиет 
белгісі» деген мақаласында Майлин драмаларын 
тадцай отырып, кейіпкерлерін жік-жікке бөліп тал- 
дайды, әрқайсысының көркемдік ерекшеліктеріне 
баға береді. Ал М-нің әңгімелерінде терең шын- 
шылдық бар, адам бейнесі, қарым-қатынастары 
әрдайым нанымды боп шығады, және бул шығар- 
малардың түр үлгісіңде дөңгелек келген тутастык 
айқын аңғарылады деп жазды («Социалды Казах
стан», 1934, 28 сәуір).

Т. Түрғанбаев.

МАЙЛЫБАЕВА Санагүл Көлбайқызы (1952 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. 1996 ж. «М. О. Әуезовтің «Абай 
жолы» эпопеясындағы пейзаж» тақырыбында кан- 
дидаттық диссертация қоріғады. Ғылыми еңбек- 
тері: «Көне жазу купиясы» («Лениншіл жас», 1983, 
9 желтоқсан), «Әуезов әңгімелеріндегі пейзаж» 
(«ҒА хабарлары. Тіл әдебиет сериясы», 1986, 6 нау- 
рыз), «Абайтанудан жарияланбаған материалдар» 
(рецензия; «Алматы акшамы», 1988, 30 шілде), «Та- 
биғат сырына жетік суреткер» (М. О. Әуезов және 
қазіргі әдебиет», А., 1989), «Абай жолы» романын- 
дағы табиғат көріністері» («ҒА Хабарлары. Тіл әде- 
биет сериясы», 1996, N93) т. б. М. Әуезов -  пейза
жист» атты (2007) зерттеу еңбегі жарық көрді. Бу- 
ларда Ә. шьғармаларындағы табиғат көріністері- 
нің колдану жолдары мен ерекшеліктерін арнайы 
талдаған, шығармаларының фольклормен байла- 
нысын да қарастырған. Көркем шығармада пей
заж жасаудағы шеберліктің әсерін әлем әдебие- 
тіндегі үлгілермен салыстырып зерттеген.

А. Бопсьнбаева.
МАЙМУЛОВ Сулеймен (1932 ж. т.), қырғыз акыны, 
аудармашы. Қазак прозашыларынан Ә-тің шығар- 
маларын аса кадыр тутады, суйіп окиды. Казак- 
тык классик жазушысына арнап «Дедік бе Муха»
(1965), «Арман орындалмады» (1969), «Тек өзік» 
(1975), «Мухтар Әуезовке» (1980) деген жырларык 
жазды. Сондай-ак «Әуезов Мухтар Омарханулы»,
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Б. Ж. Майлин. М. Малдыбаев.

«Үш салыстыру» (екеуі де -  1997) мақалаларында 
қазақ қаламгерінің қырғыз әдебиетіне сіңірген 
еңбегін жоғары бағалаған. Мұхаңның қарындасы 
Гүлнар Омарханованың «Азапты жылдар» («Эркин 
-  Too» газеті, 1997, 10 қыркуйек) және куйеу ба- 
ласы Әмен Әзиевтің «Сурет сыры» («Республика» 
газеті, 1997, 23-29 қыркуйек, 7-13 казан) есте- 
ліктерін қырғызша тәржімалап жариялады.

Ч. Жумагүлов.
МАЙОР Федерико Сарагоса (1934 ж. т.), ғылым 
жене мэдениет қайраткері, ақын. Мамандығы -  
биохимик. 1987-2000 ж. ЮНЕСКО-ның бас дирек
торы болды. Ғылыми-мәдени әкімшілік жумыспен 
катар шығармашылықпен шұғылданады. Қазақ 
өнері мен мәдениетінің, әдебиетінің дүние жүзіне 
танылуына ерекше еңбек сіңірді. Абайдың туғаны- 
на 150 жыл толуына орай өткізілген мүшелтойдың 
ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтуіне тікелей ат са- 
лысты. Ақынның туған жеріне барып, тағзым етті, 
баяңцама жасады. Ә-тің туғанына 100 жыл толған 
мерейтойының да ЮНЕСКО деңгейінде аталып 
өтуіне айтулы улес қосты. ЮНЕСКО-ның Париж 
қаласындағы штаб-пәтерінде Ә-ке арналған салта- 
натты кешті ашып, кіріспе сөз сөйледі. Өлеңдері 
1997 ж. казак тілінде кітап болып шыкты. Қазак 
мәдениеті мен әдебиетінің дүние жүзіне танылуына 
және улттар арасындағы рухани келісімді нығай- 
туға коскан еңбегі ушін Қазакстан Республикасы 
Президентінің арнайы сыйльгына ие болды (1995).

М. Маданова.
МАЙТАНОВ Бакытжан Қауасханұлы (1952 ж. т.), 
әдебиеттанушы, ғалым, Қазакстан Жазушылар 
одағының мушесі. Филология ғылымының докто- 
ры (1990), профессор (1994). «М. Ауэзов в воспо
минаниях современников» атты кітап туралы («Жа- 
лын», 1973, N9 2), «Өскен өркен» романындағы жа- 
стар өмірі» («Қазакстан мектебі», 1977, N°7), «Су- 
реткер шеберлігі» («Социалистік Қазакстан», 1987, 
23 тамыз), «Үлы эпопеядағы жан сырын талдау» 
(«Жұлдыз», 1993, N911), «Абай жолы» романындағы 
психологизм» («ҚазМУ-дың Хабаршысы, филоло
гия сериясы», 1995, №3) «Ең керекті шарт -  акжу- 
ректі ерлер» («Егемен Қазакстан», 2002, 28 кыр- 
күйек») т. б. макалаларында Ә, шығармаларын- 
дағы стиль даралығы мен каламгер тулғасын айк- 
ындау тұрғысында ой козғайды. «Мухтар Әуезов 
-  суреткер» деп аталатын монографиясында жа- 
зушының «Абай жолы» эпопеясында усталған пси- 
хологиялык туғырнамасы, кеңестік пен уакыт 
аясындағы тартыстың мәдени-этникалык тамыр- 
лары, кескіндеу өнері, ішкі монолог сиякты жете 
зерттелмеген мәселелер талданған. М. 1998-2000 
ж. «Әуезов уйі» ғылыми-мәдени орталығының 
меңгерушісі болды. 2000 жылдан орталыктың 
ғылыми такырыгггарының жетекшісі. Ә-тің50том-

дык академиялык жинағының редакциялык кеңесі 
төрағасының орынбасары. ҚР ҒБМ-нің Ш. Уәли- 
ханов атындағы сыйлығының иегері (2004). 
МАКОВЕЦКИЙ Петр Емельянович (т.-ө. ж. б.), 
жазушының кейіпкері. Саяси көзкарастарына бай- 
ланысты Семейге ауып келген С. Гросс, А. Блек, 
А. Леонтьев, Н. Долгополов, Е. Михаэлистермен 
достык карым-катынаста болтан. Семей каласы- 
НЫҢ бітістіруші судьясы, облыстык статистика ко- 
митетінің мүшесі кызметін аткарған. Қазак жерін 
басып алуды өрістету жөніңцегі отаршылдық сая- 
сатты жанын сала колдаумен катар, казактардың 
кукьғын зерттеумен шұғылданған. Өйткені казак- 
тын жеті жарғысына негіз болтан заңдарды алды- 
мен арабтар кудалап, сыртка тебе алмай, казак- 
тардың арасында шаритат заңын орныктыра ал- 
матан еді. Қазак заңын колданудан шытармайын- 
ша, оны Ресей империясының заңының енгізе ал- 
масын білгендіктен, М. казак заңын зерттеп-біліп, 
танып, содан кейін іске асыру максатын койды. 
«Қыртыздардың заңдык әдет-түрыптарын окып- 
үйренуге арналтан материалдар» деген кітапты 
(1886) Гросс, Блек, Леонтьевтармен бірігіп жаз- 
ды. Қажетті деректерді жинау үшін ол Абай аулы- 
на бартан. Бул арада Абай көп акыл-кеңесін бер- 
ген. Ә. «Абай жолы» эпопеясында М-ді уезд бас- 
тыты Андреевтің прототип! етіп алып, көптеген іс- 
әрекеттерін аса шеберлікпен бейнелеген.

Т. Әкім.
МАҚТЫМҚУЛЫ (лакап аты -  Фраги; 1730-1780), 
түрікменнің классик ақыны әрі ойшылы. Өлеңде- 
рінде халыкты бірлікке, елді жаудан кортаута ша- 
кырды, тотышарлыкты, алауыздыкты сынады, ма- 
хаббатты, суйіспеншілікті дәріптеді. «Түрікмен 
татдыры», «Елмекен», «Керек-тІ», «Болмаса да», 
«Тау сапар», «Жолдас болтан», «Ауыз айтса», «Бел- 
гілі», «Ел жақсы», «Сүйдім сені», «Нұр түспес», «На
лу», «Өкінішпен өтіпсің» т. б. өлеңдерін жазды. 
«Таңдамалы өлеңдері» казак тілінде бірнеше рет 
жарық көрді (1947, 1959, 1968, 1983). Мухаң М. 
шытармасының Орта Азия халыктарына кеңінен 
тарап, олардың әдебиеті мен мәдениетіне игі ык- 
пал еткенін жазды («СССР халыктары өде- 
биеттерінің өркендеуі»),

Н. Ерсарыулы.
МАЛДЫБАЕВ Мустакым (1882-1927), мұталім, 
алаш зиялысы. Қайырымдылык, әдебиет-поэзия 
сауык кештерін СемейдегІ казак зиялылары және 
окушы жастарымен бірігіп ұйымдастырута ат са- 
лысады. Петроградтаты мусылман лазарет! мен 
мұктаж казак окушыларына арнайы көмек ретінде 
1915 ж, 13 акпанда Семейд!ң «Приказчиктер клу- 
бында» Нәзипа Қулжанова мен оның жубайы Нур- 
талимен б!рге ұлттык кайырымдылык кеш!н 
ұйымдастыртан. Бұл кеште Р. Мәрсеков, Ж. Айма- 
уьггов, Т. Жомартбаевтар баяндама жасап, айтыс 
сахнасы көр!н!стер!н ойнаса, такпак айткан Қ. Сәт- 
баевпен, Мустакыммен бірге окушы, жас Мұхтар 
дакатысты. М. бұлкештеЫ. Алтынсаринн!ңөсиетін 
сахната шытып айтты. Ол туралы өзі «Айкап» бе- 
т!нде хабарлама-макала жариялатан. М. Алаш пар- 
тиясының Семей облыстык комитетін!ң белд! мү- 
шес! болып, жалпы гілаш жолында көптеген иг!л!кт! 
жумыстараткарды. Осында Ә-пен танысып, ортак 
!ске б!рге араласты. Оның үст!не М. Семейде ел 
көз!не түскен, баспасөз бетінде сын-п!к!р айтыл-
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ған екі оқулықтың авторы. Олар: «Ең жаңа әліппе» 
(Уфа, 1912) және «Оқу кітабы» (Семей, «Ярдам» 
баспаханасы, 1912).

М. Әбдеш.
МАЛҚАРОВ Омарбай (1908-1993), ақын. ҚазПИ 
жанындағы жумысшы факультеты (1936), Алматы 
мемлекеттік екі жылдық мұғалімдер институтын 
(1938) бітірген. Өлең, дастандар жинақтарында 
Оңтустік елі мен жерінің алуан тақырыптарын жыр- 
лады. Оңтустік Қазақстанды 1960 ж. аралығыңда 
Ә-пен сапарлас болып, бірге журген.

Р. Бердібай.
МАМЫРАЕВ Бейбіт Баймағамбетулы (1957 ж. т.), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (1999). Ғылыми-зерттеу еңбектері казак 
әдебиетінің тарихы мен әдебиеттер байланыста- 
рын зерттеуге арналған. Ә-тің 100 жылдык мерей- 
тойының ғылыми шараларын уйымдастыру ісіне 
басшылык жасап, ҒА-ның жалпы жиналысы мен 
«М. Әуезов және XX ғасырдағы әлем әдебиеті» 
атты халыкаралык конференцияның материалда- 
ры топтастырылған «М. Әуезов -  XX ғасырдың улы 
жазушысы және гуманисі» деген жинакты (1997) 
курастырды. Ә-тің Ресейде өткен күндеріне каты- 
сып (1997, мамыр), Санкт-Петербургте болтан ха
лыкаралык ғылыми конференцияда «М. Әуезов 
және әлем әдебиеті» деген такырыпта баяндама 
жасады. «Мухтар Әуезов -  әдебиет тарихшысы» 
деген макаласы Анкарада улы жазушыға арналып 
шыккан «Білге» жинағында (1998, N»18, 23-25-бет- 
тер), «М. Әуезов кітаптарының тағдыры оңай бол
тан жок” атты макаласы «Deutsche Allgemeine Zei- 
tung» газетінде неміс тілінде жарияланды (1997, 20 
кыркуйек). Семейде еткізілген «М. 0. Әуезов -  
улы суреткер және ойшыл» атты республикалык 
ғылыми-теориялык конференцияда «М. О. Әуезов- 
тің 20-30-жылдардағы ғылыми мурасынан туын- 
даған мәселе» деген такырыпта баяндама жасап, 
бул еңбегі осы мэслихат материалдары жинагын- 
да басылды (1997, 78-81-беттер).

С. Қорабай.
МАНАБАЕВ Акылбек (1934-1984), акын, журна
лист. Ә-ТІҢ өмірі мен шьгармашылыгы туралы кеп- 
теген макалапармен катар «Эуезов ашкан Амери
ка» («Анама хат», 1986) атты келемді дастан жаз- 
ды. «Дана Мухтар» (әні -  Т. Райымовтікі) атты әннің 
СӨЗІН жазды.
«МАНАС», кыргыз халкының эпосы, Ә. зерттеген. 
Дуние жүзі фольклорында көлемі жағынан тең- 
десі жокжыр. Көркемдігі жағынан кейбір бөлімдері 
кәсіби жазба әдебиет улгілерінен асып түседі. 
Бірнеше нускалары бар. Негізгілері -  Сағымбай 
Оразбайулы мен Саякбай Қаралаев нускалары. Әр 
нускаларындағы елең жолдарын салыстыра, 
бірімен-бірін толыктыра есептегецде миллион же
лта жуык. Сатымбай нускасы 260 мың жол шама- 
сы. «М.» туралы алташкы деректер Ленинград уни- 
верситетінің кітапханасында сакталтан. Эпос Ма- 
нас образының төңірегіне топтастырылган бірнеше 
эпикалык жырлардың тутастануынан тутан: «Ма- 
нас” , «Семетей», «Сейтек» атты үш бөліктен тура- 
ды. Әр бөлік бірнеше тарауларта белінген. «Мана- 
стың» жеке тарауларын жырлайтын орындаушы- 
ларды шала манасшылар (жомыкшылар), 3 бөлігін 
толык орындаушыларды натыз манасшылар деп 
айтады. Толык айтып шытута алты ай уакыт кетеді

«Манас» эпосына арналган конференцияда.
Бішкек. 1952.

Ә. «Манастың» ең келемді нускасын Саякбай Қара 
лаевтан жазып алтан. Қазак манасшылары да бол 
тан: Жамбыл, Майкөт, Қулмамбет, Сүйінбай т. б 
акындар жырлатан. Кенен Әзірбаевтан «Көкетай 
дың асы» тарауы жазып алынтан.
Ә. «Манасты» зерттеумен Ташкенттегі Орта Азиі 
университетінің аспирантурасына түскен кездеі 
(1928-1930) айналыса бастатан. 1930 ж. маусык 
айыңда Фрунзеге тылыми іссапарта барады. Осы 
дан бастап Әуезов казак, орыс тілдеріңде Мана< 
такырыбына тылыми макалалар жазады. Осы жыль 
Таластаты Манастың күмбезіндегі кене жазулар 
дың әлі өше койматан кейбір жерлерін койьл 
дәптеріне көшіріп алады. 1936 ж. «Қазакәдебиеті' 
газетіңде «Қыргыз дастаны -  «Манас» атты мака 
ласы шыкты. Макала 1935 ж. Фрунзеде желток 
санның аяк кезінде еткен «Манаска» арналтан жи 
ыннан кейін жазылтан. Макалада жиынның пай 
далы жатына токталып, Сатымбай нускасының жа 
зылу жайына, жомыкшы Сатымбай мен жазыг 
алушы муталім Әбдірахмановтың еңбегіне жота 
ры бата береді. 30-жылдары тек Сатымбай нуска 
сымен тана таныс болтандыктан, биліктік, пантур 
кистік, ултшылдык, діншілдік эсер бар дейді. 193( 
ж. «Казахстанская правда» тазетінде шыккан «Ма 
нас» -  кыргыз халкының каһармандык дастаны 
атты макаласында (орыс тілінде) эпосты орындау 
шылар тултасына талдау жасап, казак жыршыла 
рымен салыстыра талдайды. «Манастың» тарихи 
әлеуметтік сипатына эсер еткен себептерді -  ерлік 
елдік такырыбын, феодалдык-манаптык билікті 
кейінгі тасырларда ислам дінінің эсерін ашкан 
30-жыддардың басыңда колта алтан бул саладагі 
зерттеулерін унемі толыктыра отырып, 1942-43 ж 
дейін созады. 1944 ж. осы батыттаты негізгі еңбе 
гін корыткандай болады.
50-жыдцардың басында Сталиннің «Марксизм жэы 
тіл мэселесі», «СССР-дегі социализмнің экономи 
калык мэселелері» атты еңбектері шыкканнан кейіі 
өнер мен эдебиетте киын күңдерде туркі халыкта 
рының кептеген фольклорлык муралары ушырап 
шытарута тыйым салынды. Осындай ахуал «Ма 
нас» эпосына да тенді. 1952 ж. маусым айынд, 
Фрунзеде «Манас» татдырын шешуге тиісті тылымі 
конференция өтті. Конференцияның алдында бір



неше ай «Кызыл Кыргызстан», «Советская Кирги
зия» газеттеріңде дискуссия жүрді, Дискуссияның 
бағыты «Манас» -  халыққа жат шығарма» деген 
бағаға қарай ауған еді. Осындай жағдайда конфе- 
ренцияда негізгі баяндама жасаған мәскеулік 
ғалым, профессор А. К. Боровков та «Манасты» 
халыққа қарсы бағыттағы эпос деп багалады. Сдан 
кейінгі баяндама жасаушылар да (ішінде қырғыз 
ғалымдары да бар) осыған ойыса берген. Конфе- 
ренцияда негізгі баяндамашылардың тізімінде 
жоқ, тек жарыссөзге шығушы Ә. қоғамдағы қиын, 
қауіпті саяси жағдайларға қарамастан, терең маз- 
мұнды, ғылыми құңцы және дәлелді баяңцама жа- 
сап, «Манасты» аса көлемді, аса көркем, халықтық 
сипаты айқын шыарма деп бағалады. Басқа баян- 
дамалардың ішінде Ә. фольклорды терең білетін- 
дігімен, ғылыми дарынының, азаматтық қасиет- 
терінің ерекшелігімен көзге түсті. Ә. сөзінен кейін 
конференция бағыгы күрт өзгеріп, «Манас» халық- 
тық шьгарма деп мойындадды. «Манасты» көп жыл 
зерттеген еңбегінің нәтижесінде «Киргизский ге
роический эпос -  «Манас» атты улкен гылыми мо
нография жазды. Монографиядагы Ә-тің эпос жай- 
ыңдағы пікірлері әлі күнге дейін құндылығын жой- 
ған жоқ. Эпосты орындаушылар ерекшеліктері, 
мектептері, «Манастың» сюжеттік, фабулалық 
иірімдері, әр түрлі нусқалардағы оқиғалық, тақы- 
рыптык, идеялық қырлары, образдар жүйесі мен 
көркем бейне ашудың тәсілдері, тіл, синтаксис 
мәселелері, әлі де зерттелуді қажет ететін салалар 
-  бәрі де зерделі зерттеу нысаны болған.

Н. Мухаметханов.
«МАНАС» -  ҚЫРҒЫЗ ХАЛҚЫНЫҢ ҚАҺАРМАН- 
ДЫҚ ДАСТАНЫ» (« М а н а с » -  г е р о и ч е с 
к а я  п о э м а  к и р г и з с к о г о  н а р о д а » ) ,  
жазушының мақаласы. Орыс тіліңде жазылған, 1938 
ж. 28 қыркүйекте «Казахстанская правда» газетіңце 
шықты. Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағының
19-томында газеттегі нұсқасы өзгеріссіз берілді. 
Мақалада қырғыз халқының ұлы эпосы «Манасты» 
тарихи-көркемдік қубылыс, әлем фольклорындағы 
ең үздік, ең көлемді ескерткіш ретіңце бағалайды. 
Казақ жыршылары мен қырғыз жомықшыларының 
(манасшыларының) ұқсастық жақтары мен айыр- 
машылык,тарын саралаған. «Манастың» үзіңцілерін 
ғана айта алатын шала жомықшылар мен эпосты 
бірнеше ай бойы түгел айтатын нағыз жомықшы- 
лардың өзіндік ерекшеліктеріне, қалыптасу жол- 
дарына ғылыми сипаттама берген. «Манас» эпосы- 
ның тууы жөнінде Кырғыз эпосы Гомер эпосы си- 
яхты ғасырлар бойы жасалып, дамыды, бұл орай- 
да эпик ақындардың -  жомықшылардың шығар- 
машылық қызметтері зор рөл атқарды деп, әлемдік 
фольклортану ғылымының қағидаларына сәйкес 
келетін тұжырымдар жасады, Алғашхы нусқаларын- 
да ел қорғаушы батырларды жырлау мақсатынан 
туған деп болжау жасап, кейін феодапдык.-рулық 
хоғам туғызған манаггтық басқару жуйесінің әсерін 
байқап, кейінгі нұсқаларында дінді идеялық алғы 
шарт ретіңде қодцана бастады дейді. Манас обра
зы мен баска образдардың жасалуы жайында по- 
этикалык талдау жасалып, эпостың халық ауыз 
әдебиеті үлгілерінің мумкіндіктерінен биіктеп, дара, 
кәсіби әдебиеттің озык улгілерімен тең келетін 
тустарының көп екенін көрсетеді. ^  әбдіғулов.

«МАНАС» ЭПОСЫНЫҢ ХАЛЫҚТЫҚ НҮСҚАСЫН 
ЖАСАУ КЕРЕК» ( « С о з д а т ь  н а р о д н ы й  
в а р и а н т  « М а н а с а » ) ,  жазушының макаласы.
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50-жылдардың басыңда солшыл саясат пен сола- 
қай сынның әсерінен бурынғы КСРО халыктары- 
ның көптеген фольклорлық мураларын жарыққа 
шығаруға, окып үйренуге тыйым салынды. Мұн- 
дай ахуалға «Манас» жыры да ушырады. 1952 ж. 4 
ай бойы «Кызыл Кыргызстан», «Советская Кирги
зия» газеттерінде айтыс (дискуссия) жүріп, 15-ке 
жуық макала жарияланды, акырында бул поэма 
халыкка жат туындылар катарына жаткызылды. 
Осындай алмагайып уакытта, сол жылы шілдеде 
Фрунзе (Бішкек) каласында «Манас» эпосын зерт
теу туралы конференция бодцы. Негізгі баяңдама- 
ны мәскеулік профессор А. К, Боровков жасап, 
жырды халыкка карсы эпос деп багалады. Баска 
баяндама жасаушылар да (ішінде кыргыз галым- 
дары да бар) осы пікірге карай ойыса берген. Не- 
Г ІЗГІ баяндамашылардын тізімінде жок, тек жарыс- 
сезге шыккан Ә. курделі де кауіпті саяси жагдай- 
ларга карамастан, 8 шілдеде орыс тілінде терең 
мазмунды, гылыми кунды, дәлелді баяндама жа
сады. «Кыргыз халкы да өзінің рухани тарихында- 
гы еткен бір кубылыска осынау шакта кайта ора- 
лып, КӨ З Т ІГ ІП  отыр. Ол жай гана кез тікпей, ой- 
санасы маркайган шакта бурынгы өткенін терең 
барлап, жаңаша угынбак» деп бастап, «Манастың» 
барлык халыктардың фольклоры мен эпосы ішін- 
дегі ең озык улгілерінің бірі екеніне журтшылык 
назарын аударып, әңгімесін уш мәселе төңірегін- 
де өрбітеді: 1) Кеңестік кыргыз халкына «Манас» 
керек пе, жок па? 2) Оның жиынтык нускасын жа- 
сауга бола ма? 3) Егер бул мумкін болса, оны калай 
жасамак керек? Ғалым жырдың туган дәуірі, жа- 
риялануы, зерттелуі туралы шолу жасап, А. Боров- 
ковтың баяндамасы әрі-сәрі болып шыкты. Оның 
баяндамасының 99 процент! эпосты жокка шыга- 
руга арналганын сынады, өйткені «оның айткан ой- 
пікірлері мен байлауларының арасы алшак, кере- 
гар» жатыр. Демек «кыржыз халкына «Манас» ке
рек екені күмәнсіз», себебі поэма халыктың тари- 
хымен, мәдениетімен, фольклорымен тыгыз бай- 
ланысты, соның жемісі деп атап көрсетті. Жырдың 
барлык нускаларында ортак жерлер бар. Буларды 
өзара салыстырып, косылган жамау, жаскау, жа- 
саңдылардан тазартып, әр нускадан жекелеген жыр- 
ларды саралап алып, іріктеу жасап, «Манастың» 
жиынтык нускасын жасау кажет екенін ескертті. Бул 
орайда Каралаев немесе Шапаков нускаларын ба- 
галы деп санайтынын ашык ескертті. Муны калай 
жасау керек дегенде, кайталаулардың біразын 
алып тастауды усына отырып, «панисламизм мен 
пантуркизмге, хаңдар мен әміршілерге, дін жолын- 
дагы жалган күреске байланысты жәйттердің бәр- 
бәрін өшіріп тастау керек» деп, кызыл саясаттың, 
партия идеологиясының әсер-ыкпалынан амалсыз 
шыга алмайды. Ал «Манастың» шыгу негізін 9 
гасырдан, Култегін мен Тоныкек ескерткіштерінен 
іздеу жөнінде кунды пікір айтты. Бәр-бәріміздің 
иык суйесе, тізе коса еңбек ете отырып, «Манас
ты» жат сарыңцардан тазартып, оны халыкка кай- 
тарып беруге борыштымыз деп аяктады сезін. Ә- 
Т ІҢ  сөзінен кейін конференция теріс багытын курт 
өзгертіп, «Манас» эпосын халыктык шыгарма деп 
мойындап, каулы кабылдады. Сөйтіп улы жазушы 
халык әдебиетін, фольклорды терец білетінін, гылы
ми дарынын, азаматтык касиетін таньпты.

Ш.Ыбыраев.
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МАНАСШЫЛАР, «Манас» жырын айтушылар, ха- 
лыққа таратушылар. Олар қырғыз халқының ұлггық 
эпосының жасалу, жетілу, даму жолында көп ең- 
бек сіңірді, жырды замана талаптарына сәйкес 
жаңғыртып, көркейтіп, толықтырып отырған, негізгі 
желілерін көп өзгертпей, өз нақыштарын қосқан. Ә. 
«Қьрғыздың батырлык, эгюсы -  «Манас» атты моно- 
графиялық зерттеуінде М-ға жан-жақты сипаттама 
берген. Автордың пікірінше, «Манасты» өте ертеде 
жырлаған жорықшы-жыршы (жомықшы) Жайсаң- 
ның ғана есімі белгілі. БІрақ жырды осы ақын шы- 
ғарды деген долбар, болжам ғана бар. М-дың ат- 
тарының сақталмау себебі әр жыршы эпостың қалай 
туып, тарағанын және кімнен жаттап үйренгенін 
әдейі жасыратын тәрізді. Сөйтіп жыршылар өздері- 
нен бурынғы айтушыларды ауызға алмайды». Сон- 
дықтан жыр «беймағлум, басқа бір жанның атынан 
баян етіледі. Бұл ретте ақын -  ұзын-ырғасы тыңдау- 
шы көпке таныс жырды айтып жеткізуші ғана». Осы 
турғыдан қарағанда, белгілі бір манасшы өзінен 
бурынғы жыршылардың атын атамайды. Қырғыз 
жомықшыларының арасында жырдың адамга да- 
руына, қонуына сенген, «Манасты» бастан-аяқ 
білгізген де сол ғаламат күштің жемісі деп түсінген 
дейді ғалым. Алайда әр жыршы өз нусқасын дер- 
бес санап, онытәңірініңбойғадарыгқанөнері, өзге- 
ше қасиеті деп білген. Бұл сенімді бірде-бір жо- 
моқшы аттап өтпеген. Ә. одан әрі М-ға жеке-жеке 
тоқтап, әрқайсысына баға берген. Сағымбай -  
эпосты айтушылардың ішіндегі жеке шьғармашы- 
лықтың мән-мағынасын жақсы уғынған жыршы. Ол 
-  авторлық құқықтың сақталуын жақсы ұғынған ал- 
ғашқы мектептің өкілі. «Манасты» ағасы Әлішерден 
үйренген. Сағымбай нұсқасын жазып алған ЬІбы- 
рай Әбдірахманов деген мұғалім. «Манастың» қол- 
да бар екі нусқасының ең көлемдісі, тольғы болып 
табылатын Сағымбай нусқасына манаптардың 
ықпалы әсіресе көбірек тиген. Онда діни сарыңдар 
да, басқа да қоспалар едәуір мол» деп түйеді ав
тор. Будан әрі Тыныбек, Саяқбай, Ақылбек, Кел- 
дібек, Балық, Найманбай сынды атақты М-дың 
жырларын бір-бірімен салыстыра қарастырып, Ә. 
эпосты жырлаушылардың екі меістебі -  Нарын және 
Қаракөл мектегттері болғанын атап көрсеткен. Са- 
ғымбай бірінші мектептің өкілі болса. Саяқбай 
Қаралаев соңғы, екінші мектептің өкілі дегенге 
тоқталған. Будан зерттеуші Сағымбай мен Саяқ- 
байдың нусқаларында олардан бурын өткен ақын- 
дардың көптеген өлең жолдары кездеседі, яғни 
жекелеген жырлардың турақты, айнымайтын мәтіні 
бар деген байлам жасайды. Өйткені «Манасты» 
тутас күйіңде бір кісі ғана шыармаған. Ол сан ғасыр 
бойына сан буын жомықшылардың қатысуымен 
улғайып, дамып отырған деп қорытады улы сурет- 
кер М. туралы ойын.

Ш. Ыбыраев.

МАНИЯЗОВ Әбдіқадыр (1930 ж. т.), тәжік әдеби- 
ет зерттеушісі. Филология гылымының кандида
ты (1960), Тәжікстан Республикасы Ғылым акаде- 
миясының корреспондент мүшесі (1994), профес
сор (1994), Иран Ислам Республикасы Парсы тілі 
мен әдебиеті академиясының корреспондент му- 
шесі (1996). 1972 жылдан республика Ғылым ака- 
демиясы Рудаки атындагы Тіл жэне эдебиет инсти- 
тутының директоры. Негізгі гылыми еңбектері 
эдебиеттер байланысы, дэстур мен жаңашылдық.

поэтика мәселелеріне арналган. Ә-тің 80 жылды 
мерейтойына қатысып, Алматыда салтанатты жи 
налыста сез сөйледі. Абай жолы -  қазак, халқы 
ның өткен өміірі, сондай-ақ Орта Азия халықтары 
ның да турмыс-тіршілігі туралы аса көркем туыг 
ды деп жүрекжарды тілегін айтты («Мухтар Әуезо 
-  совет әдебиетінің классигі»», А., 1980, 37 бет)

X, Ш оатүла
МАНАТ ҚЫЗ, М а н а т  Б е к б е р г е н қ ы з і  
(1858-1890), суырыпсалма ақын, әнші. Арабша са 
уаты болтан. Жас кезінен айтысқа түсіп, аты шык 
қан. Ақындық жолға тусуіне себепші болып, устаз 
дық еткен немере агасы Жылқыбай. М. қ-дың 1' 
жасынан атын шьғарган, дарынын танытқын Мог 
да Мусамен айтысы. Бул көркемдік турғыдан айты 
стың уздік үлгілерінің қатарына жатады. Өзінің қуры 
лымдық, мазмундық ерекшеліктерімен басқа ай 
тыстардан дараланып турады. Онда жазбаша жән 
ауызша айтысу әдістері аралас келіп отырады 
Айтыс Модца Мусаның хатпен бідцірген қызга де 
ген ынтызарлык сезімін айтудан басталып, біреі 
кезектен кейін бетпе-бет айтысқа уласқан. Айтыі 
уш томдық «Айтыс» жинагының 1-томыңца берілген 
М. қ. Қаратау өңіріне белгілі әнші де болтан. «Қар 
шьға», «Өтеді-ау жалган», «Куләнда-ай» т. б. ән 
дерді айтқан. Ә. «Айтыс өлеңдері» атты моногра 
фиялық еңбегінде М. қ-дың Шәді Жәңгірулымеі 
айтысын арнайы талдаған. Жазба турде болгаі 
айтысты зерттеуші мысаддаркелтіреотырып, әлеу 
меттік, психологиялық ерекшеліктерін ашқан. Мо 
нография авторы: «Ауыз айтыстармен салыстырғ 
анда, бул айтыстың бірсыпыра табиғи өзгешелік 
тері бар. Шәдінің сөзі орынды, салмахты, елшеі 
пішілген... Шәді басынан аягына дейін қыздыі 
көңілін өзіне тартам деген нық нысанадан беті 
бурмайды» деп, айтыс мәтінінен узінділер келтіре 
ді. Сөйтіп М-дың айтыскерлік шеберлігі мен дүние 
танымы жайлы нақты ойлар айтқан.

М  Жармухамедұл,
MAHCVPOB Тайыр (1948 ж. т.), дипломат, талым 
мемлекет қайраткері. Саяси гылымдарының док 
торы (1996). Қазақстан Республикасының Ресеі 
Федерациясыңцагы Төтенше және өкілетті елшіс 
болды (1994-2002). 2002 жылдан Солтустік Қазак 
стан облысының әкімі. Абай, Жамбыл, Мухтар ме 
рейтойларына байланысты Елшілікте, Мәскеу 
Санкт-Петербург, Подольск қалаларында өткізіг 
ген кештерге, ғылыми-практикалық конференция 
ларга уйытқы болды. Ә. күндеріне арнап бірнеш 
мақала жариялады. «Рухани байлықтың күші 
(«Независимая газета», 29.4.1997), «Өз халқымыэ 
ды рухани марқайтсақ» («Труд», 27.9.1997) деге 
зерттеулері тугелдей Ә-тің шьғармашыльғын на 
сихаттауга арналған.

5. Мекіш&
МАО ДУН (шын аты-жөні; Ш э н  Я н б и н ;  1896 
1981), қытай жазушысы, публицист, аудармашь 
қоғам қайраткері. 1921 жылдан Компартия мушес 
Қытайдың жаңа әдебиетінің негізін салушылар 
дың бірі. «Кейіпкер тану» (1925), «Қытай мифолс 
гиясы» (1928), «Прозаны зерттеуге кіріспе» (192( 
кітаптары шықты. «Тунек» атты трилогиясы (1927 
28), «Таң алдында» романы (1933) жарияландь 
1928-30 ж. Жапонияда эмиграцияда, 1946-47 х 
КСРО-да болды. »КСРО-да көрген-білгендеріь 
нен» (1948), «Кеңес Одагы туралы әңгіме» (194! 
кітаптарын жазды. Ә-пен таныс-біліс болтан, хг 
лықаралық конференцияларда кездесіп, сухбаі 
тасқан. Қазақ жазушысын 60 жасқа толуына баі
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ланысты шын журектен құт- 
тықтап, ғылыми-педагогика- 
лық қызметінде табысқа жете 
беруіне тілектестік білдірген, 

Н. Баутан.
МАРАБАЙ Қулжабайулы 
(1841-1898), төкпе ақын, жы- 
рау. Ә. «Әдебиет тарихы» ат- 
ты еңбегінде «Қобыланды 
батыр» жырына талдау жасай 
отырып (73-бет), жырдағы 
Қобыландының уй ішімен 
қоштасуы, Тайбурылдың 
шабысы, Қазан мен Қобылан- 

дының айтысы сияқты өлеңдер Қобыландыны 
соңғы, тузеп айтқан Марабай сияқты ақынның 
улкен ақындық қуатын білдіреді. Бул сөздер төсел- 
ген жуйріктей толғаулы ақыңды танытады. Қиялы 
бай, суреті көп, сезімі кушті ақынды көзге електе- 
теді деп, жырауға аса жоғары баға берген. Үлы 
жазушы осы зерттеуінде «Ер Тарғын» жыры тура- 
лы сыншылдық пікірін өрбітіп, «Тарғынның Мара
бай айтқан жырлары -  ескіліктегі ең ірі жырлар- 
дың бірі екеңцігін, Тарғыңдағы Марабай жыры өз- 
геден бөлек улгімен, өзгеден жат қурылғанын, бар- 
лык өлеңде қыз сипаты, айтыс сөз, соғыс суреті, 
ат келбеті сияқты сөздердің барлығы да ылғи кес- 
телеу, салыстыру, жалғау сипаттарымен келетінін, 
бір нәрсенің суретін айтуға келгенде, жыршы тілі 
қазақ баласы білген дуниеде көз тоқтатарлық 
келісті нәрсенің ешбірін қалдырмай, сулу ушін уйіп- 
төгіп алып келгеңцей эсер ететінін жазған.

Ш. Ыбьраев.
МАРҒҮЛАН Әлкей Хақанулы (1904-1985), архео
лог, этнограф, тарихшы, өнертанушы, әдебиет 
зерттеуші. Ә-тің жақын досы. Филология ғылымы- 
ның докторы (1945), ҚазКСР Ғылым академия- 
сының академигі (1958), профессор (1960). ҚазКСР 
Мемлекеттік (1982), Ш. Уәлиханов атыңцағы (1967) 
сыйлықтардың лауреаты, Қазақстанның еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері (1961). Букіл- 
одақтық география қоғамының мушесі (1933). «Най- 
мандар», «Адайлар» монографияларын жазды. 
Қазақ тарихы мен мәдениетіне қатысты мұрағат 
деректерін жинақтап, қоғам тарихы ғылымының 
барлық саласына зор еңбек сіңірді. «Қазақ фольк- 
лоры», «Хандар жарлығының тарихи-әлеуметтік 
мәні», «Шоқан және «Манас», «Абайдың жаңадан 
табылған қолжазбалары», «Абайдың Ленинград- 
тағы қолжазбалары», «Абай және халық еркі қай- 
раткерлері», «Ақын туған орта», «Қазақтың жыр-

М. Әуезов пен Ә, X, Марғулан. Ленинград. 1926.
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аңыздары», «Қазақтың қолөнері» (1-3 том) атты ғы- 
лыми еңбектері қазақтың мәдениеті мен әдебиеті, 
тарих саласындағы іргелі зерттеу болып табыла- 
ды. М. 1957-1967 ж. М. Әуезов, С. Муқанов, 
Қ. Сәтбаев, А. Нусіпбековтердің қатысуымен, 
Ш. Уәлихановтың 5 томдық шығармалар жинағын 
курастырып, бастырып шығарды. М. улы жазушы- 
ның ең жақын, сенімді досы, пікірлесі, канаттас 
серігі болды. Ленинград университетінде бірге 
оқыды. 1930-32 ж. жазушытурмедежатқанда, оның 
уй ішіне қамқорлық жасады. Жазушының тапсыру- 
ымен, Ленинградтағы жубайы В. Әуезова мен 
Ләйла Мухтарқызына қол ушын берді. Үлттық 
ғылым академиясының төралқа мушесі ретінде 
Ә-пен бірге аса курделі әрі ғылыми зәру мәселе- 
лерді ақылдаса шешіп отырды. Жазушының бел- 
паз  өмір беттерінен мағлұмат беретін «Жадымда 
қалған жақсы кундер» деген естелігінде Мухаңмен 
бірге өткізген қызықты шақтарын, оның білімге 
құштарлығын, аса зейінді, дарыңды қасиетін ерек- 
ше суйіспеншілікпен жазды («Мухтар Әуезов тура- 
лы естеліктер», А., 1997, 57-68-беттер).

Т. Журтбаи.

МАРЖАМИ ( Б а г а у т д и н о в  Ш а һ а б у д д и н ;  
1818-1889), татар тарихшысы. Үлттық тарихнама- 
ның негізін салушы. Еңбектері Орта Азия, Қазақ- 
стан, Еділ бойы халықтарының тарихына арналған. 
«Булгар мемлекеті мен Қазан хандығының тари- 
хынан» атты алғашқы ғылыми зерттеуін В. Радлов 
1877 ж. орыс тіліне аударып, «Труды IV археологи
ческого съезда в России» жинағында жариялады 
(Қазан; 1-2-шығарылуы, 1884). Ибн Фадланның 
еңбектерін бірінші болып тауып, ондағы бай ма- 
териалдарды туркі халықтарының тарихын жазуға 
пайдаланды. «Мустафад әл-ахбар фи ахвали Ка
зан уа Булгар» деген шығармасында туркі хандық- 
тарын сипаттады, оның ішінде Қазақ хандыгы да 
бар. «Вафиат әл-Аслаф» кітабында (7 томдық) 
Шығыстың әдеби-ғылыми ағартушыларының өмір- 
баяны, библиографиялык деректері, сондай-ак 
қазақ халқы, қазақ жеріндегі тарихи тулғалар жай- 
ында мол мағлумат берілген. Ә. «Абай акындығы- 
ның айналасы» атты мақаласында: «Шығыс жаға- 
сынан алған нәрдің бәрін Абай өз ақылымен, сын- 
шы, ойшыл ақылымен, бірақ, әрине, санашылдық 
жолымен өзінше қорыгып алады. Буған кірген бұй- 
ымдардың басы ислам діні, онан соң Шығыс поэ- 
зиясы және мусылман ғылымының ілгері-соңғы 
ғулама философтарының сөздері болады. Соны- 
мен өз тұсында, 19 ғасырдың 2-жартысында Шы- 
ғыс ілімінде майданға шыға бастаған жаңашыл, 
рационалшылар дін реформашыларының шеніне 
араласады. Абай татардан шыққан Шаһабуддин 
Маржаниды қостайды» деп, улы ақынның М-дың 
ілімімен, шығармаларымен таныс екенін хабар етеді.

Т. Журтбай.
МАРКОВ Георгий Мокеевич (1911-1991), орыс жа- 
зушысы, қоғам қайраткері. Екі мәрте Социалистік 
Еңбек Ері (1974, 1984), КСРО Мемлекеттік сыйлы- 
ғының (1952) және Лениндік сыйлықтың (1976) ла
уреаты. Ә-пен қызмет бабында араласып, хат жа- 
зысып, пікір алысып журген. 1973 ж. Алматыға кел- 
ген сапарында Әуезов муражайына барып керді. 
Пікір кітабына Ә-ті жақсы көріп, қадыр тутқанын, 
жазушы ретінде Мухаңның әдебиетте теңдесі жоқ 
ерлік жасағанын жазған.



420 МАРР

МАРР Николай Яковлевич (1865-1934), тілтанушы, 
Ш Ы ҒЫ С  зерттеуші. Петербург ҒА-ның академигі 
(1912). Иверий-кавказ тілдері мен семит тілдерінің 
туыстығын дәлелдеу үшін «яфеттік теория» усын- 
ды, кейін оны «тіл туралы жаңа ілім» деп атады. 
Ғалым тілді «таптық қубылыс» деп қарады. Тілдер 
туыстығын қарастыруда салыстырмалы-тарихи 
әдісті жете бағаламады, нақты тілдік материал- 
дарға сүйенбеді. Тілдер езара тоғысу, түйісу, 
думпу арқылы дамиды деді, сөйтіп қателіктерге 
урынды. Бұл ілім 1949-50 ж. сынға ұшырады. Ә. 
өзінің «Тіл және әдебиет мәселесі» деген мақала- 
сында М. ілімін қатты сынға алған. Грамматика- 
ның кеп мәселесіне, тіл тану ғылымының бар са- 
ласына Маррдың «Жаңа ілімі» келтірген залал көп. 
Маррдың жуйесі тек тіл тануға ғана залал келтіріп 
қойған жоқ, әдебиеттану ғылымына да көп зала- 
лын тигізді. Осы ретте, әсіресе, фольклорды тек- 
серуде, бүкіл Одақ келемінде және барлық туыс- 
қан елдер фольклорын зерттеу женінде Маррдан 
жұккан залалды теріс пікірлер аз емес деп, бола- 
шақта мундай терістікті жоюға үн коскан.

Н. Оспантегі.
МАРХАБАЕВ Әбділхамит Файзоллаулы (1938 ж. 
т.), жазушы, ғалым. Филология ғылымының кан
дидаты (1971), доцент (1973). Шығармалары ғылы- 
ми-фантастика тақырыбына арналған. «М. Әуезов- 
тің фантастикалық пьесалары» («Қазақ тілі мен 
әдебиеті», 1978, N»9), «Мұхтар Әуезовтің «Уақыт 
машинасы»(«Қазақәдебиеті», 1979, 23ақпан), «Му- 
хаңның мезгіл машинасы» («Заман-Қазақстан», 
1997, 27 маусым), «Семинарист Мұхтар «ғылым 
гравитациясында» («Ана тілі», 1997, 21 тамыз) де
ген макалаларында ұлы жазушының фантастика- 
лык шығармалары жөнінде ой толғаса, «Қазак 
фантастикалык әдебиеті» атты монографиясының 
(1998) «Кемелденген қазақ фантастикасы» тарау- 
ын Мухаңның фантастикалык пьесасы «Дос -  Бе- 
дел-досты», сондай-ак жазушының ғылыми тілін 
карастыруға арнаған.
МАРШАК Самуил Яковлевич (1887-1964), орыс 
акыны, драматург. Балалар әдебиетінің классигі. 
Лениндік сыйлыктың (1963), КСРО Мемлекеттік 
сыйлыктарының (1942, 1946, 1949, 1951) лауреа
ты. Ә-пен араласып, достық, шығармашылык ка- 
рым-катынаста болтан. Қазак жазушысы «Абай» 
романы жарыкка шығысымен бір данасын сыйла- 
ған. Кітапты алысымен, М. «бұл тек мен ушін ғана 
емес, күллі біздің әдебиетіміз үшін де аса кунды 
сыйлық» деп хат жазған. Ә. Лениндік сыйлык алғ- 
анда, жеделхат жолдап, ыстык ыкыласын, дос- 
тык куанышын жолдаған («М. О. Әуезовтің емірі 
мен шьгармашылык шежіресі», А., 1997, 644, 656, 
658-беттер).
МАТАЕВ Хафиз (1930 ж. т.), педагог, коғам кай- 
раткері. М-тың басшылығымен Абайдың Жиде- 
байдағы мұражай-үйі (1972), Ә-тің Бөрілідегі мұра- 
жай-уйі (1977) кайтадан салынды. Құнанбайдың, 
Зеренің, Омархан мен Нуржамалдың, Еңлік пен 
Кебектің, Нысан абыздың, Абай мен Шәкәрімнің, 
Кеңгірбайдың басына кумбез орнатылды. Соны- 
мен катар ол Абайдың, Шәкәрімнің, Мухтардың, 
Көкбай Жаңатаевтың, Шәкір Әбеновтың мурала- 
рын жинастыру, өмірбаяндык деректерді жазып 
алу, олардың есімін есте калдырып, тарихи жерлер- 
ге ескерткіш кою мәселесіне үлкен еңбек сіңірді.

«Семей-Невада» козғалысын уйымдастыруға бел- 
сене катысып, Дегелеңдөгі атом полигонын жабуға 
уйытқы болды. Абай мен Мухтардың рухани мура- 
ларын насихаттауға және мәдени-уйымдастыру 
шараларына тікелей ат салысты. «Абай жері» (1980), 
«Абай елі» (1990) атты кітаптардың авторы,

С. Журтбай.
МАТАЙБЕКОВ Шокан Өмірзакулы (1960 ж. т.), 
архитектор. 1989 ж. «Сәулет енерінің үздік туынды- 
ларының» бүкілодактық байкауында (Мәскеу) ал
тын медальмен және арнайы дипломмен, С, То- 
райғыровтың муражайының, Қарағандыдағы ме- 
шіттің, Алматыдағы мектептің сәулет жобалары 
үшін (бәрі де Мәскеуде өткен, 1990) күміс медаль
мен, жас сәулетшілердің бүкілодактык байкау
ында (Минск, 1991), сәулетшілердің дүниежүзілік 
байкауында (София, 1991) «Отырар» кешені үшін 
күміс медальмен, «Алтын бесік» шағын ауданы- 
ның жобасы ушін «Рухани даму орталығы» халы- 
каралык байкауының (Мәскеу, 1992) арнайы дип- 
ломымен марапаттадды. «Әуезов уйі» ғылыми-мә- 
дени орталығы кешенінің жаңа керме сарайының 
бас архитектурасының, мемориалдык муражай- 
үйді кайтадан күрделі жендеу мен калпына келтіру 
жумыстарының авторы (1996-98), «Әуезов үйі» 
кешенінің сәулеті мен курылыс жумысын жургізгені 
үшін Ресейде өткен 5-халыкаралық фестивальдің 
арнайы дипломына ие болды (1998).

7. Қудакелдіулы.
МАТИП Бенжамин (1932 ж. т.), Камерун жазушы
сы. Шьғармаларын француз тілінде жазады. «Аф
рика, біз сені білмейміз!» повесі (1956), «Жулдыз- 
дар сәулесімен» ертегілер жинағы (1962) т. б. жа- 
рык көрді. Ә-пен 1958 ж. Азия және Африка елдері 
жазушыларынын Ташкент конференциясы кезінде 
танысады. Кейінірек казак жазушысы туралы, 
«Абай жолы» эпопеясы туралы толғанып, казак 
халкынын улы арысы, кеменгер акыны Абай, 
сүйікті сулулар Тогжан мен Әйгерім, Абайдың 
мейірімді әрі батыл достары -  енді менін де жак- 
сы білетін адамдарым. Мен осы геройлардын бә- 
рін ерекше сүйіп кеттім, солармен бірге есіп, біте 
қайнаскандай, куаныш-кайғысын коса бөліскен- 
дей болдым. Мен тіпті казір де езімді солармен 
бірге жүргендей, сіздердін даланыздын кәусар 
ауасымен дем алғандай сезінемін деп емірене 
жазды («Онтүстік Қазакстан», 1987, 26 кыркуйек). 
МАТЫЖАНОВ Кенжехан Ісләмжанүлы (1957 ж.т.), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (2004). Негізгі ғылыми енбектері фольклор 
мәселесіне арналған. «Бүгіп калу керек пе?» де
ген макаласында Ә-тін абайтанудан жазған бір- 
катар материадцарынын көп уакыт бойы жариялан- 
бау себептеріне токталған («Социалистік Қазак- 
стан», 1988, 2 кыркуйек).
«МАХАМБЕТ (1803-1845)», жазушынын макала- 
сы. 1933 ж. «XIX ғасыр мен XX ғасыр басындағы 
казак әдебиетінін оқу кітабы. 7-класка арналған» 
кітапта жарык керген. Кейіннен орта, орталау мек- 
тептін 6-сыныбына арналған «Әдебиет хрестома- 
тиясында» (1937-1938) едәуір өзгерістермен кай- 
та жарияланды. «Әдебиет хрестоматиясында» ма- 
каламен бірге «Ереуіл атка ер салмай», «Мунар да 
мунар, мунар күн», «Садағына сары жебені салдыр- 
ған», «Әскер жиып аттандык», «Артымыздан келіп 
кол жетті», «Толғай-толғай ок атқан», «Мен, мен 
едім, мен едім» деп аталатын өлеңдері коса бе- 
рілген, Алғашкы басылымдағы нусқасы «Махам- 
беттін емірі», «Махамбеттің акындығы» деген



бөлімдер бойынша қарастырылған, соңғы нұсқа- 
лары бұлай бөлінбеген. Ә. «Досмұхамбетұлы Жа
лел жиған мағлұматтарға» сүйенгенін айтады. Ма- 
кдлада М-тің өмірбаяны, туып-өскен жері, ататегі, 
туған-туысқаңдары, Исатайдың көтерілісіне қаты- 
сып, оның рухани жетекшісі болғаны, қайғылы 
қазасы туралы толық баяндалған. Көтерілістің 
сәтсіз аяқталуының себептеріне де егжей-тегжейлі 
тоқтала келіп, оның өршімеуіне кінәлі Махамбет 
емес, қозғалыстың өз ішіңдегі көп қайшылық. Ең 
әуелі бул көтеріліс ханға қарсы шыққан би көтері- 
лісі еді. Соңдықтан көпшілік бұқараға унемі уғым- 
ды, әсерлі болған қозғалыс емес еді» дегенді айта
ды. Исатай мен М-тің ойлары, іс-қимыддары көбі- 
не бір жерден шыға бермеді, уйытқы басы М. бо- 
лып көрінгенмен, ол қозғалыстың басы Исатай, 
өзін мойыны есебінде көрді. Өлеңімен де, жалын- 
ды сөзімен де қалың көпшілікті қозғалысқа тарта 
білді. Осылар оның өлеңдерінен ұдайы көрініп жа- 
тады. Жалпы оның өлеңдерінің ырғақ-екпінінен 
жауынгерлік рұх, куш сарыны аічдалады. Ондағы 
басты ерекшелік -  қозғалыстың ереуілшісі, уран- 
шысы ретінде, бұл басқа ақындарда жоқ, М-ке 
ғана тән ерекшелік.

Т. Әкім.
МАХАМБЕТ Өтемісұлы (1804-1846), ақын. Иса
тай Тайманов бастаған ұлт-азаттық курестің жа- 
лынды жаршысы болды. Ақынның «Үлы арман», 
«Ереуіл атқа ер салмай», «Толарсақтан саз кешіп», 
«Атадан туған ардақты ер», «Ерлердің ісі бітер ме?», 
«Мунар кун», «Менедім», «Қызғыш қус» т. б. толғау- 
ларыңда курес мұраты, жауынгер рухы, жеңілістің 
ауыр куйі бейнеленген. Ә. «Әдебиет тарихының» 
(1927, Қызылорда) «Тарихи өлеңдер», «Зар заман 
ақындары» бөлімдерінде «Исатай Махамбет» 
дастанына, М-тің ақындығына баға берген. Оның 
шығармашылығын зар заман әдебиеті аясында 
қарастырды, оны ісшілдік дәуір өкілі деп атады. 
Ал «Махамбөт» атты зерттеуінде ақынның емірін, 
ақындығын, шеберлігін к,арастырған.

Б. Көмеков.

МАХМУД ҚАШҒАРИ, М а х м у д  и б н  ә л - Х ұ -  
с е й н  и б н  М у х а м м е д ,  Орта Азия ғалымы, 
туріктанушы, 11 ғасырда емір сурген, Әкесі Хусейн 
Ыстықкөл жағасындағы Барысхан қаласының, 
кейін Шығыс Туркістандағы Қашғардың әміршісі 
болған. М, Қ. туркі тайпаларын көп жыл аралап, 
олардың тұрмыс-тіршілігін, салт-санасын, әдет- 
ғурпын, ауыз әдебиетін зерттеген. Соның нәти- 
жесіңце 1074 ж. «Туркі тіддерінің сөздігін» жазды. 
Бұл кітап -  қазіргі туркі халықтарының бәріне 
бірдей ортақ мура. Онда 10 мыңдай сез, 300-дей 
мақал-мәтел, 100-ге жуық елең-жыр топтастырыл- 
ған, сондай-ақ география, этнография, астроно
мия атаулары, адаматтарыт. б. кездеседі. Ә. орыс 
тілінде жазған «Манас» -  қырғыз халқының батыр- 
лык, эпосы» деп аталатын монографиялық зерт- 
теуінде бұл жырдың көне жазба ескерткіштерімен 
тарихи байланысты екенін, мұны М. Қ-дің сөздігін- 
де келтірілген жыр узінділерімен салыстырғанда 
көз жеткізуге болатынын жазған. ^  көмеков

МАХМУТОВ Кәбір (1896-1943), мұғалім. Ә. «Абай 
жолының» 2-кітабында Махмут ноғайдың Жақып, 
Муса, Мусабай атты балаларын суреттеп жаза- 
ды. Кәбір -  солардың ұрпағы. 1915-16 ж. Шыңғ- 
ыстаудан көшіп келіп, Алаш қаласына орналаса- 
ды, мұғалімдік оқу оқып, Өженге уйленеді. 
Мухтар да Шыңғыстаудағы N»2 ауылдан шыққан.
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Семейде қойылған Әуезов пьесаларына өзі де, 
әйелі Өжен де қатысып, басты релдерде ойна- 
ған, суфлер болтан.

М  Бейсенбаев.
МАХМУТОВА Өжен (1902-1975), муғалім. Семей 
қаласында туған. 1917-19 ж. Алаш қаласында 
Мухтар Маннан Тұрғамбаевтар ұйымдастырған 
қазақ мектегттеріне мұғалімдер даярлайтын 2 жыл- 
дық курсты бітіріп шьғады, Ә. «Ес-аймақ» труппа- 
сын ұйымдастырып, алғашқы пьесаларына дай- 
ыңдық жургізу кезінде Өженді қатыстырып, артис- 
тікке баулиды. «Еңлік -  Кебекте» Еңліктің, «Қара- 
гезде» Қарагөздің, «Бәйбіше-тоқалда» тоқалдың 
рөлдерін ойнаған. Одан кейінгі жылдары ұстаз- 
дық қызметте болды. Мухтар Махмутовтар уйінде 
талай рет болтан.

М. Бейсенбаев.
МАЦУЕВ Николай Иванович (1894-1975), орыс 
библиографы, едебиет зерттеуші. Кітаптану тылы- 
М Ы НЫ Ң негізін қалаушылардың бірі, «Орыстың 
көркем әдебиеті мен аудармасы», «Кеңес көркөм 
әдебиеті және сын» атты эр жылдары қайталанып 
шытып туртан тылыми керсеткіштердің авторы. 
Мунда Ә -Т ІҢ  тел шьғармалары мен ол туралы жа- 
риялантан сыни мақалалардың тізімі, орыс тілінде 
жарық көрген кітаптарының шыққан жылы, келемі, 
таралымы, бетінің саны барынша толық берілген. 
Бул керсеткіштер өзінің тиянақтыльғымен, накты 
деректерімен назар аударады. Оның еңбектері 
әуезовтану ілімінің дамуына игі септігін тигізеді. 
МАЦУЦИН Дмитрий Дмитриевич (1898-1980), 
композитор, дирижер, педагог, фольклорист. 
Қазақстанның еңбек сіңірген енер қайраткері
(1978). Ә-тің «Еңлік -  Кебек» драмасының музы- 
касын жазды (1933). Муңда халық әндері мен куй- 
лерінің тақырыптары материал ретінде пайдала- 
нылтан. Бул -  қазақ спектаклін музыкалық өңдеу- 
дің мәдениет тарихындаты алташқы тәжірибесі. 
«Айман -  Шолпан» -  Алматы музыкалы драма- 
сында» мақаласы («Советское искусство», 1934) 
-  замандас композитордың орталық баспасез 
бетіңце жарық керген алташқы мақалалардың бірі. 
Оның айткан пікірлері бул қойылымның негізгі 
кырларын дәл, нақты ашқан.

А. Омарова.
МАШАҚОВ Сәду (С ә д у а қ а с) Қалиулы (1906- 
1990), ақын. Өлең-жырларында Отанта деген 
суйіспеншілікті, шадыман өмір мен шат турмыс- 
ты, адамгершілік пен ададдықты суйсіне бейнеле- 
ді. Ә-ті ертеден біледі, Мухаң қайтыс болтанда 
«Есімі ешпес журектен» деп отан елеңін арнаса 
(«Қызыл ту», 2 шілде), кейінірек «Асыл бейне» («Же- 
тісу», 1972, 28 қыркуйек), «Өткен жан касыңа кеп 
бас иер» («Қызыл ту», 1972, 15 қараша) өлеңдерін, 
«Әр сезі өнеге» («Семей таңы», 1977, 7 тамыз) ма- 
қаласын жазды.
МАШАН, тау. Шыңтыстаудың батыс сілемі. Жазу- 
шының «Абай жолы» эпопеясында әдемі суреттел- 
ген. Ә. 1916 ж. М. тауының бауырындаты Аққозы 
қыстатыңда Абайдың ташық болып, қосыла алмай 
кеткен адамы -  Тотжанды керген. «Абай» ро- 
манының 2-кітабыңда ақынның қыстыгуні аңта шық- 
қанда адасып кетіп, Тотжанның узатылтан ауылына 
келіп конатын қыстауы -  осы М. тауының етегіңде. 
Абайдың 3-әйелі Еркежанның қыстауы, «Қоңыр 
әулие» уңгірі де сол арада. 1943 ж. Шыңтыс бойын
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аралағанда, жазушының өзі де М. тауының ішінде 
адасып, Мырзашоқының қалқасында тунеп шық- 
қан. Шаған, Бестамақ, Сарғалдақ өзеңдері М-нан 
бастау алады. Сай-саласы қалың тоғай, ақ терек 
пен үйеңкі, қарақаты мен бү/щіргені қалың, арқар, 
бұғы, киік мекендейтін жартасты тау. Эпопеяда ба- 
яндалатын Абылай мен Қаракерей Қабанбайдың 
қалмаққа карсы соғысатын жері. Тарихи ескерткіш- 
тер, балбал тастар, таңбалы тастар көп. «Қоңыр 
әулиенің» жанама тасына Абай, балалары Әбіш пен 
Мағауия, М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мустафин 
аттарын ойып жазып кеткен. Үңгірдің ішіңце жала- 
каш әйеддің жантайып жатқан мүсіні бар. 200 метр- 
дей ішке кіргеңде, жер асты көлі кездеседі. Мұхаң- 
ның «Ақын елінде» деген очеркі Машан тауының 
етегіндегі «Бестамақ», «Қызыл ту» ұжымшарлары- 
ның адамдары туралы жазылған (1943).

Т. Журтбай.

МАШАНОВ Ақжан Жақсыбекұлы (1906-1997), гео
лог, маркшейдер. Геология-минералогия ғылымы- 
ның кандидаты (1943), ҚазКСР ҒА-ның корреспон
дент мүшесі (1946), профессор (1968), республи- 
каның еңбек сіңірген ғылым қайраткері (1968). Әл- 
Фарабидің еңбектерін жинастырып, жариялады. 
Оның Қазақстанда насихатталуына үлкен еңбек 
сіңірді. 9 монография, 5 оқулық, 200-ден аса тылы- 
ми мақалалар жазды. Геология саласындағы көп- 
теген еңбектерінен басқа ғылыми-фантастикалық, 
«Әл-Фараби және Абай» атты кітаптары жариялан- 
ды. Осы кітапта Ә. туралы ой толғап, улы жазушы- 
мен ертеден таныс-біліс екенін айтқан. 
«МӘДЕНИЕТКЕ ҚАЙ КӘСІП ЖУЫҚ», жазушы- 
ның мақаласы Алғаш рет 1918 ж. «Абай» журналы- 
ның 2-санында жарияланған. Соңында «Мухтар» 
деп қол қойған. Жазушының «Таңдамалы» кітабы- 
на енгізілген (1997, 335-336-беттер). Бұл мақала- 
сында автор адам баласының әуел бастан тұты- 
нып келген негізгі кәсіптерін тізіп, олардың әрқай- 
сысының езіндік ерекшелік, артықшылық ыңғай- 
икеміне карай салалап, саралап береді. Үстіміздегі 
ғасырдың басында қазақ зиялылары, көзі ашық 
оқығандары «Қазак» газеті мен «Айқап» журналын- 
да халық тағдырының жай-күйі, келешек бағыт 
беті, өсу ерісі жайлы ой қозғаған макала, еңбекте- 
ріңде осы тұрмыстық кәсіп жөніңде түрлі пікір, ұсы- 
ныстар айтқан еді. Ә. ез мақаласында осы езекті 
мәселені көтеріп, қазақтың көшпелі малшылық кә- 
сібінің өркениет, мәдениет жолына етене жанаса 
бермейтінін, ондай кәсіпті тутынған халықтың ғы- 
лым-білімге тез арада түсініп, еліге қоюының қиын 
болатынын ашып айтады. Адам баласы тутынып 
жүрген кәсіптердің ішінде ғылым жолына ең жа- 
қын, екшесін басып келе жатқан және «турден түр 
табатын узақ емірлі кәсіп» отырықшы егіншілік 
екенін турмыстық және ғылыми турғыдан дәлел- 
деп беріп, соған үндейді. Солай ете тура, автор 
ата-бабамыздың ғасырлар бойы тутынып келген 
мал бағу кәсібін мүдце мансуқ етпейтін де тәрізді. 
Яғни ол малшылықтан мүлде ат-тонын алып қаш- 
пайды, бірақ көшпенділікке карсы. Жас калам 
кайраткерінің сол жыдцары әлі окып-токып, көріп- 
білгені оншалыкты кеп емес кездің езіңде-ак, айт- 
кан ой-толғамдарында соншама зерделілік, кере- 
гендік жаткандай. Макаланың соңғы бөлігіңде Ә. 
бул кәсіптердің бәрін карап келгеңде, мінезге, мә- 
дениеттің кушеюіне біздің кәсібімізден колайсыз

кәсіп жок екенін, муның біздің сүйегімізге сіңірген 
бірталай мінез таңбасы көп жерге баратынын, енді 
ол таңбаны кетірсе, не өзгерген отырыкшылык 
секілді кәсіп түрі, не сотые жоталтатынын, сотые 
болса, әлде уакыт толкынымен денедегі арам еттің 
арасына тарап, жоталып кеткен жауынгерлік, кай- 
раттылык каны кайта журекке жиналып, казак 
журтын бір килыта мінгізетінін айтады. Макала- 
ның узына бойына адам баласы тутынып жүрген 
кәсіптерді және олардың мінез-кулык, сана-сезім- 
ге тигізер әсерін сөз ете келіп, корытындысында 
автор казак халкының тасырлар бойы калыпта- 
сып калган турмыс калпын сотан сәйкес еттен өтіп, 
суйекке әбден суңгіп, сіңіп кеткен мінез-кулык, 
ой-санасын өзгертіп, өсіру ушін көшпенділіктен 
отырыкшылык кәсіп түріне ауысу керек, әйтпеген 
жатдайда халыкты улкен ауыртпалытымен дур 
сілкіндірерлік курделі кубылыс, урдіс козталыс 
кана езгертуі мүмкін деген туртыда «сотысты» атап 
отыр. Дегенмен соңты төрт жыл бойына дүниежү- 
зілік сотые толастамай, Ресейдің езінде бір рево
люция екінші революцията жалтасып, елде азамат 
сотысы етек алып, дуниенің астан-кестені шытып 
жаткан кезде сезімтал, албырт каламгердің әлгін- 
дей пікірге келуін табити туртыда түсіністікпен 
кабылдатанымыз макул.

К. Сыздыков.

МӘДЕНИЕТТАНУ, Ж а з у ш ы н ы ң  м ә д е н и е т  
ж а й ы н д а т ы  о й - п і к і р л е р і .  Арабтың 
«маданият» сөзі «кала», «калалык» деген матына 
береді. Халыкаралык терминге айналтан латынның 
«cultural» сезі «өңдеу», «өсіру» дегенді білдіреді. 
Қалыптаскан «мәдениет» сезінің аясына бүтін бір 
улттың тарихи-әлеуметтік даму дәрежесінің өнді- 
рісте, шаруашылыкта, турмыста, тылымда, өнер- 
де, әдебиетте т. б. жеткен туракты деңгейінің кө- 
рінісі, котам дамуының белгілі бір сатысының та- 
рихи-әлеуметтік ерекшелігі, жеке адамның 
мінездік-тәрбиелік, сейлеу, еңбек ету сиякты 
ерекшеліктері кіреді. Мәдениет утымы туракты ка
тегория емес. Қотам дамуының түрлі сатыларын- 
да, тарихи кезеңдердің белгілі бір нүктелерінде, 
географиялык аймактарда, әр түрлі улттар мен 
халыктарда мәдениет утымы өзіндік ерекшелік- 
терге ие болтан. Бул жайында кептеген теория- 
лар, философиялык мектептер болды. Жеке тулта- 
ның мәдениетке катысын, мәдениеттанушы ретін- 
дегі рөлін аныктатаңца, жотарыда айтылтан ерек- 
шеліктерді ескеру кажет. М. пәні 19 тасырдың
2-жартысында калыптаскан философиялык сипа- 
ты бар тылым. Ол улттык, халыктык кауымдас- 
тыктардың, мемлекеттік, аймактык курылымдар- 
дың болмысын жан-жакты зерттеп, мәдени-ай- 
мактык ерекшеліктерді сараптап, олардың өзара 
эсер! мен байланыстарын ашып, өзіндік ерекше- 
ліктерін, ішкі табигаттары туртысынан тотысу 
жолдарын саралайды. Кешендік зерттеулердің нә- 
тижесіңце мәдениет утымының пайда болу, даму 
жолдарын дуниежүзілік шеңберде карастырып, 
барлык улттар мен халыктардың мәдени бейнесі 
мен мәдени дамуына эсер ететін жалпы заңдылык- 
тарды ашады. Философтар, тарихшылар, әлеумет- 
танушылар, өнертанушылар, филологтар, жазушы- 
лар, енер адамдары т. б М. гылымына әр кыры- 
нан келіп, өзіндік үлестерін косады.
М. ілімін дамытута әр түрлі дәрежеде жазушылар- 
дың үлес косканы белгілі. Қазак халкы улттык мә- 
дениетінің жан-жакты, терең суреттелген көрініс- 
терін Ә-тің көркем шытармаларынан, «Абай жо-



лы» роман-эпопеясының өн бойынан көретініміз 
анық. Қ. Сәтбаев «Абай жолы» эпопеясына «қазақ 
халқының ғасырлық энциклопедиясы» деп баға 
бергеніндей, Ә-тің көркем шығармашылығында 
қазақ халқы мәдениетінің барлық қырлары, бар- 
лык қабаттары дерлік көрсетілген. Ә-тің көркем 
шығармашылығымен, ғылыми-зерттеушілік жұмыс- 
тарымен катар мол публицистік мурасы да бар. 
Көптеген макала, очерктерінде М-шы ретінде де 
көптеген ойлар айткан. Өзінің баспа бетін көрген 
тұңғыш шьғармалары «Қазактың өзгеше мінезде- 
рі» мен «Адамдық негізі -  әйел» атты макалаларын- 
да казактың мінезі мен казак коғамындағы әйел 
рөліне талдау жасаумен катар казак халкының 
рухани мәдениетіне токталып, Ресейдің отарлау- 
ынан бұрынғы казакты «ұйымшыл, ері жауынгер, 
биі әділ, намыскор, адамы әрі бітімді, кайратты, 
сауыкшыл болған еді» дейді. Осы макаладахалык- 
тың мәдени турғыда дамуына, өзгеруіне эсер ете- 
тін тарихи-әлеуметтік себептерді де көрсеткен, 
«Адамдык негізі -  әйел» макаласында адамзат 
бойындағы көптеген касиеттермен катар адамның, 
халыктың мәдени тәжірибесін алдағы ұрпактарға 
оздырушы күш ретінде әйел -  ананы атайды. Се- 
мейдің муғалімдер семинариясының студенті 
кезіңце «Окудағы к,ур6ыларына» атты макала жа- 
зып, окушы, студент жастарды халыктың мэдение- 
тіне кызмет етуге шакырған. Жас Ә-тің толыктай 
ұлттык мэдениет такырыбына арналған макалала- 
рына «Мәдениет һәм улт», «Мөдвниетке кай көсіп 
жуык?» макалалары жатады, Алғашкы макалала- 
рының көбі ұлттык этнография, этнопсихология 
мэселелеріне арналған. «Мэдениет һәм улт» ма
каласында: «Мэдениет деп адамның дуние жузіне 
алғаш келгенінен осы күнге шейін тапкан һәм сол 
білімге сүйеніп істеп отырған өнерін айтамыз. 
Мэдениеттің адам колына бір-ак кунде казіргі 
күйде келіп түсе калмағаны һэркімге мағлұм. 
Мәдениетке негіз салушы адамның акылы һэм 
журегінің көрген нэрседен эсер алғыш сезімділігі. 
Бірак адамның акылы мен ізденгіш сезімділігі де 
дүниеге алғаш келген уакыты мен казіргі уакытта 
бірдей емес. Акыл мен сезімнің есуі екінші бір 
себепке тіреледі. Ол себеп: турмыс ыңғайы, өмір 
жасаудың ауырлык, жеңілдігі һэм ауыр өмірінің 
тізесінен кысыпып тапкан емір тэжірибелері» деп, 
макала жазылған уакыт үшін М. пэнінің аныкта- 
масын өте жоғары деңгейде берген. Макалада 
мэдени дамудың негізгі козғаушы күші ретінде 
халыктың өзіндік шаруашылык калпы мен тұрмыс 
ыңғайын атайды. Мэдени эволюцияның өте баяу 
жүретін кұбылыс екенін көрсетіп, мэдени тэжіри- 
бенің урпактан-ұрпакка, заманнан-заманға ауысу 
жолдарына да токталған. Әуезов макаласыңцағы: 
«Енді сол мэдениеттің нағыз жайы кандай, соған 
келейік. Мэдениет -  дүние жүзіндегі адам бала- 
сының пайдалануына даяр болып ағып жаткан бір 
кен, Мэдениет бір бетті, бір жолды емес, (оны) 
адам калай пайдаланамын дейді, өз еркінде, жак- 
сылык хакикатка жумсасын, жаманшылык жауыз- 
дыкка жумсасын -  екеуіне бірдей елгезек. Мәде- 
ниетті ылғи дүние жузіндегі актыктың ғана уйыт- 
кысы болмады, жауыздыкты да осы туғыздьі деп 
өкпелеп, «жолы болмас» деп карғаған да білгіштер 
бодды. Соның бірі ХҮІІІ ғасырда Францияда бол
тан Жан Жак Руссо деген данышпан. Бірак ол кар- 
ҒЫ СЫ  Ә Д ІЛ  емес» деп келетін ойларынан жазушы- 
НЫҢ 20 ғасыр басындағы мэдениеттану ғылымы- 
ның алдыңғы катарлы жетістіктерімен таныс екені

МЭДЕНИЕТТАНУ 423

байкалады. Макалада адамзат мэдениетінің даму 
жолына тарихи шолу жасалып, ғылым-білімнің 
мэдениетке жаксы эсерімен катар кері эсерінің 
де болатынын Бірінші дүниежүзілік соғыстың мы- 
салымен дэлелдеген. Макаладағы ой-туйін «ол 
-  адамшылык хакикаты» дей келе, кез келген мэ
дени кубылыстың адамгершілік сипаты болу ке- 
рек» деп корытындылайды.
«Мэдениетке кай кәсіп жуык?» макаласында мэде- 
ни дамуға, улттык мәдениеттің калыптасуына бел- 
гілі бір халык өмір сүріп отырған аймактың табиғи 
жағдайын ауа райының да эсер ететінін айта ке- 
ліп, жеке улттың шаруашылык эрекетінің, кэсібінің 
мэдени дамуға ең бейім, табанды журт ретінде 
егіншілікпен, аңшылыкпен, бакташылыкпен айна- 
лысатын журттарды ірі, шымыр мінезді болып, 
мэдени дамуға да елгезек келетінін айтады, Бак
ташылыкпен айналыскан, мал баккан едцердің ки- 
ын, аласапыран уакытта тез ширап, жауынгер, та- 
уанды мінез пайда болатынын айтып, Еуропа ға- 
лымдарының осындай халыкты ғылым-білімге 
салса, алғыр келетініін айтканын мысалға алады. 
Ал дэл осы халыктың эмірінде узак уакытка созыл- 
ған еңбегі аз, жайлы заман болса, тез босаңсып, 
еріншек, ез мінез пайда болып, мэдени дамуға 
селкос болады дейді.
Үлттың мәдени-турмыстык калпына куштеп енгізіл- 
ген жат мэдени калыптың эсері жайыңда «Өлп тау- 
сылу каугі» макаласыңда: «Алдымен торьған едцің 
дінін какпайға алады, будан соң ғурып-ғадатын ара- 
ластырады, артынан аламыштап жүріп тілін жоғал- 
тып, елдің белгісін күңгірттендіріп, акырыңда бір 
ултты жутып кете барады. Әрине бул айтылғаңцай 
болып жутылып кететін каңцай ел: мэдениеті төмен 
болтан тана ел. Булай болтанда мэдениет жүзіңде 
төмен болтан елдің дүние жүзінен жоталатын зор 
себебінің бірі осы» деген. Шытармада Ресейдің 
отарлау саясатының әсерінен болтан турмыстаты 
мэдени езгерістердің халыктың рухани туртыдан 
зиянды өзгерістерге тана түсіп коймай, денсаулы- 
тының да күрт нашарлап, табити өсімі азаюының 
кауіпті салдарларын керсеткен. Таза ауада жиі көшіп, 
орын ауыстырып, таза калпын сактатан халыктың 
кыстауда ауасы тар жер үйде, узак айлап отырып 
калуы ауру-сыркауды көбейтіп, халыктың демогра- 
фиялык туртьща кауіпті жатдайта келетінін дэлел- 
деп берген. Мэдениеттің кірісінің бізге салып отыр- 
тан ауыртпалыты -  осы. Кешпелі калыптың эуелгі 
түрін өзгертпеске болмады. Ен жайылып, еркін кона 
беруге кең коныстардың өрісі тарылды. Қаскүнем 
хүкіметтің шырталаңы казакты жаксы жерлердің 
көбінен айыртан, сыйымсыз көршілерді кебейткен, 
бір жатынан ел өсті, акырында бурынты калып 
езгерді. Бірак өзгеден алып отыртан үлгі пайлалы 
ма, зиянды ма? Қайтсе турмысына колайлы болып, 
пайдасы артык болатынын мәдениеті жок елдің ай- 
ыруы киын. Осымен казіргі казак калпы не отырык- 
шы егіншілік, не көшпелі мал баккаңцык калпының 
ешбіріне толык косылмайды» деген ойларынан казак 
халкының тарихыңдаты 1928 жыдцың зорлытын, 1932 
жыл нәубетінің тереңдігі себептерін улы суреткердің 
жас кезінде-ак сезгенін байкаймыз. Ә-тің шытар- 
машылык кызметінің алташкы жыдцарында жазыл- 
ған «Қайсысын қолданамыз», «Ғыіым», «Ғыльм тіл», 
«Қазақ әйелі», «Қазіргі қазақ күйі», «Қазақ қашан 
жетіледі», «Қазак, оқығандарына ашык, хат» т, б. ма-
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қалаларында М. мәселесіне әр қырынан келіп, тужы- 
рымды ойлар айтып отырған.
1918 ж. «Абай» журналының 4-ші санында шыққан 
«Япония» атты мақаласында жапон халқының 
улттық мәдениет жайында терең талдаулар жа- 
сап, оқшау аралда жатқан халықтың Еуропа мәде- 
ниетінің жақсы қырларын өз бойларына мақсатты 
түрде сіңіре тұра, өз мәдениетінің таза сақталуы- 
на қалай к,ол жеткізгені жайында тәлімді ойлар 
айтқан, «Япония Европа не істесе, соған көз жұмып 
ере берген жоқ. Әрқайсысының жиып апарған 
білімін зейінге салып, сынап, өздерінше қолайлы, 
жақсы дегендерінғана алатын болды. Бұл тура-
сында (.......) деген профессордың айтқан сөзі
мынау: «Біз кунбатыстың жақсысын сіңііруге дай- 
ын тұруымыз керек, бірақ сол уақыытта өзіміздің 
жақсымыз да ұмтылмасын деген кез-келген да- 
мушы халыққа улгі ретінде ұсынуға болады». 
Ә-тің бір топ мақалалары өнертану тақырыбына 
арналған. «Театр, музыка, кадры», «Жаксы пьеса 
сапалы әдебиет белгісі», «Қыз Жібек кандай?», 
«Ревизордың» аудармасы туралы» мақалаларын- 
да өнертануға, М-ға қатысты мәселелер көтерілген. 
«Қазақстанның көркемөнері» мақаласында Қаз- 
КСР-нің 15 жылдығына орай, қазақ театрының 
даму жолына талдау жасаған. Идеологиялық си- 
паты бар бул мақалада: «15-ақ жыл ішінде мәде- 
ниетті, кушті, көрнекті республикаға айналдырды. 
Әсіресе өлкеміздің басшылығы мәдениет жұмы- 
сына мейлінше көп көңіл бөлді» дей келіп, Қазақ 
мемлекеттік драма театрының ән-куй театрының 
(қазіргі опера жене балет театры) қалыптасу жо- 
лын, кадрлар дайындау мәселесін байыпты баян- 
дап, Е. Өмірзақов, С. Қожамқұлов, Қ. Қуаныш- 
баев сынды енер иелерінің шьғармашылық жумы- 
старына тоқталған. Қазақ сахнасындағы опера 
жанрының туу, даму жолдарының езіндік ұлттық 
ерекшеліктерін талдаған. «Ескі тарихтан қалған 
«Айман-Шолпан», «Қыз Жібекке» пайдаланған бір 
қалыпты ескі әндер мен көтеріліс, төңкеріс я бугінгі 
бір мазмун монтаждап алған ән-куйде екінші маз- 
мун боп отырса, жол ма? Осы жайларды ән-куй 
театры мықтап ескеріп, өзінің экспериментін ылғи 
қайталақтай беретін бір негіз, бір машыққа құрмай, 
шамасы келгенше шығармашылдық, ізденгіштік 
қарекеттерін кушейтуге міндетті» деп, қазақ мә- 
дениетіне жаңадан келіп жатқан опера өнеріне қа- 
тысты кекейкесті пікірлер айтқан. Ал «Қазақстан 
мәдениеті» мақаласында республиканың 15 жыл- 
дьғына байланысты Қазақ мемлекеттік драма те- 
атрының жұмысын жан-жақты талдаған.
1937 ж. «Абайдың мәдени ізденулері», 1939 ж. 
«Абайдың идеялық-мәдени мұрасы», «Абайдың 
идеялық-мәдени ізденістері» деген мақалаларын- 
да Абайдың қазақ мәдениетіне қосқан улесін са- 
ралай келе, оны ең алдымен қазақ әдебиеті мен 
мәдениетіне араб-иран поэзиясының уздік клас- 
сикалық элементтерін қосқанын, шағатайша мұра- 
ның да жақсыларын айырып бергендігін мысалға 
келтіреді. Орыс, Еуропа әдеби-мәдени байланыс- 
тарын дамытудағы Абайдың рөлін айрықша көр- 
сеткен. Абай тулғасын қалыптастырушы көздер ре- 
тінде ана сутінен, туған топырағынан жұққан қаси- 
еттермен қатар Фирдауси, Хафиз, Сағди, Низами, 
Науаи, Физулилерді, орыс әдебиетінің ұлы тұл- 
ғалары Пушкин, Лермонтов, Крылов, Салтыков-

Щедрин, Л. Толстойларды атайды. Сонымен катар 
Сократ, Аристотельден бастап, Спиноза, Спенсер, 
Дарвин ілімдерінің де Абайдың мэдени дамуына 
әсері болғанын көрсетеді.
Ә-тің «Абайдың идеялық-мәдени мұрасы» атты 
мақаласында үлкен ақынның өз ортасын қалай кө- 
зін ашып, ой-сезімін жаңғыртатынын, сондай-ақ 
халықтың сан ғасыр бойы жинактаған мәдение- 
тінің ез шығармаларына қалай пайдаланатынын, 
сол аркылы алдағы болашаққа кең жол ашатынын 
тарихи түрғыда Абайдың айна-қатесіз дәлелдеп 
бергенін айта келіп, үлы ақынның казак өмірінде 
мәдени күбылыска айналғанын дәлелдеп береді. 
Ә-тің М-шы ретіндегі бір қыры -  баска халыктар- 
дың мәдениеті жайындағы еңбектері. Жазушы- 
ның «Индия очерктеріндегі үнді халкының мәде- 
ниеті жөнінде айткандары аса білікті маман ғалым- 
ның колынан шыккан еңбектерге пара-пар. «Аме
рика әсерлерінде» де осыған үксас келелі де кестелі 
түжырымдар бар. Ә-тің театр өнері, драматургия, 
әдебиет, көркем аударма туралы жазған шыгар- 
маларының бәрінде дерлік әр турлі дәрежеде 
мәдениетке катысты ойлар кездесіп отырады.

Мурат Әуезов, Р. Әбдіғулов. 
«МӘДЕНИЕТТІ ҚАЗАҚСТАН», жазушының 
очеркі. Қ. Бекхожинмен бірлесіп жазған. «Әдебиет 
және искусство» журналының 1940 ж, косарланып 
шыккан 10-11-сандарында жарияланған керкем 
очерк. Сол жылы «Халык мүғалімі» журналының
19-20-сандарында, «Қазакстан» атты очерктержи- 
нағында (1940, 543-466-беттер) жарияланды. Одан 
кейін Ә-тің 20 томдык шығармалар жинағында 
басылды (8-том, 51-68-беттер). «Бурын ғылым, 
өнер -  казактың көп татпаған асы» еді, яғни «жай- 
лап журген жер, бағып жүрген мал, ішер ас, киер 
киім, түрғын жай -  барльғына да ғылым, өнер он- 
шалық кабыскан да, ат салыскан да жоқ еді». 
Қазак халкының бүрынғы караңғылык күшағын- 
дағы мешеу күйін «үйкы баскан заманмен» теңес- 
тіріп, азаттық пен тыныштыкты, мамыражай тірші- 
лік пен жоғары мәдениетке жетуді ойлаған арман- 
мүңы «Әңгіме әфсанасы аркылы, киял ертегісі ар
кылы, жыр мен дастан, кобыз бен саз, мүңды наз 
аркылы кабысты» деп калыптаскан жағдайда ой 
жугіртеді. «Өнерді, өзгеше күнді көксеген» калың 
букара ойын халык арасынан шыккан өнерпаздар, 
ақын, жыршы, күйшілер, шешендер кызметі ар
кылы жеткізеді. «Арман жырының басы «арайна- 
мен» басталғандай, дәл екі ғасыр бойында халык 
камын айтқан жырдың бәрінің күлак күйі -  өнерсіз- 
дік, караңғылықзары еді», «Сол өнер-білімді аңсап, 
көкірегіне арман жинады» деп халык мүңынан сыр 
шертеді. Халықтың осы армандарының сыбызғы 
кобызындай боп куңіренген, «жарғак күлағы жас- 
тыкка тимей, зар кағып өткен аяулы үлдары да 
бодцы», олар елін өнер дүкеніне шакырды. Айтып 
кана коймады, ауылдан мектеп те ашты, кітап та 
шығарды деп Ыбырай Алтынсаринді «казак халк- 
ынан шыккан үлы акын еді... өз халкын өнерге, 
білімге шакырды. Елінің еркін, жаркын келешегін 
аңсады деп Абайды, «караңғы казак көгіне өрме- 
леп шығып күн болам...» деп кара түнек заманда 
кияға карсы канат каккан еді деп Сүлтанмахмүтты 
атап, олардың туған халкына сіңірген еңбектеріне 
токталады. «Мәдениет, сәулет даласы» тарауын- 
да жаңарған, жоғары мәдениетпен білімге жеткіз- 
ген казак даласы туралы сөз етіп, Қазакстанның 
астанасы -  Алматы каласы туралы сыр шертеді. 
Алматының «мәдениет орталығы, енер-білім кені»



Мәкен Турағүлқызы 
Мүхаметжанова.

екендігін нақтылы деректер 
негізінде сөйлетеді. «Білім- 
нің тұңғыш ордасы» атты ке- 
лесі тарау республикадағы 
тұңғыш жоғары оқу орны -  
Абай атындағы мемлекеттік 
педагогика институтының та- 
рихына арналған. «Цифрлар 
сөйлесе не дейді» атты соңғы 
тарауда қазақ халқының 20 
жыл ішіндегі мәдени табысы- 
на революцияға дейінгі ке- 
зеңмен салыстыру арқылы 
нақтылы деректер негізінде 
талдау жасалады, енер-бі- 
лімі, мәдениеті өскен, оқу- 

ағарту ісі жыл сайын ілгерілеп бара жатқан, жап- 
пай сауатты ел атанған қазақ халқыныңжетістіктері 
туралы мақтаныш сезіммен әңгімелейді.

С. Қорабай.
«МӘДЕНИЕТ ҺӘМ ҮЛТ», жазушының макаласы. 
Алғаш рет 1918 ж. «Абай» журналының 10-санында 
жарияланған. Соңында «Мұхтар» деп қол қойған. 
Кейін Ә-тің «Тагщамалы» кітабына енгізілген (1997, 
332-335-беттер). Мұңда автор мәдениеттің, өнер- 
білімнің халық турмыс халінің өскендігін керсете- 
тін, жалпы «барлық дуниенің алтын алқасы» бо- 
лып саналатынын атап айтады. Мәдениеттің езге- 
шелік табиғатын, «нағыз қалпын», туып, даму ерек- 
шеліктерін, коғамдық болмыспен ара қатынасын, 
оның халықтың тұрмыс-тіршілігінде атқарар қыз- 
метін, оны «адамның қандай жолмен пайдалану- 
ына» болатынын материалистік дуниетаным турғы- 
сынан жан-жақты талдап, сөз етеді. Адамшылық 
хақиқаты жайлы да «талай жүз жылдан бері қарай 
білгіш кемеңгерлер сейлеп», бір адамды бір ада- 
мға ДОС қылудан асып, бір ұлтты бір ултқа, барлық 
дүние жүзіндегі ұлттарды бір адамшылық жалау- 
ының астына кіргізем деген де мақсат шықты. «Ол 
мақсаттарды көздеп отырған -  социализм ғылымы 
һәм эсперанто тілі» деп, бірақ әлі екеуінің де күйі 
келмегендіктен, «ұлт максаттары қағысқан жер- 
лерде арашашы болам деп, өздері кул болып ас- 
панға ұшып отыр.» «Бабы келмеген жұртқа социа
лизм не сый керсететінін Россия халі керсетіп отыр.
... Енді талай жылға шейін социализмнің бүйтіп түбір 
салуына қиын жумыс» деген пікір айтады. Осы ой- 
ларын қорытындылай келіп, автор мәдениет пен 
адамгершілік хақиқатты қатар устау керектігін 
ескертеді де, өзге дуниежузіндегі ұлттармен бірге 
асыл мәдениетке мойынсұнып, соның тұтқан жо- 
лына, турған қалпына қол созу казак ұлтының да 
бірінші намысы болу керек, ейткені мәдениет жа- 
мандыкка бастамайды, тек оны ұлттык калыптан 
айырмау абзал деп аяктайды макаланы.

К. Сыздықов.
МӘДИНА Сәбікейкызы (т.-ө. ж. б.), жазушының 
екінші шешесі. Қазактың ескі неке кукы туралы 
дәстүрлі заңы бойынша, немере ағасы Самархан 
кайтыс болған соң, әмеңгерлік жолымен шама- 
мен 1889 ж. Омархан жеңгесі М-ны екінші жамаға- 
ты етіп алады. М. сауатты, көзі ашык, калада ескен 
тәрбиелі ана болады. Ол туралы М, Диканбаев- 
тың айтканына сүйенсек: «Самархан Семейде сау- 
да істейтін Сәбікей деген өзбекпен таныс болтан 
адам. Ол оның Мукыш, Рахымжан атты балалары- 
мен дос-жар болып жүріп, сол Сәбікейдің М. де
ген кызын айттырып алады. Құдандалы болтан 
соң, Омархан Сәбікеймен бірге Алматыта кіре тар-
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тып, 20-30 арбамен шілде айында аттанады да, 
күзде Семейге алма әкеліп сататын болтан... Са- 
марханнан М. Разак пен Зураны туады».
МӘКЕН Туратүлкызы Мухаметжанова (1912-2000), 
Абайдың немересі. Үлы акынның емірі мен өлең- 
дерінің жазылу тарихы туралы кептеген матлұмат- 
тар берген, әкесі Туратулдың айткан естеліктерін 
катазта тусірткен. Жастайынан атасы Абайдың ән- 
дерін естіп кекейіне токып өскен. Оны езі де бап- 
пен айта білген. Дауысының коңыр бояуы мен 
орындаушылык шеберлігіне, Абай әндерін әуелгі 
калпында накышына келтіре орыңдатанына Ә. ерек- 
ше ден койтан. 30-жылдары М-нің орындауында 
Абай әндерін А. Жубанов нотата тусірген. Сондай- 
ак Б. Ерзакович, А. Серікбаева, Қ. Жүзбасов сын- 
ды музыка мамандары акынның 19 әнін үнтаспата 
жазып алтан. Ол әндердің нотасы мен сөзі «Абай- 
дың музыкалык творчествосы» (1954), «Айттым 
сәлем, каламкас» (1986) атты жинактарда жариялан- 
ды. М-нің орындауындаты Абай әндерінің әр түрлі 
нұскалары туралы жазылтан зерттеу макалалар 
жарык керді. 1956 ж. Мухаң М-ді уйіне шакырып 
алып, Акылбай Қунанбаевтың «Акылбайдың әні» 
атты әнін айткызып, оны К. Байсейітова мен Ж. 
Елебековке үйреткен. Ол Ә, туралы естелік жазды.

С. Жұртбай.
«МӘЛІК ҒАБДУЛЛИНГЕ ЖАУАП ХАТ», жазушы- 
ның макаласы. Алташ рет «Қазак әдебиеті» газеті- 
нің 1955 жылты 11 карашадаты саныңца, кейін «Ка
зак әдебиетінің кейбір мәселелері» деген кітапта 
(1957, 59-71-беттер); Ә-тің «Әр жылдар ойлары» 
(1959, 371-381-беттер), 12 томдык (12-том, 1969, 
137-150-беттер), 20томдык(18-том, 1985, 382-396- 
беттер) шытармалар жинактарында кайта жария- 
ланды. Қолжазбасы жазушы мурататында сактал- 
матан. Бұл макала белгілі талым, кдйраткер М. Ғаб- 
дуллиннің «Мухтар Әуезовке хат» деп, «Қазак әде- 
биеті» газетінде (1955, 28 кыркүйек) жариялатан 
макаласына жауап ретіңде жазылтан. Онда казак 
поэзиясының казіргі жай-күйі, есу өрісі, басты өкіл- 
дері жайлы теориялык ой-толтамдарын ортата са- 
лады. Қазіргі казак поэзиясының көрнекті кай- 
раткерлерінің шьгармашылык ерекшеліктеріне ток- 
талып, олардың тасырлар бойы кордалантан асыл 
казынамыздың кең арнасын «анык саналы мурагер 
есебінде үлкен көлемімен ілгері карай жаксы дамы- 
тып, асырып есіріп» келе жаткаңдытын, осы жолда 
олардың әркайсысының өзіңцік үлгі-өрнек тапкан- 
дьгын даралап, саралайды. «Бунда кырти тідці Ас- 
кардан, сыршыл унді Әбділдадан, майда коңыр 
Ғалидан, басым сөзді Тайырдан, куйлі-муңды Қа- 
сымнан, ізденгіш те тапкыш Хамигген, езіне белек 
сырлы сазды Сырбайдан, салкын ойлы Саиннан, 
таты талай улкенді-кішілі акындарымыздан көңіл 
медеу етерлік көп шытармаларды атай аламыз» деп, 
өте ыкшам, бірак соншалыкты дәл, айкын да анык 
сипаттама берді. Сонымен катар Ә. талтампаз сын- 
шы-талымның кезімен казіргі акыңдарымыздың із- 
деністерінің, тапкан жаңалыктарының әлі де же- 
тімсіз, кемшін тусіп келе жаткаңдытын да ашык ай
тады. Кезінде бір Абайдың өзі казак поэзиясына 
шалыс ұйкас, сегіз жодцы шумак, алты жодды шу- 
мак, терт буынды, алты буыңды өлең жолын неме- 
се он терт жодцы шумакты тудырып тың жаңалык- 
тар алып келсе, казіргі акындарымыз мундай ба- 
тыл ізденістерге батып бара алмай, кейбір жеке-
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жарым үмтылыс, талпыныстарында жетер өрісіне 
жете алмай келе жатқандықтарын атап көрсетеді. 
Оған дәлел-мысал ретінде Тайырдың жетістік, та- 
быстарымен қатар, кейінгі жазған «Тасқын» поэма- 
сыңда «кейбір ой-шұқыр оқагттар» кездесетіні, «ло- 
гикалық образдың аздыы, кей-кейде сөз тізбегінің 
аңқыған сыртқы ағымын қуғыштап, ойлы образ ор- 
нына сөздің тасыр-түсыры, арсы-гүрсі өрекпуі көп 
болатыны бар» дейді. Ал «1919 жылғы «Бостаңдық» 
атты өлеңінен бастап, 30-жыдцардың аяғына шейін 
реалистік дәстүрді көп өлеңімен көрікті етіп баү- 
рап, дамытып» келген С. Мүқановтың өзі бертін келе 
«прозаға көбірек ден қоюмен қатар, өлеңін де 
керексіз прозаизмге жеңдіріп алғандығын»; сон- 
дай-ақ Әбдідцаның «кейбір лирикалық шебер тол- 
ғаүларының адресі, оның үй-ішінің мүшелеріне ар- 
нала берүі көңілге жағымды көрінбейтіндігін» де 
ескертеді. Осылайша автор ақындарымыздың ал- 
дыңғы үақытта өлеңдік түрді көркейте байытып, 
тіл байлығын асыра түсү, поэзиялық лексиканы 
өрнектеп, өсіре түсү проблемаларына айрықша на- 
зар аүдартады.

К. Сыздыков.

МӘМБЕЕВ Сабыр Әбдірәсілүлы (1928 ж. т.), 
кескіндемеші, Қазақстанның халық сүретшісі
(1979), ҚазКСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері
(1963). Шығармаларының негізгі тақырыбы -  за- 
маңдастар өмірі, түған жердің табиғаты. «Сұхбат», 
«Таүда», «Қоныс аүдарү», «Көктем», «Киіз үйде», 
«Жастар», «Менің қаламда» т. б. сүреттері бар. Ә. 
портретінде (1967) жазүшының ой-өрісі толысқан, 
рүхани биік түлғасы бейнеленген, Үлы қаламгердің 
100 жылдық мерейтойы кезінде бұл сүрет Париж- 
дегі ЮНЕСКО Сарайына қойылды. Ал Ә. өзінің 
«Жыл келгендей жаңалык сеэеміз» атты мақала- 
сында талантты жас бүын сүретшілердің өсіп келе 
жатқанын, олардың өмір болмысын сезінүі өзге- 
ше, жаңа сапада екеніне ризашылығын айтып, со- 
лардың қатарыңда М-тің де есімін атаған.

Р. Ергалиева.
МӘМБЕТОВ Әзірбайжан Мәдиұлы (1932-2009), ре
жиссер, педагог. Қазақстанның (1970) және КСРО
(1976)халықартисі, Қазақстанның (1961)жәнеҚара- 
қалпақстанның (1972) еңбек сіңірген өнер қайрат- 
кері, КСРО (1974) және Казахстан (1966) Мемлекет- 
тік сыйлықтарының лауреаты, Халық Қаһарманы 
(2000).Тарихи тақырыпқа жазылған шығармалар- 
ды қоюда дәстүрлі түрмыс-салттық этнографиялық 
дәлдіктенбастартып, көркемдік шарттылыққа бар
ды. Бұл орайда Ә. пен Л. С. Соболевтің «Абай» 
трагедиясының қойылымы -  үлттық режиссурадағы 
тың бағыт. Мунан кейін Ә-тің «Қарақыпшақ Қобы- 
ланды» (1967), Т. Ахтановтың «Ант», Ә. Нүрпейісов- 
тің «Қан мер тер» (1973), Ғ. Мүсіреповтің «Қозы 
Көрпеш -  Баян сұлу» (1971) қойылымдары -  қазақ 
театрының көтерілген тың белестері. Ә. драматүр- 
гиясының қазақ театры мен режиссурасының 
қалыптасып, дамуына ерекше ықпал етті. «Абай», 
«Қарақыпшақ Қобыланды», «Қарагөз», «Айман -  
Шолпан» және «Асауға түсау» (Ә. аударған) спек- 
такльдерінің жаңа қойылымдары осының айғағы. 
Сондай-ақ Ғ. Жұбанованың «Еңлік -  Кебек» опера- 
сы, өзбек театрының сахнасыңда қойылған «Абай» 
трагедиясы -  драматург шығармаларын сахналау- 
дағы мол жетістік.

Б. Қүндакбайулы.

Ә М Мәмбетов.

МӘМБЕТОВ Ізтай Тілеуулы 
(1929-1974), ақын, аударма- 
шы. Шығармаларында дос- 
тықты, адамгершілікті, туған 
жерді, суйіспеншілікті жырла- 
ды, Ә-тің талантын дәріптеген 
«Маяктай шақырады ол талап- 
тыны» деген өлең жазды («Ка
зах әдебиеті», 1957, 28 хырх- 
үйех). Ал улы жазушы «Жыл 
келгендей жаңалык, сеземіз» 
атты махаласыңда М-тің лири-. 
халарының жетістік жахтары- 
на баға беріп: «I. Мәмбетов- 
тен «Жас ханат» жинағының ішінен тәуір деген 
өлеңдерін: «Жайыхха», «Өгей шешеме» сияхты 
өлеңдерін атап өтер едім» деген.

Н. Ерсарыүлы.

МӘНІКЕ (т.-ө. ж. б.), Кунанбайдың Абайдан кейінгі 
баласы Ысхахтың екінші әйелі. Кей жерлерде аты 
аталғаны болмаса, романда оның аных хөрінетін 
тусы -  Оспаннан халған муліхті және үш әйелі Ерхе- 
жан, Зейнеп, Торымбаланы әмеңгерліх жолымен 
бөлісу хезі. Бул жерде жазушы ерке, хесір куйеуін 
билеп-төстеп алған әйелдің кейпін береді. Ысхах- 
тың бірінші әйелі Техтіден туған Кәхітай булар- 
дың ырхынан кетіп, Абайдың тәрбиесінде, ыхпа- 
лында өскен. М. оны да жахтырмайды, сонда оның 
ең өштесхен хісісі -  Абай. Оның хейбір хөріністері 
Ә-тің эпопеясында берілген («Абай жолы», «Кор- 
шауда» тарауы). М. дүние-муліх бөлігінде Әзімбай- 
мен бірігіп, үлестің хөбін алу үшін көп кесір әре- 
кеттер істейді.

Т. Турганбаев.

«МӘҢГІ ЖАСАЙТЫН АҚЫН -  ШОТА РУСТА
ВЕЛИ», жазушының махаласы. «Казах әдебиеті» 
газетінің 1937 ж. 5 желтохсандағы санында шых- 
хан, Кейін жазушының «Уахьп- және әдебиет» (1962, 
285-293-беттер), 12томдых(11-том, 1969, 181-189- 
беттер) шығармалар жинағында жарияланды. Ма
хала грузин ахынының 750 жылдығына арналған. 
Букілодахтых улхен әдеби той, Тбилисиде КСРО 
Жазушылар одағының арнайы пленумы өтті. Бул 
пленум-тойға хурамында Жамбыл Жабаев бар 
Казахстан делегациясы да хатысхан. Махалада 
Руставелидің әлемдіх әдебиет тарихынан алатын 
орнына тохталып, «Жолбарыс терісін жамылған 
батыр» жырын жан-жахты талдаған, Ә. махаласы 
жазылған хезде Руставели поэмасы хазах тіліне 
аударылған жох болатын. Осы себептен мунда 
«Жолбарыс тонды жортуылшы» деп берген. Жа
зушы ең алдь(мен бул поэманы «Илиада» мен 
«Одиссеяның», Шехспир, Гете, Пушкин шығарма- 
ларының хатарына хояды. Поэманың көтерген та- 
хырыптарының -  суйіспендік пен достыхтың, өлім- 
нен хорыхпайтын батырлых пен хайтпас хайрат- 
тың аса көркем, әсерлі жырланғанын баса айта- 
ды. Махаббатты достых пен ерлік ушін хурбан ел 
де әдебиетте сирек кездеседі дейді. «Жолбарыс 
терісін жамылған батырдағы» махаббат желісіс 
«Ләйлі Мәжнунмен» салысть(ра келіп, Руставе 
ли жырын, көзхарасын, тусінігін жоғары хояды 
Бул поэманы еуропалых, батыс мәдениетіне жа 
хын дей келіп, кей тустарында Данте Алигеридя 
әйгілі «Кудай жолындағы комедиясынан» да жо 
ғары хояды. Руставелидің дін, улт аясынан шы 
ғып, жалпы адамзаттых туғырға көтерілгенін көр 
сетеді. Әуезов Руставелидің бул материалды ілхі 
де бір парсы дастанының әңгімесінен алғаныі



айтқанын ескерте келіп, Еуропа елдерінің, Шығы- 
стың, қазақ халқының сюжетті шығармаларымен 
салыстырады. Мақаланың соңына қарай, аудар- 
ма мәселесіне тоқталған. Бұл арада Руставели 
поэмасының орыс тіліндегі бірнеше нұсқалары 
және грузин тілінен тікелей жоліиа-жол аударма- 
сы бар екенін ескерте келіп, аударманың сапалы 
болуын қадай айтады.

Р. Әбдіғулов.
«МӘҢПЛІК КЕПІЛІ», жазушының мақаласы. 1955 
ж. 22 сәуірде «Қазақ әдебиеті» газетіңде шықты. 
Кейін Ә-тің «Уақыт және әдебиет» (1962) жинағын- 
да, 12 томдық (12-том, 1969), 20 томдық (18-том,
1983) шығармалар жинағында басылды. Мақала
В. И. Лениннің туғанына 85 жыл толуына орай жа- 
зылған. Қайта құруға байланысты Ленинге деген 
көзқарас курт өзгергенмен, әлемдіктарихиғылым- 
да, өркениетті (капиталистік) елдердің қоғамдық 
ғылымында Ленин тұлғасы адамзат тарихында 
ерекше орын алатындардың қатарында аталады 
екен. Осьған байланысты жазушының бұл мақа- 
ласын қатал сынға алудың қисыны жоқ. Ол көбі- 
несе кезіндегі халықтық пікірлермен астасып жа- 
татын ойлар айтқан, Ал Октябрьге дейін Шығыс 
халықтары әдебиетінде фольклор басым еді. Бұл 
халықтардың қайсыбір жазулық жағынан әлі 
сәбилік дәуірде болатын. Ал ежелден жазба өнері 
бар, тігттен бір кезде классикалық улкен мұрасы 
болған кейбір халықтар феодалдық тоқырау ға- 
сырларында алға қарай жылжи алмаған-ды. Со- 
ның салдарынан ондай әдебиеттер революция 
жылдарына поэзиямен сыңар келеді деген ойла- 
ры да тарихи шындықтан алшақ емес. Заманның 
саяси талаптарына сәйкес, совет жазушысы тео- 
риялық, идеялық, рухани жағынан маркстік-ленин- 
д ік іліммен қаруланбаса, әр турлі декаденттік 
ағымдарға, жалған жаңашыл «измдерге» ұрынбай 
өте алмас еді. Қалай десек те, бұл шығарма дәуір 
тынысын таныту үшін, заман ағымына қарай жа- 
зылып, Лениннің ұлылығын дәріптеген.

Ш. Ыбыраев.
«МӘҢГІЛІК ҚҮНДЫ ЛЫ ҚТАР ЖАСАУШЫ»
( « Т в о р е ц ь  в і ч н и х  ц і н н о с т е й » ) ,  жинақ. 
«Картель» баспасы (Украина, Киев қаласы) 1997 ж. 
шығарған. Ә-тің 100 жылдық мерейтойына арнал- 
ған. Казак,, орыс және украин тілінде жарық көрген 
басылымға ұлы жазушының көзі тірісінде жария- 
ланған мақалалар мен зерттеулер топтастырылған. 
Кітап О. Гончардың «Абай жолы» туралы жазған 
мақаласымен ашылады. 3. Қабдолов, Р. Нүрғали, 
Қ. Қайсенов, О. Сулейманов, Ш. Айтматов, Т. Мол- 
дағалиев, С. Әшімбаев, М. Рәшев, Мурат Әуезов, 
Диар Қонаевтардың заңғар суреткер туралы айт- 
қан сездері шынайы толғаныстан туған. Сондай- 
ақ академик И. Дзюбаның, ақын Л. Кривощеков- 
тің, ауызша әңгіменің шебері И. Андрониковтың, 
неміс сыншысы Альфред Курелланың т. б. әде- 
биетшілер мен ғалымдардың мақалалары, есте- 
ліктері оқырман жанын тебірентіп, журегіне нұр құя- 
ды. Басылым Ә-тің әр кезендерде түскен сурет- 
терімен безендірілген,
МӘМЕТОВ Базарбай (1888-1946), заңгер. Алаш 
қозғалысының белсенді мушесі, Алашорда укі- 
метінің мушесі. 1911 ж. Верный ерлер гимназия- 
сын, 1917 ж. Казан университетінің заң факульте- 
тін бітірген. Ақпан төңкерісінен соң Алаш козғалы- 
сына белсене араласады. 1917 жылғы 21-26 шідде 
аралығында Орынбор қаласында өткен Жалпықа- 
зақтық съезге Жетісу облысынан келген депутат-
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тармен бірге қатысады. Съезд М-ті Жетісу облы
сынан деп Бүкілресейлік Кұрылтай жиналысының 
депутаттығына кандидат етіп тізімге енгізеді және 
Бүкілресейлік мұсылмаңцар кеңесіне (Шура-и-ис- 
ламға) өкіл етіп сайлайды. 1917 ж. 5-13 желтоқсан- 
да Орынборда өткен 2-Жалпы қазақтық съезде 
Жалпықазақтық кеңесіне Алашордаға мүшелікке 
өтеді. Алашорданың министр! ретіңце М. алаш ісі 
жолыңца көп еңбек атқарады. Сондай еңбектердің 
бірі Алаш мемлекеттілігін қорғайтын Алаш әскерін 
жасақтау болып табылады. Бұл істе Ә-пен бірге 
белсеңділік таньдады. 1918 ж. 10-31 тамызда Лепсі- 
де еткен Алашорданың Жетісу облыстық 2-қазақ 
съезінде кеңес мүшелігіне сайланады. Колчак 
үкіметі тарапынан большевиктермен қатысы бар 
деген жалған желеумен Алашорда мүшесі, Лепсі 
көмек комитетінің төрағасы М. қуғын-сүргінге, 
тінтуге ұшырайды. Жетісуда кеңес екіметі орнаған 
соң да ол қуғын-сүргіннен көз ашпайды. 1928 ж. 
отбасымен ұсталып, түрмеге қамалады. 1931 ж. 
Саратовқажераударылады. КейінСаратовта, Кара- 
қалпақстанда, Жамбыл мен Талдықорғанда әр түрлі 
қызметтер атқарады.

м. Әбдеш.
МӘРСЕКОВ Райымжан (1877- ө. ж. б.), Алаш қоз- 
ғалысының аса кернекті кайраткері, Алаш партия- 
сының негізін салушылардың бірі, қазақтың алғаш- 
қы заңгерлерінің бірі, Ә-пен бірге Семей қаласы 
мен облысында 1914-1922 жылдары мәдени ша- 
ралар, қазақ комитет! мен Алаш жолында мүддел! 
!стер атқарған. Әкес! -  Өр-Наймандағы Мәрсек 
би (1844 ж. туған). Абай заманында пәтуәл! сөз 
ұстаған, тоқтаулы бил!к айтқан, дәу!р!н!ң ағымын 
бажайлай б!лген, кек!рег! ояу рубасы болған. 
Кез!н!ң ашықтығымен баласы Райымжанды оқуға 
берген саналы адам ед!. Райымжан 1897 ж. Омбы 
гимназиясын, 1901 ж. Санкт-Петербург универси- 
тет!н!ң заң факультет!н б!т!рген. Будан кей!н Се
мей, Омбы қалаларында адвокаттық қызмет ат- 
қарып, студентт!к кезден бастап қазақ қоғамы- 
ның әр саласы бойынша толғақты да түйтк!л мәсе- 
лелер жөн!нде утымды әр! тушымды мақалалар 
жазды, сейт!п ел!н суйген ұлтжаңды азамат рет!нде 
жас кез!нен қалыптаса бастады. Адвокат рет!нде 
жазықсыз жапа шег!п, жалалы болған қарапайым 
қазақтарды қорғап, ақтапалғанатақты 1915ж. өткен 
сот процес!не қатысқан. Онда ол загщы б!л!кт! де 
б!лг!рл!кпен орынды қолдана отырып, 7 қазақты 
түрмеден босатып алады. Бул сот процес! кез!нде 
М-т!ң атын шығарған. 1902 ж. Ресей география 
қоғамының Семей бөл!мшес!не мушел!кке өт!п, 
1903 ж. 30 наурызда өткен мәж!л!с!ңде «Казақстан- 
дағы сайлау» деген баяңдама жасаған.
М. пен Ә-т!ң алғашқы кездесу! 1915 ж. 13 ақпанда 
Семейдег! «Приказчиктер клубында» -  қазақ әде- 
би ойын-сауық қайырымдылық кеш!нде өткен. Он
да семинарист Ә. қатысып, М, қазақ әдебиет! ту
ралы баяндама жасаған. Ол бул баяндамасында 
қазақ әдебиет! тарихын туңғыш рет үш дәу!рге бел- 
ген. Ойын-сауық кеш!н уйымдастырушы қазақ зия- 
лылары, ерл!-зайыпты Кұлжановтар ед!. Кешке 
Семейде оқитын қазақ жастары, оның !ш!нде му- 
ғал!мдер семинариясының оқушылары Ж. Айма- 
уытов, Ә., К-Сәтбаев т. б. қатысқан. Революция 
жылдары М. сияқты ултжанды қазақ зиялылары 
және олардың ықпалыңда болған Ә. сияқты қазақ
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жастардың да қазақ елінің еркіндігі, бостандығы 
жөнінде іс-қимылдары бір мүддеге, бір арнаға то- 
ғысып, Семей қаласында бастары қосылған. 1917 
ж. маусым айынан «Сарыарқа» газеті шыға бас- 
тайды. Газеттің кезектескен редакторлары X. Габ
басов, Р. Мәрсеков, И, Әлімбековтер еді. Бұл га
зет «Қазақ» газетінен кейінгі Алаштың негізгі үні 
болды. Газетте талай ақын-жазушылар ездерінің 
қаламын ұштап, әдеби мектептен өтті. 1917 жылғы 
қыркүйек айындағы нөмірлерінде Ә-тің «Оқудағы 
қүрбыма», “Адамдық негізі -  әйел» атты мақалала- 
ры жарық көрді. Патша екіметі құлап, уақытша үкі- 
мет қүрылған күндері М. 1917 ж. наурыз айында 
Семей облыстық Қазақ комитетінің төрағалығы- 
на сайланып, басқа ел азаматтарымен бірге 1917 
ж. 27 сәуір -  7 мамыр аральғында еткен Семей 
облыстық Қазақ съезін өткізуге ұйымдастырушы- 
лық шараларына қатысты. М, 1907 ж. 13 мамырда 
Петроград жұмысшы, солдат депутаттар Кеңесіне 
және алда өтетін Қүрылтай жиналысына Ресейді 
мекеңдейтін басқа халықтарға, оның ішінде қазақ 
халқына да аумақтық автономия талап ету мә- 
селесін қою туралы телеграмма жолдайды. Оған 
облыстық қазақ съезінің төрағасы деп қол қой- 
ған. Ол Семей облыстық қазак. комитет! басшы- 
ларының бірі ретінде комитеттің жұмысына жас- 
тарды да тарта білген.
Құрылтай сайлауын насихаттау ушін Семей облыс- 
тық атқару комитет! 1917 ж. 3 қарашада жер-жерге 
өкілдер ж!береді. Семей уез!не М. Малдыбаев пен 
Ә. Кереку уез!не Ж. Аймауытов пен Қ. Сәтбаев 
т. б. адамдаржібертеді. М. 1918 ж. 17 қаңтаржәне 
1919 ж. 23 маусым аралығында Семей облыстық 
земство баскармасының терағасы қызмет!н атқа- 
рып, көп іс тыңдырады. Сондай іст!ң бірі -  оқушы 
жастарға стипендия белу мәселес!не күш салады.
1918-19 оқу жылының 2-жартысында стипендия 
алғандардың қатарында семинарист Ә. те бар ед!. 
Жалпықазақтық 2-съездің шешімі негізінде Халық 
милициясын қүру туралы Алашорда үк!метінің төра- 
ғасы Ә. Бөкейхановтың 1918 ж. 25 маусымыңдағы 
қаулысына сәйкес, Семейде 1-Алаш атты әскер 
полк! жасақталады, Бүған қатысқан Алашорданың 
36 мүшес!нен М. пен Ә. те бар болатын. Полк 
азамат соғысы жылдарында Жетісу майданыңцағы 
үрыс-қимылға қатысқан.
Кеңес өкімет!нің алғашқы жыддары (1922) М. Се
мей губерниялык атқару комитетінде нұсқаушы- 
ревизор қызметін атқарып, артынан қуғын-сүрг!нге 
үшырауына байланысты Қытай асуға мәжбур бо- 
лады. Бүл жылдардан сәл бүрын Ә. те Семей гу- 
берниясының атқару комитетінде басшылық қыз- 
метте еді. М-тің өм!р!ніің соңғы жылдары, өл!м! 
туралы әр турлі қиғаш деректер бар. Сонымен, М. 
пен Ә-т!ң емір жолдарының муддел! !сте әрдайым 
бірге болған.

М. Әбдеш.
МӘУЛЕНОВ Сырбай (1922-1993), ақын, публи
цист, аудармашы. Қазақстан Мемлекеттік сый- 
лығының лауреаты (1970). Поэзияда өз!ндік үні 
бар өршіл ақын. Ә-тің би!к адамгершіл!к, гума- 
нистік қасиеттер! мен суреткерлік шеберліг!н 
мадақтап “Мұхаңа»(1957), «Мухтар аға», «Мухтар 
асуы” , «Мухтар ауылы», «Өлмес енер» (бәр! -  
1977) өлеңдерін, «Кемеңгер» («Коммунизм жо- 
лы», 1967, 28 қыркүйек), «Көң!лді кездесулер»

(«Қазақ әдебиеті», 1957, 4 қазан), «Жулдызды 
жол» («Қазақ әдебиеті», 1977, 23 казан) мака- 
лаларын жазды. «Ыстық журек, нурлы ақыл» ес- 
телігінде Ә-т!ң сөздер! теңіздің тасқыны сек!лді 
бір!н-бірі устемелеп, б!р!н-б!р! баспалдақтатып, 
би!кке кетер!п алып кетет!н. Мухаң аузынан 
ағытылған эпитет, метафоралар кейде кекке 
бойлаған көп кабатты үйлерді көз алдыңа алып 
келет!н» деп, жазушының сөз саптау ерекшел!к- 
тер!н сипаттаған («Қазақ әдебиет!», 1967, 8 жел- 
тоқсан; «Б!зд!ң Мухтар», А., 1976, 246-251-бет- 
тер). Ә. «Октябрь өркені» және «Қайта туған ха- 
лықтың әдебиөті» атты мақалаларында «бірнеше 
буын ақындардың еңбек ізденулер! аркасында 
казак поэзиясы да революция жылдарында, 
әсіресе реалист!к поэмалар туғызу жөн!нде биік 
сапаға» жеткен акындардың катарында М-т! де 
атап, оның кыска лирикалык шығармаларына на- 
зар аударған (12 томдык шығармалар жинағы,
А., 1969, 12-том, 165, 478-беттер).

Н. Акбай.

МӘШ ҺҮР Ж ҮСІП Көпеев (1858-1931), акын, 
тарихшы, этнограф, философ, шежіреш!, фоль- 
клоршы. 1870 ж. жан-жакты біл!мд!, елге беделді 
«Мәшһүр» аталған. Өлеңдер! мен макалалары «Да
ла уәлаятыгазет!нде»жарияланған. 1907 ж. Қазан- 
да «Сарыарканың к!мдік! екенд!г!», «Т!рлікте көп 
жасағандыктан керген бір тамашамыз», «Хал-аху- 
ал» кітаптары шыкты. Қазак әдебиетіндег! ағар- 
тушылык-демократтык бағыттың дамуына, сати
ра жанрына үлкен улес косты. Оның казак ауыз 
әдебиет! мураларын жинаудағы еңбегі орасан 
зор. Букар жырау мурасын жинактап, сактап, зи- 
ратына белг! тас қойып, көп еңбек с!ң!рд!. Кө- 
пеевт!ң акындык таланты мен ауыз әдебиет! шы- 
ғармаларын жинаудағы еңбег!не Ә. жоғары баға 
берд!. Жазушы «Абай акындығының айналасы» 
макаласында к!тапшылаған, сиыр жорға жыр ка
зак поэзиясына жалғыз Абай тусында кірген жоқ, 
Ыбырай, Албан, Асан, Мәшһур, Акан сері сиякты 
Арка, Жет!су акындарының шығармаларында бул 
эсер көп екен!н атап өтед! де, «ескіні күптау, жак- 
таумен калатыны бар. Осындай XIX ғасырдың 
аяғы, XX ғасырдың басы сияқты жапсарда өскен 
акындары Алтынсарыұлы, Әубәк!р, Шәңгерей, 
Мәшһурлер болады» дейд!. 1959 ж. әдеби мураға 
арналған конференцияда сөйлеген корытынды 
сөз!нде өзіне унаған баяндамалар ішінде I. Жарыл- 
ғаповтың баяндамасын атай кел!п, М. Ж. мура- 
сында да патшалыктың отаршылдык саясатына 
байланысты сын наразылык сарындар болғанмен, 
Гаспринскийд!ң «Тәржіман» газетін үзбей окитын 
удайы көп жылғы окушысының бірі Мәшһүрде 
!здесең, пантүркистікт! де, панисламистікт! де та- 
буға болады деп, сол кездег! саясат ыңғайына 
бейімделеді. Бірак ол кейде патшалыкты жакта- 
са, кейде халыктык сарынға да жакындаған. 1905 
жылғы патшаның манифес!нен үм!т етіп сөйлеген 
кезі де бар. Бул тарихтык, заңды жайлар, бундай 
кездер!н м!неудің кажет! жок деп ескертед!. Со
нымен бірге М. Ж. атымен байланысты «Мес», 
«Қара к!тап» дейт!н колжазбаларында акын шы- 
ғармасы мен ауыз әдебиет! үлгілерін айырып, 
аныктап алу кажетт!г!н айтады. «Ал өз шығарма- 
ларын былай койып, басы ашык еск! үлгілерд! 
жазып алып, б!здің дәу!рге жетк!зген еңбек Мәш- 
һүрде мол екенін және де естен шығармау ке- 
рек». Сондыктан казак ауыз әдебиеті мен жазба 
әдебиет!н!ң ғылымдык бір саласы историогра-
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фия бөлімінде Мәшһүрдің ол түрдегі еңбегіне 
әрдайым орынды баға берілу шарт деп, ақынға 
сол кезде-ақ көңіл бөлуді міндеттеген. Ә. Абай 
өлеңдерін жаттап алып, ел ішіне таратудағы 
Көпеевтің игі ісін «Абай (Ибраһим) Қүнанбаев» 
атты мақаласында (1945) ерекше бағалап, оның 
Абай өлеңдерін шарықтатып, букіл ұлан-байтақ 
елге жайғанын атап өтеді.

С, Қорабай.
МӘШҺҮР ЖҮСІП (Мәшһур Жүсіпов) Қуандық Фа- 
зылұлы (1941 Ж .Т . ) ,  жазушы, драматург, ғалым, 
филология ғылымының докторьр (1990), профес- 
сор.Үлы жазушының табиғат бояуларының сан түр- 
лілігін сақтап, ажарлап, оны адамдарға тағылым 
ретінде усынғаны туралы «М. Әуезовтің табиғатты 
бейнелеу шеберлігі» («Мұхтар мұрасы», А., 1997, 
67- 80-беттер), «М. Әуезовтің портрет жасау ше- 
берлігі» («Қазак. тілі мен әдебиеті», 1995, №4, 
96 -  102-беттер) атты мақалаларын жариялады.

Н. Ақбай.
МЕДЕТБАЕВ Жұмабай (1938-2005), актер, әнші- 
термеші. Қарақалпақстанның (1993), Қазақстан- 
ның (1998) халық артисі. Ә-тің «Еңлік -  Кебек» дип- 
ломдық қойылымдағы тұңғыш рөлі Кебектен бас- 
тап, Көкбай («Абайда», 1965), Әлібек («Айман -  
Шолпанда», 1965), Шуақ («Қарақыпшақ Қобылан- 
ды», 1966), Асан («Қарагезде», 1966), Кебек (1968), 
Еспембет (1996, «Еңлік -  Кебекте»), Долгов (1969), 
Баймағамбет (1994, «Абайда»), Делдал («Дос -  
Бедел доста»), Әлібек (1969), Маман (1992, «Ай
ман -  Шолпанда»), Жәмеңке («Қилы заманда», 
1997, роман негізінде жазылған пьесаның авторы 
Н. Оразалин), «Еңлік -  Кебек» телефильмінде Кең- 
гірбай рөлдерін орындап, актерлік шеберлігін
қалыптастырды. 

Б̂. Қундақбаиулы.

МЕЙРАМОВ Тілектес Уахитулы (1948 ж. т.), ак
тер, ұстаз, профессор. Қазақстанның халық артисі
(1996). Ә. шығармаларының негізінде қойылған 
спектакльдерде де қайталанбас сахналық бейне- 
лерсомдап, актерлікөнердаралығынкөрсетті. Бір- 
сімбай («Қарақыпшақ Қобыландыда»), Керім 
(«Абай» трагедиясында), Жарас, Әлібек («Айман 
-  Шолпанда»), Жабай («Қарагөзде») т. б. сахна- 
лық тулғалары бар. Ә-тің 100 жыддық мерейтойы- 
на орай ол «Абай жолы» эпопеясының негізінде 
қойылған 7 сериялы телеқойылымның авторы.

Б. Қундак.байулы.
МЕЙРАМОВА Жұмагул Өмірзаққызы (1949 ж. т.), 
актриса. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі. 
Ә-тің пьесаларында Айман («Айман -  Шолпанда»), 
Ажар {«Абай» трагедиясында), Ә. аударған У. 
Шекспирдің «Асауға тусауындағы» Бьянка бейне- 
лерін сомдап, актерлік өнерінің жаңа қырынан 
көрінді. Үлы жазушының 100 жыддығына орай қой-

ылған 7 сериялы «Абай жолы» телеқойылымында 
жүргізушінің рөлін орындады.

Б. Қундакбайулы.
МЕЙСТЕРЗИНГЕР (немісше: ән, өлең шебері), 
неміс халқының поэзия өкілі. 13 ғасырдың 2-жар- 
тысында шыққан. Қалалардың өркендеп, бюргер- 
лердің өсуімен байланысты шіркеулердің жаны- 
нан «әншілер туыстығы» құрылып, кейін цех бо- 
лып ұйымдасқан кәсіпкерлік топтарға айналған. 
М-лер 19 ғасырдың ортасына дейін өмір сүрген. 
Мектептік қатал канондардың аясынан шықпай, 
өлең айтумен жаттыққан. Өлең айту жарыстары 
шіркеулерде өткен. Ә, «Жамбылдың айтыстағы 
өнері» мақаласында қазақ, қырғыз, қарақалпақ 
халықтарында айтыс жанры осы күнге дейін сақ- 
талғанын айта келіп, бурын Еуропа халықтарыңда 
айтысқа ұқсас жанрларболғанын, Орталық Еуро- 
падағы елеңшілерді басқа да айтыс белгілері бар 
шьғармашылық топтармен қатар атап өтеді. «Дәл 
осы топтың қатарында мейстерзингерлер кей 
дәуірлерде шіркеу ішінде дін тақырыбына арнап 
талай айтыстар жасаған. Бунысы Шөже мен Кем- 
пірбай айтысында бізде де айқын көрінеді». Ал 
«Жәкеңдер өнерінің бір канаты сол сипатта бола- 
тын, дүние жузі әдебиетінде көне гректің өздерін- 
дей немесе Еуропадағы труверлер, фильдер, М- 
лердей елінің эпосын да, айтысын да туғызған деп 
тұжырымдаған. Осы тектес ойларды 1948 ж. жа- 
рық көрген «Қазақ әдебиеті тарихының» 1-томына 
жазған «Айтыс өлеңдері» тарауында айтқан.

Р. Әбдіғулов.
МЕКАЙЫЛ (М е к е ш) Абайұлы (1884-1931), Абай- 
дың Әйгерімнен туған ұлы. Арабша да, орысша да 
сауатты, жалпы өнерлі адам болтан: домбыра тар- 
тып ән салады, басқа да аспаптарда ойнайды. 
Абай өлеңдерін түгел білген, ел арасына тарат- 
қан, Мұхаң М-дан жастық кезінде көп әңгімелер 
естіп-білген. Өйткені олардың ауылдары Әуез 
ауылдарымен унемі қатарлас қонып отырған. Ах
мет Әуезов «Бала Мухтар» деп аталатын кітабында 
М. туралы құнды пікірлер келтірген. Абайдың Әй- 
герімнен туған ушінші баласы Мекен Абай елең- 
дерін шетінен жатқа білген. Ол Абай өлеңдерін 
сауаты барларға жаздырып, уйреткен. Ауылға М. 
келген сайын Мұхтар жерден жеті қоян тапқаңдай 
куанып, Абайдың өлеңдерін зейін қойып тыңцай- 
ды екен. Мекеш қоңыр әнге салып, «Жасымда ғы- 
лым бар деп ескермедім» деп басталатын өлеңін 
тамылжыта орындағаңца, жас Мухтар қатты таң- 
даныс білдіріп, «Абай ағам оқымаған ба?» дейді 
екен («Бала Мухтар», А., 1967, 12-13-беттер).

Т. Әкім.
МЕККЕ, М е К е, мусылмандардың қасиетті қала- 
сы. Онда Мастңц әл-Харам деп аталатын мешітте 
қағба бар. Қағба Адам ата дуниеге келместен қы- 
рық жыл бурын пайда болған, сондықтан бул Ал- 
ланың уйі атанған. Мусылман аңыздары бойынша 
мунда Адам Ата мен Хау-ана Шиш, Ибраһим, Исма- 
йыл турған. Ежелде бул жерде Джурхум, Хузза 
сияқты тайпалар мекен етсе, біздің дәуіріміздің 
4 ғасырынан бастап Қурайыштар қоныстанды. 
Олар қағбаныңқасиеттілігінтусінді. Сирияға, Иран 
мен Йеменге өтетін керуеннің қауіпсіздігін сақтау 
ушін айналадағы бәдауи тайпаларымен тіл табы- 
сып отырды. Мухаммед пайғамбар (с. ғ. с.) М-ден 
кеткеннен кейін де Мединеде намаз оқу бағытын
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осындағы Қағбаға қаратты. Бұл М-нің діни орта- 
лық ретіндегі маңызын арттыра түсті. Қағбаны ай- 
налып тауап ету, Арафат тауына бару салтқа енгі- 
зілді және мұсылманның бес парызының біріне 
айналды. Омея әулеті билік еткен тұста М-нің 
келбеті мулде өзгерді. Бұл жерде исламның ху- 
қықтану мен хадистану мектебінің іргесі қаланды. 
Ә. М-ге байланысты пайымдауларын Құнанбай- 
дың қажылық сапарына орайластырып сөз етеді, 
әсіресе, Қаратай екеуінің әңгімелері арқылы жақ- 
сы елестетеді. «Құнанбаймен осы жолы Меккеге 
бірге баратын Өндірбай қалпе» деп, қасына ерген- 
дерді, қанша уақыт жол журетінін, қай жермен ба-
ратынын тәптіштеп жазған» («Тайғақта»).
^  т. Әкім.

МЕКІШЕВ Бақтажар (1927-2005), тарихшы, өнер 
зерттеуші. Республиканың еңбек сіңірген мәде- 
ниет қызметкері (1984). «Жеті муза» және «Қыз 
Жібек» эстетикалық клубтарының жетекшісі ретін- 
де Абай әңдеріне, музыкалық мурасына, Ә. есіміне 
байланысты көптеген кештер ұйымдастырды. Ка
зак. мемлекеттік опера және балет театрының та- 
рихын жазды (Ғ. Бейсеновамен бірге, 1954). Онда 
либреттосын Ә., музыкасын А. Жубанов пен Л. Ха- 
миди жазған «Абай» операсының қойылу тарихы
(1944), орындаушылар шеберлігі жан-жақты баян- 
далған. Әржылдарыжергілікті баспасөз беттерінде, 
радиохабарларда Ә-ке арналған естелік мақалалар 
жариялады: «Әуезов және жастар» («Қазақ универ
ситет!», 1977, 28 кыркүйек), «Бір күні жаңа жылда 
мен Мұхтар Әуезовті кездестірдім» («Казахстанс
кая правда», 1997, 29 тамыз), «Қасиетті топырак», 
«Жас алаш», 1997, 17 шілде), «Катаринаның 500 ша- 
палағы» («Отелло» спектаклі туралы; «Казахстанс
кая правда», 1997, 28 ақпан) т. б.

Қ. МәшһүрЖүап.

«МЕМЛЕКЕТ ТЕАТРЫНДА «АСТЫҚ» ПЬЕСА-
СЫ», жазушының мақаласы. 1934 ж. «Қазақ 
әдебиеті» газетінің 10 қаңтардағы санында шық- 
қан. Ә. 1933 жылдан 1939 жылға дейін Қазақ дра
ма театрының әдеби бөлімін басқарып, театр та- 
қырыбына арнап бірнеше макала жазған. Бұл -  
солардың алғашкыларының бірі. Макалада 8- 
партия конференциясының карсаңында мемле- 
кет театры койғалы отырған пьесаның тарихи- 
саяси мәні, оның коғам өмірімен байланысы ту
ралы айткан, Қазак драма театрында қойыла бас- 
таған аударма пьесалардың бірі «Астык» туралы: 
«Киршонның бүл пьесасы одактағы пролетариат 
драматургиясының бір дәуірдегі улкен бір түлға- 
сы деп саналады» дейді автор. Сондай-ак пьеса- 
даты басты кейіпкер, оның спектакльдегі сом- 
далуы жайлы, рөлді орындаушы Қапан Бадыров 
ойыны жөнінде сын-ескертпелер айтылған. Сер
ке Қожамкүловтың, Елубай Өмірзаковтың, Қана- 
бек Байсейітовтың орыс пьесасы кейіпкерлерін 
бейнелеудегі ізденістері талданған. Шығарма 
мен сахна, актер мен көрермен арасындағы бай- 
ланыстарды ашкан. Театрдың бұл қойылымда 
жеткен табысы, жетістіктері мен кемшіліктері са- 
лыстырыла отырып таразыланған. ^  ^

«МЕНІҢ ӨМІРБАЯНЫМ» ( « А в т о б и о г р а фи я » ) ,  
жазушының орыс тілінде жазған ғүмырнамасы. 
1950 ж. Мәскеуде «Советский писатель» баспасы- 
нан жарык көрген «Абай» романына алғы сөз ре-

тіңде берілген. Сдан кейін Ә-тің орысша жариялан- 
ған «Абай жолы» эпопеясының барлык басылым- 
дарына енгізілген (Свердловск, 1951; М., 1955, 
1958, 1959; А,, 1960). Соңғы рет жазушының «Таң- 
дамалы» кітабында басылды (А., 1997). Қазакша 
нүскасы (аударған -  А. Нұркатов) каламгердің 12 
томдык шығармалар жинағына енді (1967, 1-кітап). 
Автор өзінің балалык шағын, ауыл молдасынан 
дәріс алған кездерін жылы лебізбен еске алып: 
«Бұл кітап -  Абай өлеңдерінің жинағы. Абаймен 
ДОС болтан әрі акын талантына таңыркап, ден 
коюмен өткен Әуез оның өлеңдерін кітап кып кө- 
шіріп алады да, бізге сол аркылы кара танытпак 
болады. Немерелері үлы акынның өлеңдерін жак- 
сы көріп өссін деп те ойлайды» деп, жастайынан 
ұлы акынның жырларымен сусындап өскенінен ха
бар береді. Ержеткеннен кейін кала өмірі мен са
хара тіршілігінің кым-киташ қайшылыты жас Мұх- 
тардың санасына өшпестей із калдырады. Кейін 
үлы эпопеясына тарау-тарау болып енген көшпелі 
феодализмнің калдыктары, калыңмал, көп әйел 
алу, құн төлеу, халыктың титытына жеткен дау- 
дамай, барымта-сырымта, талау-тонау, ру тарты- 
сы сиякты ескі патриархалдык көріністер, бертін 
келе кеңес үкіметінің «қызыл кыртыны», тіршілік 
үшін арпалыс, кутын-сүргін, жазыксыз жазалау -  
бәрі-бәрі миына сіңіп, санасына мөрдей басылып 
калды. Ә. бұдан басты шытармасына кажетті ма- 
териалдарды калай жинатаны жөнінде кызыкты 
мәліметтер келтірген. Абай жайында мәлімет-де- 
ректер жинатанда, жазушы акынды көзімен көрген, 
жакын білген адамдармен ауызба-ауыз сөйлесіп, 
Абайдың жакын шәкірті Көкбаймен әңгімелескен. 
Роман жазам деген ойда жок, шәкірт кезінде ата
сы Әуездің әңгімелерін тапжылмай, үзақ тыңда- 
тан, Ол Абай Қүнанбай жайын да жаксы білген. 
Абайдың алташкы әйелі Ділдәны да москал тар- 
тып калган кезінде көрген. Ол Абайдан соң он 
жылдан кейін барып дүние салтан, оның айны- 
мас, азбас жары Әйгерім небір кымбат жәйттерді 
әңгімелескен. Материал жинай жүріп, Абайдың 
достарымен, сыйластарымен, бұрын кысастык 
жасатан жауларымен де әңгімелесіп көрдім. Горь- 
кийдің: «Үндемей калуга ыктиярың жок нәрсе 
жайында гана жаз» деген үлы өсиетін іштей кай- 
талап айта беруден танганым жок» деп, үлы су- 
реткер эпопеяның сәтті болып шыгуына көп 
септігін тигізген жагдаяттарды ежіктеп баянда- 
ган. Бұл жолда талай киындыктар кездескен. 
Өйткені жазушының халі «әлдекашан бел асып 
кеткен көштің жұртына кешігіп жеткен жолаушы 
жылтыраган бір кызгылт шок тауып ап, тутатпак 
боп» үрлегенмен бірдей еді. Әлгі естеліктерді 
шашау шыгармай сактап, карттардың жадында 
үмыт болтан көп нәрселерді кайта ойлатып, әлде- 
неше рет айткызуга тура келген. Сөйтіп халык- 
тың лүпіл каккан жүрегі, дана ойы болтан Абай- 
дың кайталанбас, асыл бейнесін жасады. Автор 
одан әрі жазушылық жүмыспен коса, тылыми- 
зерттеумен, үстаздык кызметпен шүтылданып 
жүргенін ескертіп, макаланы аяктатан.

3. Ахметов
МЕҢДЕШЕВ Сейіткали (1882-1937), мемлекет 
кайраткері, ұстаз. Ә-пен қызмет бабында ресми 
және шытармашылык байланысын узбеген Үлы 
жазушы «Қазакстан елшілерінің хабары» атты ма- 
каласында М. баскартан Орталық Аткару Коми- 
тетінің жургізіп отырган күнделікті іс-шараларды 
халык арасына мәлім етіп, еңбекшілерді белсене



іске кірісуге шақырған, М-тің қызметіне оң баға 
берген.

К. Нүрпейіс.
МЕҢЗЕУ, с и н е к д о х а ,  сөздерді ауыстырып 
қолдану; аз бен көпті, бүтін мен бөлшекті, жеке- 
ше мен көпшені алмастырып айту. Сөзді булай 
қубылту, айтатын сөзге, ойға ерекше реңк беріп, 
өзгеше мағына үстейді. Мысалы, эпопеяда жазу- 
шы былай жазады: «Жатқандар жас емес, шау тар- 
тқан кісілер. Екі сақал да бір реңдес, бурыл екен, 
Арбаға шам тускенде, бул екеуінің аяқ жағында 
көлденең жатқан тағы біреу ыңыранып айналып 
түсті» («Түп-түнекте»). Бұл сөйлемдерде «адам- 
дар» деудің орнына «екі сақал», «жатқандар» сөзі 
қолданылған.
МЕТАФОРА, а у ы с т ы р у, екі нәрсені, қубылыс- 
ты ұқсату, салыстыру арқылы астарлы әрі ауыспа- 
лы жаңа мағына беретін троптың бір түрі. Куңцелікті 
сөйлеу тілінде «іші күйіп, бойы мұздап, от тілді, 
орақ ауызды» сияқты қарапайым түрлері кездесе- 
ді. Теңеу екі нәрсені салыстырса, М-да олардың 
арасындағы ұқсастық пен жақындықты, сезім мен 
әсерді негіз етіп, тікелей балау басым келеді (бала
-  бауыр, көз -  шырақт. б.). Ә. Абай шьгармалары- 
ның поэтикасын таддағаңца: «Табиғатты, түлкі мен 
бүркітті түгел қосып, бір бейне етіп, ақ етті сулу- 
дың динамикалық әрекетіне ұқсатуда көп ассоциа
ция туғызатын терең де кең метафора танылады. 
Шын шебер регілистіңғана қаламына оралатынөзге- 
ше үлгі» деп, М-ға ғылыми анықтама берген («Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)»). Үлы жазу- 
шы ез шығармаларыңда М-ның неше түрін кеңінен 
қолданған. Мысалы, «Қарақыпшақ Қобыланды» 
пьесасындағы: «Тоқта, жетсін бар батыр. Үшқын- 
даған тобымен арандайтын жер емес» сөйлемінде 
«ұшқындаған топ» деген тың М. жасаған.

3. Ахметов.
МЕТЕРЛИНК Морис (1862-1949), бельгия драма
тург!, ақын. Шығармаларын француз тіліңде жаз- 
ған. Адамгершілікті, адамға деген сенімді бейне- 
леген шығармалары үшін 1911 ж. Нобель сыйлығы 
берідці. Ә.: «Метерлинктің әдебиеттегі беті -  сим
волизм» деп, бұл әдеби бағыттың жай-күйімен 
толық таныстырады. Метерлинк пьесасында екі 
мағына болады. Біреуі -  көзге керінетін оқиғамен 
көз алдыңыздағы адамдардың әңгімесі. Екіншісі
-  сол оқиға, сол әңгімеден туатын терең мағына 
десе, «Соқырлар» пьесасын талдау арқылы 
драматургтің күллі шығармашылық лаборатория- 
сын ашқан; оның пьесаларының ішкі мағынасын- 
да терең философия жататынын, сондықтан М- 
тің драмасындағы терең сыр мен терең ойды білімі 
жетілген қауымның ғана ұғатынын ескерткен («Жал- 
пы театр енері мен қазақ театры», 12 томдық шы- 
ғармалар жинағы, 11-том, 1969, 46-48-беттер).

М. Мадановә.
МЕССМАН Владимир Львович (т,ж.б.-1972), ди
рижер, композитор, музыкатанушы. «Қазақ халқ- 
ының музыкалық театры» атты кітабында Ә-ті 
өзінің білімімен, тәжірибесімен, талантымен қазақ 
опера театрының қалыптасуы мен есуіне көмек- 
тескен, қазақ операсының драматургиялық негізін 
жасаған адамдардың қатарында атап, жоғары эру- 
дициялы, көркемдік мәдениеті зор драматург, 
халықтың поэтикалық таланты мен қазақ халқы- 
ның ағартушы-ұстазы Абайдың үлкен өмірін те
рец көрсетті депжазды (А., 1961, 61, 160-173, 335- 
337-беттер). Сондай-ақ «Творчество жолы» (1956), 
«Абай осылай шырқады» (1958), «Сахна әншісі»
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(1965), «Екі спектакль» (1966) т. б. мақалаларында 
қазақ жазушысының драматургиясын баян еткен.

А, Омарова.
«МИЛЛИАРД», жазушының мақаласы. Алғаш 1956 
ж. Казахстан миллиард пұт астық берген тұста жа- 
зылған. «Казахстан әйелдері» журналында (1956, 
№10, 1-3-беттер), кейін 20 томдых шығармалар 
жинағының 19-томында (1985, 359-363-беттер) ба- 
сыдды. Тың игеруді бастаған 1954 жыдцан кейінгі 
үшінші жылда хол жеткізген бұл табыс тех Казах
стан ғана емес, бүкіл Одах үшін айтарлыхтай охиға 
еді. Бул сол кездегі баспасез, радио, телехабар- 
ларының ертелі-кеш үздіксіз әңгімесіне айнадды. 
Осы охиғаға Ә. те үн хосты. Казахстан аты кепке 
дейін ауыздан түспеді. 1953 жылғы межелі жос- 
пар 17 миллион гектар тың жерді игеру еді, оны 
ханағаттанбай, жер жыртудың көлемін әлдехай- 
да өсіріп жіберді де, бұл сан миллиард берген 1956 
ж. 27 миллион гектарға жетті. Шын мамандар бол- 
маса, мұндай артых жерді жыртудың аса зиянды 
екендігіне көпшілік көңіл аударған жох, олардың 
бүхіл көңіл-ойын елге даңх әкелген «миллиард» 
деген мол санның хуаныш-махтанышы басып 
кетті. Жазушы елінің абырой-даңхын асырып, 
бүкіл әлемге танытханына хуанды. Ол үшін ер мен 
әйел, кәрі мен жас, бүкіл азамат түгелімен осын- 
дай сезімнің хушағында сияхты көрінді. Алғаш рет 
алынған мұндай көп астых халых үшін де, ел үшін 
де табыстың жаңа белесі сияхтанды. Бул жағынан 
келгенде, 80 облысы бар Ресей ғана алда турды. 
Кеше мен бүгінді салыстырса, екеуінің арасын- 
дағы жер мен көктей алшахтых жазушыны толға- 
ныстарға алып баруы заңды еді. Алдымен елінің 
өзге республикалардан ауызға көбірек алынуы 
жазушыға: «Казахстан улы махсатына жетсе екен, 
жеңсе екен, сол жеткені мен жеңгенін көрсек екен. 
Жахсы өлеңнің жатых ұйхасындай боп миға сіңген, 
хөхейге хонған, дос көңілді хуантхан ұмытылмас 
сан цифрларды Казахстан әлемге әйгілі етті» де
ген толғаныстарды айтхызды

Г. Әкім.
МИНГАЗИТДИНОВ Юрий Потапович (1924-1984), 
режиссер, суретші. «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени 
орталығында «Абай жолы» роман-эпопеясына ар- 
нап хара тушьпен салған көптеген суреттері бар. 
Бул әр түрлі форматтағы, шебер холмен салынған 
суреттер автордың өзі армандаған Абай туралы 
хинофильмнің кадрлары сияхты. Суреттердің хұ- 
рылысы, әрбір штрихы ішкі динамикаға толы, ком- 
позициялары жағынан көп плаңцы. Бұл суреттердің 
кейіпкерлері -  Ә-тің ұлы шығармасында үлкен та- 
лантпен бейнелеген халых өкілдері.

А. Қуанышбаев.
МИННУЛИН Туфан Абдоллаұлы (1935 ж. т ), татар 
жазушысы, драматург. «Біздің ауылдың адамда- 
ры» (1961), «Өзіміз таңдаған тағдыр» (1972), «Әл- 
дермеш аулының әлмандары» (1976), «Аналар мен 
балалар» (1984) атты пьесалары, «Бахтияр Канха- 
ев»тарихидрамасы (1974)т. б.жарыхкөрді. «Казах 
халхының лайыхты улы» атты махаласында Ә-тің 
улт әдебиеттері туралы жазған еңбектеріне шолу 
жасап, оның басха халыхтар әдебиетінің селсох 
бахылаушысы емес, ортах табыстарға ағынан жа- 
рылып хуанатынын, орын алған олхылыхтарды шы- 
найы ашып керсететінін, муның бәрі улы сурет- 
кердің «басхаларды хадірлей отыр, өзін де сый-
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лау», яғни зор тулғаларға тән қасиеті екенін айтқан. 
Бұл орайда автор Ә-тің татар әдебиеті мен оның ірі 
өкілдері жөнінде айтқан келелі пікірлерін мысалға 
келтіреді. Олай болса, «туысқан қазақ халқының 
лайықты улы және жыршысы Ә-тің бәрімізге де 
әркдшан қымбат екенін ұмытпайық» деп қорытады 
ойын («Қазақ әдебиеті», 1987, 25 қыркүйек).

Н. Ерсарыулы.
МИРЗОЯН Левон Исаевич (1897-1939), партия, 
мемлекет қайраткері. 1933 жылдан Қазақ өлкелік 
партия комитетінің, 1937 жылдан Қазақстан К(б)П 
Орталық Комитетінің 1-хатшысы бодды. Өзінің ту- 
рашылдығымен, іскерлігімен атағы шықты. Оның 
кезінде ұлтжанды бірде-біір қайраткер жазаға тар- 
тылған жоқ. Қызмет бабында Ә-ке кездесіп, 
әңгімелескен уақыттары болды. Жазушылардың 
шығармашылық мақсатпен елді аралауы осы кез- 
де басталды. Ә-тің Оңтустік облысының Жуалы, 
Тулкібас аудандарына баруына себепші болды. 
Мұхаңның талантына жол ашылып, «Абай жолы» 
эпопеясын жазуға мумкіндік алды. Үлы суреткер 
М. туралы «Тарих путевкасын берген адам» атты 
мақаласын жазып, оның Қазақстан тарихындағы 
орнына әділ баға берді.
МИРШАКАР ( М и р ш а к а р о в )  Мирсаид (1912- 
1997), тәжік жазушысы, ақын, драматург, мемле
кет, қоғам қайраткері. Тәжікстанның халық ақыны
(1962), КСРО Мемлекеттік сыйлығының (1950), 
Тәжікстан Мемлекеттік сыйлығының (1955) лау
реаты. “Жеңіс туы» (1934), «Жастық көктемі» (1940) 
жыр жинактары, «Алтын қыстақ», «Лениннің көзқа- 
расы», «Жеңіс туы», «Алынбас Пяндж», «Қурбы- 
лар», «Ой ойраны» поэмалары жарық көрді, «Сіздің 
бақытыңыз -  менің бакытым» (1966), «Мектеп туы»
(1969), «Ата жолымен» (1971), «Даладағы айқас»
(1974), «Тау гүддері» (1980), «Тау қызының махаб- 
баты» (1981), «Отан перзенттері» (1982) пьесалар 
мен сценарийлерін т. б. жазды. «Социалистік мә- 
дениеттің мерекесі» атты мақаласында («Тоджи- 
кистони совети», 1958, 21 желтоқсан) Ә-тің «Абай 
жолы» эпопеясының букіл дуние жүзі оқырмаңда- 
рының суйікті шығармасына айналғанын, ал «Менің 
қымбатты достарым» деген естеліктер кітабында 
(Душанбе, 1980) қазақтың улы суреткерінің өмірі 
мен шығармашылық қызметі туралы көптеген са- 
лиқалы ойлар, тебіреністі толғамдар айтқан.

Л, Шадицулова.
МИХАЛКОВ Сергей Владимирович (1913-2009), 
орыс жазушысы, ақын. Эдебиет институтын бітір- 
ген (1937). Соц. Еңбек Epi (1973), Лениндік (1970) 
және КСРО Мемлекеттік (1941, 1942, 1950, 1978) 
сыйлықтарының иегері. Ресей Жазушылар одағы- 
ның төрағасы болды (1970-90). Кеңес Одағы 
әнұранының авторы, Г. А. Эль-Регистанмен бірге 
(1943, 2-редакциясы, 1977). Балаларға арналған 
өлеңнің шебері, сонымен бірге сатира ұстасы. Сы- 
қақ пен мысал жанрын жаңа сатыа көтерді. Шағын 
проза жанрына ерекше улес қосты. Ә-пен жақсы 
карым-қатынас жасап, әрдайым пікірлесіп, эдеби
ет пен мәдениет жөніңде де ой бөлісіп отырған. Ірі 
жиыңдарда жиі кездесіп, байланыстарын үзбеген. 
МИХАЭЛИС Евгений Петрович (1841-1913), орыс 
революционер!, Абайдыңдосы. Ә-тің «Абай жолы» 
эпопеясында фамилиясы гана өзгертіліп, аты-жөні 
СОЛ қалпында сақталган. Ол Семейге жер ауып 
келіп, Абаймен танысады. Олардың таныстыгын

Ә. романда кітапханада кездескен сәттерінен ба- 
стап көрсетеді («Абай жолы», «Еңісте» тарауы). 
Семейдегі жылдарында М. облыстык. статистика 
комитетінің хатшысы болып істейді. 1880 ж. Орыс 
география қогамының Батые Сібір бөлімшесіне 
мүшелікке сайланады. Оның осы өлкеге қатысты 
шаруашылыгы мен мәдениетіне арналган зерттеу 
еңбектері ғалымдардың назарын аударды. 1882 
ж. Өскеменге ауысып, өмірінің соңында дейін 
осында түрды. Абайдың өз бетімен оқып-ізденуі- 
не, керекті дүниелерін тауып, танысуына оның көп 
көмегі тиді. Ә. бүл жөнінде өзінің Абай туралы 
монографиясында жазганындай, 35-36 жас ша- 
масында, кітап қарастырудың жолында жүріп, 
Абай 1870 жылдарда Петербургтан айдалып кел- 
ген революционер жас М. деген кісімен таныс 
болады. Михаэлис Петербург университетінің 
студент! кез!нде айдалган. Ол атақты Чернышев- 
скийд!ң жақын танысының б!р!, Абай сияқты к!сі- 
лерге ала келген жаңалық пікірлерімен қымбат бол
тан («Уақьл және әдебиет», 1997, 43-44-беттер). 
Сөйтіп б!лмекке үмтылып жүрген Абайга М. дүрыс 
бағыт сілтеуш! болтан. Одан арғысын Абайдың 
өзі жалгастырып, дамытып әкетеді. «Көзімд! аш- 
қан Михаэлис» деген Абайдың сөзі рас. Б!рак 
«Абайдың классик ақын болтан маңызын, әлеу- 
меттік көзқарасын тек Михаэлис әсер!нен деп қой- 
сақ, әрі Абайга, әр! орыс халқының үлы мүрасына 
және улы даналарына қиянат сөз айтқан болар едік. 
Ал ақынның Михаэлис туралы улкен алгыс сөз айт- 
қанына келсек, ол алғашқы адам жөн!ңдегІ қарыз- 
дарлыгын жақсылап б!лд!ргені» («Абай (Ибраһим) 
Қүнанбаев (1845-1904)» монографиясы).

Р Ыі̂ ЫЛдСОВ
МИЦКЕВИЧ Адам (1798-1855), поляк ақыны, «Га- 
шин», «Дзэдалар», «Конрад, Валленрад» шыгарма- 
лары да М-тің ақындык деңгейін танытты. «Аль- 
бомга», «Түтқындағы поляк жандаралының сөзі» 
деген өлеңдерін Абай қазақ тіліне аударды. «Абай 
(Ибраһим) Қүнанбайулы (1845-1904)» моногра
фиясында Ә. М-тің кейб!р өлендеріне үйлес келет!н 
б!раз аударма бар екенін ескерт!п өтеді. 
МОҒОЛСТАН, мемлекет. 14 гасырдың орта шен! 
мен 16 ғасырдың бас кез!ңде Орта Азияның солтүс- 
тік шыгыс бөл!г! мен Жет!су және Шыгыс Түрк!стан 
жер!нде өмір сурген. Бүл мемлекет могол, мүғыл 
тайпасының атауынан алыңды. Шағатай улысының 
кезінде-ақ Оңтүст!к, Шыгыс Қазақстанның сол- 
тустік шыгысы, Қыргызстан, Түрк!станның сол- 
түстік жағы Моғолстан аталды. Шыгысында қал- 
мақтармен, солтүст!г!нде Көктең!збен (Балхаш), 
батысыңца Түрк!стан, Ташкент, оңтүстігі Фергана, 
Қашқар, Ақсу, Турфанмен шектесті. Халқының 
қүрамында Дулат, Қаңлы, Керей, Барлас сияқты 
көптеген түркі тектес тайпалар бодцы. Ә. Үндістанға 
барган сапарындагы жазбаларында бүл мемлекет 
туралы көб!рек тоқталған. Ақсақ Тем!рд!ң немересі 
Заһириддин Бабырдан басталган династия Иңция- 
ны 330 жыл билед!, осы бил!к Аураңзеппен аяқтал- 
ды. Осы екі аралықта Хүмаюн, Акбар, Жахангер, 
Шахжихан сияқты кушт! патшалар биледі дейді де: 
«Аграның бүкіл дүниеге мәлім ғажайып ескерткіші 
бар. Ол -  үлы Моғолдар патшасының б!рІ болтан 
Шахжихан салдырған «Тажмахал» атты («Сарайлар 
тәж!») әрі мазар, әрі меш!т -  гажайып кумбез» деп 
жазды «Ичдия очерктері» атты еңбегіңце,

Г. Өом.
МОЛДАБАЕВ Сапаргали (1890-1974), Абайдың 
ін!сі -  Ыскақтың Кәкітайының Қабида деген қызы-



на уйленген. Семейдегі ерлер гимназиясыңца оқып 
жүргенде, Абай Әниярдың үйінде жиі болып тұр- 
ған. Әнияр -  Абай ауылының адамы. Тобықты ішін- 
де -  Әнет. Одан Сапарғали тараған. Әниярдің әкесі 
Қожабай қазақтың үй жиһаздарын жасаған. Осы 
өнерін байқаған Абай Қожабайды ауылына көшіріп 
алып, қамқорлық жасаған. Қожабай өлген соң, 
інісі М. Әниярды Семейге оқуға беріп, өз атына 
жаздырады. Оқуды бітіргеннен кейін, Абай оны 
Ташкент қаласындағы банк кызметкерін дайын- 
дайтын оқуға жібереді. Сөйтіп Семейде банк қыз- 
метінде жұмыс істейді. Әниярдың Семейдегі үйіне 
Абай туыстары келіп түсетін болған. Абайға бөлек 
бөлме бөліп, оны кала сәнімен жабдыктаған. 1917 
ж. жазда демалыска келер жолында Мухтар Дар- 
қан өзені бойыңдағы жайлауда отырған Өміртай 
Ақбердиннің аулына соғып, екі кундей аяддайды. 
Онымен Семей қаласында оқитын Ғарифолла 
Мусабайулы, Жәбіраил Ибрагимов, Сәлімғазы 
Ғабидуллин, Жағыпар Ибрагимовтар бірге бола- 
ды. Мухтардың усынысымен жігіттер шағын, бір 
күлкілі әңгіме желісінде ойын койып, соңын ән 
айтып, куй шерткен, сауыққа уластырды. Осы қы- 
зықтың бәрі тап театрдағыдай, белгілі жоспар- 
мен өтеді. Жәбіраил Абайдың әндерін шырқап, 
оны Абай Семейге оқуға жіберген кедей баласы 
Сапарғали сырнаймен сүйемелдейді. Осының 
бәрін еске ала отырып, Ә, Сапарғалидың қабілетті 
де дарыңды болғанын айтады.

А. Болсынбаева.
МОЛДАБЕКОВ Алтымбай (1921-2001), театр су- 
ретшісі, кескіңдемеші, сән және қолданбалы өнер 
шебері. Театр репертуарында қойылған классика- 
лык шығармалар мен заман такырыбына арналған 
спектакльдерді безендіруде стильдік тутастыкка 
умтылып, шығарманың мазмұнын ашатын сахна- 
лык көріністермен көркемдеді. Сонымен катар 
көрнекті жазушылар мен актерлардың портреттерін 
салды. Ә-тің портретін жазушының туғанына 90 
жыл толуы мүшелтойына орай муражайға сыйға 
тартты (1987). Онда улы тұлғаның коңыр костюм 
мен ак көйлек киіп, каракөк галстук тағып тұрған 
кескіні бейнеленген. Кумістей нұрлы ак шашы, сәл 
кырын карап, жымиып турған жылы жузі оның жо- 
март жүректі, даркан мінезін танытады.

А. Қуанышбаөв.
МОЛДАБЕКОВ Әнуар Әбіканүлы (1938-1985), ак
тер. Қазакстанның халык артисі (1976), ҚазКСР

«Қарақыпшақ Қобыланды» спектаклі.
Ә. Ә. Молдабеков Қобыланды рөліңде. 1967.
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Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1967). Туңғыш 
ойнаған рөлі -  Ә. пен Ә. Әбішевтің «Намыс гвардия- 
сындағы» Бакытжан. Ол трагедиялык, драмалык, 
комедиялык койылымдарда дарыны мен шебер- 
лігін танытты. Әсіресе Ә-тің пьесаларыңда ойна- 
ған рөлдердің ерекше орны бар. Қобыланды, Ке- 
бек, Керім (Ә-тің «Қаракыпшак Қобыланды», «Ең- 
лік -  Кебек», «Абай» койылымдарыңда) бейнелері 
тамаша сахналык жетістіктері еді. Классикалык 
аударма пьесаларының негізінде У. Шекспирдің 
«Асауға тусауындағы» (Ә. аударған) Петруччио, А. 
П. Чеховтың «Сүйікті менің ағатайымдағы» Вой
ницкий актерлік табыстар болды. Үлттық кино 
өнерін дамытудағы сіңірген еңбегі де мол. Оның 
«Ән канатыңцағы» Мусасы, «Қан мен тердегі» Ела- 
маны, әлемге танылған «Қыз Жібектегі» Шегесі -  
жоғары кәсіби деңгейде сомдалған кайталанбас 
кинобейнелер.

Б. Қундакбайулы.
МОЛДАБЕКОВ Жакан Жанболулы (1943 ж. т.), 
философ. Философия ғьілымының докторы, про
фессор. «Абайдың дуниетанымы және филосо
фия» (1995), «Қазактану» (1997) т. б. зерттеу ең- 
бектері жарык көрді. Бул шығармаларыңда негізгі 
мәселені, яғни көзделген такырыбын талдай оты
рып, ол жөнінде Ә-тің айткан пікірлеріне жиі-жиі 
жүгініс жасап отырған. Ал «Ойшылдың өрісі» атты 
макаласында улы жазушының ойшылдык өрісі, 
философиялык тужырымдары жайлы саликалы да 
сындарлы корытынды шығарып, суреткердіңадам- 
тану мен коғамтануға байланысты ой-пікірлеріне 
талдау жасаған («Қазак әдебиеті», 1999, 30 сәуір).

Н. Акбай.
МОЛДАВАН ӘДЕБИЕТІ. Молдаван оқырманда- 
ры казак халкының улы жазушысы, ғалымы, коғам 
кайраткері Ә-ті алдымен орыс тіліңцегі басылым- 
дар аркылы білді. Қазак халкының ұлы акыны Абай 
Құнанбаев туралы жазылған «Абай», «Абай жолы» 
романдары 40-жылдардың 2-жартысында орыс 
тіліне аударыла бастағаннан кейін КСРО-ның одак- 
тас республикалар халыктарының тілдері мен ше- 
тел тідцеріне аударыла бастаған кезде, молдаван 
жазушылары Ә-ті аударуға кірісті. Кеңес Одағы- 
ның мерзімді баспасөзінде («Правда», «Известия», 
«Октябрь», «Новый мир», «Труд», «Дружба наро
дов», «Новое время», «Огонек», «Литературная га
зета» т. б.) Ж И І жарияланған терең мағыналы, эр 
түрлі такырыптардағы ғылыми-зерттеу, публицис- 
тикалык макалаларынан жақсы білетін Ә-ті мол
даван шығармашылык интеллигенциясының өкіл- 
дері, жазушылар оның «Вопросы литературы» 
журналының 1959 ж. сандарында шыккан «Абай», 
«Абай жолы» романдарын калай жазғандығын айт
кан макалаларынан кейін жаңаша танып, шығар- 
машылығына катты кызығушылык таныта баста- 
ды. Бұған молдаван прозаиктерінің көлемді, кур- 
дел! роман, тарихи роман жазуда әзірше тәжіри- 
бесіз екендігі де эсер етті. «Абай» романын мол
даван тіліне аударушылардың бірі -  Л. М. Чемор- 
тан Ол елуінші жылдардың ортасында «Картя 
Молдованяскэ» баспасында жумыс істеді. Сонда 
ол эріптестерімен бірге «Абай» романын бас ал- 
май окиды. Мені казак халкының улы азаматы 
Абай Қунанбаевтың тулғасы жэне жазушы кере- 
мет шеберлікпен суреттеген казактардың өмірі мен 
тұрмысы, халыктың рухани байльғы, ерекше, кай-
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таланбас үлттық колориті қатты қызықтырады. Та- 
ғы бір ерекше эсер еткені -  көшпелі қазақтың жаңа 
өмір қалпына ауыса бастауын, орыс мәдениетінің 
ықпалын шебер көрсетуі еді. Сонымен қатар қазақ- 
тардың улггық санасының ояну процесі де беріл- 
ген-ді. Бул сол кездегі Молдавиядағы әлеуметтік- 
рухани процестерге ундес, уқсас болатын. Сөйтіп 
Молдавияның басты әдеби баспасының қызмет- 
керлері түгелге жуық «Абай» романын молдаван 
тіліне аудару қажет деп тапты.
Сонымен Ә-тің «Абай» романы молдаван тіліне ау- 
дарылатын әдеби шьғармалардың жоспарына ен- 
гізідці. Чемортанға «Абай» романын аудару тапсы- 
рылды. Көп үзамай Чемортан Молдавияның Мә- 
дениет министрінің орынбасарльғына тағайында- 
лып, аудару жүмысы орыс, қытай, башқүрт, поляк 
тілдерінен сәтті аудармалар жасаған тәжірибелі 
аудармашы М. С. Брухиске тапсырылды. Роман
ный 1-кітабы Брухистін аударуымен 1959 ж. жа- 
рык көрді. Сонымен катар Брухис Ә-тін өмірбаянын 
да аударып, жазушынын өмірін молдаван тілінде 
«айтқызды». 1962 ж. жарық көрген романнын
2- томын Брухис пен Чемортан аударды, 1963 ж. 
бір кітап болып жарияланған «Абай жолынын»
3- томын Брухис, 4-томын Ф. Мустяцэ аударды. 
Ә. қайтыс болғаннан кейін шыккан «Өскен өркен» 
романы молдаван прозаигі А. М. Липканның тәр- 
жімалауымен 1969 ж. басылды. Бүдан Ә-ті молда
ван тіліне ен шебер, маман аудармашылардын ау- 
дарғанын көреміз. Тура осындай жауапкершілікті 
«Абай жолы» роман-эпопеясынын басты кейіпкері 
Абай Қүнанбаевтын поэзиясын аударуда да іске 
асырылды. 1970 ж. жарық көрген Абайдын «Тан- 
дамалы өлендер» жинағы аркылы оқырмандар 
Абай образын түсіну дәрежесін анағүрлым терен- 
детті. Ә. шьғармаларынын, әсіресе «Абай жолы» 
роман-эпопеясынын молдаван тіліне аударылуы- 
нын манызын Абай жайындағы өте күрделі шы- 
ғарманы жан-жакты зерттегенде ғана тусінуге бо- 
лады. «Абай жолы» романы катардағы молдаван 
оқырманына да, молдаваннын кәсіби жазушысына 
да көптеген қызықты тарихи-этнографиялық, сая- 
си-әлеуметтік, көркемдік қызыкты мәліметтер 
береді. Басқаша айтқанда, молдаван әдебиетінін 
қорына жергілікті аудармашылардан ерекше ен- 
бекті, шьғармашылык қарымды қажет ететін идея- 
лык-көркемдік касиеттері өте жоғары, өзіндік үлт- 
тык бітімі айқын шьғарма қосылды. Бүл кезде М. 
ә-нін даму тарихындағы ерекше манызды кезен -  
молдаван әдеби тілінін калыптасу, даму кезені 
еді. Молдаван прозасында негізінен шағын әнгіме- 
лер мен бірнеше повесть, көркемдігі шамалы екі- 
үш роман ғана бой көрсеткен-ді. Сондыктан түтас 
бір халык өмірінін энциклопедиясы саналған эпи- 
калык шьғарманы аударудын каншалыкты киын 
екені өзінен-өзі тусінікті. Ә-тін «Абай жолы» эпо- 
пеясынын әсерімен 60-жылдардан кейін жалпы 
роман жанры каулай өсті. Бірнеше тарихи роман- 
дар дуниеге келді. Олар Г. Маданонын «Арман ма- 
сағы» (1973), «Айкаскан семсер», В. Малеванын 
«Марияға арналған азанама» (1986), С. Леснянын 
«Уакьл өкімі» (1986), Л. Истратидін «Қиырдан-киыр- 
ға» (1987), В. Бешлягенін «Қар устіндегі кан» (1986) 
романдары жарык көрді. Осы романдардын тууы- 
на Ә. шығармашылығы ыкпалынын мөлшерін дәл 
басып айту киын. Абай Қүнанбаев өмір сүрген дә-

уір мен молдаван жазушылары көркем романда- 
рынын басты кейіпкерлері өмір сурген дәуірдін, 
тарихи жағдайдын арасы алшак болса да, Ә. ро- 
мандарынын молдаван жазушыларынын тарихи 
роман жанрына ден коюына әр турлі дәрежеде 
түрткі болғаны анык. М. ә-нін, әсіресе проза жан- 
рынын дамуына «Абай жолы» роман-эпопеясынын 
аударылуы, Ә-ті молдаван жазушыларынын шы- 
ғармашылыкпен игеруі өз нәтижесін берді. Осын
дай ыкпал орыстын классикалык және казіргі 
кездегі романдарын, одактас республикалар жа
зушыларынын романдарын (мүнда Ә. романдарын 
ерекше атау керек) окып уйренуден келіп арта 
тусті. Мүнын әсерінен молдаван жазушылары ро
ман жанрында жемісті енбек ете бастады. И. 
Друцэнін «Біздін кайырымдык жугіміз», Д. Меню- 
канын «Диск», А. Бусуйоктын «Махаббат гілдында- 
ғы жалғыздык», В. Бешляганын «Сәті туспеген 
үшу», Василе Василаканын «Ак өгізше туралы ерте- 
гі» т. б. романдары жазылды. Бүл молдаван әде- 
биетіңде сан жағынан өсу кезенінін сапалык жетілу 
кезеніне ауыскан кезі еді. Әйткенмен молдаван
нын әлі де шын мәніндегі кен аукымды тарихи 
романы жок еді. Молдаван жазушылары мен әде- 
биетші ғалымдары Ә-тін «Абай жолы» романын 
окып, зерттей отырып, ірі тарихи тулғаны, бүкіл 
бір халыктын өмірінін үзак кезенін камтитын, аса 
көркем эпикалык романнын күрделі «технология- 
сын» игеруде, накты өмір окиғаларын, эпизодтар- 
ды жымдастыруда, адамзаттык және үлттык про- 
блемаларды бір-бірімен үштаскан сипатта сурет- 
теуде молдаван романистеріне улкен сабак бол- 
ды. Типологиялык жағынан алғанда, «Абай жолы» 
романына Малеванын «Марияға арналған азана
ма» романы жакындау. Роман Еуропаға атағы 
шыккан әнші Мария Чеботарьдын (1910-1949) киын 
тағдырына арналған. Екі романнын кейіпкерлері 
де шығармашылык ортанын өкілдері. Екеуінін 
өскен ортасында, халыктарынын тағдырына эсер 
ету дэрежесінде айырмашылықтар көп болғанмен, 
ішкі мазмүн жағынан ундесіп жатады. «Абай жо- 
лында» кен күлашты эпикалык карым терен бол
са, «Марияға арналған азанамада» кейіпкердін жан 
дүниесіне үнілу басым. М. э. мен казак эдебие- 
тінін байланысы, онын ішінде Ә. шығармалары- 
нын молдаван жазушыларынын шығармашылы- 
ғына эсері элі де жемісті жалғасын табады.

С. Пынзару.
МОЛДАҒАЛИЕВ Жайсаңбек (1935-1986), жазу- 
шы. Филология ғылымынын кандидаты (1977). 
Шьғармаларында жасампаз енбекті, соғыс ауырт- 
палығын, туған жердін тарихын, адал махаббат- 
ты, өнер-білімді аркау етті. Ол университетте Ә-тін 
дәрістерін тыңдады, үстазы туралы «Өскен өркен» 
макаласын («Мәдениет жэне түрмыс», 1963, №3), 
«Кішіпейілдік» энгімесін («Балдырған», 1970, №11) 
жазды. Баска да шығармаларында Ә. жөнінде 
түшымды ой-пікір білдірді.

Т. Әюм

МОЛДАҒАЛИЕВ Жүбан (1920-1988), акын, коғам 
кайраткері. КСРО (1978) және ҚазКСР (1970) Мем- 
лекеттік сыйлыктарынын лауреаты. Туындыларын- 
да азаматтык әуен мен нэзік лиризм көрініс тау- 
ып, аскак рух пен өршіл романтизмге үласады. По- 
эмаларында халык тарихын, заман тынысын. ерлік 
пен енбек, отансуйгіштікті аса зор шабытпен жыр- 
лады. «Ғашык көзбен» (1965), «Заман тынысы» 
(1962), «Ак жалын» (1985) жыр кітаптары, 3 томдык 
шығармалар жинағы жарык көрді. Ә-ке арнап



«Ак,ындар ағасына» («Қазақ әдебиеті», 1957, 28 
қыркүйек), “Мұхтар ағамен сырласу» («Жүлдыз», 
1977, №9), «Солайболмақ»(«Қазақәдебиеті», 1987, 
25 қыркүйек)деген өлеңдерін жазды. Ә. «Октябрь 
өркені», «Қайта туған халықтың әдебиеті» атты ма- 
қаласында М-тың жемісті еңбек өтіп жүрген та- 
лантты ақындардың бірі екенін атап көрсеткен.

Б. Кемеков.
МОЛДАҒАЛИЕВ Түманбай (1935 ж. т.), ақын. Қа- 
зақстанныңхалықжазүшысы(1995), ҚазКСР Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1983). Ол Ә. 
дәрістерін тыңдады. Үстазына арнаған өлеңі жазу- 
шының 60 жасқа толған кезінде «Іні сөзі» деген 
атпен жарияланды. Ал «Әуезов отыр» деген өле- 
ңіңде данышпан суреткер рухының мәңгі өлмейті- 
нін асқақтата жырға қосты (3 томдық шығармалар 
жинағы, 1990, 2-том, 240-бет). «Мұхтар уйі» атты 
өлеңі де осында жарияланды (413-бет). «Мухтар 
Әуезов тургілы ойлағанда» атты естелік-эссесіңде 
улы үстазының ұлан-ғайыр білімінен, өркеңці ой- 
ынан сыр шерткен («Егемен Қазақстан», 1957, 12 
шідце). Ә, «Жыл келгендей жаңалык сеземіз» де
ген мақаласында: М-тің өлеңдерінің ішінен «Ал
маты таңы», «Кектем», «Асыл устазға», «Немере 
сыры», «Хат» деген өленщері -  ұнатып оқыған 
шығармаларым деп, болашағынан зор уміт 
күттірген жас ақын туралы жылы лебіз білдірген,

т. Әкім.
МОЛДАЖАНОВ Ахметшәріп (1858-1932), ақын, 
әнші. Абай Қоңыркөкше еліңде белые болып жур- 
геңде, М-ты езіне хатшы етіп алған. Ахметшәріп 
Қутжан деген қызға кеңілі кетеді, бірақ қыз жағы 
екі жастың қосылуына кедергі жасайды, бул іске 
Абай араласып, мәселені ғашықтар пайдасына 
шешеді. Бул оқиға Ә-тің «Абай» кинодрамасына 
негіз болады. Осы сценарий бойынша түсірілген 
«Абай әні» керкем фильміндегі Айдардың прототипі 
-  Ахметшәріп те, Ажардың прототипі -  Қутжан да 
өмірде болған. М. сегіз қырлы өнерпаз ретінде 
Абай еленщері мен әңдерін ел арасына таратқан.

С. Қорабай.
МОЛДА МУСА (М у с а б е к) Байзақов (1849- 
1932), ақын. Ескішехаттаньған. Шығыс әдебиетін, 
тарихын жақсы білген. Құлыншақ, Мәделі, Май- 
лықожа, Бұдабай сынды сез шеберлерінен тәлім 
алған. Манат қызбен айтысы даңқын шығарған. 
Айтыс жазбаша хат туріңде шығарылған. Ол Буда- 
баймен де айтысқан. «Сырым қызға», «Қосай 
тілмашқа», «Тышқан мен туйе», «Ағаш пен май- 
мыл», «Опасыз жар», «Сұлу әйел мен молда» де
ген мысал, дастандармен қатар, кеңес заманын- 
да жазған «Жаңа заман», «Октябрьдің 14 жылды- 
ғына», «Насихат» т. б. елеңдері бар. Өлең-жырла- 
ры «Өткен күндер» деген атпен жарық көрген 
(1987). Ә. «Муса молда» атты мақаласында ақын- 
ның өмірі мен шығармашылық қызметіне талдау 
жасаған (М . Ә у е з о в. Әдебиет хрестоматиясы, 
6-сынып, 1937, 1938).

МОЛДАХАНОВ Әдебиет (1936 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, мухтартанушы. Филология ғылымының 
докторы (1998), профессор (1998). Ғылыми еңбек- 
терін Ә-тің фольклортану қызметін зерттеуге ар- 
нап, бул тақырыгтта 50-ге жуық ғылыми-танымдық 
мақалалар жариялады. «Мухтар Әуезов -  фольк- 
лортанушы» атты монографиясында (1998) жазу- 
шының фольклортанудағы еңбектерін ғылыми 
турғыда түтас қарастырып, оның 40 жыддан астам 
уақыт бойы халық ауыз әдебиеті мураларын жи-
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нап бастыру, ғылыми басылымдарын жузеге асы- 
рып, көкейтесті мәселелерін тыңғылықты зерттеу 
жолындағы еңбектеріне, керкем шығармаларына, 
әсіресе «Абай жолы» роман-эпопеясында фольк- 
лорлық тақырып, сюжет, бейнелеу, суреттеу әдіс- 
тәсілдерін қолдану шеберлігіне байыпты зерттеу 
жүргізді. Әкімшіл-әміршіл жуйе кезінде Ә-тің жа- 
былып қалған «Қобыланды батыр», «Қазақ әде- 
биетінің қазіргі дәуірі», «Әдебиет тарихы» еңбек- 
терін қазіргі заман талаптарына сай жаңа кезқа- 
рас, жаңаша ойлау турғысынан зерделеді.

С. Қорабай.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», баспа. Бурынғы Букіло- 
дақтық лениншіл жастар одағы мекемесінің кітап- 
журнал баспасы. 1922 ж. Мәскеуде қурылған. Жа- 
сөспірімдер мен балаларға арналған керкем, қо- 
ғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік әдебиеттер 
шығарған. Баспадан Ә-тің «Абай» (1-2-кітап, 
Л. Соболевтің басқаруымен, 1949 және 1950, та- 
ралымы 225 мың дана), «Өскен еркен» («Племя 
младое», А. Пантиелевтің аудармасы, 1966, 65 мың 
дана) романдары жарық керді.
МОЛЬЕР (шынаты-жені: Ж ан  Б а т и с т  П о к 
л е н ;  1622-1673), француз драматург!, актер, те
атр қайраткері. «Асқақ комедия» жанрын туғызып, 
реалистік драматургияның еркендеуіне жол сал- 
ды. Барлық туындыларында тоғышарлық турмыс- 
ты сынап, әлеуметтік мәселелерді кеңінен қозға- 
ды. Қазақ театрларыңца «Сараң» 1952 жыддан ба- 
стап қойылды. Ә. Батыс Еуропа әдебиетін, соның 
ішіңде драматургия саласын молынан қарастырып, 
саликалы да сындарлы пікір айтып, олардың 
драматургтерін қазақ журтшылығына үлгі етіп усы- 
нған. Соның бірі -  гуманистік классикалық бағыт 
устаған каламгер М. Үлы жазушы оны ез елінің 
«өмірімен, салт-санасымен, әдет-қалпымен нық 
байланысқан турмыстық реалистік театрды» қалып- 
тастырған асқар таудай тулға еді деп бағалады 
(«Жалпы театр өнері мен қазак театры»),

Н. Оспантегі.
МОМЫШҮЛЫ Бауыржан (1910-1982), жазушы. 
Гвардия полковнигі, Кеңес Одағының Батыры 
(1990), ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреа
ты (1976). Шығармаларында ерлікті, ескен елді, 
туған жерді суюді, адамгершілікті суреттеді. Ә-тің 
туындыларымен ертеден таныс болған. Ал жазу- 
шымен таныстығы майданнан жазған хатынан бас- 
талады (1942). Ә. алғаш рет жарық керген романы 
«Абайды» М-ның қолына тигізеді. Романды оқы- 
сымен «Ардакты Мухтар аға» деген хатында (1942): 
«Абай» ете көркем, шеберлікпен, арғымақтай сын-
Ғ. Орманов, М. Әуезов, Б. Момышулы, Ә. Әбішев, С. Муқанов.
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ды, тап-түйнақ, пысық, қысқа, өте мазмунды (ар- 
тық сөзсіз), қазақтың жалпы әдемі жұмыр тілімен 
жазылыпты деп, алғаш рет жоғары баға берген. 
Ә-пен тікелей танысуы -  1943 жылдың аяғы. 1944 
ж. қаңтарда ҚазКСР ҒА-ның қызметкерлеріне М. 
оқыған бір апталық әңгіме-дәріске Ә. те қатысып, 
конспектілеген қалың дәптері сақталған (N9409- 
папка). М. туралы жазған «Ер серігі -  сергек ой» 
очеркіне осы әңгіме-дәрісте естігендерін арқау ет- 
кен. Ә-тің 1942 ж. жазған «Намыс гвардиясы» атты
8-гвардиялық дивизияның Мәскеу түбіңцегі қан- 
ды шайқаста Б. Намысұлы бастаған жауынгерлер- 
д ің  қайталанбас ерлігі суреттелген. Пьесаны 
оқығаннан кейін М. (1942) жазушьға жазған хатын- 
да пьесаға деген өз пікірін іле-шала білдірген. Ал 
соғыс жылдары Ә, туралы сыңаржақ пікірлер бас 
көтере бастағанда, М. Габдуллин екеуі «Социа- 
листік Қазақстан» газетіне майданнан ашық хат 
жариялап, жазушы талантына ара туседі. М. өмі- 
рінің соңғы жылдарында «Адамдар, кездесулер» 
деген естеліктер циклінде өзі құрмет тутқан ағасы 
Ә-пен екеуінің арасындағы сыйластықты, шығар- 
машылық жарастықты жазады.

М. Мырзахметүлы.

МОНОЛОГ, кейіпкердің көпшілікке қарата неме- 
се өзіне-өзі арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет- 
уағызы. Эпопеяда жас Абай Тоғжанды көріп, ға- 
шық болғаңда ішкі сезімін, жан тебіренісін, журек 
толқынын былай шығарады: «Махаббат па? Осы 
ма? Осы болса, мынау дуние, мынау маужыраған 
тынысты нәзік түн... бесігі ғой. Сол сулу саздың 
қулақ күйі ғой!». Сөйтіп Абай ойша екі-үш ауыз 
махаббат сәлемін айтып шықты, Бар жанымен 
құлай табынған сұлуға қарап, шынайы сезіммен 
үнсіз жырлап тұрған тәрізді («Шытырманда»). 
МОНУМЕНТТІК ӨНЕР, көркем өнер жанры. Оған 
сурет, мүсін, сәулет өнері жатады. «Әуезов» ғылы- 
ми-мәдени орталығының ішінде белгілі екі сурет- 
шінің монументтік жұмыстары бар. Бірі -  Е. Си- 
доркин>«ң улы жазушы шығармаларының тақырып- 
тары бойынша жасалған муражайдың әкімшілік 
ғимаратының қабырғасындағы үлкен бедерлі ба
рельеф. Екіншісі -  Б. Телеков жасаған мұражай- 
дың жаңа керме залының кіре берісінде тұрған 
Ә-тің мүсіндік портреті. Монументтік өнерге Абай 
атындағы Қазақ опера және балет театрының 
Т. Досмағамбетов жасаған жанындағы М. Әуезов 
ескерткіші, жазушы атындағы Қазақ драма теат- 
рының алдындағы Е. Сіргебаев жасаған ескерткіш, 
жазушы бейітіндегі Е. Вучетич жасаған мусін- 
ескерткіш жатады.

А. Қуаныибаев.

МОҢҒОЛ ӘДЕБИЕТІ. Моңғол халқының әде- 
биеті, көне жыр, аңыз, батырлық дастан, ертегі, 
мадақ, есиет, жұмбақ, мақал-мәтелдердің негізін- 
де калыптасты. Ә. моңғолдың көне тарихы мен 
ежелгі әдебиетінің даму жолын жақсы білді. Мон
гол және қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін салысты- 
ра зерттеді. Ол өзінің «Қазақ ауыз әдебиеті» деген 
мақаласыңца қазақ ертегілерінің ішінде басқа ха- 
лықтардан ауысқан ертегі сюжеттері кездесіп оты- 
рады. Араб ертегілері -  «Мың бір түннен», унді 
ертегісі «Тотынамадан», орыс, қытай, монгол ер- 
тегілерінен ауысып, қазақтын өзінін байырғы ерте- 
гілерінше кеп тарап кеткен ертегілер аз емес деп 
жазды (20 томдық шығармалар жинағы, 1985, 19-

том, 393-бет). «Ертегілер» деген зерттеуінде қазақ 
пен монгол ертегілерінін аса уқсас екенін анық- 
тайды (18-том, 198, 216-беттер). Монгол халқы- 
нын әлемге әйплі «Жәнгір» мен «Гэсэр» таулары 
туралы да құнды пікірлер айтты. Ал 1999 ж. «Жәнгір» 
эпосы тугелдей (12 мын жол) қазақшаға аудары- 
лып шықты. Аударған -  М. Султанияулы. Ә-тін мо
нгол халқына танылуына және шыгармаларынын 
монгол тіліне аударылуына, сол елдегі қазақ ди- 
аспорасы улкен улес қосты. Онын шыгармалары- 
мен монгол зиялылары алдымен орыс тілінде оқып 
танысты. Сондықтан Монголдагы қазақ зиялыла
ры ежелгі Шынгысхан еліне Муханды етене таныс- 
тыру үшін онын ірі-ірі шыгармаларын тәржімалау 
ісіне белсене ат салысты және бұл монгол қазақ- 
тарынын ұлттық мақтаныш сезімінен туындаган 
ерекше ықылас еді. «Абай жолы» романы 1972 ж. 
монгол тіліне аударылып, 10 мын данамен жарық 
керді. Үлы эпопея монгол халқынын суйікті кіта- 
бына айналды. Аударманын алгы сөзін сол кездегі 
МХР-дын мәдениет министр! Ахмет жазды жене 
эпопеянын «Қайтқанда» атты тарауын тәржіма- 
лады. Шыгарманын 1-бөлімін тугае жене 2-бөлімін- 
дегі «Тайғақта» тарауын Монголияга әйгілі котам 
қайраткерлері О. Тілейхан, Б. Қурметбектер бір- 
лесіп аударды. Екінші бөлімінін «Жайлауда» тара
уын тарихшы, доктор А. Мініс, «Еңісте», «Окапта» 
тарауларын хирург С. Хайролла, «Асуда», «Тарау- 
да», «Биікте», «Эпилог» секілді калган 4 тарауын 
жазушы, белгілі аударма шебері Жамлийха Шал- 
улы тәржімалады. Аударма редакциясын Ш. 
Цэрэнранчаа, Ж. Ахмет баскарды. Сондай-ак ол 
Ә-тін «Жетім», «Шынғыстау», «Қаралы сулу», «Ба- 
рымта» секілді әнгімелерін шебер аударып шык- 
ты. Монголиялык кандас акын-жазушылар мухтар- 
тану гылымына езіндік үлестерін косты. Жазушы- 
нын әрбір мерейтойы сайын олар орталык баспа- 
сезде ғылыми-зерттеу макалаларын, арнау жыр- 
толғауларын туракты жариялап отырды. Бул орай- 
да Баян-Өлгийдегі казак радиосы, әдеби-керкем 
«Шуғыла» журналы, «Жана емір» газеті айрыкша 
белсенділік танытты. Қазак мектептерінде Ә. бас- 
таган казактын классик акын-жазушыларының 
шыгармаларынын барлығы окулык багдарлама- 
сы бойынша окьггылады. Кітапханаларда, мектеп- 
терде, мәдениет ошактарында Әуезов күндерін 
өткізу урдіске айналған. Қылкалам шеберлері Ә- 
тін керкем тулгасын бейнеледі және онын шығар- 
малары бойынша кептеген такырыптык көркем ту- 
ындылар салды. Баян-Өлгийдегі Қазак музыка- 
лык драма театрынын ужымы Ә-тін драмалык шы
гармаларын сахнаға шыгарды. МХР халык артисі, 
белгілі режиссер М. Аржынбайулы қойган «Еңлік- 
Кебек» трагедиясы театр сыншылары мен көрер- 
мендер тарапынан зор багаға ие болды. МХР Мем- 
лекеттік сыйлығынын иегері, композитор Г. Цэрэн- 
дорж «Еңлік-Кебек» трагедиясына арнайы музыка 
жазды. Сол жылы Үланбаторда өткен Баян-Өлгий 
аймагы енерінін онкундігіне орай «Еңлік-Кебек» 
трагедиясы Монғолдын ел ордасынын сахнасын- 
да койылды. Ә-тін туғанына 100 жыл толу мерей
тойы Монғолияда жогары дәрежеде аталып өтті. 
Баян-Өлгийде гылыми конференция, мерекелік 
концерт уйымдастырылып, ас берілді. Бул тойга 
Қазакстаннан ресми делегация катысты.

А. Тойшануіы.
МОРУА Андре (шын аты-жөні: Э м и л ь  Э р з о г ;  
1885-1967), француз жазушысы, әдебиет зерттеу- 
ші. Өмірбаяндық романдары деректі проза сала-



сындағы жаңа жанрдың қалыптасуына негіз қала- 
ды. Ә. «Абай» романын жазардың аддыңца М-ның 
еңбектерін жете зерттей оқып, саралаудан өткізді. 
Ол творчествоның адамы жөнінде жазылған ро- 
мандарды көп оқып, көп зерттегенін, бірін ұнатса, 
бірін унатпағанын, бірақ екеуінің де пайдасы тиіп, 
бірінен қалай жазу керектігін, бірінен қалай жаз- 
бау керектігін уйренгенін айта келіп, батыс жазу- 
шысы М-ның Байрон өмірінсуреттеуі, әсіресеақын- 
ның өз қарындасы Августамен қарым-қатынасын 
көрсетуі өзін туңілдіргенін сөйтіп, мен мұндай кі- 
тапқа сырт айнаддым, бұлай жазбау керек деген 
байлауға келдім дейді «Абай» романының жазы- 
лу жайынан» атты мақапасыңца. Әрине ұлы жазу- 
шының мұндай узілді-кесілді пікір білдіруіне сол 
кездегі саяси-идеологиялық қысымның да сал- 
қыны тигені анық.

М. Маданова.
МОСКВА, М ә с к е у  қала, Ресей Федерациясы- 
ның астанасы. 8 ғасырдан астам тарихы бар көне 
қалалардың бірі. 1147 ж. ұлы кінәз Юрий Долго
рукий алғашқы кірпішін қалаған. Бірте-бірте сая- 
си, экономикалық орталық болумен қатар, орыс 
халқының мәдени ошағына айналды, Ә. өмірінің 
үлкенді-кішілі оқиғаларға толы бел-белестері, шы- 
ғармашылық, қоғамдық кезеңдері 30-жылдардан 
бастап Мәскеумен тығыз байланысты болды. 
Көрнекті жазушылармен осыңца кездесті (М. Шо
лохов, Л. Леонов, Н. Тихонов, Г. Марков, Л. Собо
лев т. б.), кебімен достық қатынас жасады, пікір 
алысты, жақын араласты. Астанада 1936, 1949, 
1958 ж. М-де еткен қазақ әдебиеті мен мәдениетінің 
онкундігіне қатынасты, бірінші онкундік туралы 
үлкен макала жазды («Қайта туған елдің мәдение- 
ті». -  «Советская культура», 1936, 11 мамыр). Абай 
сияқты Мухтар да орыс елінің мәдениетіне, әде- 
биеті мен енеріне ерекше назар аударды. Сол 
кездегі әдебиет саласындағы ең жоғары награда 
-  Лениндік сыйлықты жазушы осы қалада алды, 
Мәскеуге жиі-жиі сапар шегіп, Жазушылар ода- 
ғының кезекті пленумдары мен съездерінде әде- 
биеттің келелі мәселелеріне байланысты сөз сөй- 
леді. 1953 ж. Мәскеу университетінің КСРО халык- 
тары әдебиетінің тарихи кафедрасына профессор 
болып тағайындалды, студенттер мен аспирант- 
тарға дәріс оқьщы, астанада оқып жүрген Казах
стан жастарынан ақыл-кеңесін, рухани кемегін 
аямады. 1961 ж. маусым айының соңғы күнінде 
ұлы капа өкілдері Ә-ті Кунцево ауруханасынан Ал-
матыға соңғы сапарға шығарып салды. ^ _ .

Б. Мекішев.

«МОСКВА - БЕРІЛМЕЙТІН БЕРІК ҚАМАЛ», жа-
зушының 1941 ж. жазылған макаласы. «Социалис- 
тік Казахстан» газетінің 1941 жылғы 28 казандағы 
немірінің 2-беті тутас «Еліміздің жүрегі -  Москва- 
ны барлығымыз корғайык!» деген ортак такырып- 
ка арнадды. Оңца Ә-тің осы шьғармасы да басыл- 
ған. Ыза мен кекке толы макалада талай кауіп-ка- 
терден аман калган Мәскеу каласының даңкты та- 
рихына кыскаша шолу жасалады. «Шекарада сер- 
гек ойлы сакшыны ал, су тубінде сүңгуір, аспан- 
дағы ұшкыиды ал, мал шетінде шопанды ал, теңіз- 
дегі балыкшы, кырмандағы карауыл, мектептегі 
бөбекті ал, баласының аілдынан үміт күткен милли- 
оңдаған ананы ал, ескелең жас, егде картты ал -  
кімнің жүрегі, кімнің санасы Москвадан жырак еді» 
деп, тебірене калам тербеген автор жауынгерлерді 
жау кыспағыңдағы астананы корғауға, ерлікке ша- 
кырады. Мәскеуге деген сезім соншалыкты шуак-
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ты болып төгілсе, баскыншыларға деген жиреніш 
былай керініс табады: «Ылас дүние жеміті, арам 
тамак коркауы, әділ дүние дұшпаны, жиіркенішті 
фашистер касиетті Москваның жалғыз сынык 
кірпішінен садаға кетсін». Нағыз публицистикалык 
контрастка курылған макала шын жүректен төгіліп 
түскен. «Әуліккен жау ажалын таппак бул жерден, 
арам болар алмағы, Москва -  берілмейтін берік 
камал?» деп, нык сеніммен аякталады.

Б. Жақып.
МУЗЫКА, Ж а з у ш ы  ның  м у з ы к а  т у р а л ы  
о й - п і к і р л е р і .  Өзіндік керкемдік куатымен де, 
шымыр болмысымен де, рухани салмақтың ауыр 
жүгін аркалап турған прозалык, драмалык шығар- 
малар берген. Ә. талантының кыран жанары кадал- 
маған ел емірінің, коғам муддесінің, замана 
ағымының бірде-бір тусы жок. Парасат биігінің 
кай тұсынан болсын туған топырактың кунары үшін 
тер төккен Ә. ізін байкаймыз. Ол тіпті алғашкы- 
лардың бірі болып, әлеуметтік теңдікке ундеп, 
моральдык кағиданы уағыздаған публицистика
лык сарындағы макалалар жазсын, немесе өнер 
мен енерпаздар жайлы толғансын, бәрібір, Ә-ке 
ғана тән биігінен аласарып керген жок. Мухаңның 
есімімен, оның куатты талантымен канаттас ұлттык 
ұғымдардың рухани байлыктың әлемдік корынан 
берік орын алуының өзі бір халыкка аз мактаныш 
емес. Оның каламынан туған өнер мен енерпаздар 
тағдырын коғамдык келелі мәселе етіп койған ма- 
қалалардың тек такырыбын ғана тізіп шьғар бол- 
сак, жаңа дүние, жаңа емірдің тыныс-лебін, жүрек 
лупілін естігендей боламыз. Жазушы шығарма- 
шылығының кай саласында болса да, музыка 
енері ерекше көрініс тауып отырады. Осы турғы- 
дан келгенде Ә, шығармашылығындағы музыкаға 
катысты мәселені былайша жүйелеуге болар еді: 
1) Музыкалык мұра және оны орындаушылар ту
ралы ой-толғамдары; 2) Музыкалык мұраны жи- 
нау мәселесі; 3) Мұхтар Әуезов және опера; 4) 
Керкем шығармада ән, куй образын сомдауы. 
Ә-тің музыкалык мұра және оны орындаушылар 
туралы ой-толғамдары жалпы театр, сахна енері 
жайлы макалаларында бір арнада сез етіледі. Бул 
орайда «Жалпы театр өнері мен казак театры», 
«Казахстан мемлекеттік театры», «Театр, музыка 
кадры», «Елубай Өмірзаков», «Кыз Жібек», «Казак- 
станның керкем енері», «Тарғын туралы», «Алғаш- 
кы эсер» т. б. макалаларын айтсак та жеткілікті. 
Бул макалаларда улкен проблемаларды кетеріп, 
енер әлемінің ортак муратын таным таразысына 
тарта багамдай білу, яғни кез келген шыгарма- 
шылык болмыстын ересі мен ерісін бір деңгейден 
көре білу женіңде де Ә. дарынының үздік касиет- 
терін байкауға болады. Сахна енерінің сан парах 
кубылысы, музыкалык өнер тағдыры жайлы унемі 
назар аударып, пікір білдіріп отырған. «Казакстан- 
да театр деп айтарлык бір ғана театрымыз бар. 
Музыка емірін түрлентіп есіретін дүкеніміз бүгінде 
музыканың бастауыш мектебінің колында турған 
бір ғана музыка техникумы. Осы екі дүкеннің бу- 
гінгі халіндегі кемшілік, жетіспегендік жайларына 
келсек, орасан-орасан олкылыктарға килігеміз» -  
деп жазады ол езінің «Театр, музыка кадры» атты 
макаласында. Жака гана каз тура бастаган улттык 
театр, музыкалык оку орны, улттык мэдениет тағ- 
дырын саналы ой, сара көңілмен сарапка салуын-
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да жүрекжарды жанашырлық сезім жатқан жоқ 
па! Мүңда жаңа мәдениет жасау ырғағына кедергі 
болар кемшілікті жоюдың тиімді жолын бағытта- 
ған бағдарлы пікір жатыр.
Халыктық істі қалыпқа түсіру жолыңда «жарғақ і^ - 
лағы жастыққа тимей», жақсылық іске жанымен бе- 
рілген жазушы одан әрі былайша толғайды: «Му
зыка жайына келсек, мундағы қиыншылық театрдікі- 
нен де ауыр жатыр. Бізге өзіміздің куйлі драма, 
куйлі кулкі, опера сияқты мәдениеттелген куйлердің 
улгісін жарыкка шыаратын кез де жетіп еді. Сахна 
өнеріміздін қалыгттасуыңаа маңызды орын алатын, 
театрдың аптын қорын жасасқан Ә. есімімен тығыз 
байланысты қазақ өнер ужымдарының тарихи шы- 
ғармашылық жолы көз алдыңа келеді.
Ушкан уяда көрген дәстур, өскен ортадан алған 
таным, ғылым мен мәдениет ордасы улы шаһар- 
ларға барып бойға сіңірген ғибрат, улгі, мол 
біліммен уштаса келе туған топыракта туңғыш 
дуниеге келген сахна өнерінін камкор ақылшысы- 
на айналған Мухаңның әсемдік әлеміндегі бір 
жуддызды сәтті байқар едік.
Тіршілік мәнін ұрпак жалғастығынан іздеп, максат 
байлығын, арманды умітін урпақ болашағынан 
кутетін халыктық асыл касиетті бойына жинакта- 
ған Әуез карттың әлдиімен бірге көңіл тукпіріне 
ұялаған өнер урығы Семейдегі семинарист болған 
кезінде, Ленинград университетінің студенті Таш- 
көнтте жалғасып, кемелдік биігіне өрлеген Мухтар- 
ды танимыз. Орыс өнерінін шарықтап өскен соңғы 
екі ғасырында Ресей империясының орталығы бол
тан Петербург каласында білім нәрімен сусындау, 
озык елдің өнерін көзімен көріп, көңіліне току, 
өнегелі мәдениетімен танысу жас Мухтардың ата 
аманатын аркалап барып, ез максатын орындау 
ғана болмай, одан әлдекайда әрі асып, халык ба- 
кыты. туған топырағы ушін өнер жасау әлемінде 
тутка болар тұлғаға айналуына себеп еткенін 
сезінеміз. Театр труппасы, жекелеген актер, әнші, 
куйшілер туралы, музыкалык білім беретін оку 
орны, онда білім алатын жас өнерпаздың жағдайы, 
оркестр куру туралы ой-пікірінде сол Ленинград 
шаһарында көріп, окып таныскан, естіген тағлым- 
ды идея, талғампаз ойлардың ізі жатыр. Музыка 
туралы пікірлерін одан әрі өрбіте келе, былай дейді: 
«Ескі корға келгенде, оның турған калпын жазып 
сілып, ескілік белгісінде өшіп, жоғалып калмастай 
кылып сактап калу -  бір жұмыс. Ол -  музыка этно- 
графиясының жумысы. Бірак ескі ән-куй жайын- 
дағы біздің іс жалғыз бул болып кана токтамайды. 
Енді сол ескі корды біз турі улттык, мазмуны 
социалистік мәдениеттің керегіне жарятуымыз ке- 
рек». Қасиетті мураны калай сақтап калу, халық 
игілігіне, жаңа өмір салтына жарату жолдарын ғылы- 
ми зердемен жуйелі көрсеткен бул макалалар Ә-тің 
казактың ән-куй максатына, домбыра, кобыз си- 
5»̂ ты аспаптардың бугінгі жайына білгірлікпен тал- 
дау жасауы, оның фольклорлык улгідегі өлең мен 
жырдың, ән мен куйдің терең сырына бойлап кіре 
алатын сезімтал кабілетін, мол эрудициясын аша 
туседі. Сонау 1926 жылы жазған «Жалпы театр өнері 
мен казак театры» атты макаласыңда кобыз, сы- 
бызғы тәрізді көне аспаптарда куй орындаушы- 
ларды тірілту мәселесін козғай келіп, былай дейді: 
-...бугінгі куңде жаңа туғалы турған театр жалғыз 
ғана әдебиет ескілігін тірілтуді канағат кылу керек

емес, ескіліктің ән-куйін, кобыз, сыбызғысын да 
кайта ояту керек. Қазактың өткен кундегі бір бай- 
лығы әдебиет болса, екінішісі -  ән-куй. Біз казірде 
мәдениет табадцырығына казактың әнін ғана апа- 
рып журміз. Нотаға салынса, ән ғана салынды. 
Париж бәйгесіне барған да жалғыз ғана ән. Біз әлі 
куйді тірілте алмай, ескере алмай келеміз. Жалпы 
музыка атаулы нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі 
жаратылыс калпын білдіретін болса, солардың 
ішіндегі ең толғаулы, ең терең сырлысы куйі. 
Куйдің тіліндей бай тіл казақтың әнінде жок. Бұл 
екеуінің кайсысы терең, кайсысы бағалы екенін 
елдің езі әлдекашан айырған болатын... Булай 
болса, бугінгі театр ескілігіндегі куй мен әнді бір 
минут есінен шығармау керек. Буларды тіршілікте 
ескі заманның өз аспабымен тірілту қажет. Жалғыз 
ғана домбыраны канағат кылмай, кобыз бен сы- 
бызғыны кайта тауып алу керек. Елдің кәрі зама- 
нындағы өнерін алсак, домбыраны ескін ің елі 
менсінбеген. Домбыра киіз уйдің ішіндегі бесті- 
онды кісінің ғана тыңдауына татиды. Егер казак 
даласындай cap даланың, сары өзеннің куйін тусіру 
керек болса, ол уакыттағы улы аспап -  сыбызғы, 
кобыз болатын». Өнердің тегі жайлы жазылған осы 
макаласында автор жалпы өнер мен өнерпаздар 
туралы, ән мен әнші туралы терең тусінік береді, 
соны пікірлер айтады. Ал жалпы казак өнері ушін 
бул мумкіңдік профессионал дәрежеде жазылған 
алғашкы ғылыми еңбек емес пе!? Үлттык өнеріміздің 
әлемдік өркениет бағытында арна тауып, жаңа 
улгіде калыптасу кезеңіңдегі тағдыры туралы тол- 
ғаныска толы макалаларыңда Ә-тің ұлттык театр, 
улттык драматургия саласыңдағы саликдлы ойла- 
ры мен айшыкты пікірлері кай кырынан карасаңыз 
да, осылайша улттык саз өнерімен кабысып жата- 
ды. Оның дарабоз әншілерӘ. Қашаубаев, М. Ер- 
жанов, Ж. Елебеков, көп кырлы талант иесі Иса 
Байзаков жайлы айткандары улы жазушының ән 
әлеміндегі таным деңгейінің де аса биік болғанын, 
әншілік өнердің негізінде жаткан болмыс тылсы- 
мын бағамдау кабілеті өзіндік бір мектеп дәреже- 
сіне көтерілгенін аңғарамыз.
Сол кезде жаңадан курылған Мемлекеттік хор ка- 
пелласы туралы да «сын -  шын болсын, шын -  сын 
болсын» деп келетін өз кағидасы деңгейінде пікір 
білдіреді. Бул сонау алыс жылдары сахарадан сах- 
наға жаңа-жаңа аяк баскан казак өнерінің бола- 
шак асуларын, өнердің улт тарихыңдағы улағатын 
дөп басып, дәл таныған кемеңгер тулғаның шын 
жанашырлығынан туындаған әрекеттер еді. Оның 
Иса Байзаков женінде айткан пікірі азаматтык 
пафоска толы. «Біз казак сахнасының Исасы бар 
заманын кызыкты кымбат сыйы есепті тусінуіміз 
керек. Қолдан жасай алмайтын, оңайшылыкпен 
кайта тумайтын сирек өнерді, біз бугінгі заман- 
ның адамдары мәдениетті елше кадірлей, баға- 
лай білуіміз керек» деп жазады ол Иса таланты 
туралы. Ә. суырып салма акын, әрі әнші, артист 
Иса Байзаков өнеріне тәнті болып, тамсанып кой- 
май, оны кабылдай білудің, бағалай білудің ма- 
ңызды бағдарын усына отырып, халыктык енердің 
асыл улгілерін бойына жинактаған тума талант 
дулдулдерді жаңа өнер салтына жумылдыру ар- 
кылы іргелі мәдениет жасау жолын меңзейді.
Ал казак өнерін элем сахнасына алғаш алып шык- 
кан Әміре жайлы: «Әміре -  әншіліктің акыны. Әр- 
бір ырғағында жанын салған шыншыддык көрінеді. 
Журегінің тубінде жылтыдцап жанған өнер оты се- 
зіледі... Қалың казак мактаған өнерші -  сыннан



өткен өнерші, заманының қауымы өнерін таныған, 
қабылдаған өнерші» деп, өнер табиғатын ғана 
емес, өнерпаз-әншінің де жан толқынына еркін 
бойлайды. Ә. көрегендігіне таңданбасқа шара 
жоқ. Уақыт төрелігі осыны дәлелдеп отыр. Талакт- 
ты тани білу -  адамның қоғам алдындағы, уақыт 
пен тарих алдындағы азаматтық борыш екеңдігін 
ешқашан есінен шығармаған ұлы суреткер талант- 
ты бағалай білу дейтін уғымның да пендешіліктен 
биік тұруға тиіс екендігін еске салады. Ән 
қудіретінің сиқырлы сырын сезіне білген Ә, оны 
орындаушы өнерпаз талантын да тани білуді, қас- 
терлеп бағалауды байыпты пікірмен түйіндейді. 
Оның Иса, Әміре туралы толғана айтқан, тебірене 
сөйлеп, қос өнерпаздың қайталанбас тулғасын 
бүгінгі ұрпаққа теңеулермен жеткізген шығарма- 
сының мән-мағынасы осындай.
Үлы суреткер жаңа енер салтын ұлттык өнердің 
ескі үлгілері негізінде жасау, қалыптастыру керек- 
тігін ғана қозғап, мәселе кетеріп қойған жоқ. Өзі 
де белсене ат салысып, ел арасыңда айтылып жүр- 
ген ән үлгілерін жинауға үлес қосты. Бұл орайда 
оның Абай мен Абай айналасыңдағы өнерпаздар- 
дың ән мурасын жинап, ел игілігіне жаратуға мұрын- 
дық болды, 1935 ж. Ә-тің Абайдың музыкалык 
мұрасын сақтап қалу максатындағы бастамасы- 
мен Семейде оның әндерін алғаш рет толық жи
нап, нотаға тусіру колға алынды. Композитор Л, 
Хамиди ақынның «Біреуден біреу артылса», 
«Желсіз түңде жарық ай», «Ішім өлген сыртым сау», 
«Сегіз аяқ», «Қор болды жаным», «Сен мені не 
етесің», «Айттым сәлем, каламқас», «Татьянаның 
Онегинге жазған хаты», «Татьяна сезі», «Көзімнің 
қарасы», «Сұрғылт туман дым бүркіп», «Бойы 
бұлғаң», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», 
«Тәңірі қосқан жар едің сен», «Қарашада өмір тұр», 
«Өлсем орным кара жер сыз болмай ма», «Қараңғы 
тунде тау қалғып» әндерін Әрхам Кәкітайұлына айт- 
кызып, жазып алады. Екінші рет 1939 ж. тағы да Ә- 
тің ұсынысымен Алматыда Абай әндерін нотаға 
түсіру қолға алынады. Бұл жолы да Мұхаңның тап- 
сыруымен Л. Хамиди Жүсіпбек Елебековтің орын- 
дауыңда бірнеше ән жазып алады. Олар: «Қара- 
шада өмір тұр», «Сегіз аяқ», «Қараңғы түнде тау 
калғып», «Кезімнің қарасы» әндері еді. Ал Ә-тің 
өзінің орындауыңда «Мен кердім узын қайың құла- 
ғанын» әні нотаға түсіріледі. Сондай-ақ осы жылы 
Ә-тің көмегімен Б. Ерзакович Қуан Лекеровтен, 
Темірболат Арғынбаевтан, Жүсіпбек Елебековтен 
«Айттым сәлем қаламқас», «Ата-анаға кез куа- 
ныш», «Бойы бұлғаң» әндерінің өзгеше түрлерін 
нотаға түсіреді. 1953 ж. Ә. «Сүйсіне алмадым, 
суймедім» әнін езі орындап, нотаға тусіртеді. 
(«Абай энциклопедиясы» 414-бет). Абайдың бала- 
сы Ақылбай шығарған «Ақылбайдың әні» деп ата- 
латын белгілі ән де Ә-тің айтуымен Ж. Елебековтің 
репертуарына енді. Осылайша халықтың ескілікті 
улттық ән мурасын жинау, насихаттау, оны жаңа 
өнер салтына молынан пайдалану, соның негізіңце 
әлемдік мәдениет, өнер үлгілерін емірге енгізу 
мәселелерін улкен деңгейде көтеріп қана қоймай, 
оның жузеге асуына езі де белсене араласты. 
Соның бірі -  ұлттық операның келуі. Ә-тің әйгілі 
«Абай» операсының либреттосын жазуы соның 
айғағы. Ал көркем шығармада ән, күй бейнесін 
керсетуде де Ә. шеберлігіне ден қоямыз. Үлы 
Дала шежіресі «Абай жолы» эпопеясының ен 
бойында тұнып турған сұлулық әлемі дала 
қазағының дарын-қабілетінен бастау алатын
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көшпенділер еркениетінің бір белесі жатыр, Ән мен 
әншінің, өнер мен өмір өткелдерінің өзара байла- 
нысқан алтын арқауынан бастау алатын даралык- 
тың өрнегін іздеудің алғашқы және үздік нусқасы 
еді. «Абай жолындағы» Біржан тұлғасы, атақты 
«Топай көк» әнінің теңірегіңдегі тебіреністер әлемі, 
«Өскен өркендегі» сол кездегі балаң талант Ш. 
Қалдаяқовтың сөз болған туындысы шығармалар 
арқауындағы усақ бөлшектер дәрежесінен әдце- 
қайда жоғары жатқан, болар елдің болашағын са- 
наның сара жолдары мен зерденің зерен көгіне 
жетелейтін жетелі деңгейді меңзеген рухани ұла- 
ғаттың белгілері еді.

К. Алпысбаев.

«МУЗЫКА ӨНЕРІ», жазушының мақаласы. «Ка
зак ССР тарихының» 1-томының (А., 1957) «Қазақ 
халқының XV-XVII ғасырлардағы мәдениеті» (VIII 
тарау) тарауына жазған мақаласы (228-230-бет- 
тер). Халық тұрмысының, әдет-ғурыптарының бар- 
лык түрлерінің музыкалык көрінісі болатынын ай- 
тып, акындар айтысы дәстүрінің вокалды және 
аспапты музыканың дамуына себепші болғанын 
керсеткен. Бұрынғы казак музыкасы «әнші-солист» 
немесе «аспапшы-солист» орындауларындағы же- 
келік түрде болды деген. Қазак акын, жыршыла- 
рының негізгі музыкалык (сүйемелдеуші) аспабы 
домбыра мен кобыз жайында аныктамалык 
мәліметтер беріп, жасалу жоддары мен материал- 
дарын сипаттаған. Сыбызғы жайыңда да мәлімет- 
тер берілген. Қазак халкында аспапты музыкалык 
ансамбль, көп дауысты хор болмаған, тек жастар 
катысатын ойын-сауыктарда, той-жиындарда бір 
дауыста (унисон) хор айту болған дейді. Макала 
авторы музыкант, музыкатанушы талым болма- 
ғаңдыктан, ойларын халык ауыз әдебиеті улгілерін 
айтудағы әуен мен ырғактың кызметіне карай ай- 
тады. Терме жайыңда «речитатив тәріздес кұрыл- 
ған, бір тектес ырғакпен, кыска кайырып айтатын 
мелодия» дейді. Термелі түрде айтылатын өлең, 
жырда дамыған мелодия болмайтынын айтып, 
«казактың ән шығармалары әсерлі, күйлі болып, 
диапазоны кең, әдемі курылып калыптаскан бо
лып келеді» деп ән музыкасы мен өлең-жыр, тер
ме музыкасының ерекшеліктерін деп басып ашып 
берген. Қазак халкында аспаптык музыканың кең 
орын алуын 16-17 ғасырлардан бастадцы деп, ха
лык тұрмысының әр түрлі кырларынан барып күй- 
лер туғанын, оны орыңдаушылардың адцымен му
зыкалык шығарманың мазмунын ауызша баяндап 
беріп отырған дейді. Макала күй аңыздары жан- 
рына токталып, «Аксак кұлан» күйінің мазмұнын 
келтірген. «Бір кісінін әрі жырау, әрі музыкашы, 
әрі елеңші, әрі акын болуы дәстүрге айналған 
және мүның өзі казактың музыка өнері дамуының 
кезеңдерінде байкалады» деп, енердің синкреттік 
даму сатысынан мысал келтірген.

Р. Әбдіғұлсе.

МУЛЛОКАНДОВ Эммануил (1912-1977), тәжік 
жазушысы, аудармашы. Қазак әдебиетінің інжу- 
маржаны -  Ә-тің «Абай жолы» романын аудару 
барысында жемісті еңбек етті. 1955 ж. «Абай» жа- 
рыкка шыкканнан кейін, ол тәжік оқырмандары- 
ның ыстық ыкыласына бөлеңці. Әдебиет сыны бул 
тәржіманы тәжік әдебиетіндегі ең үздік аударма 
деп бағалады.

Р. Баратова.
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МУСИН Шахан Әлімханұлы (1913-1999), актер. 
Қазакстанның халық артисі (1966). Ә-тің пьесала- 
рындағы Арыстан («Айман -  Шолпанда»), Есен 
(“Еңлік -  Кебекте») бейнелері актердің мол шы- 
ғармалык мүмкіншілігін танытты. Актер нағыз шы- 
ғармашылық қабілеті мол шағында қуғын-сүргінге 
үшырап, үзақ жылға жазыксыз сотталып, айдауда 
бодды. 1954 ж. елге қайтып, 1957 жыддан М. Әуе- 
зов атындағы Қазақ академиялық драма театрын- 
да шығармалық жүмысын әрі қарай жалғастырды. 
Театр сахнасында тағдыр талкысына тускен 
интеллигенттердің нанымды бейнелерін жасауда 
көп ізденіп, өзіндік қайталанбас бейнелер жаса- 
ды. Ол жасаған бейнелерге поэзиялық саз бен 
романтикалык серпін, ішкі нәзіктік тән. Әсіресе 
Ә. шығармаларының негізіндегі -  Айдар («Абай» 

трагедиясыңда), Сы
рым («Қарагөзде»), 
Алшағыр («Қарақып- 
шақ Қобыландыда»), 
Абыз («Еңлік -  Ке
бекте») актерлік ше- 
берліктің биігінен кө- 
рінді. Ақыңдық өнер- 
мен айналысып, бір- 
талай өлеңдер жаз- 
ды. 1958 ж. Мәскеу- 
де өткен қазақ әде- 
биеті мен өнерінің 
онкүндігіне қатысты. 
Телерадио хабарла- 
рына қатысып, өзін- 
д ік колтаңбасын 
қалдырды. Бірнеше 
фильмдерге түсіп, 
кайталанбас бейне
лер жасады.

Б. Қүндацбайу/ы. 
МУСТЯЦЭ Владимир Федорович (1919-1971), мол
даван жазушысы, аудармашы. Көбінесе балалар 
шығармаларын тәржімалаған. Н. Чисканның,
A. Павловичтің, Н. Кальманың, А. Батровтың,
B. Солоухиннің, Г. Чикованидің, Н. Еркайдың т. 
б. туындыларын туған тілінде сөйлетті. Ә-тің «Абай 
жолы» эпопеясының 4-кітабын молдаван тіліне 
аударып (М. Брухиспен бірге, 1963), оқырмандар 
күрметіне бөлеңді.

С. Пынзару.

МУҒАЛЛАКАТ (м у а л л а к а т), өлең турі, Көне 
араб поэзиясыңда (исламға дейінгі) бірнеше ғасыр 
бойы тек ауызша түрде тарап, қазіргі заманға 8 - 
Ю ғасыр жазбалар жеткен. Мұнда әр ақын өзінің 
артықшылыктары жайында, кейде біреуді мадақ- 
тау сипатында өлең айтқан. Араб, тәжік, парсы, 
әзірбайжан әдебиетінде бар. Ә. 1946 ж. Жамбыл- 
дың 100 жылдық тойында жасаған «Жамбылдың 
айтыстағы өнері» атты баяндамасында айтыс жан
ры, суырыпсалма акындык өнер, импровизация 
жайында айта келіп; «Осылардың арасынан айты- 
стың дәл өзін ұстанған -  арабта мүғалакаттауды 
тудырушылар бір алуан» деген (20 томдык шығар- 
малар жинағы, 8-том, 180-бет). 1948 ж. шыққан 
көп томдық «Қазақ әдебиеті тарихының» 1-томы- 
на жазған «Айтыс өлеңдері» тарауында «...арабта 
жәрмеңкелерге жиналған акындардың айтысқан 
жарыс өлеңдері қағазға жазылып, көпшілік оку-

”Абай» спектаклі 
Ш. Ә. Мусли Айдар рөлңце. 1962.

ына, сынауына қолайлы етіп, жәрмеңке ортасына 
ілініп қойылатын болған. Ол айтыс өлеңдерін араб- 
тар мүғаллакат деген» деп пікір білдірген.

Ә. Дөрбісөлі.
МҮҚА Әділханүлы (1857-1927), Абайдың шәкірті, 
әнші, өнерпаз, скрипкашы. Абай шығармаларын 
ел арасына кеңінен насихаттаушылардың бірі. Бүл 
жөнінде Ә. «Абайдың өмірбаяны» атты зерттеуінде: 
«Көкен еліндегі Мүқа деген скрипкашыны қолын- 
да ұстайды. Мука Абай аулына кеңшілік жай емес, 
кысылшаң хал үстінде пана тілеп барған еді. Өз 
ағайынының біреуінен жесір қалған әйелге ғашық 
болып, соны әмеңгеріне тигізбей алып қашады 
да, Абай ауылына барады. Бул кеткен соң жуан 
ағайыны артындағы үйін шауып алып, пәле баста- 
лады. Абай сондайлык ауыртпалығына қарамай. 
Мука мен келіншекке ара тусіп, бастарына азат- 
тыкәперіп, артын өзі жайғастырып, өнер иесі Мука- 
ны өзіне ДОС етіп, туыс етіп алады» дейді. «Абай 
жолы» романында: «Боздай шығатын зор унді Му
ка -  биік денелі, акшыл жүзді, келбетті жігіт. Оның 
осыдан екі жыл бурын әрі әнші, әрі домбырашы, 
скрипкашы болғандыктан, Абай Уак ішінен кө- 
шіріп, өз колына алған. Мағауияға жолдас етіп 
берген болатын» деп суреттеледі («Биікте» та- 
рауы). Осылайша М. Абай колында турып калады 
және шын ДОС, шәкірттерінің бірі болады.

3. Қоспақов.
МҮҚАМЕТХАН Сейіткулулы (1870-1937), жазушы- 
ның танысы, ерекше курмет тутып, жакын аралас- 
кан адамдарының бірі. Абайтанушы-ғалым Қ. 
Мукаметхановтың әкесі. Көзі ашык, мусылманша 
да, орысша да сауатты, аукатты адам болған. 
Абайдың шәкірттері Шәкәрім, Көкбай, баласы 
Турағуддар келіп-кетіп жүрген. Алаш партиясының 
тілекшісі болып, акшалай жәрдем көрсеткен. 
“Абай» журналына улкен камкорлык жасап, кар- 
жылай көмек берген, Ә. Семейде болған кезінде 
М-ның үйіне жоддастарымен емін-еркін келіп, бас 
косып тұрған. Бұл туралы жазушының жерлесі, ко
там кайраткері И. Әлин естелігінде Мухтар Се- 
мейге келгеңце таныстарын Жаңасемейдегі М-ның 
уйіңде конак еткенін, содан соң Орынборға жүріп 
кеткенін жазды («Мухтар Әуезов әлемі», А., 1997, 
140-бет). Бул алғашкы жазған пьесаларын сахнаға 
даярлау жұмысын да осы үйде өткізген. Мысалы, 
1920 ж. «Ел ағасы», «Еңлік -  Кебек», «Бәйбіше- 
токал» пьесаларының репетициясын осында дай- 
ындаған. 1924 ж. кыстыгүні Семейдегі Луначар
ский атындағы театр үйінде Абайдың кайтыс бо- 
луының 20 жыл толуына арналған еске any кешіне 
Мұхаң М-ды арнайы шакырып, Абайдың акындығы 
жайлы баяңдама жасайды, соңынан Көкбай акын, 
Халел Ғаббасов бәрі конак болады. Ғ. Сармурзин 
1925 ж. «Қарагөз» пьесасының койылымы жайлы 
естелігінде Мухаң «Қарагөзді» ойнауға катыскан- 
дарды өзі іріктеп алғанын, олар Қайым Мукамет- 
хановтың уйіне жиналып, пьесадағы рөлдерді 
әркайсысының икемі мен дауысына, денесі мен 
кейпіне карай өзі бөліп бергенін айткан («М. Ауэзов 
в воспоминаниях современников», 1972, 308-бет). 
1928 ж. тәркілеу науканы басталғанда, М. уй ішімен 
өкіметтің куғын-сургініне ұшырайды, 1930 ж, түр- 
меге камалады. 1937 ж. 24 карашада кайта туткын- 
далып, «мусылман дінбасыларының Семейде бол
тан кеңес өкіметіне карсы тобына белсене катыс- 
кандардың бірі» деген жапамен сол жылы 2 жел- 
токсанда накактан атылады. Ә. сотан карамастан, 
М-ның отбасымен карым-катынасын узбей, оның



баласы Қайымға қамқор аға, ұстаз болды, Үлы 
жазушы 1940 ж. Семейге келген сапарында бір 
айдай сол үйде болып, Алматыдағы қазақ драма 
театрында сахнаға әзірленіп жатқан «Абай» пье- 
сасына қажетті киім-кешек үлгісі ретінде М-ның 
әйелі Мақып пен келіні Фархинүрды бүрыннан кал
ган сәнді киімдерін кидіртіп, өзімен бірге еріп кел
ген режиссер А. Токпанов пен театр сүретшісіне 
көрсетеді де, әр елдің киімінің өзіне тән үлгісі 
болады. Абайдың бәйбішесі, ол елдің кыздары 
ссылай киінеді. Сахнада осының бәрі өз калпын- 
да дәл көрсетілүі керек дейді (Қ. Мұкаметханов. 
Үлы ұстаз, камкор аға. / /  «Семей таңы», 1997, 23 
кыркүйек). Театр суретшісі жазушының кеңесін 
кұп алып, екі әйелді сол киімдерімен суретке тү- 
сіріп алады, кейін сол киім үлгілерін «Абай» пьеса- 
сының койылымына пайдаланады.

С. Қорабай,
МҮҚАМЕТХАНОВ Қайым (Ғ а б д о л к а й ы м; 
1916-2004), жазушы, драматург, әдебиет зерттеу- 
ші, аудармашы. Филология ғылымының кандида
ты (1951), профессор (1995). ҚР Мемлекеттік сый- 
лығының лауреаты (1996). 1939 ж. Ә. Семей кала- 
сына барып, М-тың үйіңде бір ай жатып, Абайдың 
өмірі мен шығармашыльғы туралы деректерді жи- 
нады. Осыдан бастап ғалымның букіл емірі мен 
ғылыми зерттеуі абайтану саласымен тікелей бай- 
ланыста етті. М. Семейдегі Абай муражайының 
директоры, педагогикалык институттың окытушы- 
сы, Қазакстан Жазушылар одағының Семейдегі 
белімшесінің өкілі кызметтерін аткара журіп, 
Ә-тің тапсырмасымен Абайдың өмірі мен шьғар- 
машыльғына катысты мұрағат деректерін, естелік- 
терді, акынның өлеңдерін жинастырды. 1951 ж. 
Ә-тің жетекшілігімен «Абайдың акын шәкірттері» 
деген такырыпта кандидаттык диссертация кор- 
ғады. Бірак улы жазушының ғылыми идеясын жа- 
лғастырғаны және оның сенімді шәкірті болғаны 
ушін «буржуазияшыл-ұлтшыл» деген айып тағы- 
лып, халык жауы ретінде 25 жылға соттадды. Тылы- 
ми дәрежесі алынып тасталды. Түрмеден кайтып 
келгеннен кейін тағы да Ә-тің жетекшілігімен 
«Абай шьғармаларының текстологиясы» деген та
кырыпта екінші per кандидаттык диссертация кор- 
ғады. Ғалым абайтану саласындағы зерттеулерін 
жалғастыра береді. Сонын нәтижесінде «Абайдын 
акын шәкірттері» атты терт кітаптан тұратын енбегін 
(1992-1997), «Абай мұрагерлері» (1995) атты моно- 
графиясын жарыкка шьгарды. Ә. туралы «М. Әуе- 
зов және Семей театрынын тарихы», «М. Әуезов 
және В. Иванов» сиякты естелік-макалалар жария- 
ланды. Ал «Мухан туған жерінде» атты естелігінде

М. Әуезов пен Қ. Мукаметханов.
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Ә-тін халыкка адал кызмет етудің өшпес улгі-өне- 
гесін керсетіп кеткенін, енді онын екінші өмірі -  
мәнгі елмейтін емірі басталғанын, ол өмір -  онын 
данышпандык, тамаша көркем әдеби мұрасы бо
лып калатынын жазды («Біздін Мұхтар», А,, 1976, 
388-бет). Абайдын 2 томдык академиялык басы- 
лымын, Ә-тін шьғармалар жинағынын 50 томдык 
толык басылымын дайындауға катысты.

Т. Жүртбай.
МҮҚАНОВ Ғалымжан (1953-2007), акын, аудар
машы, әдебиет зерттеуші. Ғылыми-зерттеу және 
публицистикалык енбектерін казак, орыс, фран
цуз тілдерінде жазады. Г. Мопассаннын әнгіме- 
лерін (1985), К. Клермонттын «Владимир мен Зара» 
дастанын (1988), П. Корнельдін «Сид» трагедия- 
сын (1989), Ә-тін туғанына 100 жыл толуына орай 
ЮНЕСКО-нын Париждегі штаб пәтерінде еткен ха- 
лыкаралык ғылыми кенесінін материалдарын 
(1998) француз тілінен казак тіліне, сондай-ак 
Абайдын «Қарасездері» мен «Масғүт» дастанын
(1994), тандамалы елендерін («Евразия», 1995), 
Ә-тін «Қилы заман» повесін (1997) казак тілінен 
француз тіліне тікелей керкем аударма жасады.

А Дәдвбдвв
МҮҚАНОВ МҮРАЖАЙЫ, С ә б и т М у к а н о в -
т ы н  р е с п у б л и к а л ы к  э д е б и - м е м о р и -  
а л д ы к  м у р а ж а й - ү й і .  1975 ж. 6 казанда 
ашылды. Жазушы бул уйде өмірінін соңғы 8 жы- 
лын ӨТКІЗДІ (1965-73). Музей-уйде Э-ке катысты 
кептегенкунды кужаттар, фотосуреттер, Ә-тінхат- 
тары, сондай-ак Ә-тін тел туындылары сактаулы. 
Кітапхана корында Ә-тін төмендегідей шығарма- 
лары бар: «Еңлік -  Кебек» (1921, Семей), «Қорған- 
сыздын куні» (1921, Орынбор), «Қарагөз» (1926, 
Семей), «Қилы заман» (1928, Қызылорда), «Абай» 
(1942, Алматы. Бірінші бетіңце Ә-тін колтанбасы 
бар: «Үлкен өнер, үлкен адамшылык иесі, кадірлі 
Сәбитке. 8.VII.1942 ж.»), «Абай Зам» (1972, Улан- 
Батор). Фотосуреттер корында С. Мукановтын ме- 
рейтойлары кезінде, арнайы кездесулер мен 
кабылдаулар кезінде тускен суреттері, Ә. пен
С. Мукановтын б1р топ жазушылар ортасында, та- 
биғат аясында түсірілген суреттері сактаулы. Хат- 
тар корында Ә. пен С. Мукановтын бір-біріне жа- 
зыскан хаттары бар. 1933 ж. 21 акпанда Мэскеу 
каласынан жолдаған С. Мукановтын Э-ке хаты. 
Арабшрифтіменжазылған. Ә-тінС. Мукановка 1941 
ж. 17 сәуірде жазған хаты. Машинкаға басылған, 
12 бет. Орыс тілінде. С. Мукановтын Э-ке 1941 ж. 
29 мамырда жазган жауап хаты. Хат Мэскеуден 
жолданған. Машинкаға басылған, 10 бет. Орыс 
тіліңце. Сондай-ак 1957 ж. 28 кыркуйекте Э-тін 60 
жаска толуына байланысты жасалған мерекелі жи- 
налыстағы С. Мукановтын баяндамасынын мәтіні 
сакталған. Баяндама казак тілінде, машинкаға ба- 
сылған, көлемі 10 бет. Қазакстаннын халык су- 
ретшісі М. Кенбаев салган Э. портрет! сакталған. 
1997 ж. 30 мамырда Э-т1н туғанына 100 жыл толуы
на орай Алматы каласындағы лицейлер мен гимна
зия окушылары арасында «Мен Эуезовті калай 
тусінемін?» атты ғылыми-практикалык конферен
ция ӨТКІЗДІ. Сондай-ак Э-ке арнап музей ішінде 
шағын керме уйымдастырды.

г. Қудабаева.
МҮҚАНОВ Сэбит (1900-1973), жазушы, коғам 
кайраткері, казак әдебиетінін негізін салушылар-
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М. ӘуезовтіңС. Мүқановты50жасқатолғанмерейтойымен 
құттықтаусәті. Алматы. 1950.

дың бірі. Қазақстан ҒА-ның академигі (1954), Қаз- 
КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1968). 
Шығармашылық жолы, зерттеушілік еңбектері ту- 
ралы Ә. «Жолы кең жазушы» («Социалистік Қазақ- 
стан», 1946, 27 қаңтар), «Жа/ъиды жазушы» («Ле
нин жолы», 1946, 1 қаңтар) деп аталатын мақала- 
ларын арнады, Бұлардан «Кейбір улт жазушыла- 
рының романдары туралы», «СССР халықтары 
әдебиеттерінің еркендеуі», «Ана тілі әдебиетін 
сүйіңдер» т. б. еңбектерінде С. Мұқановтың шы- 
ғармашылығына арнайы тоқталып отырады. «Тіл 
және әдебиет мәселесі» атты ғылыми мақаласын- 
да көрнекті қалам қайраткерлерінің, соның ішіңде 
М-тың да тіл байльгын сөз еткен. 30-жыдцары әде- 
биеттегі «ұжшылдық, алашордалық сарын» жап- 
пай сыналған кезде М. теріс бағыт ұстап, Абайды 
байшыл ақын деп, абайтанушылардың, Ә-тің 
еңбегіне теріс баға берді. Кейін бұл пікірден ары- 
лып, «Өмір мектебі» трилогиясында, зерттеу ең- 
бектеріңде Ә-тің жазушылық орнын жоғары баға- 
лады. Үлы суреткердің емірі мен шьғармалары ту
ралы «Еңлік -  Кебек» қойыдды» («Социалды Қазақ- 
стан», 1936, 24 қазан), «Үлкен табыс» («Қазақ 
әдебиеті», 1936, 25 қазан), «Халық қазынасын дұ- 
рыс пайдаланайық» («Социадды Қазақстан», 1939, 
27 ақпан), «Зор мақтанышпен қарадық» («Социа- 
листік Қазақстан», 1942, 29 қараша), «Мухтар Әуе- 
зов» («Ленин туы», 1957, 28 қыркүйек), «Жазушы 
жолы» («М. О. Әуезовке: 60 жылдығына арналған 
мақалаларжинағы», А., 1959, 11-16-беттер) мереке- 
сіңде макдлаларын жазды. Мухаңның алпыс жасқа 
толған салтанатта жазушының шығармашылық 
қызметі туралы негізгі баяндаманы жасады. Ал 
Мұхаңның «70 жылдық мерейтойына байланысты 
«Асыл азамат тойы» деген әңгіме-сухбаты жария- 
лаңды («Орталық Қазақстан», 1967, 7 желтоқсан).

Қ, Ергөбеков.
МҮҚАТОВ Ғалымжан (1900-1976), журналист, 
фольклоршы. Ғұмыр бойы ауыз әдебиеті улгілерін 
жинаумен шұғыдцанған. 1928-70 ж. Қазақстан Рес- 
публикасының М. Әуезов атындағы Әдебиет және 
енер институтына 63 аңыз, 8 дастан, 1500 шешеңдік 
сөздер, мыңнан аса елең, жыр, толғау, 700 мың 
жолдық 5 айтью тапсырған. Солардың ішіңде 18- 
19 ғасырларда емір сурген Кетеш, Үмбетей, Өске, 
Ақан сері т. б. ақыңдардың шығармалары бар. 
М-ның Зейнеп Қошқарбергенқызының жазып ал- 
ған бірнеше елеңдерін Ә. жоғары бағалаған («Абай

(Ибраһим) Қунанбайұлы (1845-1904)». М. жинаған 
халық поэзиясының улгілері «Үш ғасыр жырлай- 
ды» (1965), «Шешендік сездер» (1967), «Бес ғасыр 
жырлайды» (1984-85) жинақтарында жарық көрген. 
«МҮРАТ АҚЫН (1843-1906)», жазушының мақала- 
сы. Орта, орталау мектептің 7-сыныбына арналған 
«XIX ғасыр мен XX ғасыр басындағы казақ әде- 
биетінің оқу қуралында» басылған (1933). Авторла- 
ры: Ә. пен М. Жолдыбаев. Мақала авторлары ақын- 
ды; «1. Мұраттың өмірі, 2. Мураттың шығармала- 
ры» деген екі салада қарастырады. М-тың айтыс- 
пен басталған ақындық жолы, келе-келе өлеңді 
өмірінің ең негізгі кәсібі етеді. Үйреншіктісіне ай- 
налған бұл өнер ақыңды уйіңде отырғызбайды, ел- 
жер аралаттырады. Әдетте ондай ақынның көпшілігі 
жүргенжерлеріңдебайды, жуанды, үлық-терені мак- 
тан, сүйеніш, тірек еткіш келеді, ал Мүрат мундай 
әдетті кәсіп етпеген. Мүрат Есет деген бимен сый- 
лас, сырлас болады; ол Мүратты шақырып алып, 
айтыскерлік қуатына сенгендіктен, еткен-кеткенді, 
ата-бабалардың бүрынғы істерін, қазақтың шежі- 
ресін жақсы білу керек деп, оның беталысын қүптап, 
батасын береді. Осыдан кейін Мүрат «Орак-Ма- 
май», «Қарасай-Қази», «Асан Қайғы», «Қазтуған» 
сиякты кептеген жыр-толғаулар шығарған. Оған 
еліктеушілер кеп болғанымен, акыңдьғы бүрын да, 
кейін де ез дәрежесіңце жөңді бағаланбады. Оның 
«Үш қиян», «Сары Арка», «Қазтуған» атты толғау 
түріндегі елеңдері әлеуметтік, шаруашылык, са- 
яси мәселелерді козғайды. Тарихи такырыптағы 
«Қарасай-Қази», «Шәлгезден» баскаларының көп- 
шілігі айтыстар деген сиякты ойлар айтылады.

т. Әкім.
МҮРАТӘЛИЕВ Матан (1935-1985), актер. Қазак- 
станның халык артисі (1982). Т. Ахтанов, Ә. Тәжі- 
баев, Б. Майлин, С. Жүнісов, Ш. Хүсайынов, 
Ж. Айтматов, Ғ. Мүсіреповсындыдраматургтердің 
пьесаларында күрделі кейіпкерлердің бейнелерін 
сахнаға шығарды. ӘсіресеӘ-тің«Қарагөз», «Еңлік- 
Кебек», «Абай» драмаларында Матай, Есен, Абыз, 
Нарымбет рөлдерінде ойнап, актерлік шеберлігі 
мен күрделі образ жасау кабілетін танытты. 
МҮРАТБЕКОВ Сайын (1936-2007), жазушы, ау- 
дармашы, сценарист. ҚР Мемл. сыйл. иегері 
(2006). Шьғармаларында өмірдегі карапайым кө- 
ріністер аркылы адамның жан дуниесін сыршыл 
сезіммен бейнелейді. М. «Қазакфильм» киносту- 
диясыңда кызмет істеп жүрген кезде, Ә-тің «Қа- 
раш-Қараш окиғасы» повесінің желісі бойынша 
тусірілген «Асудағы атыс» фильміне әдеби кеңес- 
ші, үлы жазушының 80 және 90 жыддык мерейтой- 
ының жауапты уйымдастырушысы болды. Оңтүстік 
Қазакстан облысының Созак ауданындағы «Қүм- 
кент» кеңшарының түрғыны, Кенесары үрпағы 
Үрміз Сыздыков 1960 ж. Ә-ке бүркіттің балапанын 
сыйлайды. Ол жазушының кайтыс болғанын естіп, 
1961 ж. 28 кыркүйек куні кыранды еркіне коя береді. 
Оған кыран күс үлы Мүхаңның рухы сиякты 
көрінеді. Осы окиғаны аркау етіп, М. «Қыран күс 
кек жүзін шарлап кетті» деген керкем әңгіме жаз
ды («Жүлдыз», 1963, N»6),

Т. Журтбай.
МҮРАТ Мөңкеүлы (1843-1906), текпе акын. Алға- 
шында айтыскер акын ретінде танылды. Шығар- 
маларының көпшілігі арнау, сәлем хат турінде 
келеді. Жырларының үлкен бір саласы Асан, Бүкар, 
Шортанбай сиякты халыктың коныстарынан ай- 
рылуын жыр аркауына айналдырып, оның акыры 
неге барып соғарын мүң етіп толғайды. «Ак сүңкар



құстың асылы», «Жалғаншы пәни заманда», «Әттең 
бір қапы дүние-ай!», «Бөкей султан ханыңыз» жыр- 
толғауларында патшалық үкіметтің ртарлау сая- 
саты сөз болады, әлеуметтік мәселелер қозғала- 
ды, наразылық ойларымен де көрінеді. «Қарасай 
-  Қази» дастанында ерлік пен батырлықты, бірлікті 
мадақ етсе, «Үш қиян», «Қазтуған» жырларында 
хандық дәуір жүйелеріне буйрегі бұрып, соның 
жолын дәріптеуімен танылды. Ә. 1933 ж. шыққан 
оқу кітабында («XIX ғасыр мен XX ғасыр басын- 
дағы қазак, әдебиеті», 7-сыныпқа арналған) Мұрат 
өмірі мен шьғармаларын талдайтын «Мұрат ақын» 
деп аталатын зерттеу мақаласын жариялады. 
«Әдебиет тарихы» атты монографияның (А., 1991) 
«Зар заман ақыңдары» деген тарауында М. «Көп 
жырыңда қоныс пен өрістің жоқшысы болды. Жер 
тарылып, заң бүзылып, ел саск.ан соң, бұрынғы 
ұйтқысы бұзылмаған ру тіршілігі көркінен айры- 
лып, қубылып, қуарып бара жатқан сияқтанады. 
Бұның сөз улгісі баяғының толғауы сияқтанып, 
қарсыға шапқан жүйріктей көсіліп, қүлашын керіп 
келеді» деп, өлеңдеріне шолу жасайды, тақыры- 
пқа бөліп жіктейді, М. жырларының патша өкіметі- 
нің отарлау саясатына, «қазақ елін орыс қылмақ» 
ниетіне қарсы айтылғанын ашып көрсетеді, демек 
ақын шығармаларының «күшті сарыны -  заман қай- 
ғысы». Ал 1959 ж. 15-19 маусымда Алматыда өткен 
қазақ әдебиетінің негізгі проблемаларына арнал- 
ған ғылыми-теориялық конференцияда сөйлеген 
«Қорытынды сөзінде» өмір ушін, халқының күн- 
делік тіршілігі үшін зар-шер төгіп, жырлар жазған 
Абайды сол «Мұрат, Дулат, кейде Шәңгерейге де 
диалектикалық отрицание ретіңде қарсы қоя зерт
теу ғылымдық анық, дүрыс жол емес пе?» деп, 
амалсыздан маркстік-лениндік қызыл идеология- 
ның ыңғайымен кеткен.

7. Әкім.

MVPTA3A ( М ү р т а з а е в )  Шерхан (1932 ж. т.), 
жазушы, драматург, публицист, аудармашы, ко
там қайраткері. Қазақстанның халық жазушысы
(1992), Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қыз- 
меткері (1984), Қазақстанның Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1978). Ә-тің «Қараш-Қараш оқи- 
ғасы» повесіндегі Бақтығүлдың тупбейнесі тура- 
лы «Рысқұл -  көркем туыңдылар кейіпкері» мақапа- 
сы («Қазақ әдебиеті», 1983, 14 қаңтар), «Қилы за
ман» повесі бойынша қойылған спектакль жөніңде 
сұхбаты («Қазақ әдебиеті», 1997, 24 маусым), ұлы 
суреткердің 100 жылдық мерейтойына орай Таш
кент қаласында өткен М. Әуезов күндері жайлы 
очеркі («Егемен Қазақстан», 1997, 16 кыркүйек) жа- 
риялаңды. «Қазына аралы» атты мөлтек әңгімесін- 
де, жазушының эпопеясымен алғашқы танысқан 
шағынан сыр тартқан («Парасат», 1997, N»8, 5-бет).

Н.Ақбай.
МҮСАБАЕВ Мүрат Хасенұлы (1937- 1994), әнші 
(баритон). Қазақстанның халық артисі (1978). Бү- 
кілодақтык вокалистер конкурсының лауреаты
(1968). Концерттік репертуарыңда казак, орыс, ше- 
тел халыктарының әндері бар. Сахнада Е. Бру- 
силовскийдің «Ер Тарғындағы» Тарғын, М. Төле- 
баевтың«Біржан-Сарасындағы»Жанбота, Е. Рах- 
мадиевтың «Алпамысындағы» Алпамыс, Қ. Қожа- 
мияровтың «Садыр Палуанындағы» Садыр т. б. 
рөлдерін ойнады. Ә-тің либреттосы бойынша
А. Жүбанов пен Л. Хамиди жазған «Абай» опера- 
сындағы Абай бейнесін сомдап, шынайы шебер- 
лігін танытты.

А. Омарова.
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МҮСАБЕКОВА Әйкен (1919-1992), актриса, әнші 
(сопрано). Қазакстанның халык артисі (1985). 
Б. Майлин, Ғ. Мусірепов, Ә. Тәжібаев, 3. Шаш- 
кин, Ж. Файзи, У. Шекспир сынды драматургтердің 
пьесаларында негізгі кейіпкерлердің рөлдерінде 
ойнап, шеберлігін шыңдады. Алғаш рет Ә-тің 
«Түнгі сарын» трагедиясындағы Мөржанның бей- 
несін сомдады. «Еңлік -  Кебектегі» Еңлік, «Қа- 
рагөздегі» Текті, «Абай» драмасындағы Әйгерім 
бейнелерін сахнаға шығарды.
МҮСАЕВ Амантүр Әбішұлы (1924 ж. т.), журналист, 
партия, кеңес кызметкері. «Мұхтар -  мұхит» атты 
повесінің кейбір тараулары «Оңтүстік Қазакстан» 
газетіңде (1991, сәуір, N969, 70, 71, 72), «Өлмес өмір 
енегесі» және «Мүхтармен жүрген сәттерімнен үзік 
сыр» деген естеліктері «Қазак әдебиеті» газетіңде 
(1993, 28 мамыр, №22) жарияланды. Ал «Ой-хой 
дүние, заман-ай!» кітабына (1993) Ә. туралы 
повесінің «Көктегі ту» атты тарауы енгізілген. М. 
бұл шығармаларыңда Ә-тің адамдык касиеттерінің 
кейбір кырларын, аса карапайымдыльғы мен үлы- 
льғын шынайы бейнелеген. Ә. өзінің «Оңтүстк са- 
парынан» деп аталатын очеркіңде М-тың жеке түлға- 
сы туралы жаксы пікірлер айткан (20 томдык шы- 
ғармалар жинағы, 7-том, 96-99-беттер).

Ә.Мүсақүлов.
«МҮСА МОЛДА», жазушының макаласы. «Әдеби- 
ет хрестоматиясы» (1937, 80-81-беттер) деп атала
тын кітабында басылды. Содан кайтып жазушы 
шьғармалар жинағының ешкайсысында жариялан- 
бады. Муса модца -  Оңтүстік өңіріңде аты шыккдн 
акын. Шын аты-жені -  Мұсабек Байзаков. Өлетще- 
рін жазып шыарған, айтыскер акын ретінде таныл- 
ған. Ә. макаласын: «Муса молда кеше ғана совет 
тусыңда (1932 ж.) елгенмен, өзі ертеден, көп заман- 
нан бері жазып келе жаткан акын. Оның акындык 
еңбектерінің енімді болтан дәуірі өткен тасырдың 
80-жылдарынан бастап, 1910 жылдарта шейін со- 
зылады» деп бастайды. Муса молда ез уакытының 
окымысты адамы саналтан: араб, парсы, шататай 
әдебиеттеріне, тарихына жетік болтандыктан мол
да Муса атанып кетеді. Оның дін жайынан гері бас
ка тылымдык сөздерді көбірек әңгімелеуі ишаңца- 
рға жакпайды да, соның акыры 1910 ж. Шаянда 
олармен айтысута алып барады, осы жөнінде Муса- 
ның жазтан узак елең-хаты бар. Мұхаң Мұсаның 
өмірі мен шытармашылытындаты ерекшеленіп 
керінер жәйттерге токтала келіп, елең түріне де көп 
жат және түрлі үлгі-өрнек іздемейді. Жұртка таныс 
я жыр-терме, я терт жодды уйкаспен, кепке мәлім 
түрмен жазады. Такырып жатын алтанда бунда 
кездесетін өлеңдер: 1) ең алдымен сурау сөздерді, 
2) айтыс, 3) мактау-жамаңдау, 4) батыр жырынан -  
«Ер Шора» дастаны. Бұл салт-сана жөнінде кызмет 
еткен адам, мунда ескі машык-утымның калдыты 
кеп деген туйінділерін айтады. Ә. заман ыңтайына 
карай, акынның кеңес дәуіріңце жазтан өлендеріне 
көбірек токталады.

7. Әкім.

МҮСТАНБАЕВ Ыдырыс (1902-1937), жазушы, 
әдебиет сыншысы, котам кайраткері. Семей гим- 
назиясын үздік бітірген (1919). Осы жылдан бас
тап Семей губревкомының мүшесі ретінде Ә., 
Ж. Аймауытов, Ә. Ілекеровтермен бірге кеңес 
өкіметін орнату ісіне белсене ат салыскан. Бірнеше 
әңгіме, очерк, сын макалалар жазды. «Үлы акын
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Абай” (1924), «Сыбан Сабырбай ақынның Солта- 
бай төреге айтқан өлеңі» (1925), «Көркем әдебиет 
туралы” (1927), «Сын мен баспасөз туралы» (1928), 
«Туйеден -  Турксібке» (1930) т. б. еңбектері бар. 
30-жылдары Абайға қарсы курес үдеген кезде 
“Абай және оның философиясы» деген тақырып- 
пен айтысқа шығып, Абайдың асқан ойшыл, дана 
ак,ын екенін қоржап қалды. Ә-тің «Шекарада» пье- 
сасы туралы «Бағалы еңбек» деген мақаласын 
жазды («Социалды Қазақстан», 1938, 6 мамыр). 
1919 ж. ақтардың штабы Семейде орналасқанда, 
кеңес өкіметін қарсы алған Ә., Ы. Мустанбеков,
А. Сейсенбаев, Ғ. Ысқақов, Д. Ысқақов т. б. қазақ 
жастары Әнияр Молдабаевтың уйінде жасырынып, 
большевиктермен астыртын қатынас жасайды. 
Біреудің көрсетуімен, үйіне қайтып бара жатқан 
Ыдырысты ақтың содцаттары ұстап қамап қояды. 
Оны қутқару үшін Ә. офицер бастатқан он шақты 
қарулы сарбаздармен барып, М-ты ажал тырнағы- 
нан босатып алады (Қ. Муқаметханов. «Ыдырыс 
Мустамбаев», «Туркістан», 1998, 18-24 қараша).

Қ. Ергөбеков.
МУСТАФА Шоқай ( Ш о қ а е в  М у с т а ф а ,  
Ш о қ а й - о ғ л ы  М у с т а ф а  ; 1890-1941), 
мусылман халықтарының саяси өрлеуінде елеулі 
рөл атқарған, Ресейдің қарамағындағы Түркістан 
автономиясын жақтаған 20 ғасыр басындағы 
еліміздің тәуелсіздігі мен бостандьғы жолындағы 
күрескерлердің ірі өкілі. Ақмешітте, казіргі Қызыл- 
орда облысының Сырдария ауданында дуниеге 
келген. Нағашылары жағынан Хиуаның хан әулеті- 
мен қатынасы болтан. Мектепте мусылманша білім 
алып, Ташкент гимназиясын, Санкт-Петербург 
университетінің заң факультетін алтын медальмен 
бітірген. Орыс, ағылшын, француз, поляк және 
түрік тіддерін еркін меңгерген. Ақпан революция- 
сына дейін Ә. Бөкейхановпен бірге Ресей Мем- 
лекеттік Думасы мусылман фракциясының 
Түркістан істері бойынша хатшысы болтан. 1916 
жылты атақты маусым жарлытынан кейінгі ел 
ішіндегі дүрбелең жылдарында патша жазалау- 
шыларының қаніш ерлік-қатыгез әрекеттерін 
әлемге жария етіп, өз халқына қарсы батыттал- 
тан бейбастақ саясатты тізгіндеу үшін Мемлекет- 
тік Думада беделді комиссия қурута қол жеткізіп, 
отан дәлелді деректерді табыстайды. 1917 жыл
ты төңкерістерден соң қызу саяси тартыстардың 
ортасында болтан М-ның устантан негізгі батыт- 
идеясы жекеше улттық дербестік емес, Үлы 
Туркістан мемлекетін қуру болды.
1917 ж. 22 карашада Фергана хаңдытының бурын- 
ты астанасы Қоканда мусылман уйымдары Бүкіл- 
туркістаңдық конгресс өткізіп, Түркістан автоно
миясын жариялады. Шоқай укімет мушесі болып 
сайланып, көп кешікпей ол орыннан кеткен 
премьер-министр Тынышбаевты алмастырады. 
М. Алашорда укіметінің курамына да енді, бірақ 
Қоқан автономиясы талқандалтаннан кейін иммиг- 
рацията кетуге мәжбүр болады. 1919 ж. Маңтыс- 
таудаты Кетік порты арқылы Кавказта кетеді. Оның 
Маңтыстаудан өтуі, жүрген жолдары жубайы Ма
рия Шоқайдың Стамбул каласында басылып шық- 
қан естелігінде (1997) көрсетілген. Содан Грузията 
кашып барып, одан Түркията, ақыры Германия мен 
Францията өтіп кетеді де, оңда мусылман эмигра- 
циясының көшбасшысы болады.

Мустафа Шоқай.

Эмиграцияда журіп Кеңес- 
терте қарсы идеялық күресін 
жалтастырады. «Жаңа Тур- 
кістан» және «Жас Т уркістан» 
журналдарын шытарады, 
сталиншілдікті және кеңес- 
тік жүйені сынатан бірқатар 
еңбектер жазады. 1928 ж. 
француз, ал 1935 жылы орыс 
тілдерінде «Туркістан Кеңес- 
тер билігінде (Пролетариат 
диктатурасының сипаттама- 
сы жөніңде)» детен кітап жа- 
риялайды. Оның қызу-саяси 
қызметі өз елінде билік қуртан кеңестік жүйені бар- 
ша адамзат алдында әшкерелеуге батытталды. 
1940 ж, Францияны басып алтаннан кейін фашис- 
тер М-ны тутқынта алып, Компьен лагеріне ка- 
майды. Босатылтаннан кейін ол Берлинге жөнел- 
тіліп, онда «Үлкен Түркістан легионын» басқарута 
усыныс алады. Екінші дүниежүзілік сотые кезінде 
неміс тутқынына түскен отандастарын -  туркістан- 
дық бауырларын қутқару ушін зор жумыстар жүр- 
гізеді. Қазақ халқының отаршылдыққа қарсы 
күресі тарихындаты аса ірі қайраткер тулталары- 
ның бірі М. 1941 ж. Берлин қаласында беймәлім 
жатдайда қайтыс болды. Саяси-идеялық көзқара- 
сы жатынан Ә-пен ниеттес болтан.

М. Қул-Мухаммед.
МУСТАФИН Ғабиден (1902-1985), жазушы, қотам 
кайраткері. Қазақстан ҒА-ның корреспондент 
мүшесі (1958), Қазақстанның халық жазушысы 
(1984), ҚазКСР Мемлекеттік сыйлытының лауреа
ты (1980). Туңтыш әңгімелер жинаты «Ер Шойын» 
деген атпен 1929 ж. басылады. Қаратанды шах- 
терлерінің өмірінен алынып жазылтан романы «Өмір 
не өлім» 1940 ж. жарық көреді. «Шьғанақ», «Мил
лионер» романдарын жазды және көптеген әңгі- 
мелері де осы кезде дүниеге келді. Кейінгі кездегі 
ірі туындылары -  «Дауылдан кейін» мен «Көз көр- 
ген» романдары. Алгашқы романы «Өмір не өлімді» 
толықтырып, «Караганды» деп атады. «Өнер өрін- 
де» («Әдебиет және искусство», 1952, N»12) деп
аталатын ма- _____________________________
қ а л а с ы н д а  
Ә.: «Ғабиден- 
нің творчест- 
волық жолы- 
на көз салып 
болжатанда, 
көңілге жақ- 
сы жубаныш- 
ты ой салатын 
үлкен елеулі 
бір жай бар, 
онысы ең ал- 
дымен бул 
ж азуш ы ны ң 
айнымастан, 
удайы бугінгі 
күнгі улкен 
өмірмен нық 
байланысты 
еңбек етуін- 
де, романнан 
романта, та- 
қырыптан та-
Кырыпқа ау- М.ӘуезовпенҒ Мустафин
ысқан сайын Ыстыккөте



Ғабцден СОЛ үлкен арнасын сүйе түсіп, бар жігерін 
сапа түсіп, әсіре суреттеп келе жаті«іны байқала- 
ды» деп жазады. М. де «Абай» романы әдебиеті- 
м іздің мақтаны», «Әдебиетіміздің жайы мен 
міңцеттері» және басқа да мақалаларында Ә, тура- 
лы ой толғайды, өзіңдік таным-талғамын білдіреді-

Ә. Молдзханоө.
«МҮСЫЛМАНДАРДЫҢ ГУБЕРНИЯЛЫҚ КОН- 
ФЕРЕНЦИЯСЫ ТУРАЛЫ» («О м у с у л ь м а н 
с к о й  г у б е р н с к о й  к о н ф е р е н ц и и » ) ,  
жазушының макаласы. Семей губерниялық «Степ
ная правда» газетінің 1921 ж. 27 наурыз кунгі са- 
нында жарияланған. Бул кезде Ә. Семей губерния- 
лык атқару комитетінің казак бөлімшесінің меңге- 
рушісі еді. Губерния Сібір ревкомының курамын- 
да болатын. 1921 жылдың каңтарынан бастап Се
мей губерниясы Қазакстанның кұрамына кіруге 
тиісті болса да, ресейлік большевиктер мен орыс 
коныстанушылары бұған карсылык көрсетіп, ол 
шараны касакана кешеуілдеткен. Қазакстан өкі- 
метінің ресми адамдары Сібір ревкомымен келісім 
жасауға аттанған-ды. Аса шиеленісіп тұрған бұл 
мәселені түбегейлі шешу үшін Қазакстан аткару 
комитетінің ұсынысымен губерниядағы мүсылман 
кауымының кеңесі шакырыдцы. Кеңес өте тартыс- 
ты жағдайда өтті. Алайда басым көпшілік дауыс- 
пен Семей губерниясы Қазакстанның күрамына 
кірсін деген каулы кабылданды. Ә. осы кеңестегі 
көтерілген мәселенің жай-жапсарын газеттегі ма
кала аркылы тусіңдіріп берген. Макала содан кейін 
кайталанып басылған емес.

Т. Журтбай.

МУХАММЕД (570-632), пайғамбар. Мекке кала- 
сында кедейленген саудагердің отбасыңца дуние- 
ге келді- Шыккан тегі -  Құрайыш тайпасы. Бала- 
лык шағы туыстарының арасында, атасы Әбдал- 
Муталіптің тәрбиесінде өтті, бірак білім алуына 
мүмкіндігі болмады. Оның акыл-парасаты, таза- 
лык, адалдығы ел аузына іліңді. Жастык шағында 
әр турлі жұмыстар істеумен айналысты. Сонда ай- 
наладағы адамдардың пүтка табынып, тас мусін- 
дерге кұлшылык ететінін көргенде көңіл куйі кула- 
зып, әлдене колайсыздыктардың жайлайтынын 
сезінді. Сондыктан елден оңаша кетіп, тау-тас- 
тың арасыңда ойға батып, жалғыз жургенді кала- 
ды. Сондай кундердің біріңде Жабалул Нұр тауы- 
ның Хира уңгірінде жалғыз жаткан оған Уахи ар
кылы адам бейнесіндегі Жебірейіл періште Алла 
тағаланың аяндарын жеткізеді, бүл -  610 жылдағы 
рамадан айының жиырма жетінші жұлдызы бола
тын. Осы кезде М. (с. ғ. с.) 40 жаста еді. Сол 
куннен бастап кұранның сурелері мен аяттары 23 
жыл бойында тусіп отырды. Бұл жөнінде Қүран- 
ның «Әл-Фурхан» (23-аят), «Әл-Аср» (107-аят), «Ба- 
хара» (91-аят), «Ад-Духан» (2-аят), «Аббас» (15-аят) 
сурелеріңде накты айтылады.
М. (с. ғ, с.) 25 жасында 45 жастағы Хууайли кызы 
Хадишаға уйленеді. Ол пайғамбардың Ибраһим 
деген үлынан баска балаларының анасы еді. Ол 26 
жыл отандасты, пайғамбардың пайғамбарлығын 
ең алғаш таныған да осы әйелі еді. Мухаммед 52 
жаска келгенде, ол 71 жасында дүниеден етті. 
Кейінгі әйеддерінен Әбу Бәкірдің кызы Айша ис- 
ламға шын беріліп, мал-мүлкін соның жолына 
күрбан етті. Тағы бір әйелі Зейнепке «Ахзаб» сүре- 
сінде баян етілген аянға сәйкес үйленді. Бұл да 
пайғамбар жолына күлай берілген әйелдерінің бірі 
болды. Оның көп әйел алуы көптеген ру-тайпалар- 
мен байланысты нығайтудан туды. Айша пайғам-
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бар дүние салғаннан кейін де оның өсиеттерінің 
таралуына мейлінше мол күш жүмсады.
Қырык жасына дейін пайғамбарда ислам туралы 
ешкандай түсінік болмады, осыған дейін әр түрлі 
тустер көріп, оянғаңда өзімен өзі оңашаланғанды 
калап түратын. Соңдай күндердің бірінде Алла та- 
рапынан келген әмір мен кағидалар оның көкейіне 
кұйыла берді. Аяндар түскен күндерде өзін кайда 
сыйғызарын білмей, аса ауыр халді бастан өткере- 
тін болды. Ондай шактарда ешкіммен сөйлеспей 
аяндарға, акыл мен білімге сүйеніп, рухани ша- 
рыктауға мүмкіндік туатынына, оның бәрі Алла- 
дан екеніне сенді. Осы сенімді Меккеден өзімен 
бірге келген мұсылмандар -  Мүхаджирлер, мәди- 
нелік мүсылман -  Ансарлардың колдауы тіпті ны- 
ғайта тусті. Ислам оның терең пайымды уағыз- 
дарына жалғасты. Еңді ол намазды сенбіден жүма 
күніне ауыстырды және бетті будан былай Иеруса- 
лимгеемес, Меккедегі кағбаға каратыпокигынетті. 
Исламның дін ретінде өркендеп канат жаюына бар- 
лык жағынан мумкіндіктер жасады. Ол накты өмір 
мен дәстүрді мулде тың жаңашылдыкпен, оралым- 
дылыкпен, мейірімді тәуекелшілдікпен және бір 
колдан баскарушылыкпен уштастырды. Небір ауыр 
күндердің өзінде де ол шыдамдылык, жігерлілік 
танытты, Алланың -  бір, Құранның хак екеніне 
жүрттың көзін жеткізіп, шыдамдылыкка ұйыта 
бідді. Оның кажырлы еңбегі мен үстанымдары ха- 
лык санасын мүлде жаңартып, жаңғыртты. Пай- 
ғамбардың әркилы касиеттері Ә. шығармаларыңда 
жан-жакты сөз болады. Оны өзінің «Абай жолы» 
эпопеясыңдағы кейіпкерлерінің ауыздарына салып 
отырады («Тун-түнекте»). Кейбір кырлары ғылыми 
зерттеулерінен, карасөздерінен көрініс береді 
(«Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845-1904).

Т. Әкім.
МУХАМЕДЖАН Майбасарүлы (1854-1921), әнші, 
күйші, акын, сал-сері. Абайдың немере інісі Құдай- 
бердінің баласы Әмірмен бірге сал-серілік кұрған. 
Акынның касында жүріп, өнеге-тәрбие алған. М- 
ның «Бес карагер», «Қайран жастык», «Көл-кай- 
нар», «Сары бел» деген әндері кең тараған. Акыл- 
байдың «Зүлысы» мен Мағауияның «Медғат -  
Қасым» дастандарын жырға косып жатка айткан. 
Абай мен Шәкәрімнің әндерін шебер орындаған. 
Ә. «Абай жолы» эпопеясының 2-кітабының «Биік- 
те» тарауыңда М-ды Татьяна әнінің тууымен бай- 
ланыстырып суреттеген. Ол жаңа әнді сәлем ре- 
тіңде калада жаткан Мағауия, Көкбай, Шұбар, Му
ка сиякты ауыл жастарына алып барып, шыркап 
айтып береді. Сөзі Пушкиндікі, оны казакшаға ау- 
дарып, әнін шығарған Абай екенін білгенде, Шубар 
жадырап куліп, Мухамеджан өзім шығардым деп 
сала ма деп, зәрем жок еді десе, Көкбай: «Бәсе, 
мынадай жыр шьғарған Мухамеджан-ау, сен бол- 
сан, сенімен не деп тайталасар едім? Жолды беріп, 
енді өлеңді жалғыз сен айт, мен койдым дегеннен 
баска нем калып еді? Түу, бағымды алып коя жаз- 
дағандай боп шукшиып ең, рахмет саған, шын рах- 
мет, Мухамеджан» деп суйсіне куледі.

Т. Әкім.
МУХАМЕДЖАНОВ Қалтай (1928-2001), жазушы, 
драматург, аудармашы. Қазакстанның халык жа- 
зушысы (1995). Пьесаларында өмірдің кулкілі ку- 
былыстарын өткір мыскылмен шенесе, драмала- 
рында әлеуметтік курделі мәселелерді кәсіби ше-
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берлікпен алға тартады. «Шыңдағы шынар» (1964), 
“Айман -  Шолпан» (1970) киносценарийінің авто
ры. Ә. туралы «Ревизор спектаклі» («Қазақ әдебие- 
ті», 1958, 20 маусым), «Айман -  Шолпан» («Қазақ 
әдебиеті», 1960, 10 шілде), «Тунгі сарын» («Совет
ская культура», 1961, 14 қаңтар) т. б. мақалаларын 
жазды, «Мұхаң туралы» естелігінде улы суреткер- 
дің әдеби кырағылығын дөп басып айтқан (Қ. Мү- 
хамеджанов. Үш томдық шығармалар жинағы, А., 
1998, 2-том, 156-163-беттер). Ә. «Бұл күлкіге дән 
ырзамыз» деген мақаласында М-тың «Бөлтірік 
берік астында» пьесасының артықшылық жақта- 
рын баса айтып: «Мына комедия күлкісінің сыр- 
сипаттарынан әр алуан ой саларлық қасиеттер кө- 
рінеді. Жас жазушы Қалтай бүл жанрда алда да 
өнімді epic табады деп, нық сенгіміз келеді. Себебі 
күлкінің бәрі де шынайы күлкі, көрермеңді қытық- 
тап күддіргеңдей, зорлықпен езу тартқызатын жа- 
санды, жүқалаң, түзсыз кулкі емес. Шын күлесің 
де, сонысына сүйсінесің» деп, сол кездегі сола- 
қай сыннан қорғап қалды.

Б. Қундақбайу/ы.

МҮХАМЕДХАНОВ Нариман (1929 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші. 1972-1989 ж. М. Әуезовтің мүражай 
үйіңде қызмет істеді. «М. Әуезовтің қолжазба мү- 
расын», үлы жазушының 20 томдық шығармалар 
жинағын шығаруға қатысты. «М. «Әуезовтің әде- 
би бүркеншік есімдері («Қазақ әдебиеті», 1987, 
1 мамыр), «Феникс -  «Манас» және Мүхтар Әуезов» 
(«Ала Тоо»,1988, №8, 101-117-беттер), «Мүхтар 
Әуезов және «Манас» эпосы» («Адамзаттың мана- 
сы», жинак, А., 1995, 220-254-беттер), «М. Әуезов 
және «Манас» («Жүлдыз», 1997, N96) т. б. ғылыми 
мақалалар жазып, Ә-ті фольклортанушы ретінде 
сипаттауды максат еткен.

Н. Акбай.

МҮХАМЕТЖАНОВ Жағыпар Мәзмүхамбетүлы 
(1917-1989), аудармашы. 1938-39 ж. «Лениншіл 
жас» газетінде аудармашы, 1941-1951 ж. «Ведо
мость Верховного Совета СССР» журналында ау- 
дармашы-редактор болып істеді. В. Янның «Шың- 
ғысхан» (1948), «Бату» (1958), «Батудың соңғы жо- 
рығы» (1968) романдарын қазақ тіліне аударды, 
«Абай жолы» романының бірінші бөлімін орыс ті- 
ліне тәржімалағанына Ә, қатты риза болтан. Үлы 
жазушының «Түркістан солай туған» очеркін т. б. 
бірнеше шығармаларын орысша сөйлетті. «Мүхаң- 
ның ризалығы» атты мақаласында Ә-пен қалай 
танысқанын, қызы Ләйланың уйіне барып, әкесі- 
нің казасына көңіл айтқанын жазған («Семей 
таңы», 1987, 23 қыркүйек).

Қ. Епзбаев, М. Кәрімов. 

МҮХИТ ( М ү х а м б е т к е р е й )  Мералыүлы (1841- 
1918), әнші, композитор, домбырашы. «Зәуреш», 
«Алуаш», «Үлкен Ораз», «Дуние-ай», «Қыпшақ», 
«Айнамкөз», «Кербез» және баска да орындаушы- 
дан үлкен демді керек ететін озык туындылары 
казақтың үлттық казынасының бөлінбейтін бір са- 
ласы болып саналады. Қазақтың әнші, куйшілері- 
нің өнеріне сын кезімен караған Ә. М-тың әні тура
лы да үлкен әсерде болтан. «Арқа әні мен Сыр 
бойының әні, Үлы жуз бен Кіші жуз әндері, казак- 
тын романс сиякты ыртаты мол, сезімі зор Мүхит 
әні сиякты әңдердің барлыты да Әміренің тел әні 
болу керек» деп жазды «Жалпы мемлекет театры» 
атты макаласында (1928). з.Қоспаков.

МҮХИТДИНОВ Нүритдин Әкірәмулы (1917 ж. т.), 
партия, кеңес және мемлекет кайраткері. Ә-пен 
таныс-біліс болып, жүмыс бабында кездесіп 
жүрген, Қазак жазушысы 1957 ж, шытыстанушы- 
лардың Ташкентте еткен мәжілісі туралы есебіңде 
«Өзбекстандаты аса ірі кайраткерлердің бірі Му
хитдинов жолдас екі сатат баяндама жасады, ба- 
яндама маңызды болды. Ол орысша өте таза 
сөйлейді екен, езі сымбатты, жас. Шытыстану мә- 
селесін бес саусатындай жетік біледі екен» деп 
сүйсіне жазтан («М. О. Әуезовтің өмірі мен шы- 
тармашылык шежіресі», А., 1997, 583-бет). 
«МҮХТАР АҒА», естеліктер жинаты. Авторлары -  
Г. Ошрханова, Ә. Әзиев. 1997 ж. «Өнер» баспасы- 
нан жарык көрген. Кітап авторлары Ә-тің тажап 
шытармалар тудыртан жемісті жылдары мен ша- 
бытты шактары, отбасы мен әр түрлі ортадаты мі- 
нез-кылыктары, жеке басының тамаша касиеттері, 
тіршілік-түрмыстаты күйініш-сүйініштері туралы 
әсерлі де тартымды баяндатан. Әр автордың жеке- 
жеке естелігіне байланысты кітап екі бөлімнен 
күралтан. Омарханованың «Атаның өшпес ошаты» 
атты естелігінде үлы жазушының үй-ішілік түрмыс- 
тіршілігіндегі өмірі, кісілік келбеті, туыс-жакын- 
дарта мейірімділігі, кеңпейіл жомарттыты, күнде- 
лікті жүмыс тәртібі, шытармашылык кызметінің ки- 
ын да куанышты сәттері, ата тегі, жеке емірінің 
кейбір калтарыс тустары айтылтан. Әзиевтің «Ке- 
меңгердің келбеті» деп аталатын Ә-тің жазушы- 
лык, үстаздык, талымдык, кайраткерлік, азамат- 
тык, кала берді адами келбеті шынайы сипаттал- 
тан, Қаламгердің 30-жылдары жазыксыз кутын- 
сургінге үшыратаны, кер заманның өктемдігі, жа- 
былтан жаланың киянат-кесепаттары ширыккан 
сезіммен әңгімелеген. Естелік авторы Мүхтар 
бізге зор міңцет, улкен аманат калдырды, өзіндей 
күлашты еңбектер жазу борышын калдырды, ор- 
нын жоктатпау парызын калдырды деп, бүгінгі, 
келешек үрпакка жүк арткандай болады. Кітап 
Ә-тің 100 жыддык мерейтойына арналтан. Келемі 
10 баспа табак, таралымы 1000 дана.

Ә. Молдаханов.

«МҮХТАР ӘЛЕМІ», телеэнциклопедия. Ә-тің 100 
жылдык мерейтойына орай А. Тойбаева «Мүхтар 
әлемі» атты телеэнциклопедия үйымдастырып, үлы 
каламгердің мүхиттай терең өмірбаян беттерін 
халкына таты да таныстырумен катар, оның бүгінгі 
үрпакка жүмбак өмірінің кейбір сәттерінен суырт- 
пактап сыр тартты, Мүхаңның түңтыш перзенті, 
сексеннің сеңгіріне шыккан Мүтамила апайды ка
барга катыстырып, әкесінің соңында калган туя- 
тын жүртшылыккатанытты. «Перзент парызы», «Ал
тынный сыныты», «Әкеме аян берген» хабарларын- 
да айтылтандай, Ә-ті түрмеге айдап кеткенде, жал- 
тыз калган Мүтамиланың әкесін абактыта іздеп 
барып, отан тамак тасып, камаудан шыккан кезде 
күтіп алуы ешкімді бейжай калдырмады. Сол си
якты телециклдың әр хабары Мухтар татылымы- 
ның бір курсындай, Мухтар энциклопедиясының 
бір томындай эсер калдырды. Барлыты 24 хабар 
керсетілді. Осы хабарларда Э-пен дос, әріптес, 
ІНІ, карындас болтан, одан үйреніп, үлгі алган жене 
Мухтардын ӨЗІ үйретіп, жол керсеткен адамдар 
естеліктерін айтты. Бір жыл бойы жүйелі турде 
көрсетілген бул хабар -  Ә. өмірінің тана емес, куллі 
казак өнері мен әдебиетінің шежіресі іспетті.

Е Түрсьнов, С. Сәлиев 
«МҮХТАР ӘУЕЗОВ», жазушыныңбОжаскатолуы- 
на арналган кітапша. Авторлары -  Е. /Ъізунова мен



ЬІ. Дүйсенбаев. 1957 ж, Қазақ мемлекеттік көркем 
әдебиет баспасынан орыс тілінде шыққан. Еңбек- 
те Ә-тің өмір жолы, жазушылық және қоғамдық 
қызметіне жан-жақты тоқтала отырып, зерттеуші- 
лер қаламгердің драмаларын, көркем прозаларын 
байыппен талдайды. «Абай жолы» эпопеясында 
улы ақынның зор тулғасын сомдау арқьшы Ә. қазақ 
халқының ең жақсы қасиеттерін суреттеп берді, 
сондай-ақ бұл туынды кезінде кеңес жазушыла- 
рының өздерінің ұжтық романдарын жазуға күшті 
ықпал етті дейді сыншылар. Кітапшаның көлемі 
2,15 баспа табақ, таралымы 5 мың дана, 
«МҮХТАР ӘУЕЗОВ», жазушының шығармашы- 
лығына арналған кітапша. Авторы -  М. Қаратаев. 
1967 ж. «Жазушы» баспасынан орыс тілінде жарық 
көрген. Қазақшадан Л. Шәріпова аударған. Сын- 
шы Ә-тің «Абай жолы» эпопеясын жазу барысын- 
дағы қиын да күрделі шығармашылық тағдырын, 
оның сан қырлы әдеби қызметін, туындыларының 
көркемдік ерекшеліктерін қарастырған. Әсіресе, 
роман жөніндегі салиқалы да салмақты пікірлерін 
ой ағысына тоғыта келіп, Ә. өткен замандағы мұра- 
ны бүгінгі күнмен классикалық тұрғыда қалай бай- 
ланыстырудың тамаша үлгісін жасап берді деген 
қорытынды жасайды. Кітапшаның көлемі 2,77 
баспа табақ, таралымы 12 мың дана.
«МҮХТАР ӘУЕЗОВ», жинақ. Авторы -  Ы. Дүйсен- 
баев. Ә-тің өміріне, жазушылық және ғылыми қыз- 
метіне арналған мақалалары мен естеліктерінен 
к,ұрастырылған. 1974 ж. «Ғылым» баспасынан жа- 
рық көрді. Автор өзінің арнаулы зерттеуінде ұлы 
жазушының ертеректегі -  1917-29 ж. аралығында- 
ғы шығармаларына тоқталып, жан-жақты талдау 
береді де, басқа мақалаларында Әуезовтің сан- 
салалы қызметі сөз етіледі, оның филолог, өнер 
зерттеуші, тарихқа да жетік, білімпаз болтаны 
айтылады. Кітаптың соңындағы «Әз аға» деп ата- 
латын естеліктерінде зерттеуші Ә-пен 1940 жыл- 
дан бастап жиырма жылдан аса уақьп^ сыйлас ІнІ- 
аға, дос-жолдас, шығармашылық қарым-қатынас- 
та болғаңдарын толғаған. Кітаптың көлемі 9,3 баспа 
табақ, таралымы 8 мың дана. Жауапты редакто
ры -  3. Ахметов. ,, . ,  .

Н.Ақбаи.

«МҮХТАР ӘУЕЗОВ», зерттеу еңбек. Авторы -  Ж. 
Дәдебаөв. 1991 ж. «Рауан» баспасынан жарық көр- 
ген. Ә. шығармаларыныңөмірлікнегізі, тамыртарт- 
кан тереңі, яғни жазушының шығармашылык ла- 
бораториясы мен көркемдік шеберлігі сөз етіл- 
ген. Автор «Әдеби шығарма және өмір шындьғы» 
деп аталатын тарауда «Қараш-Қараш оқиғасы», 
«Қилы заман», «Еңлік -  Кебек», «Абай жолы» т. б. 
шығармаларында Ә-тің тарихи-этнографиялық 
деректерді әдебиет шындығына айналдыруда қол- 
данған неше алуан амал-тәсілдері төңірегіңце тол- 
ғанады. «Өмір шындығы және жазушының твор- 
честволық еркіндігі» деген екінші тарауда бастан- 
аяқ «Абай жолы» эпопеясының тарихилығы мен 
көркемдік қурылымын, яғни жазушының шындық 
болмысты екшеп, сұрыптап, саралап, жинақтап 
пайдалануын және нәтижелі игергенін, суреткерлік 
нысаны мен әдеби-әсемдік талғамын қарастыр- 
ған. Зерттеудің соңғы бөлігінде («Жазушының 
творчестволық еркіндігі және характер шынайы- 
лығы») жазушының характер сомдау барысында 
психикалық процесті, «жан диалектикасын» ашуға 
баса ден қойып, адам сезімінің, талайы мен тала- 
бының, мінез-құлықтың бәр-бәрін байытып, да- 
мытатыны тілге тиек болтан. Сайып келгенде, Ә.
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халық пен адам өмірін, қотам тарихындаты аирық- 
ша мәнді-маңызды құбылыстарды суреттеудегі 
эпикалық кең тынысты, нәзік әрі терең психоло- 
гизмді, интеллект биіктігін, тілдің құдіреттілігін, 
көркем әдебиеттің үш түрлі тегіне (эпос, лирика, 
драма) тән үш турлі поэтикалық көркемдікті «Абай 
жолы» сыңды бір тана шьгарманың бойына сіңіре 
білгендігі айтылтан. Кітапшаның көлемі 5,5 баспа 
табақ, таралымы 3 мың дана.

Қ. Ергәбеков.

«МҮХТАР ӘУЕЗОВ», монографиялық очерк. 
Авторы -  А. Нүрқатов. 1957 ж. Қазақ мемлекеттік 
керкем әдебиет баспасы шытартан. Жазушының 
шытармашылық жолын шолута, оның әр кезде 
тутан басты-басты шытармаларын, әсіресе Абай 
туралы эпопеясын идеялық-көркемдік түртыда 
талдаута арналтан. Үлттық әдебиеттің есейіп, 
ержетуіне, кемеліне келіп, толысуына Ә-тің про- 
заларының, оның ішінде «Абай» және «Абай 
жолы» романдарының зор ықпал еткенін, драма
тургия, очерк, публицистика саласында тажап ту- 
ыңдылар жасатанын атап көрсеткен. Ал жазушы- 
ның қазақ ауыз әдебиеті туралы тылыми еңбек- 
терінде «саяси методологиялық қателіктер 
жіберілді» деп, автор сол кездегі коммунистік 
идеологияның көзкарасы бойынша біржақты бата 
береді. Кітапшаның көлемі 10,3 баспа табақ, та
ралымы 4 мың дана.

Н. Ерсарыүш.

«МҮХТАР ӘУЕЗОВ», өмірбаяндық очерк. Авто
ры -  3. С. Кедрина. 1951 ж. Мәскеудегі «Совет
ский писатель» баспасынан орыс тілінде жарық 
көрген. Көлемі 4 баспа табақ, таралымы 50 мың 
дана. Ә-тің өмірі мен шытармашылық қызметін, 
30-жылдары жазтан туындыларын, «Абай жолы» 
романын талдаута арналган. Кітап коммунистік 
идеологияның шырқау кезінде жазылтандықтан, 
жазушының ата тегіне, кеңес еміріне кешірек ара- 
ласқанына көбірек шүйіледі, «Хан Кене» пьесасы 
мен «Қилы заман» повесін «реакциялық-романти- 
калық сарындаты» туындылар деп батамдайды. 
Будан басқа шьғармаларын қаламгердіңжетістігі, 
зор табысы десе, «Абай жолын» -  кешпелі қазақ 
даласының тарихы, этнографиясы, экономикасы 
және правосы жөніндегі курделі тылыми еңбек, 
қазақ өмірінің айнасы, улттық әдеби тілді дамы- 
туда маңызды рөл атқарады деп баталайды. 1952 
ж. қыркуйекте Казахстан Компартиясының
6-съезі: «Әдебиетшілер мен искусство зерттеуші- 
лер -  Жумалиев, Әуезов, Жарматамбетов -  өз шы- 
тармаларында буржуазиялық-ултшылдық сипатты 
кателіктер жіберді, «марксизм-ленинизм позиция- 
сынан және социалистік реализм әдісінен алыста- 
ды, кейбір реакцияшыл хандарды және олардың 
сарай ақындарын дәріптеді. Қазақстанның Рос- 
сията қосылуының улы прогрестік маңызын дурыс 
көрсетпей, бүркемеледі, орыс халқы мен казақ 
халқының қасиетті достытының мудделеріне зия- 
нынтигізді» депатап көрсетті. Осьған орай, «Прав
да» газеті П. Кузнецовтың «Сынау орнына ма- 
дақтатандық» деген солақай мақаласын жария- 
лады (1953, 20 қаңтар). Онда «3. Кедрина партия 
баспасөзінде көрсетілген кемшіліктерді Әуезовтің 
жоюта тиіс екенін айтпатан, муның орнына сыншы 
жазушыны орынсыз мақтатан, қазақ пен орыс хал- 
қының қас жауы -  Кенесары ханның он жыл бойы
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ойран салғаны романда әшкереленбеген» деп 
даттаған.

Ә. Мотаханов.

«МУХТАР ӘУЕЗОВ», теплоход. 1980 ж. 6 қыркуй- 
екте Навашин кеме жасау зауытыңда жасалып біт- 
кен соң, Сахалин теңіз кеме қатынасына берілді. 
Алғаш рет кеме Еділ өзені арқылы Горький қаласы- 
нан Доңдағы-Ростовқа дейін жүзіп өтті. Экипажы 
шағын, 24 адам ғана. Бірінші халықаралық сапары 
Новороссийскіде басталды. Осы арадан Каир тау- 
кен зауьпы ушін жабдықтар тиеп, Египетке барды. 
Бұдан кейін 42 кун жол жүріп, Қиыр Шығысқа кедді. 
1981 жылғы көктемнен бастап «М. Э.» осы кеме 
қатынасы жолының қаруында. Қазір үлы жазушы- 
ның атындағы теплоходты Жапония, Корея, Вьет
нам, Қыгай, Индия т. б. едцер жақсы біледі. 
«МУХТАР ӘУЕЗОВ ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ», 
монография. Авторы -  К. Сыздыков. 1973 ж. «Ғы- 
лым» баспасы шығарған. Жауапты редакторы -  
Р. Бердібаев. Еңбек Ә-тің әдеби-сын мұрасын тал- 
дауға арналған. Суреткердің 1917 жыддан емірінің 
соңына дейін үзбей жазған ғылыми, сын макала- 
лары мен еңбектерін қарастыру арқылы автор оның 
шығармашылык. Ізденістерін, сыншылдық ғалым- 
дық ерекшелігін саралай келіп, оның негізгі бел- 
гілерін былайша сипаттайды. Біріншіден, Ә-тің ға- 
лымдығы, сыншылығы кұлашының кеңдігімен, бі- 
лім-танымының молдығымен көзге түседі. Екін- 
шіден, ғалым қоғамдық-әлеуметтік тадцау әдісі мен 
көркемдік-эстетикалық талапты ете шебер қиыс- 
тырады. Үшіншіден, жазушы көркем шығармала- 
рындағы сияқты, ғылыми-сын талдауларында да 
дәл танып, тап басатын қырағы да көреген. Төр- 
тіншіден, Ә-тің сыншылық ерекшелігі ретінде оның 
турашыл әділдігі мен қатал шыншыдцығы тең түсіп 
жатады. Бесіншіден, қаламгердің ғылыми-сын ең- 
бектеріндегі сөз сагттауы мен ой оралымдары қат- 
кабат астарлы, бәрі жиылып, бір-бірімен қиюласып 
келіп, оның үлкен ойшылдық, суреткерлік түлға- 
сын қүрайтындығына тоқталады. Кітаптың көлемі 
8,3 баспа табақ, таралымы 3 мың дана.

Ә. Молдаханов.
«МУХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ АБАЙТАНУ ПРО- 
БЛЕМАЛАРЫ», монография. Авторы -  М. Мыр- 
захметулы. 1982 ж. «Ғылым» баспасы шығарған. 
Кітапта Ә-тің абайтану ілімінің негізін қалаудағы 
күрделі ғылыми зерттеушілерінің проблемалық 
жақтары Абайдың ғылыми өмірбаянын жазу, тек- 
стологиялық ізденістері мен ақын мүрасының Шы- 
ғысқа қатысы, Абайдың әдеби ортасы сөз етілген. 
Автор үлы жазушының абайтану саласындағы сан 
қилы, көп тармақты, күрделі мәселелерді тұтас 
қамтымай, олардың арасына терт түрлі аса күрделі 
тың проблемаларды беліп алып, зерттеу нысана- 
сы еткен. Кітаггтың бірінші тарауы «Абай өмірбаяны 
-  абайтанудың негізгі саласы деп аталады. Онда 
зерттеуші ақын өмірбаянының Ә. жасаған терт 
нүсқасын аныктап, оларды өзара салыстырған. «М. 
Әуезов -  Абай шығармаларын жинаушы әрі тек- 
стологы» деген екінші тарауда Абай шығармала- 
рының таралу жолдары, елеңдерін тупнұсқа қал- 
пына келтіру, олардың жазылу мерзімін анықтау, 
бұл жолдағы Ә-тің текстологиялық зерттеулері 
жан-жақты баяндалған. Автор монографияның 
үшінші тарауында («Абай мүрасының Шыгыска 
катысы М. Әуезов зерттеуінде») үлы жазушының

еңбектеріне тереңдеп еніп, қызықты топшылау- 
лар жасаған. Зерттеуші Ә-тің ақын Шығысын тану 
жөніндегі пайымдауларына үш сала -  ғылыми-зерт- 
теу еңбектер, мүрағаттық қолжазбалар, «Абай жо- 
лы» эпопеясы арқылы барып, үлы ақынның Шыгыс
ка қатысын «Абайдың ақындық кітапханасы», 
«Абай және шығыс классиктері», «Абайдың исла- 
миятқа қатысы», «Абайдың мораль философиясы- 
на қатысы» деген терт тақырып аясында 
әңгімелеген. Соңғы тарау -  «М. Әуезов және Абай- 
дың ақыңдық ортасы». Автор онда Ә-тің бүл тақы- 
рыпты өзінің ғылыми еңбектерінде, әсіресе «Абай 
жолында» қандай сипатта сөз еткенін, суреттегенін 
ыкшам түрде жеткізген. Сөйтіп бүл монография 
Ә. шығармашылығындағы Абай мүрасының алған 
басты орны мен терең мәнін, абайтанудың негізін 
салу жолындағы үзақ ізденістерін танып-білуде 
казак әдебиеттану, соның ішіңце мүхтартану ғылы- 
мына косылған ерекше еңбек болып табылады. 
Көлемі 16,4 баспа табак, таралымы 2 мың дана.

к,. Ергөбеков.
«МУХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ КӨРКЕМ ШЫҒАР-
МА ТІЛІ», монография. Авторы -  М. Серғалиев. 
«Қазак университет!» баспасы 1998 ж. шығарған. 
Кітап екі тараудан түрады. «М. Әуезов тіл туралы» 
деп аталатын 1-тарауда улы сөз зергерінің әдеби 
тіл мен көркем әдебиет тілі туралы кезкарасы тал- 
данған. Кезінде ауыз әдебиеті тілінің ерекшелік- 
тері, Абай тілі мен казак жазушыларының сез кол- 
дану үрдісі жөнінде Ә. өнегелі ойлар айткан еді. 
Әсіресе ұлы Абайдың езіне дейінгі акындардан 
алған өнегесі, сезжасам даралығы, кейінгілерге 
берер үлгісі ғалым-жазушының талай зерттеуле- 
ріне аркау болған. Сонымен бірге Ә. замандас 
каламгерлерініңжеке сездері мен сөйлемдеріндегі 
кемшін түстарды да сынға алған-ды. Кітап авторы 
үлы жазушының осындай пікірлерін жүйелі түрде 
баяндап, олардың айкындығын, дәлдігін, акылга 
конымдылығын дәлелдейді. Кітаптың 2-тарауы 
«М. Әуезовтің тілі туралы» деп аталады. Мүнда, 
негізінен, жазушының 20-жылдардағы әңгімеле- 
рінің тілі зерттеуге аркау болтан. Әсіресе казак 
прозасының классикалык үлгілері «Қорғансыз- 
дың куні», «Қаралы сүлу» т. б. әңгімелеріңцегі сөз 
айшыктары, авторлык баяндау мен кейіпкер 
тіліндегі табиғи байланыс, сез кодданудағы сти- 
листикалык тәсілдер, табиғат кұбылыстары мен 
адам психологиясындағы тұтастыкты тіл аркылы 
беру шеберлігі сез болтан. Монографияның көлемі 
6,8 баспа табак, таралымы 1000 дана.

j j j  Сәрь/бәвө
«МУХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ҚАЗІРП ӘДЕБИЕТ»
( « М у х т а р  А у э з о в  и с о в р е м е н н а я  
л и т е р а т у р а  »), жинак- 1987 ж. «Ғылым» баспа- 
сынан орыс тілінде жарык көрген. Жазушының 90 
жылдык мерейтойына арналған салтанатты 
мәжілістің материалдары топтастырылған. Қүрас- 
тырғандар -  Л. Әуезова, Е. Тәжібаев, Р. Досым- 
бекова. Материалдар казак және орыс тілдерінде 
берілген. Кітап екі тараудан тұрады. «Суреткер, 
гуманист, интернационалист» деген бірінші тарау
да Алматыда, сонымен катар Мәскеуде еткен сал
танатты жиындардың материалдары орын алтан. 
Екінші тарау («Мухтар Эуезов жене казіргі эдеби- 
ет») мерейтойта байланысты ҚазКСР Ғылым ака- 
демиясында жас талымдар мен жотары оку орын- 
дарының окытушылары жасаган баяндамалар 
камтылтан. Баска республикалардан келген жа- 
зушылар, эдебиет зерттеушілер, котамтанушылар



мен ғалымдар қазақ әдебиет зерттеу ғылымының, 
оның бір саласы әдебиет зерттеу ғылымының жаңа 
деңгейі туралы да өз ой-пікірлерін орта салған. 
Жалпы кітаптағы бай материалдар жазушының өзі, 
оның шығармашылығы туралы ғана емес, соңдай- 
ақ қазақ әдебиетінің 80-жылдардың орта шенінде 
жеткен жетістігі жөнінде мол мағлұмат береді. 
Жинақтың соңында мерейтойға орай Ә-тің жаңа- 
дан жарық көрген шығармаларының, ол туралы 
жарияланған мақалалардың тізімі (қазақ, орыс, 
башқурт, өзбек, уйғыр, украин, латыш, неміс 
тілдерінде) берілген. Көлемі 20,28 баспа табақ, 
таралымы 1800 дана.

Ә. Молдәханов.
«МҮХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ТЕАТР», монография. 
Авторы -  Б. Қүндакбаев. 1997 ж. «Ғылым» баспа- 
сынан жарық көрген. Кітагтта Ә-тің ұлттық театр 
мен драматургияның дуниеге келуіне, дамуы мен 
қалыптасуына, қазіргі биік белеске көтерілуіне 
сіңірген ұлан-ғайыр еңбегі, шығармашылық қыз- 
меті сөз болады. 1917 ж. дала театрында қойыл- 
ған «Еңлік -  Кебектен» бастап, ұлы жазушының 
қазақ өнерінің алтын қорына айналған ірі пьесала- 
рының сахналық қойылу тарихы тұтас қамтылған. 
Сонымен бірге қаламгердің эстетикалық-театрлық 
көзқарасы, әр жылдары жарияланған мақалалары 
мен зерттеулерінің рухани болмысымыздағы әсері 
мен маңызы да назардан тыс қалмаған. Драма
тургия мәселелеріне келгенде, пьесаларды жеке- 
дара әңгімелемей, оларды сахнаға қойылуымен 
бірге қарастырған. Автор бұл еңбегінде негізінен 
жазушының шығармашылық өміріне, оның ішінде 
театр мен драматургияға байланысты жазба ма- 
териалдарға, өнер қайраткерлерінің естеліктеріне, 
жазған, айтқан сөздеріне сүйенген, сондай-ақ 
сахнада қойылған спектакльдерді көруден туған 
әсерлер де зерттеуге арқау болтан. Автор улы жа- 
зушының драматургиясын қарастырумен ғана 
шектелмей, оның ұлттық енеріміздегі қайталанбас 
қолтаңбасына да назар аударған. Мысалы, Ә-тің 
улттық кино өнерінің дамуына қосқан улесі аса зор. 
Драматург сахна мен экранный негізгі әдебиет 
екенін тусініп, соның сапасын көтеруге куш садды. 
Ол сценаристермен, кино мамандарымен бірге 
журіп, ақыл-кеңесін айтудан, қодцан көмегін көрсе- 
туден ешқашан жалықпаған. Декорация, киім үлгі- 
лерін, Абайдың, басқа да кейіпкерлердің портрет- 
терін жасауда Мухаңның ықпалы аз болмаған. Ә. 
драматургия саласында тек ұлттық шеңбермен 
шектеліп қалған емес. Классикалық драматургия- 
ның озық үлгілерін қазақшаға аударып, сахнаға 
қойылуына айрықша көңіл бөлген. Монографияда 
жазушының аударма репертуарын жасаумен баска 
елдердің татымды тәжірибелерін пайдалану жолы, 
ұлттық театрымызға тигізген шығармашылық ықпа- 
лы әсерлі баяндалған. Кітаптың көлемі 13,5 баспа 
табақ, таралымы 2 мың дана. Әдебиет пен өнер 
сүйгіш оқырман кауымға арналған.

Н. Оспднтөгі.

«МҮХТАР ӘУЕЗОВ -  ПУБЛИЦИСТ», оқу құралы. 
Авторы -  Б. Ө. Жакып. 1997 ж. «Ана тілі» баспасы 
шығарған. Кітап ұлы жазушының публицистикалық 
шығармаларын зерттеп, талдауға арналған. 
Кітаптың кіріспесіңце автор казак публицистикасы 
жанрының тарихына кыскаша шолу жасап, улттык 
баспасөздің дамып, калыптасуына Ә-тің сіңірген 
еңбегіне айрыкша токталған. Алғашкы тарауда 
жазушының 1917-32 ж. журналистік кызметі сипат- 
талып, осы кезеңдегі әрбір макаласын тарихи окиға

«МҮХТАР ӘУЕЗОВ -  СУРЕТКЕР» 449

деп бағалаған, олардың туу, жазылу тарихын, та- 
кырыбы мен мазмунын сол дәуірдегі коғамдык- 
саяси жағдаймен байланысты карастырған. «Пуб
лицист шеберлігі» деп аталатын екінші тарау Ә-тің 
соңғы отыз ішінде жазған публицистикалык 
еңбектерін талдауға арналған. Мунда автор 
шеберлік мәселесін жіктеп, жүйеге бөлместен, әр 
очерктің мазмунын, жазылу мәнерін еркін саралап 
шыккан. Қорыта айтканда, «Мухаңның публицис
тикалык шығармаларынан ең алдымен байкағаны- 
мыз -  проблема коя білу және оны талдап жеткізу 
шеберлігі, Оның көггтеген макалаларында мәселенің 
коғамдык-саяси, әлеуметтік, мәдени астары күн 
тәртібіндегі маңыздылығымен астасып жатыр» деп, 
туйіндейді автор өз ойын. Оку куралы филологтар- 
ға, студенттерге, журналистерге арналған. Көлемі 
8,4 баспа табак, таралымы 1000 дана.

Қ. Ергәбеков.
«МУХТАР ӘУЕЗОВ -  СОВЕТ ӘДЕБИЕТІНІҢ 
КЛАССИП» ( « М у х т а р  А у э з о в  -  к л а с с и к  
с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы » ) ,  жинак. 
Жазушының 80 жылдык мерейтойына арналтан 
салтанатты жиналыстардың материалдары беріл- 
ген. 1980 ж. «Ғылым» баспасынан 2 мың таралым- 
мен шыккан. Кітапта Алматыда 1977 ж. 23 кыркуй- 
екте В. И. Ленин атындаты Сарайда еткен салтанат
ты жиналыстың, Семей каласы мен Семей облы- 
СЫ НЫҢ Абай ауданында, Ә-тің туған жерінде 1977 
ж. 24-26 кыркуйекте еткен салтанатты жиындар- 
Д Ы Ң , Алматыда 1977 ж. 28 кыркуйекте болтан «Мух
тар Эуезов жене оның шығармашылык мурасы» 
атты гылыми-теориялык конференцияныц, Киев 
каласында 1977 ж. 29 кыркуйекте еткен сажанатты 
жинсілыстың, Мәскеудегі Үлкен театрда 1977 ж. 24 
карашада еткен салтанатты кештің материалдары 
жуйеленіп топтастырылган. Алматыда еткен салта
натты жиналыстың материалдары «Суреткер, ой- 
шыл, гуманист, жалынды патриот» атты белімінде 
берілген. Семей облысында еткен салтанатты жи- 
ындардың материалдары «Үлы жазушы-ғалымның 
курметіне» деген бөлімге топтастырылган. Алма
тыда еткен «Мухтар Эуезов жене оның шыгарма- 
шылык мурасы» атты гылыми-теориялык конферен- 
Ц И ЯНЫ Ң материалдары «Ғалымдар М. О. Эуезов 
жайында» атты белімде берілген. Мәскеуде Үлкен 
театрда еткен салтанатты кештің материалдары 
«Қазак әдебиетінің мактанышы» атты белімде 
берілген. Кітаптың соңыңда орыс, казак тілдерінде 
библиографиялык керсеткіш берілген. Оның алгаш- 
кы белімінде орыс және казак тілдерінде шыккан 
жазушы шығармаларының мерекелік басылымда- 
ры, екінші белімінде мерейтойга катысты Э. шы- 
гармашылығына арналган еңбектер кірген.

Ә. Молдаханов.
«МҮХТАР ӘУЕЗОВ -  СУРЕТКЕР», кемекші оку 
куралы. Авторы -  Б. Қ. Майтанов. 1996 ж. «Эл- 
Фараби» баспасынан шыккан. 1995 ж. Сорос- 
Қазакстан корының гуманитарлык пәндер бойын- 
ша ашык конкурсында жеңімпаздар катарына ен- 
ген. «Сөз басы», «Психологиялык тугырнама», «Эс- 
тетикалык дәстур және эстетикалык пайым», «Сыр 
мен сымбат», «Тарихи дәлдік пен керкемдік», «Сез 
соңы» деген тарауларга белінген, одан кейін оку- 
әдістемелік әдебиеттердің тізімі және студенттер 
үшін тапсырма мен тест сурактары берілген. Жа- 
зушының романда устанған психологиялык туғыр-
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намасы, шығармадағы тартыстың кеңістік пен 
уақыт аясындағы мәдени-этикалық тамырлары, 
кескіндеме суреттеу бедерімен сезім айшығын 
уштастыру, ішкі монологтағы тарихи дәлдік пен 
көркем қиял сияқты зерттелмеген мәселелерді 
талдауға құрылған. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясын- 
дағы тарихи, эстетикалық мәселелерді қайта сара- 
лауға көңіл бөлінген. Қазіргі заман шыңцығы, уақыт 
талабы әйгілі романды жаңаша тану қажеттігін алға 
тартып отыр. Еңбекте осы кезге дейін үстем болт
ан дәстүрлі көзқарастарға тыңнан назар салып, эпо- 
пеяның мазмуңдық-көркемдік деңгейін идеология 
қағидаларынан қарастыру көзделген. Әуезовтану 
курсына керек проблемалар мен деректер де қам- 
тылған. Сөйтіп автор дәріс сабақтарыңда, оқу бағ- 
дарламаларында Ә-тің терең ой-сырларының аста- 
рын ашып, қаламгер көксеген шыңцықты айқында- 
уды, саясат бұғалығынан босана алмай, туспалмен 
білдірген мұратын таньгтуды мақсат еткен. Өйткені 
улы жазушының «мұрасы көне заманнан бүгінгі 
күнге, бүгіннен болашақ заманаларға шеру тартқ- 
ан қазақ өмірінің игілік көші сияқты». Көлемі 6,7 
баспа табақ, таралымы 1000 дана. н. Акбаи.

«МҮХТАР ӘУЕЗОВ ТАҒЛЫМЫ», жинақ. Қүрас- 
тырған -  Р. Нүрғали. 1987 ж. «Жазушы» баспасы 
шығарған. Қазақ кеңес ақын-жазушыларының, 
ғылым қайраткерлерінің Ә. туралы бұрын-соңды 
жазған 25 әдеби-сын мақаласы мен зерттеуі топ- 
тастырылған. Бүлардан тыс 24 шетел қаламгерінің 
Ә. жөніңде айтқан, салиқалы пікірлері келтірілген. 
Бүл еңбектерде ұлы жазушының, оның өлмес 
мұраларының бізге қалдырған тағылым-тәлімінің, 
үлгі-өнегесінің, қаншалықты мол, қаншалықты 
улағатты екеніне тәнті боласың. Кітаптың соңын- 
да авторлар туралы қысқаша түсінік-мәліметтер 
берілген. Жинақтың көлемі 24,2 баспа табақ, та
ралымы 3200 дана.
«МУХТАР ӘУЕЗОВ ТВОРЧЕСТВОСЫ», жинақ. 
Авторы -  А. Нұрқатов. 1965 ж. «Жазушы» баспасы- 
нан шыққан. Ә-тің сан салалы шьгармаларын зерт- 
теген монографиялық очеркі (6 мақала) және қазақ 
әдебиетінің келелі мәселелерін қарастырған 15 ма
кала топтастырылған. Құрастырып, гілғы сөзін жаз- 
ған -  Б. Сахариев. Монографияда Ә-тің кең арна- 
лы шығармашылық жолына шолу жасалып, басты- 
басты еңбектері талданған, жазушының қазақ 
әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі орны сөз бола- 
ды. Ә. шығармашылығы жөніңдегі талассыз пікір- 
лерді жүйеге салған, ал бірқатар талас мәселелер- 
дің басы ашылып, тың пікірлер айтылған. Кітагттың 
көлемі 21 баспа табақ, таралымы 6 мың дана. 
«МУХТАР ӘУЕЗОВ ТУРАЛЫ ЕСТЕЛІКТЕР», 
жинақ. 1997 ж. «Жазушы» баспасы шығарған. Құ- 
растырып, түсініктерін жазған. Ж. Ә. Аупбаев. 
Алғы сөзін жазған Т. Журтбаев. «Естеліктер жинағы- 
ның негізгі мақсаты -  казақ ултының руханият та- 
рихыңда қайталанбайтын улы тулғаны еске түсіру; 
алдыңғы толқынның жадында қалған оқиғаларды 
Жбіңғырту; аяулы бейнесін бугінгі және келер урпақ- 
тың есінде калдыру» делінген кіріспеде. Шынын- 
да кітапка 1976 ж. жарық көрген «Біздің Мухтар» 
басылымы негіз етіп алынған, соның жалғасы, то- 
лысқан, толықтырылған нускасы. Онда улы сурет- 
кердің жеке өміріне қатысты таза естеліктер 
іріктеліп топтастырылған. Сондай-ақ суреткердің

сурапыл кезеңдердегі к,иын тағдырын баяндайтын 
тың естеліктер енгізілген, нақты шыңдықты таны- 
ту жағына жіті көңіл бөлінген. Тағы бір айта кететін 
жай: естеліктер кезең бойынша іріктелген, жазу- 
шының 30-жылдарға дейінгі өмірінен дерек беретін 
жазбалар тугел қамтылған. Кітаптың көлемі 31,92 
баспа табақ, таралымы 2 мың дана. ^  өтебай

«МУХТАР ӘУЕЗОВТ1Ң АБАЙДЫ ТАНУЫ» (« В о-
с х о ж д е н и е  М у х т а р а  А у э з о в а  к Абаю») ,  
монография. Авторы -  М. Мырзахметулы. 1994 ж. 
«Санат» баспасынан орыс тілінде шыққан. Абай- 
тану гылымының ең негізгі және аз зерттелген са- 
лаларын қарастыруга арналган. «М. Әуезов -  Абай 
шыгармаларын жинаушы және оның текстологы» 
деген бірінші тарауда автор жазушының туңгыш 
рет ақынның өмірбаянын жазып, толык, шыгарма- 
лар жинагын бастырып шыгаруга әзірлегенін, 
өлеңдер мәтінінің үштен бірін қалпына келтіргенін 
сөз етеді. Екінші тарау («Абайдың өмірбаянын зерт- 
теу -  абайтанудың негізгі іргетасы») улы ақын 
өмірбаянының төрт нусқасының жазылу тарихын 
баяндауга арналган. «Мухтар Әуезов және Абай- 
дың әдеби ортасы» атты үшінші тарауда кезінде 
үлкен айтыс-тартыс, қым-қигаш пікір таласын ту- 
дырган мәселелер туралы -  Абайдың ақындық 
айналасы, әдеби мектебі, шәкірттері, ақындық 
дәстүрі т. б. жөнінде айтылады. Төртінші тарауда 
Абайдың Шыгыстың классикалық әдебиетіне 
қатысы жөніндегі Ә-тің пікірлері жаңа қырынан 
әңгіме болады. Сөйтіп кітапта абайтану гылымын 
зерттеудің Әуезов усынган 8 проблемасының 
төртеуі қарастырылган. Көлемі 17,5 баспа табақ, 
таралымы 7 мың дана.

Қ. Ергөбөков.

«МУХТАР ӘУЕЗОВТІҢ АБАЙТАНУ ТУРАЛЫ  
ЛЕКЦИЯСЫНАН», көмекші оку қуралы. Авторы 
-  С. Н. Жүисов. 1996 ж. «Санат» баспасынан шық- 
қан. Кітапқа абайтану пәні бойынша 60-жылдары 
Ә. оқыган лекциялардың конспект! енгізілген. 
Алгы сезде жазушы өмірінің қилы-қилы өмірінен 
маглуматтар келтірілген, оның шыңдықтың ауылын 
аттап өтіп, өз «қателіктерін» еріксіз «мойындап» 
жазган ашық хатының, 3. Кедринаның «Мухтар 
Әуезов» атты кітабын орынсыз даттап, жала жап- 
қан мақаланың («Правда», 30.02.1953) мәтіндері 
берілген. Ал оқылган лекцияда бурын б ізге 
беймәлім, бейтаныс жайлар туралы да маглумат
тар бар. «Біз Мухаңа емір бойы шәкірт боп капа- 
мыз» деп аталатын соңгы сөзде автор улы адам- 
ның алдын керіп, улагатты тәлім алганын, Мухтар 
Әуезовтің есімін гумыр бойы әулиедей ардақтап, 
ететінін тебірене жазады. Еңбектің көлемі 3,6 бас
па табақ, таралымы 2 мың дана.

Н. Оспантегі
«МУХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ДУНИЕГЕ КӨЗҚАРАСЫ»
( « М и р о в о з з р е н и е  М у х т а р а  А у э з о в а » ) ,  
монография. Авторы -  А. Тайжанов. 1997 ж. 
«Ғылым» баспасы орыс тілінде шыгарган. Еңбек- 
те Ә -Т ІҢ  шыгармашылық мурасы туңгыш рет дуние- 
ге кезқарас тургысынан қарастырылып, жазушы- 
НЫҢ Қазақстандагы қогамдық ойды, элем эдеби- 
еті мен мәдениетін дамытудагы рөлі мен орны, 
этикалық мәселелердің тарихи мән-маңызына 
карым-қатынасы, сондай-ак оның рухани байлық- 
ты, педагогика мен психология гылымын дамы- 
туга қосқан зор үлесі жан-жақты көзқарасының 
қалыгттасуы мен ерекшеліктері, «Мухтар ^ е зо в т ің  
замандастары мен келешек урпақтардың рухани



өмірін дамытудағы орны», «Мұхтар Әуезовтің пе- 
дагогикапық көзқарастары мен этникалық тужы- 
рымдары» деген тараулар>ға жіктеліп зерттелген. 
Көлемі 13 баспа табақ, таралымы 1000 дана.

Ә. Ньюанбаев.
«МҮХТАР ӘУЕЗОВТІҢ МУЗЕЙ-ҮЙІ», жазушы- 
ның мұражай-уйі туралы суретті кітапша, 1977 ж. 
«Ғылым» баспасы шығарған. Мәтіндерін Б. Саха- 
риев жазған, көркем безендірген -  А. Мальцев, 
редакторы -  Ә. Қазтаев. Кітапшада муражайдың 
ашылу тарихы, Ә-тің өмірі мен кейбір шығармала- 
ры туралы қысқаша мәліметтер, жазушының 
бірнеше фотосурюттері, ол туып-өскен киіз үйдің 
макеті, жұмыс бөлмесінің ішкі көрінісі, портреттері, 
алған сыйлықтары, мұражайдың көрермендер 
залы, «Абай жолына» иллюстрация берілген. Сон- 
дай-ақ орыс, шетел ақын-жазушыларының айтқан 
пікірлеріненүзіңділеркежірілген. Еңбастысы, мұра- 
жайға келгеңдер ұлы жазушының өзімен дидарла- 
сқандай эсер алып қайтады. Анықтамалықтың 
көлемі 2,6 баспа табақ, таралымы 5 мың дана. 
«МҮХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
КӨЗҚАРАСТАРЫ» ( « П е д а г о г и ч е с к и е  
в з г л я д ы  М у х т а р а  А у э з о в а » ) ,  көмекші 
оку құрсілы. Авторы -  А. Тайжанов. 1990 ж. «Рау- 
ан» баспасынан орыс тілінде жарық көрген. Үлы 
жазушы Қазақстанда мәдениеттің, халық ағарту 
ісінің, педагогиканың дамуына зор улес қосты. 
Кеңес өкіметі орнасымен-ақ ол ең адцымен білім- 
ғылым таратуға, қазақ тілі мен орыс тілін игеруге 
бар күш-жігерін жұмсады. Ә-тің жоғары деңгейдегі 
идеялық-саяси және педагогикалық ой-пікірлері 
мен көзқарастары ағарту ісін демократияландыру- 
да зор рөл атқарды. Автор бул айтылғандарга жа- 
зушының «Окудағы қурбыларына», «Ғылым», «Оку 
ісі», «Бүгінгі зор міндет», «Мәдениет һәм үлт», «Әде- 
биетескілігінжинауил>іларға»т. б. мақалаларын тал- 
дау арқылы көз жеткізген. Зерттеушінің пікірінше, 
Ә. ғалымдық пен ұстаздықты тең дәрежеде мең- 
герген. Буған оның «Қазак әдебиетінің тарихы» 
оқулығын (1927), «Жаңа ауыл» (1929), «Жеткіншек» 
(1930) оқу хрестоматияларын, «Қазак шаруа жас- 
тар мектебіне арналған программа және түсініс хат- 
тар» оқу бағдарламасын (1930) мысалға келтірген. 
Автор Ә-тің шығармаларындағы адамгершілік, 
отансүйгіштік, гуманизм мәселелерін суреткердің 
устаздық қызметімен, педагогикалық көзкараста- 
рымен уцдастыра қарастырған. Кітаптың соңыңца 
жазушының педагогикаға қатысты еңбектерінен 
алынған узінділер қосымша ретіңце берілген. Көлемі 
4 баспа табақ, таралымы 3 мың дана.

Я  І - Іи т а и Л а о п

«М ҮХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫ Қ  
МҮРАЛАРЫНЫҢ МЕКТЕП ӨМІРІНДЕГІ ОРНЫ»,
оқу-әдістемелік қурал. Авторы-А . Тайжанов. 1993 
ж. Ақтөбедегі «Ноу-хау» ғылыми фирмасы шьғар- 
ған. Ә-тің устаздық қызметін сөз ете отырып, ав
тор оның педагогикалық көзқарасының қалыпта- 
сып, дамуына 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басында 
өмір сурген аса көрнекті ағартушы ақын-жазу- 
шылардың әсері зор болғанын көрсетеді. Ол одан 
әрі жазушының халык педагогикасы мен улттық 
тәлім-тәрбиенің қайнар көздерінен нәр алғанын, 
соның нәтижесінде этнопедагогика және этномә- 
дениет мәселелері жөніңде жазған ғылыми еңбек- 
терін башайлап талдайды, дәстур мен жаңашыл- 
дык диалектикасының қаламгер шьғармаларынан 
капай көрініс тапканын тәптіштеп баяндаған. Ав
тор Ә. мураларындағы тәрбие мәселелеріне, оны
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мектепте пайдаланудың маңызына баса назар 
аударған. Зерттеуші жазушының бай туындыла- 
рын мектептен бастап, барлык өскелең урпакка 
барынша зерделеп жеткізу, санасына сіңіре беру 
-  аға буынның, әсіресе устаздардың касиетті де 
абзал борышы әрі парызы деп ой түйеді. Кітаптың 
көлемі 8 баспа табак, таралымы 1000 дана.

Ә Нысднбзбв
«МҮХТАР ӘУЕЗОВТІҢ ШЕБЕРЛІП», моногра
фия. Авторы -  Е. В. Лизунова. 1968 ж. «Жазушы» 
баспасынан жарык керген. Зерттеуші кітаптың ал- 
ғашқы тарауында Ә-тің 20-жылдардағы жазған ту- 
ындыларын талдай келіп, жазушының бул кездегі 
әңгімелері казак реалистік прозасының калыпта- 
суына зор ыкпал жасағанына назар аударады. 
«Жол алғашкы адымнан басталады» атты екінші 
тарауда 30-жылдардағы шығармаларының көркем- 
дік ерекшеліктерін ашады. «Еңлік -  Кебек», «Бәй- 
біше-тоқал», «Қарагөз» сиякты пьесалары аркы- 
лы Әуезов казак әдебиетіңде драматургияның да
муына бірінші болып жол салды деп тужырымдай- 
ды сыншы. «Акын және халыктык эпопея» тарауы 
жазушының есімін әлемге әйгілеген «Абай жолы» 
романының жазылуы тарихына, бул жолда кез- 
дескен кейбір кедергілердің сыр-сипатын ашуға, 
неге Абайдың романының басты каһарманы бол- 
ғанына, кейін эпопеяның барша кеңес жазушыла- 
рына шьғармашылыкжағынан кушті ыкпал еткеніне 
токталады. Автордың пікіріне сүйенсек, «Абай 
жолы» эпопеясы проза мен поэзияны, баяндау- 
дың реалистік принциптері мен фольклорлык са- 
рынды аскан шеберлікпен жакындастырды. «Ро
ман және замандастар» тарауында -  «Өскен өркен» 
романы, «Трагедиялар мен комедиялар» тарауын
да -  пьесалары, одан кейін -  очерктері, публицис- 
тикалык туындылары, соңғы тарауда Ә-тің халык- 
аралык әдеби байланыстары туралы сөз етіледі. 
Кітапшаның көлемі 17,46 баспа табак, таралымы 5 
мың дана.

Қ. Ергөбеков.
«МҮХТАР ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН- 
ДАҒЫ ӨНЕР МЕН ӨНЕРПАЗ ТҮЛҒАСЫ», оку- 
әдістемелік курал. Авторы -  Қ. К. Алпысбаев. 
«Қазак университет!» баспасы 1998 ж. шығарған. 
Кітапта Ә-тің өнер әлемін түйсінуі, оны образға ай- 
налдыру шеберлігі аркау етіліп, «Абай жолы» эпо- 
пеясындағы ән мен әнші бейнесінің жасалу ерек- 
шелігі, тағлым танымы талданған. Үлы жазушының 
кай шығармасынан да ағып турған ақын каламы- 
ның ізін танисыз. Тіл гармониясы поэзияға жакын. 
Ал гармонияның өмірлік өрісі -  музыка. Музыка- 
лык гармонияда кулакка жат ун болмак емес. 
Өйтпеген жағдайда ол музыка болудан калады. 
Егер Ә. тіліне тайпалған жырға табиғаты тән десек, 
ол -  сөз бен ойдың өрен үңцестігі. Өнер бітімімен 
ауысқан абзал касиет» деп, автор Мухаңды акынға, 
шьгармаларын әнге бапайды да, Әуезов туыңды- 
ларындағы өнерпаздар бейнесі бәрінен де биік тур 
деген эстетикалык корытыңды жасайды. Көлемі 2,5 
баспа табак, таралымы 1000 дана.

Қ. Ергөбеков.
«МҮХТАР ӘУЕЗОВ -  ФОЛЬКЛОРТАНУШЫ»,
монография. Авторы -  Ә. Молдаханов. 1997 ж. 
«Ғылым» баспасынан жарык керген. Мунда Ә-тің 
узак жылғы әдеби-ғылыми мурасыңца екі нәрсеге 
ерекше назар аударады: бірі -  абайтану, екіншісі
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-  фольклортану. Ғалымның фольклор саласын- 
дағы еңбектері туралы Ғ. С. Тогжанов алғаш рет 
пікір айтқан еді. Содан бері Ә-тің ауыз әдебиетін 
зерттеген еңбектері жөнінде көп айтылды, көп 
жазылды. БІрак. авторлардың барлығы жазушы- 
ның фольклортанушылығын оның ғылыми-педа- 
гогикалық қызметімен байланысты қарастырып, 
фольклор туралы еңбектеріне ішінара ғана тоқтал- 
ған. Ал бул кітапта Ә-тің фольклор саласындағы 
еңбектері арнайы қарастырылған. Жазушының 
ғылыми шығармашылығында фольклор басты та- 
қырып болғанымен, тиісінше зерттелмеді, өйткені 
елімізде узак уақыт бойы калыптасқан саяси- 
әлеуметтік ахуал, яғни әкімшіл-әміршіл идеоло- 
гияның устемдігі мумкіндік бермей, ой-сананы 
тусап келді. Себебі бұл кеңестік жуйе әдебиетта- 
ну ғылымын өзінің ресми идеологиялық саясаты- 
ның қуралы, тетігі деп санады, сөйтіп өнерге біржақ- 
ты қарады, таптык, партиялық көзқарас орын алды. 
Соның салдарынан Ә-тің 20-жылдардағы фольк
лор жөніндегі еңбектері мүлде аталмай, ақтаңдақ 
күйінде калды. Сондықтан автор бугінгі қайта 
өрлеу, жаңаша өркендеу кезеңінде өткен әдеби 
мурамызға жаңаша ойлау турғысынан карауды 
усынады. Ә-тің фольклорлық еңбектері кітапта 
жік-жікке бөліп қарастырылған. «Халык.тың рухы
-  оның фольклорында» деген тарауда Ә-тің ха- 
лық әдебиетін жинап, бастыру, ғылыми басылым- 
дарын жузеге асыру, әдеби шығармаларын пай- 
далану қызметі жан-жақты баяндалған. «Зерттеу- 
лері» деген екінші тарауда Ә-тің қазақ фолькло- 
рын зерттеудегі еңбектері ізденіс жылдары (20- 
жылдар), кемелдену кезеңі (30-жыддар) жәнеғула- 
малық шыңы (40-жылдардан бастап) деп бөлінген. 
Ссылай зерттеу авторға Ә-тің казак фольклорын 
улттык тар шеңберде алып зерттеген ізденіс жыл- 
дарынан бастап, оны дүние жузі фольклорымен 
байланыстыра караған ғылыми көзкарасынын эво- 
люциясын ашуға мумкіндік берген. Будан біз Ә-ті 
казак ауыз әдебиетінің ғана емес, дуние жузі 
фольклорын зерттеуші екенін көреміз. Моногра- 
фияның көлемі 8,3 баспа табак, таралымы 1000 дана.

Қ. МәшһүрЖүсіп.
«МУХТАР МУРАСЫ», жинак. 1997 ж, «Қазакстан» 
баспасы шығарған. Қурастырып, алғы сөзін жаз- 
ғандар -  Ш. Ыбыраев пен С. Қорабай. Ә-тің казак 
прозасы мен драматургиясындағы шығармашы- 
лык өнерінің алуан кырын ашып көрсететін тылы- 
ми еңбектер топтастырылып, «Акыл сөз -  асыл 
ойдан», «Көркем сөздің алыбы», «Акыл-ойдың 
кені», «Улылар үңцестігі», «Өнер өрінде», «Өлмейтін 
өмір» атты тарауларға бөлініп берілген. Сондай- 
ак ұлы жазушының әдеби сын мен әдебиет тари- 
хын зерттеуге коскан еңбегі жөнінде жазылған 
зерттеулер де енгізілген. Сөйтіп кітап Ә-тің бай 
мурасы, калам карымы, ой-арманы мен мақсат- 
мураты туралы сыр шертеді. Жинактың көлемі 18,5 
баспа табак, таралымы 3 мың дана.
«МУХТАР -  МУХИТ», жинак. Ә-тің 100 жылдық 
мерейтойына арнап Қазакстан Журналистер ода- 
ғының Оңтүстік Қазакстан облыстык бөлімшесінің 
усынуымен облыстык баспаханада басылып шык- 
кан. Авторы -  Ә. Мусаев. Көлемі 7,2 баспа табак. 
Кітап уш бөлімнен турады: 1-бөлім «Мухтар -  мухит» 
(деректі хикаят) деп аталып, «Беташар», «Көктегі 
ту», «Ағаның арнайы хаты», «Мәртебесі биік бол-

сын», «Мухтардың бүркіті», «Алып журіп өткен із- 
бенен», «Ансары кожа өкініші», «Әділбайға екі тузе- 
ту», ''Ғафуға екі түзету», «Есте калар окиғаларды 
тіркеу кітабы» кайда?», «Мухтарға табынған акын» 
атты жеке тарауларға бөлініп, Ә-тің «Оңтустік са- 
парынан» очеркінен кыска узінді мен «Мухтар 
шыңы» атты эпилог берілген. 2-бөлімде «Естелік- 
эсселер» деген атпен «Бауыржан», «Қайран Оме- 
кең», «Өзі де жалын өрт еді», «Жігіттің султаны еді- 
ау!», «Қалдаяк, Шәмші және Мухтар» деген такы- 
рыптағы естеліктер енген. 3-бөлімде «Қазақы кал- 
жыңдар» деген атпен 17 кыска калжың әңгімелер 
жарияланған. к. Сыздыков.
«МУХТАР ОМАРХАНУЛЫ ӘУЕЗОВ» ( « М у х т а р  
О м а р х а н о в и ч  А у э з о в » ) ,  библиографиялык 
көрсеткіш. «Ғылым» баспасы 1984 ж. орыс және 
казак тілдерінде шығарған. Библиографияға жа- 
зушының өмірі мен шығармашылык еңбегін си- 
паттайтын мәліметтер, еңбектері мен өзі туралы 
жазылған еңбектер енгізілген. Көрсеткіш матери- 
алдары хронологиялык тәртіппен орналаскан. Әр 
жыл көлемінде әуелі казакша, одан кейін орыс- 
ша, одан әрі баска тілдерде басылып шыккан мате- 
риалдар алфавит тәртібімен орналастырылған. 
Кітаптың басында Ә-тің өмірі мен кызметінің 
негізгі кезеңдері, ғылыми және коғамдык кызметі 
жайлы кыскаша очерк казак, орыс тілдерінде бе- 
рілген. Көрсеткіш соңында еңбектердің алфавит- 
тік және есім көрсеткіштері енгізілген. Көлемі 4,8 
баспа табак, таралымы 500 дана.
«МУХТАР ОМАРХАНУЛЫ ӘУЕЗОВ», көмекші 
оку куралы. Авторы -  X. Ж. Сүйіншәлиев. 1968 ж. 
ҚазМУ-дың баспаханасы шытартан. Улы жазушы- 
НЫҢ 70 жылдык мерейтойына арналтан. Зерттеуші 
Ә -Т ІҢ  шығармашылык жолын уш салата бөліп кара- 
стыртан. «Совет әдебиетінің кемеңгері» атты 
бөлімде жазушының әңгіме, повесть, драмала- 
рына шолу жасалып, 30-жылдары Ә-тің социалис- 
тік реализм әдісін меңгеріп, маркстік эстетика 
сырын жетік білгенін, советтік өмір шындытына 
арнап соны шытармалар жазтанын баяндатан. 
Келесі бөлімде («Әдебиетіміздің дәуірлік туынды- 
сы») автордың жеке басының, сондай-ак казак 
әдебиетінің, бүкіл кеңес әдебиетінің аса зор та- 
бысы «Абай жолының» көркемдік, композиция- 
лык ерекшеліктері талданып, эпопеяның түрлі жан- 
рдың (эпос, драма, лирика) синтезі, барлык әде- 
биет жетістіктерінің асыл касиеттері уштаскан зор 
пафосты шытарма екені айтылтан. «Шалкар ша- 
быт жемістері» деп аталатын соңты бөлімде Ә-тің 
талымдык және устаздық кызметі, абайтану са- 
ласындаты өлшеусіз еңбегі сөз болады. Автор 
ардакты жазушының «кесірі мен терісі мол катал 
қарсылыкка карсы күресте» талмай еңбек ету ар- 
кылы тана дегеніне жеткенін атап көрсеткен. 
Көлемі 2 баспа табак, таралымы 300 дана.

Н. Баутан.
«МУХТАРТАНУДЫ Ң БЕЙМӘЛІМ БЕТТЕРІ»,
зерттеу еңбек. Авторы -  К. Сыздыков. 1997 ж. «Қа- 
закстан» баспасынан жарык көрген. Кітапта улы 
жазушының тылыми сын-зерттеу туыңдылары ка- 
растырылтан; оның муражайындаты, Мэскеу, 
Санкт-Петербург, Алматы, Семей мурататтарыңда- 
ты ерте кездегі газет-журналдар мен басылым- 
дарда жариялантан деректер негізінде суреткердің 
өмірі мен шытармашылык кызметінде әлі беймә- 
лім, жете танылматан тустары карастырылтан. Ав
тор одан әрі Ә-тің әдебиеттанудаты еңбектеріне



тоқталып, қазақ эпосы мен фольклоры, зар за
мам ақындары, абайтану туралы мақалаларын са- 
ла-салаға, жік-жікке бөліп қарастырған. Үлы су- 
реткер әдебиет тарихы жөніндегі шьғармаларын- 
да әдебиет үлгілерін тарихи тұрғыда тексерумен 
қатар, оларға терең теориялық, көркемдік-эсте- 
тикалық талдаулар да жасалған. Сонымен бірге 
зерттеуші Мұхаңның бүркеншік аттарының сырым 
ашып, псевдомиммем жазған туымдыларыма тал- 
дау жасағам. Сөйтіп автор Ә. шығармашылығы- 
мың к,ұдіретім қурметтей отырып, омың қыр-сырын 
өзімше, жаңаша, жам-жақты, терең, кеңімем зертте- 
гем, толғамды ойлар айтқам. Кітап филологтарға, 
студемттерге, жалпы оқырмам қауымға армалғам. 
Көлемі 13,0 баспа табақ, таралымы 2 мың дама.

Қ. Ергөбеков.
«МҮХТАР ШЫҢЫ», жинақ. Авторы -  Р. Бердібаев. 
1997 ж. «Ғылым» баспасы шығарғам. Кітапка автор- 
дым Ә-тің шығармашылығым жаңа қырымам сипат- 
тайтым зерттеулері мем мақалалары емгем, Омда 
жазушымың 20 ғасырдағы қазақ халқымың рухами 
дамуымың шырқау биігі самалатым «Абай жолы» эпо- 
пеясымың тарихы, жанрлық, көркемдік ерекшеліх- 
тері кеңімем әңгімелемгем. Сомымем қатар улы 
суреткердің кезіңде социалистік реализммің қасаң 
қағидаларымың ығында кетпей, мағыз шыншыл 
шығарма жасау жолыңца қиямат-ғайбатқа ушырып, 
«мыңмем жалғыз алысып» өмір кешкемі, асқам да- 
рымы мем терем білімі, берік мақсаты арқасында 
туғам халқыма өшпес мұра калдырғамы баямдалғам. 
Көлемі 10,9 баспа табақ, таралымы 1000 дана. 
М ҮКӘРӘМ А Ибрагимқызы Ысқақова (1900- 
1970), жазушыным досы Ыскакулы Даниялдың 
әйелі. 1920-1922 ж. Семейде, 1928-1930 ж, Таш- 
кентте, 1932-37 ж. Алматыда Мұхтар мен Дани- 
ялдым жанұясы бір үйде тұрған. М. -  татар қызы, 
Мұхтар екеуі өзара татарша сөйлесіп, әзілдесіп 
отыратын болған. 1930 ж. қыркуйек айыным 16 
күні Ә. тұтқынға алынып, әйелі В. Н. Әуезова Ле
нинградка кетіп калган кезінде әке-шешесіз кал
ган Мугамила Мұхтаркызын колына алып, бауы- 
рына баскан. Куйеуі Даниял тергеуге ілінгенде, 
Ә. Мұгамиланы Ә. Маргүланга тапсырып, Алма- 
тыга жөнелткен. Кейіннен өзі де кысымга ушыра- 
ган, Ә. Даниял мен М-ным өз басына күн тугамда, 
шынайы достык ниетін өзгертпегенін, олар тура
лы жазатын, алғысымды ашык біддіретін кун алда 
деп үнемі айтып отыратын (М. Ә р х а м к ы з ы, 
«Үлы адамным ұлылыгы» / /  «Мұхтар Әуезов тура
лы естеліктер», 1997, 202-бет). Даниял мен М-ным 
балалары -  Марат пен Роза Алматы каласында
"УРады- Т.Журтеай.

МҮРСЕЙІТ (Н V Р С е й І т) Бікеулы (1860-1917), 
Абайдым пікірлес замандасы. Абай шыгармала- 
рын көшіріп, ел арасына таратумен тарихта аты 
калды. Абай өлемдерін жинап, көшіріп, елге тара- 
туды КӘСІП етеді. Абай оным акысын телеп отырг- 
ан. М. көшірген Абай шыгармаларыным казір 3 
данасы белгілі. Соным біреуі Қазакстан ұлттык 
кітапханасы мен ҒА-ным колжазбалар корында 
және Мұхтар Әуезовтім гылыми-мәдени орталы- 
гындагы жазушыным жеке мұражайында сактау- 
лы. М-тім осы ембегін Ә. өте жоғары багалады, 
өзінім акын туралы зерттеулерінде үнемі еске алып 
отырады. «Сондайлык тәрбие, үлгі-өсиет үстінде 
Абайдым өлемдерін өз аузынан ұғып жаттаган 
Пәкизат, Уәсила, Әсия, Рахила сиякты окымыс- 
ты, тәлімді кыздар өсіп, ұзатылар уакыттарында
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жасау самдыктарыным түбіне ем асыл буйым етіп, 
Абайдым өлем жинагын әкететін болған» дейді 
«Абай (Ибраһим) Қунанбайұлы (1845-1904)» мо- 
нографиясында. Осындағы жасау ретінде алып 
кетіпотырганжинактарнегізінен М-тімкөшіруімдегі 
колжазбалар еді. Сондыктан ұлы суреткер: «Жал
пы Абай мұраларын көшіріп, таратушылар арасын- 
да Мурсейіт Бікеулыным ембегін айрыкша атап өту 
керек» деп бекер айтпаган.

Т. Әкім.

МҮСІРЕПОВ Ғабит Махмұтулы (1902-1985), жазу- 
шы. ҚазКСР Ғылым академиясыным академигі
(1958) , Қазакстанным халык жазушысы (1984), 
ҚазКСР Мемлекеттік сыйлыгыным лауреаты
(1970), Социалистік Ембек Ері (1984), ҚазКСР Ғы- 
лым академиясыным Ш. Уәлиханов атындагы сый- 
льгыным лауреаты (1977), Ана такырыбымцагы әм- 
гімелерімен, повестерімен казак әдебиетіндегі әм- 
гіме, повесть жанрыным өркендеуіне зор көркем- 
дік улес косты. Романдары казактым ұлттык әде- 
биетімдегі аса ірі шыгармашылык жетістік ретінде, 
ал пьесалары казак драматургиясыным үздік 
үлгілері ретімде танылды. М. 20 гасырдым 30-жыл- 
дарынан бастап Ә-тім шыгармалары туралы сали- 
калы пікірлер айтты. «Хан Кенені» калай түзету ке
рек?» деп аталатын казакша және орысша жазыл- 
ған макаласынан бастап (1934), «Абай» (1940), 
«Абай» -  казак операсыным жама белі» (1945) т. б. 
макалаларында Ә-тім драмалык туындыларыным 
көркемдік сипаттарын жан-жақты ашып көрсетті. 
«Мүхтар Әуезов» (Қ. Жармагамбетовпен бірге, 
1949), «Өміршем әдебиетіміз -  өскелем» (1961), 
«Үлы белес» (1964), «Мухтар Әуезов туралы сез»
(1961), «Қарлы жамбыр астында» (1980) т б. зерт- 
теу макалаларымда үлы жазушыным өмір жолына, 
шыгармашылык кызметіне әділ де шынайы бага 
берді. Ал «Абай» романы туралы» деген ембегінде
(1959) алгашкылардым бірі болып «Абай» романы- 
ным шеберлік сырын терем ашып берді. Романды 
Ә-тім үзак жылгы жазушылык ембегінім негізгі 
корытындысы деп есептеді. Өткен заманным ом- 
терісін, үлкендігі мен болымсыздығын, карамгы- 
сы мен жарыгын, жүдырыгы мен ойын, кысы мен 
жазын барынша толык көрсете алган роман деп 
багалады. 19 гасырдагы казак халқыным бар то- 
бын, бар бейнесін, ой теремдігін, сезім нәзіктігін, 
тілек магынасын түтас, түгел көрсеткен «Абай»

Азия және Африка елаері жазушыларының конференциясы 
кезіңде. СолжактаҒ. М. Мусірепов. Ташкент. 1958.
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романын үлкен арналы, мол қасиетті үлттық, ха- 
Л Ы К .Т Ы Қ , энциклопедиялық еңбек деп таныды. 
Қазақ халқының елдігі, ой-санасы өскен елдігі 
жөніңдегі «Абайды» -  «роман» деген үлкен үғыны- 
ска толық жауап беретін қазақ әдебиетіндегі 
бірінші роман, шын мағынасыңда еуропалық озық 
әдебиеттердің піскен, сыналған үлгісімен жазыл- 
ған роман, қазақ халқының бір дәуірдегі шын 
өмірін, елдігін түгел көрсете алған роман, қазақ 
әдебиетінің жаңа биігі, жаңа белі деп аса жоғары 
бағалады, басынан -  аяғына дейін бір мүдірмей- 
тін, әрі ойлы, әрі көркем тілі қүйылып отыратын 
«Абай» романы арқылы Мүхтар Әуезов қазақтың 
әдеби тілін молықтыра, байыта түсті деп түжы- 
рымдады. Орыс тілінде бірнеше мақала («Қазақ 
прозасыныңтабыстары мен міңдеттері», «Көп үлтты 
совет әдебиетініің қас шебері», «Жазушының ме
рей! -  әдебиеттің мерейі», «Қош бол, Мүхтар» т. 
б.) жазып, улы суреткерді орыс оқырмандарына 
кеңірек таныстыруға да көп еңбек сіңірді. Мүхаң 
М-тің шығармаларына зер салып, әрдайым кеңіл 
аударып отырған. «Қайта туған халықтың әдеби- 
еті» атты мақаласыңда М-тің «Қозы Көрпеш -  Баян 
сүлу», «Ақан сері Ақтоқты» трагедияларының 
үлкен шеберлікпен, реалистік көркемдікпен жазы- 
лған туындылар екеніне тоқталып, оның «бұл дра- 
малық шығармалар адамның сезімін, кеңіл, мінез 
құбылысын, аңсау-арманын ақындықпен сипаттай- 
ды, сол қасиеттері жаңа аталған шығармалардың 
дүниежүзілік драматургия мәдениетінің жақсы 
дәстүрінде жазылғаңдығын байқатады» дейді. Ал 
«Окті^зь өркені» деп аталатын шолу мақаласында 
М-тің романдарын жақсы бағалап, жылы лебіз 
білдірген. Ә. Нарымоөтов.
МҮСІРЕПОВ МҮРАЖАЙЫ, Ғ а б и т  М ү с і р е -  
п о в т і ң  ә д е б и - м е м о р и а л д ы қ  м ұ р а -  
ж а й - у й і . Жазушының түрған үйінде 1991 ж. 9 
қыркүйекте ашылды. Мүражайда Ә-ке қатысты 
құжаттар, фотосуреттер, кітаптарт. б. заттарбар. 
Үлы жазушының 100 жылдық мерейтойы кезінде 
Ә-тің шығармашылығына арналған керме ұйым- 
дастырылды. Мүражайда Ә-тің мынадай еңбек- 
тері сақтаулы: 1) 20 томдық шығармалар жинағы; 
2) «Абай» романының орыс тіліңдегі 2 томы. Онда 
мынадай сөздер жазылған: «Габиту -  любимому 
брату-содругу, сотоварищу на всю жизнь, во всех 
наших лучших порывах. 1958, 11 июня»; 3) М. Эу- 
езов туралы естеліктер; 4) Ж. Бауыржан. «Мухтар 
Эуезов -  публицист»; 5) Т, Жұртбаев. «Бесігіңді 
түзе!»; 6) Т. Әкімов. «Даналық мәйегі»; 7) М. Мыр- 
захметов. «Әуезов және Абай»; 8) К. Сыздықов. 
«Мұхтартанудың беймәлім беттері»; 9) М. Мыр- 
захметов. «Мұхтар Әуезов және абайтану про- 
блемалары»; 10) «Жас алаш» газеті. Ғ, Мүсіре- 
повтің «Абай» романы туралы» мақаласы бар 
(3-бетте); 11) М. Әуезовтің 100 жылдық мерей- 
тойына арналған газет; 12) «Мүхтар Әуезов 
әлемі»; 13) М. Әуезовтің туғанына 80 жыл толуы- 
на байланысты шығарылған естелік медаль;
14) Г. Мусрепов. Тезисы о Мухтаре Ауэзове;
15) Ғ. Мусірепов. Б ізд ің  улы жазушымыз, 
20.9.1977; 16) Г. Мусрепов. О Мухтаре Ауэзове. 
1.9.1977; 17) Г. Мусрепов. Лекция на встрече с 
учащимися в музее Мухтара Ауэзова. 28.2.1970. 
Бұл материалдар екі улы жазушының бір-бірімен

рухани, шығармашылық, достык-жолдастық жа- 
ғынан жақын болғанын көрсетеді. Б. Жумағазиева.

МҮТӘНӘБИ Әбу-Тайб Ахмед ибн Әл-Хусейн 
(915-965), арабтың ойшыл ақыны. Су тасушы- 
ның отбасында туған. Арабтардың кадым заман- 
нан бергі дуниетанымы және көркем ойлау 
дүниесін, психологиясын, биік философиясын 
өзінің шығармалары арқылы жаңа арнаға бурды. 
Сондықтан да исі араб дүниесі оны «Мүтәнәби» 

«пайғамбар емес, бірак соның елесі» деп ата- 
ды. Философиялық хикматтарында адам, адам- 
ның мінез-қулқы, тәрбиесі, қоғамдағы орны, іс- 
әрекеті, өмірі мен өлімі туралы терең ой толғай- 
ды. Абай Ахмет Риза медресесінде оқып жүрген 
кезінде-ақ М-дің шығармаларымен танысады. 
«Қарасөзінде» М-ді «адамгершіліктің устазы», 
«дуниенің ақиқатын білген хакімнің» қатарына 
қосады. Мухаң Абайдың ақындық жолына араб 
поэзиясының жасаған ықпалын өзінің «Абайта
ну» саласындағы барлық еңбектерінде жан-жақ- 
ты баяндайды. «Қарасездерін» талдағанда, 
афоризмдерін сөз еткенде М -д ің  үлгісіне 
жүгінеді. Алайда Абайды «исламшыл» деп 
кеңестік идеологияның әсіре солшылдары жап- 
пай сынап жатқан кезде: «Абайдың мына сана- 
ған ақындарының іш інде арабтың атақты 
классиктері Мүтәнәби, Әбіл-Ғали Мағрилер 
кездеспейді. Оған тілдері түсінікті ең жақын акын- 
дар болғандықтан Науаи, Физули улгісі көп эсер 
етеді» деген (20 томдык шығармалар жинағы, 
1985, 20-том, 94-бет) пікір білдіруге мәжбүр бол- 
ды улы жазушы.

Т. Жүртбай,
МҮШӘЙРА, елең түрі. Шығыс елдерінің әдебие- 
тінде кездеседі. Бул тур езбек пен баска да турік 
тектес халыктардың әдебиеттерінде дәстүр ретін- 
де калыптаскан. Бул терминді Ә. Үндістанға сапа- 
рына байланысты жазылған «Индия очерктері» деп 
аталатын шығармасында алғаш рет кодцанды. Жа
зушы оңда мушәйраға жан-жакты аныктама беріп, 
мысалдар келтіре отырып, үнді халкының бул жыр 
жарысы казак акындарының айтысы тәрізді болғ- 
анмен, жарыс деп айтуға да толык келе коймай- 
тын, бірак өзінше аса кеп ерекшеліктері бар кызык 
жиын екенін айткан. Тегінде кыстакты жерде, анык 
халык арасында мүшәйра болса, онда расында 
да казак, кырғыз акыңдарының айтыс, жарыста- 
ры сиякты сынасу турінде жырлар болады екен. 
Бурынғы дәстүрлерде халык білген мүшәйра 
кебінше сол акындардың жарысы есебінде бол
са, калалы жердегі, мәдениетті ортадағы жазу
шы, акындар жиынында болатын мүшәйра баска- 
ша екен дейді (20 томдык шығармалар жинағы, 8- 
том, 427-428-беттер).

Т. Әкви.
МЫҢБАЕВ Кәрім (1906-1948), биолог. Биология 
ғылымының докторы (1944). ҚазКСР Ғылым ака- 
демиясының корреспондент мүшесі (1946). 33 ғы- 
лыми еңбектің, 2 монографияның авторы. «Кек 
сағыз. Селекцияның биологиялык даму ерекше- 
ліктері және оның жаңа әдістері» (А., 1946), «Бет- 
пакдала» (А., 1948), «Ауыл шаруашылык дакылда- 
рының өнімділігін арттыру жолдары» (А., 1948) атты 
ғылыми зерттеулері жарык көрді. Ә-пен, оның үй 
ішімен аралас-куралас болып, достык-інілік каты- 
наста жүрген. Жазушының мурағатында сактал- 
ған «Қазакстанның ғылым кайраткері» деген жаз- 
басында Кәрімнін адамгершілік, азаматтык, ға-



лымдық қасиеттерін зор бағалаған, өзін аса қадір 
тұтқан М-тың Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депу- 
таттығына кандидат етіп усынылғанын қолдайты- 
нын жазыпты («М. О. Әуезовтің қолжазба мұра- 
сы», А., 1977, 263-бет).

Н. Оспангегі.
МЫРЗА ӘЛИ (М ы р 3 а л и е в) Қадыр Ғинаятүлы 
(1935 ж. т.), ақын. Қазақстанның халық жазушы- 
сы (1995), ҚазКСР Мемлекеттік (1980), Ленин ком- 
сомолы (1966) сыйлықтарының лауреаты. Жалпы 
50-ден аса жинақтары шықты. Ә. «Жыл келгендей 
жаңалық сеземіз» атты мақаласында 50-жылдар- 
дағы талантты жас ақын-жазушылардың еңбегіне 
баға бере келіп, М. Ә-дің өлендерінде жаксы ой- 
ларының образбен астасып жататынын айтса, кей- 
інірек: «Қадыр Мырзалиевтің пікірлері маған ұна- 
ды. Мысалы: «Жас ақынға», «Жырға сыймас нур 
көрдім», «Еңбек» елеңінің өзінде жүртшылық на- 
зарына іліге қоймаған талай оралымдар, шебер- 
ліктер сезілетін сияқты болады» деген («Жалын», 
1985, №1, 110-бет). М. Ә. өзінің «М. Әуезовке ес- 
керткіш», «Үлы адам өлгенде» елеңдерінде клас
сик жазушының мәңгі өлмейтінін жырлады.

М. Ахетов.
МЫРЗАБЕКОВ Кеңшілік Ағытайұлы (1946-1989), 
ақын. Болашағынан уміт күттірген ақын ретінде 
белгілі болды. Ә. туралы 3 баллада жазды. «Жам- 
был мен Мухтар» балладасында екі улы тулғаның 
кемеңгерлігін көркем тілмен, ойнақы юмормен 
әсерлі, әдемі жеткізген. Ал «Мухтар мен Қаныш» 
атты балладасыңда жазушы мен кеншінің өміріңдегі 
қилы кезеңнің бір сәтін суреттеген. «Мухтар мен 
Кулеш» балладасы әнші мен жазушының арасын- 
дағы әңгіме желісіне қурылған.

А. Кеңшпкулы.
МЫРЗАХМЕТҮЛЫ Мекемтас (1930 ж. т.), әде- 
биет зерттеуші, абайтанушы, мухтартанушы, сри- 
лология ғылымының докторы (1989), профессор 
(1991). Казахстан Республикасы Мемлекеттік сый- 
льғының лауреаты (1996). «Абай Қунанбаев. Биб- 
лиографиялық керсеткіш» (1965), «Мухтар Әуезов 
және абайтану проблемалары» (1982), «Абай журген 
ізбенен» (1985), «Абайтану. Библиографиялық 
керсеткіш» (1988), «Абайдың адамгершілік мурат- 
тары» (1993), «Абайтану тарихы» (1994), «Восхож
дение Мухтара Ауэзова к Абаю» (орыс тілінде, 
1994), «Абай және Шығыс» (1995), «Әуезов және 
Абай» (1997) т. б. монографиялар мен 500-ден ас- 
там ғылыми-публицистикалық макалалар жазды. 
«Абайды оқы, таңырқа» (1993), «Абайтану дәрісте- 
рі» (1994), «Абайтану дәрістерінің дерек көздері»
(1997), «Абай ғумырнамасы» (1997), «Журегімнің 
тубіне терең бойла» (1995), «Қазақ қалай орыстан- 
дырыдды» (1993), «Түркістанда туған ойлар» (1998) 
т. б. кітагттары жарық керді. Ә-тің 20 томдық шы- 
ғармалар жинағын басылымға даярлап, ғылыми 
түсініктер жазды, жазушының 50 томдык толық 
жинағын әзірлеуге, «Абай» энциклопедиясын шы- 
ғаруға қатысты. «Абай» және «Мухтар Әуезов» эн- 
циклопедияларының редакция алқасының мүшесі. 
Зерттеу еңбектерінде абайтану мен әуезовтану- 
дың күрделі мәселелерімен шуғылданды. Абай
тану тарихында, Абайдың ақындық кітапхана- 
сының жайына, ақын мурасының рухани нәр алған 
қайнар көздеріне, Абай мурасындағы мораль фи- 
лософиясына, абайтану мен әуезовтанудың тылы- 
ми негіздегі қарым-қатынасына зерттеулер жур- 
гізді. Абай шығармаларын жаңа қырынан талдап, 
ондағы айтылмай келген шығыстық мәселелер мен
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танылмай келген ой-пікірлерді бугінгі кун талабы 
турғысынан жаңаша қорытты, Абай ілімініңтермин- 
дік атауларын ғылыми айналымға түсірді.

М. Әппханов.
МЫШБАЕВА Нүкетай (1936ж. т.), актриса. Қазақ- 
станның халык артисі (1991). Актерлік шеберлігі 
қалыптасып, өсе келе, әр түрлі жанрда жазылған 
пьесалардың қойылымдарында ойнап, таланты- 
ның жаңа қырлары ашылды. Ә-тің пьесалары бой- 
ынша қойылған спектакльдерге қатысып, рөлдер 
ойнауы оның шеберлігінің жаңа қырынан 
керінуіне мүмкіндік туғызды. Жүзтайлақ («Тунгі 
сарында»), Қарлығаш («Абай» трагедиясында), 
Ақбала («Қарагезде») бейнелері -  үлкен сахналық 
жетістік. Булардың бәрі де сахналық айқындьғы- 
мен, портреттік дәдцілігімен, болмыс-бітімінің жа- 
рқындығымен дараланған. Көптеген рөлдердің 
драмалық ерекшеліктерімен бірге, лирикалық са- 
зының ашылуы -  акстрисаның әншілік қабілетіне 
тікелей байланысты. Оның дауысы, сез айту 
шеберлігі, кейіпкердің ішкі һәм сыртқы сезім ар- 
палыстарын қызуқандылықпен толғауы -  оның 
өнеріне тән қасиет. Кинофильмдерге де түскен.

Б. Қундахбайу/ы.
«1954 ЖЫЛҒЫ БІРІНШІ МАЙ» ( « П е р в о м а й  
1 9 5 4  г о д а » ) ,  жазушының осы айдармен 
берілген «Труд во имя счастья людей» деген мака- 
ласы. «Литературная газетаның» 1954 жылты 
1 мамырдагы саныңда жарық керген. Ә. макаласы 
казак жерінің касиетті, кунарлы топырағын поэти- 
калык екпінмен мактаудан басталады.
Мыңғырған мал канша жесе де таусылмайтын шуй- 
ГІН шөбін дәріптейді. «Бірак бул касиетті жер әлі 
өз жемісін беріп болтан жок. Ол тасырлардың ауыр 
жугін узак уакыт лажсыз көтеріп келді. Ал казір 
Отан әмірі, бул тың даланы жаңа, кызыкты тірші- 
лікке шакырып отыр. Екі жыл ішінде сан жылдар 
бойы жыртылтан жер деп артык тың жерді көтеруді 
талап етіп отыр Отанымыз» деп, тың жерге катыс- 
ты колдау сөздерін айткан. Жаксы, жаман жакта- 
ры мол болтан тың көтеру козталысы жайында 
кетеріңкі екпінмен, ыкшам, әдемі тілмен жазыл- 
тан. Тың игерудің өмірге әкелетін көп өзгерістерін 
улы жазушы деп басып жеткізген.

Р. Әбдігулов.
МІНӘШ Әрхамкызы Ыскакова (1926 ж. т ), 
муталім, әдебиетші. Абай урпактары туралы 
көптеген макалалары, естеліктері «Абай ауылы», 
«Семей таңы» газеттерінде, «Абай», «Жулдыз» 
журналдарында жарияланды. Ә-ке улы акын ту
ралы кептеген деректер беріп, әңгімелер айткан. 
«Үлы адамныңулылыты» атты естелігінде («Мухтар 
Әуезов туралы естеліктер», А., 1997, 200-208-бет- 
тер)Ә-тіңкішіпейілдігі, адамгершілігі, тутан-туыс- 
кандарына камкорлыты, терең білімі туралы 
тебірене айткан.
МІРТЕМІР(толыкаты-жөні- М і р т е м і р  Омар -  
б е к ұ л ы  T y p e  ы н о в ;  1910- 1978), Өзбекстан 
халык акыны (1971). Өзбек халкы өмір шындыты- 
ның алуан кырлары, Отан сотысы, бейбіт кезең 
шытармаларына аркау болды. Қазак тілін жаксы 
білетін Міртемір казак поэзиясының танщаулы ту- 
ындыларын, соның ішінде Абай өлеңдерін (1945) 
өзбекшеге аударды. Ә-пен достык, шытармашы- 
лык карым-катынаста болтан.

Р. Бердібай.
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НАЗАРБАЕВ Нурсултан Әбішулы (1940 ж, т.), 
мемлекет қайраткері, Қазақстан Республикасының 
Туңғыш Президент!, Экономика ғылымының док- 
торы, профессор, ҚР ҮҒА-ның, Халықаралық ин- 
женерлік академиясының, Ресей Әлеуметтік ғы- 
лымдар академиясының академигі. Днепродзер
жинск техникалық училищесін (1960), Қарағанды 
металлургия комбинаты жанындағы жоғары тех- 
никалық оқу орнын (1967), КОКП Орталық Комитет! 
жанындағы Жоғары партия мектеб!н (1976) б!- 
т!рген. 1960-69 ж. Караганды металлургия комби- 
натындағы домна пеш!нде жумысшы, 1969-73 ж. 
Теміртау қалалық партия комитетінде бөл!м мең- 
геруш!с!, қалалык комсомол комитет!н!ң 1-хатшы- 
сы, калалық партия комитет!н!ң 2-хатшысы, 1973- 
77 ж. Караганды металлургия комбинатыңда парт
ком хатшысы, 1977-79 ж. обл. партия комитет!н!ң 
хатшысы, 2-хатшысы, 1979-84 ж. Қазақстан Ком- 
партиясы ОК хатшысы, 1989-91 ж. 1-хатшысы, 
1984-89 ж. КазКСР-! Министрлер Кеңес!н!ң тера- 
гасы, 1990ж. 24 сәу!рдеҚазақКСР-!н!ң Президент!, 
1991-95 ж. Қазақстан Республикасының Прези
дент!, 1995 ж. 29 сәуірде бук!жалықтық референ
дум Президент өк!летт!г!н 2000 жылга дей!н узарт- 
ты, 1999 ж. 10 қаңтарда 7 жыл мерз!мге Қазақстан 
Республикасының Президентт!г!не балама нег!зде 
сайлаңды. 2005 ж. 4 желтоксанда ҚР Президент! 
болып қайта сайланды. «Стальной профиль Казах
стана» (1984), «Без правых и левых» (1991), «Страте

гия развития Казахстана как суверенного госу
дарства» (1992), «Стратегия ресурсосбережения и 
переход к рынку» (1992), «Идейная консолидация 
общества -  как условия прогресса Казахстана»
(1993), «К обновленному Казахстану -  через углуб
ление реформ, общенациональное развитие Ка
захстана» (1994), «Евразийское пространство: ин
теграционный потенциал и его реализация» (1994), 
«За мир и согласие в нашем общем деле» (1995), 
«На пороге XXI века» (1996), «Пять лет независи
мости» (1996), «О времени, о судьбах, о себе»
(1998), «В потоке истории» (1999), «Тарих толқынын- 
да» (1999), «Эпицентр мира» (2001), «Стратегия 
трансформации общества и возрождения евразий
ской цивилизации» (2002), «Еуразия журег!нде» 
(орыс жэне казак т!лдер!нде, 2005), «Сындарлы 
он жыл» (2001), «Бэйтерек» (2005), «В стременах 
времени» (2010), т. б. к!таптары жарык керд!. Пре
зидент болып сайлангалы Казахстан Республика- 
СЫ НЫҢ дуние жуз! кауымдастыгына танылып, езге 
елдермен терезес! тен мемлекет болуына, эконо- 
миканын ныгаюына зор улес косып келед!. Бул 
кезен !ш!нде елд!ң Нег!зг! Заны -  Конституция 
кабылданды; казак т!л! мемлекетт!к мэртебе алды; 
улттык валюта -  тенге ем!рге келд!; улттык салт- 
дэстур кен канат жайды; Казакстанды мекенде- 
ген улттар мен улыстардың тенд!г!, азаматтык ку- 
кыгы зан жуз!нде бек!т!лд!.2010 ж. Казахстан Рес- 
публикасынын ЕКЫҮ-га терагалык ету! -Н-тың ха- 
лыкаралык !р! беделге ие болуынын жем!с!. Н. ту- 
ган халкынын рухани жагынан жаңгырып, кайта 
тулеу!не, ес!п-еркендеу!не унем! кен!л аударып ке
лед!. Э-т!н 100 жылдык мерейтойына байланысты 
1997 жыдды «Эуезов жылы» деп жариялады, бул 
мерекен! ЮНЕСКО көлемінде етк!зуге т!келей ат- 
салысты. «Абай» журналының сауалдарына кай- 
тарган жауабында уакыт пен заманның «катан 
сурыптауында сынын бермейт!н, урпак талкысына 
тетеп беретін улкен тулгалар, улы окигалар» ката- 
рында Ә-т!ң жеке басы мен шьгармаларын мысал- 
га келтір!п, тугае алганда, Ә. ем!р! -  енеге, оның 
каламгерл!к карымы, атап айтканда, ем!рге терец 
ун!лу!, когамдык урд!ст!н мэн!н шыгармашылык- 
пен жан-жакты зерделеу!, нэш!не келт!ре бейне- 
леу!, гылымдагы жолы: гылыми дерект!н тужыры-

Н. Ә. Назарбаев 
Эуезов муражайы 
кызметкерлер! мен 

куры/ьешьшары 
ортасыноа. 

Аутзаты. 1997.



мына бойлай үңілетін, диалектикалық тұрғыдан 
тұтас әрі сан қырынан қарайтын сұңғылалығы, Те
рек пайымы, міне, осының бәрі таптырмайтын 
тағылым. Тұжыра айтқаңда, ыждаһат, зейін бол- 
са, ояу көкірек болса, Ә-тің шығармашылық жолы, 
ғылыми қызметі -  өз алдына улкен мектеп екенін 
еске салды («Егемен Қазақстан», 1997, 18 қыркүй- 
ек), 1997 ж. 27 қыркүйекте Алматыда, Республика 
сарайыңда кемеңгер жазушының туғанына 100 жыл 
толуына арналған салтанатты мәжілісті сөз сөйлеп 
ашты. Халқының асқақ мүраттары жолында бой- 
ындағы бар жақсысын: күллі ғүмырын, дарын қу- 
атын, терең танымын, білімі мен білігін аямай жүм- 
сап, рухани үстаз атанған Ә-тің «Абай жолы» эпо- 
пеясын қолыңа алған сайын, оның әр жолын оқы- 
ған сайын көкірегіңде өз елің үшін, өз халқың үшін 
мақтаныш сезімі оянады. Мүхтардың кемеңгер- 
лігіне де, көрегендігіне де тәнті боласың, өзіміздің 
алуан қырлы төлтума мәдениетімізді әлемдік 
өркениеттің бөлігіне ажырағысыз балап, «жоқ, ме- 
нің халқым ешкімнен де кем емес, менің халқым -  
ұлы халық» деген жүрекжарды сөзіне тебіренесің 
дей келіп: «Бүгінгі қазақтың да Мұхаң шығарма- 
шылығы мен өмірінен алатын тағылымы аз емес. 
Алаш басшылары мен Ә-тің аңсап, жете алмай 
кеткен бүгінгі тәуелсіздігімізді ардақтай біліп, оны 
қорғап, сақтай білу; екіншіден, Мұхаңды қуғын- 
ға, сургінге қиғаңдар өз ішімізден шыққанын еш 
уақьпта ұмьгтпайық. Ел бірлігін сақтап, араңдату- 
шы мен алауыздарды тоқтата білуіміз керек. Бүл 
болашақта ел болуымыз үшін керек. Үшіншіден, 
қолына калам устаған зиялы қауым Мүхаң шығар- 
машылығынан нәр алып, Мүхаңдай халқы мен Отан 
апдыңдағы жауапкершіліктен таймауы тиіс, өз елі 
мен халқының болашағына қызмет істеуі керек» 
деп түйіндеді пікірін.

М. Қүл-Мүхаһмед.
НАЗАРБЕКУЛЫ Сайын (1941 ж. т.), қүрылысшы- 
сәулетші, ақын. Маңғыстау өңіріндегі көптеген та- 
рихи ескерткіштерді, ақындар мен батырлар ке- 
сенелерін салуға қатысты. Бұрынғы Семей облы- 
сыңцағы «Абай -  Шәкәрім» мемориалдық кесене- 
сін тұрғызуға жетекшілік етіп, бас қүрылысшысы 
болцы. Ә-тің 100 жылдық мерейтойы карсаңыңда 
Бөрілі ауылында оның әке-шешесі Омархан мен 
Нұржамалдың кесенесін салуға басшылық жаса- 
ды. Кесене Маңғыстаудың ақ тасынан қиюласты- 
рып қаланып, сыртқы беттері сәулеттік өнер дәс- 
түрінің маңғыстаулық шеберлер қалыптастырған 
үздік улгісімен қашалып орындалды. 
«НАЗУГУМ», үйғырдың тұңғыш операсы. Музы- 
касын Қ. Қожамияров жазған. Бас кейіпкер Назу- 
гум елін, жерін, сүйген патриот қыз ретіңде өз ота- 
нының бостандығы жолында басын қатерге бай- 
лап, ерліктің символына айналады. Оқиға 19 ғасыр- 
дың 1-жартысында болған. 1956 ж, мамыр-мау- 
сым айларында Мәдениет министрлігінің сарап- 
тау комиссиясы спектакльдері талқылаған кезде 
М, Әуезов операның музыкасы ұнайтынын, шы- 
ғарманың увертюрасы, хор, Назугумнің партиясы 
жанға жайлы эсер ететінін айтқан, сондай-ақ бірлі- 
жарым кемістіктерін де ортаға салған. «М. О. 
Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежіресі», 
1997, 629-630-беттер).
НАЗЫМ ХИКМЕТ Ран (1902-1963), түрік жазушы- 
сы, ақын, қоғам қайраткері. Әр кітабы шыққан сай
ын түрмеге қамалды. 1938 ж. 28 жылға сотталды, 
17 жыл өмірі түрік түрмесінде өтті. Түрмеде оты- 
рып «Адам панорамасы» тарихи дастанын, «Турме-
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М. Әуезов пен Н. Хикмет. Азия 
және Африка едцері 

жазушыларының конференциясы 
күндері. Ташкент. 1958.

ден жазылған хат- 
тар» өлеңдер циклін,
«Махаббат туралы 
аңыз», «Жүсіп-Зы- 
лиқа» пьесаларын 
жазды. 1950 ж. түр- 
меден босанды.
1951 ж. екінші отаны 
-  КСРО-ға келді.
«Түркия туралы әң- 
гіме» (1952), «Ғажай- 
ып жан» (1955),
«Иван Иванович бар 
ма еді, жоқ па еді?» 
т. б. еңбектері ду- 
ниеге келді. Көпте- 
ген фильмдер сце- 
нарийінің авторы.
Оның пьесалары 
мазмуны бойынша 
балеттер қойылды.
БІрнеше туындыла- 
ры қазақ тіліне ауда-
рылды, «Фархад-Шырын» пьесасы қазақ сахна- 
сында қойылды. Ә-пен тьғыз достық-жолдастық, 
шығармашылық қатынаста болып, кызмет бабы- 
мен жиі-жиі кездесіп, сұхбаттасып жүрген. Қазақ 
жазушысы 60 жасқа толғаңда «туысқан қазақ хал- 
қының ұлы перзентін» қуттықтап жеделхат жіберген 
(«Қазақ әдебиеті», 1957, 28 қыркүйек), Ә. «Мәлік 
Ғабдуллинге жауап хатында» өлең ұйқасы жайын- 
да өзінің ойларын айта келіп, «сөйлеу интонация- 
сына құрылған «ақ өлең» (белый стих) үлгісін де 
еске алу шарт. Бүл ретте Пабло Неруда, Назым 
Хикмет тәжірибелерін» этап өтсе, «Жыл келгендей 
жаңалық сеземіз» макаласында дүние жүзіндегі 
бейбітшілік үшін алысып жүрген революциялық са- 
надағы ақындардың бірі -  Назым Хикметтің «үза- 
ғырақ жазатыны бар, бірақ олар соны, тың, терең 
ойлы келеді. Ой болмаса, шығарма терең қасиетті 
болмайды» деп жазды. Ертегілік тақырыптан да, 
эпостык тақырыптан да аса көркем, аса қонымды 
реалистік пьеса жазуға болатынын, оның мысалы 
ретінде Н. Х-тің «Махаббат туралы аңыз» атты пье- 
сасын атап өтіп, көркем әдебиет пен өмір шын- 
дьгы терең байланысып, үштасып жатпаса, нағыз 
шығарма тумайтынын ескерткен («Реалистік дра
ма жолында»).

Н. Ақбай.
«НАМЫС ГВАРДИЯСЫ», жазушының драмасы. 
Ә. Әбішөвпен бірлесіп жазған. 1942 ж, 29 қараша- 
да «Социалистік Казахстан» газетінде режиссер 
М. И. Гольдблат спектакльдің небәрі бес апта 
ішінде дайындалғанын жазды. Пьесадағы бата
льон командир! Бақытжан Намысүлы -  аса күрделі 
образ, ол -  қынаптан суырылған кылыштай өткір 
командир, мінезі өзінің туған даласы іспеттес: 
бірде бүрк-сарк борандай ак түтек, бірде Арқа 
самалындай ақ желең, еңді бірде түйілген бұлттай 
ашулы, -  қырық қырлы нар кеуде азамат бір. Бүл 
каһарманды сахнаға шығарғанда ерекше ысқаяқ 
шеберлік керек, әйтпесе батырдың орнына дара- 
қыны, жалынды өрт жанның орнына қүр айқайшы- 
ны бейнелеуге түсіп кету оп-оңай. Намысұлы об- 
разын дүрыс бейнелеуге бет алған. Өз міндетін 
акыра сөйлеу мен таре ашу әуенінде қарабайыр
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түсінбей, пьеса шындығына тереңдеп, бойлап, 
бағдарлап салиқалы оймен келгеңцігі шу дегеннен- 
ақ көрінеді. Жаудың өлім тырнақты қамау-қоршау- 
ын бузьіп-жарып келіп, генерал Панфилов аддында 
турған сәтін алыңыз. Қолымен істегенін мойнымен 
көтеретін өр мінез ажарын танисыз. Генерал Пан
филов пен аға лейтенант Намысұлы арасындағы 
і^атынас арқылы көп сырлар шеті ашылады. Бүл 
арадан орыс-қазақ халықтарының қан майданда 
түтаса түскен достығын, білікті қолбасшының әске- 
ри жас кадрларды тәрбиелеудегі ұстаздық бетін, 
әкедей қамқор жанның ақ жүрегін, батыр ата, қай- 
сар ініні көресіз. Түрлі үлт өкіддерінің бейнесін беру 
-  бүл пьесаның және бір улкен қиыңдығы. Намыс- 
үлына, я Ғалиевқа келген жолмен Панфиловқа, я 
болмаса фашист генералы Фогельге келуге бол- 
майды. Әрқайсысына әр түрлі кілт керек. Үлттық 
образ жасау шеберлігі осы арада қажет-ақ. Күлкіге 
қарқ қылган Қайсар Айбаровтың бейнесі. Әу баста 
командирдің бетіне салық қылғандай, жарып ай- 
тып салатын Қайсар әскери тәртіпке онша көңцік- 
пеген, солдат шинелін киіп, қару аркалап журсе де, 
ауыл арасының қызжақпас көгенкөзінің бірі сияқ- 
ты эсер халдырады. Бүл алғашқы эсер, оңғак. эсер. 
‘<Н. Г.» пьесасына өзек болған адамдар, басты 
ок,иғалар әйгілі 8-гвардияның өмірінен алынған. 
Драманың үзінділері «Социалистік Қазақстан» 
газетінің 1942жылғы27, 29қыркүйектегі, 4, бқазан- 
дағы сандарында, «Жүлдыз» журналының 1966 
жылғы 4-нөмірінде басылды. Пьеса толық күйінде 
Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағының 11-кіта- 
бында жарияланды (1982).

Р. Нүрғали.
НАРМАНБЕТ Орманбетүлы (1860-1918), ақын. 
Абайдың талантты шэкірті болтан. Заман шыңды- 
ғын, қоғамдағы қайшылықтарды, элеуметтік тең- 
сіздікті жырлаған. «Сахараға қарасаң», «Тіленші 
берген күн», «Айшаға», «Жамалға», «Даусың капай 
асыл-ды», «Сарыарқа» т. б. өленшері бар. Өлеңдері 
1939 ж. “Нармамбеттің өлеңдері» деген атпен кітап 
болып шықты. Мұхаң Н-ті алғаш рет 1922 ж. Таш- 
кентте шыққан «Шолпан» журналында басылған 
«Қазақ эдебиетінің қазіргі дэуірі» деген мақала- 
сында атады. «Әдебиет тарихы» оқулығының «Зар 
заман ақындары» тарауында Н. шығармашылығы- 
на арнайы тоқтапған. Ә. зар заман ақыңдары шы- 
ғармашылығын Махамбеттен бастап Шортанбай, 
Мұрат, Алтынсариңдергеток,талып, Абайментұстас 
өмір сүрген зар заман поэзиясы екілдеріне Н-ті 
жаткызған. Н-тің «... зар заманның барлык бағыт- 
максатын үғып отырса да... акын жүрегі бұл күнге 
солардан ырза емес, соларша күсалатып, кайғы- 
рып, шерленгенін» айткан. «Соңдыктан зар заман 
дәуіріне «Сарыарка» деген өлеңмен қош-кош ай- 
тады. Зар күйінің акырғы толғауы мен акырғы 
ырғағы осы өлеңмен келіп бітеді» деп, зар заман 
поэзиясындағы Н-тің орнын керсетіп берген.

Қ. Ергөбеков.
НАРЫМБЕТОВ Әбдіжамит Қуанүлы (1928 ж. т.), 
эдебиет зерттеуші. Филология ғылымының докто- 
ры (1974). Үзак жылғы еңбектерінің нәтижесінде 
«Қазак эдебиеті» атты 4 томдык библиография- 
лык көрсеткіш шығарды (1970-1997). Осы көрсет- 
кіштің 3-томы Ә-тің 100 жыддык мерейтойына ар- 
налды Кітапта үлы жазушының ғылыми-зерттеу 
еңбектері мен шығармашылығына арналған әде-

биеттер түгел камтылған. 1994 ж. жарык көрген 
«Қазакстан Жазушылар одағына -  60 жыл» атты 
кітабында Ә-тің өмірі мен шығармашылығына 
катысты деректер кең камтылған. Ә-ке арналған 
библиографиялык көрсеткіштерді ғылыми талдау- 
дан еткізіп, «Библиография болашағы» атты ма
кала жазды («Егемен Қазакстан», 1997, 7 казан). 
НАСОНОВ Михаил Григорьевич (1899-1952), ре
жиссер, педагог. Қазакстанның еңбек сіңірген 
артисі (1936). Қазак театрының дамуына елеулі 
үлес косып, оның кэсіби тұр>ғьщан калыптасуына 
мол еңбек сіңірді. Спектакль дайындығын студия- 
лык эдіспен жургізіп, актер шеберлігін арттыру- 
дың, рөлде ойнау тэсілдерін үйретті. Алғашкы 
режиссерлік еңбегі Ә-тің «Еңлік -  Кебек» трагедия- 
сын коюдан бастады (1933). Ә-пен тығыз шығар- 
малык байланыста болып, казак актерлерінің 
өсуіне үнемі көңіл бөлді. Мүнан кейінгі жылдары 
Ә-тің «Тас түлегі» (1935) мен «Шекарасын» (1938), 
Ә. пен Ә. Тәжібаевтың «Ак кайыңын» (1939) сах- 
наға шығарды. Ол Ә-тің кеңесімен казак сахнасы- 
на орыс драматургиясының озык үлгілерін кой- 
ып, үлттык театрдың репертуарлык һәм көркемдік 
аукымын кеңейтуге күш салды. Ол койған спек- 
такльдерде бұрынғы этнографиялык дәлділіктен 
гөрі, көркемдік һэм тұрмыстык шыңдыктың тұтас- 
тығына, сахнада ұлттык ерекшеліктердің ашылу- 
ына ерекше көңіл бөлді. Актерлердің өз рөлдерінің 
эдеби негізін талдап-тусінуін, психологиялык тол- 
ғаныстарға баруын басты шығармалык максат етіп 
койды. Мүның бэрі театрдың эдебиет бөлімінің 
меңгерушісі Ә-пен шығармалык ынтымакта бо- 
луының эсері еді. 1941-44 ж. Шымкент драма те- 
атрында Ә-тің «Сын сағатта», С. Мүкановтың «Же
ню жыры» пьесаларын, А. Н. Островскийдің «Мы- 
сыкка күнде той бола бермес» комедиясын сах- 
наға шығарды. «Тамаша табыс» деген макдласын- 
да Ә-тің «Түнгі сарын» трагедиясының алғашкы 
койылымдарының зор табыспен өткенін жазған 
(«Қазак эдебиеті», 1937, 15 наурыз). Ә. «Казак сах- 
насындағы аударма пьесалар» атты макаласында: 
«Аударма пьесаларды мәдениетті орыс режиссе- 
ріне койғызып, сол аркылы коллективті окыта өсіру 
-  ең дұрыс, ең кажет жол екенін Боров, Насонов 
жолдастардың еңбектері эбден таньпты» деп, эділ 
бағасын берген.

Б. Қундакбайу/ы.
НАУАИ Низамеддин Мир Әлішер, Ә л і ш е р  
На у а и  (1441-1501), өзбектіңойшыл ақыны, мем- 
лекет кайраткері. Шығармаларын шағатай, парсы 
тілдерінде жазған. Туындыларында әлеуметтік 
кайшылыктарды, еңбек пен ерлікті, туған жерге 
деген сүйіспеншілікті, шынайы махаббатты, әділ- 
дік пен адамгершілікті жырлайды. Ә. эзінің «СССР 
халыктары әдебиеттерінің өркендеуі» деп атала- 
тын зерттеуінде Н-ды өзбек халкының үлы акыны, 
әрі суретші, әрі энші, эрі күйші ретінде жоғары 
бағалап, ертеден келе жаткан көне сюжетті жаңа- 
ша көркем жырлағанын, парсы тілін колданбай, 
жаңа эдебиет тілін тудырғанын, сөйтіп күллі түркі 
тілдер халыктардың эдебиеті мен мэдениетінің 
өсіп-өркендеуіне игі эсер еткенін атап көрсеткен. 
Шынында Н. өз шьғармалары аркылы Орта Азия- 
да эдебиет тарихының жаңа дэуірін бастады, адам 
баласына ағартушылык, гуманистік идеяларды, 
ортакізгілікті ғибратетті, насихаттады. Н-дыңөмірі 
мен шығармашылығына байланысты «Әлішер 
Науаи», «Науаи тірі«, «Акынның өзбвк өнеріндеп 
бейнесі» деген арнайы ғылыми макалаларын жаз-



ды. Ал «Абай (Ибрагим) Құнанбайұлы (1845-1904)» 
атты монографиясыңда Абай жас шағыңда біраз 
өлеңдерін («Иузи-раушан», «Фзули, Шәмси», 
«Әлифби»т. б.) Н-діңөлеңөлшеміне, әсіресеғазал- 
дарына еліктегенін, онда да терең толғамай, сырт 
көріністерін, өрнектерін ғана алғанын сөз еткен.

Р. Бердібай.
«НАУАИ ТІРІ» ( « Ж и в о й  Навои») ,  жазушының 
мақаласы. «Казахстанская правда» газетінің 1948 
жылғы 15 мамырдағы санында жарияланған. 
Кейінгі басылымдарға енбеген. Қолжазбасы сақ- 
талмаған. Қазақ тілінде «Ақынның өзбек өнерін- 
дегі бейнесі» деген атпен «Социалистік Қазақстан» 
газетінде 1945 ж. 15 мамырда жарық көрген. Екі 
мақаланың арасында едәуір айырмашылықтар 
бар. Шығыстың улы ақыны Әлішер Науаидің 500 
жылдық мерейтойы 1948 ж. кеңінен атап өтілді. 
Ақынның таңдамалы шығармаларының қазақ 
тіліндегі басылымына Ә. алғы сөз жазып, бірнеше 
мақалалар жариялаған. Ол мақалалары бірін-бірі 
қайталамайды. Бул мақаласында автор оның 
ақын, философ, мемлекет қайраткері ретінде мол 
мұра қалдырумен қатар, өнер-ғылым, мәдениеттің 
турлі салаларының үздік өкілдерінің өсіп-өркен- 
деуіне де жағдай тудырып, жәрдемші болғанды- 
ғын таратып тусіңдіреді. Науаидың өміріне, зама- 
нына, ұлы еңбектеріне арналып шыққан шығарма- 
лардың ішіңдегі шоқтығы биігі 1946 ж. 1-дәрежелі 
Сталиндік сыйлыққа ие болтан талактты жазушы, 
білгір талым Айбектің «Науаи» романына кең тоқ- 
талады. Романда жазушы өзбек тарихындаты Ге- 
рат мәдениетінің дәуірін кең ашып суреттеп, оку- 
шыта мол білім, қонымды әсер-сезім беретіндігін, 
Әлішер заманының барлық котамдық болмыс- 
бітімін, қатпар қайшылықтарын терең ашып көр- 
сететіндітін өте жотары баталайды.

К. Сыздьков.
НАУРЫЗБАЕВ Хакімжан Есмақанұлы (1925-2009.), 
мусінші. Қазақстанның халық суретшісі (1969). Қаз- 
КСР Мемлекеттік сыйлытының лауреаты (1970). 
Қазақстанның еңбек сіңіртен өнер қайраткері
(1960). Іргелі ескерткіштер мен портреттік мүсіннің 
майталман шебері. Ә-тің кеңесі бойынша, Абай- 
дың ескерткішін жасады. Жазушының көзі тірісін- 
де узақ әңгімелесіп, жүріс-тұрысын, мінезін, бет- 
бейнесін жадында жақсы сақтап қалуының 
нәтижесінде «Мұхтар Әуезовтің портреті» мүсіні 
сәтті шықты. Мұңдаты ойлы да қуатты талант иесінің 
бейнесі еріксіз байлап алады. Жазушының мұра- 
жай-уйіңдеті қорда сақталтан бұл мүсіні Шымкент 
қаласындаты М. Әуезов атындаты туманитарлық 
университеттің дәлізінде қойылтан.

А. Қуаньяпбаев.
НАУРЫЗ ӨЛЕҢДЕРІ, қазақтың турмыс-салт 
жыры. Ә. өзінің «Әдебиет тарихы» деген еңбегінде 
наурыздың күншытыс халқының көбінде әсіресе, 
көшпенді туріктер арасында ең қадірлі, еңұлы мей- 
рам екені, қалың елдің өмірлік мүдделерімен ты- 
тыз байланыстылыты айтылады. Бұл мейрамның 
түп-төркіні мен мақсаты қыс кетіп, кун шырайы 
тузелтен кезде құдай ел тіршілігіне кеңшілік әке- 
леді деп есептеледі. Сондықтан жазтытұрым, нау- 
рыздың кірген күні -  жаңалық куні. Ескі ауыртпа- 
лықтың барлыты қыспен бірге кетіп, енді жаңа үміт, 
жаңа тіршілік есігі ашылады. Алты ай қыс қабатын 
түйіп, әлденете сотары белгісіз болып келтен 
тәңірідей иесінің иген кунінде ел де атысқан қой- 
дай жамырасып, көрден шыққандай жылап, кө- 
рісіп, қуанышты келешекке уміт артып, бас қоса-
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тын. Автор наурызта байланысты натыз мейрамта 
арналтан өлеңнің тым аз сақталтанын айта келіп: 
«Үлыс куні қазан толса, ол жылы ақ мол болар, ұлы 
кісіден бата алсаң, сонда олжалы жол болар» де
тей өлең жолдарын мысалта келтіреді де, қазірті 
наурыз жайындаты өлең-жырлар кебінесе амаңда- 
су-көрісу түрінде сақталтанын, бірақ наурыз 
мерекесінің арты замаңда шыққанын еске салады.

Р. Бердібай.
НАУРЫЗБАЕВ Бисентали (1918 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші. Филология тылымының докторы (1974). 
Еңбектері қазақ әдебиеті тарихына арналтан. 
Ә-тің 75 жасқа толуына арнап «Талант тұңтиыты» 
(«Коммунистік еңбек», 1972, 28 қыркүйек), 80 жыл- 
дық мерейтойына орай «Кенеулі талант, кемел 
суреткер» («Казахстан мектебі», 1977, №9) және 
90 жылдытына байланысты «Халықтар достыты- 
ның жаршысы» («Еңбек таңы», 1987, №9) мақапа- 
ларын жариялады.
НАУРЫЗБАЙ Қасымов (1822-1847), батыр, қол- 
басшы. Үлт-азаттық қозталысының көрнекті өкілі. 
Кенесары Қасымовтың інісі. Жас кезінен әкесі 
Қасымның жорықтарына қатысқан. Үрыста ерен 
ерлігімен, батылдытымен кезге түсіп, аты шық- 
қан. Батырлытымен коса зор өнер иесі, әнші бол
тан. Нысанбай ақын «Кенесары-Наурызбай» дас- 
танын жазтан. Ә. «Әдебиет ескіліһн жинаушылар- 
ға» деген макаласында Н-дың Тілеуқабақ кызы- 
мен айтысын жазып алып, әдебиет оқулытына 
енгізуді, сейтіп оқу орындарыңда оқытуды ұсына- 
ды. Ал «Әдебиет тарихы» атты монографиясында 
«Кенесары-Наурызбай» жырына жан-жакты тал- 
дау жасап, бұл жыр туралы кейінгі талай ақын түрлі 
елең шытарса да, дәл Нысанбай жеткен еріске 
жеткен жок деп, әділ батасын берген. «Абай жолы» 
эпопеясында Н-ды кепті сорлатқан, бүлікші со- 
дыр деп, Кызыл империяның идеологиясынан аса 
алмай, амалсыздан айтқан («Коршауда» тарауы»).

Р. Бердібай.
НӘЗИРА, туркі әдебиетінде орта тасырларда туып 
дамытан әдеби тәсіл. Әсіресе 13-14 тасырлардаты 
Алтын Орда ақын-жазушыларының каламынан шық- 
қан көркем туындылардың түгелге жуыты Н. 
тәсілімен жазылтан. Негізгі мақсаты -  белгілі бір 
ақынның шытармасына екінші бір акынның «жау- 
ап» беруі. Бұл орайда бастапқы туыңдының сюжеті, 
кейіпкерлері, елең ыртаты, уйқасы т. б. сақталады. 
Н. туралы Мұхаң 7. Ізтілеуовтің «Рустем -  Дастан» 
кітабының алты сөзінде (1961): «Шытыста бір клас
сик жырлатан тақырыпты келесі буында таты бір 
ақын қайталап әңгіме ететін, тың дастаңцар шыта- 
ратын дәстүр» бар екенін айта келіп, оның «еш 
уакытта аударма деп танылуы керек еместігін» 
дәйектейді. Рустемнің жайы жалтыз Фирдаусиден 
тана басталмай, ол турасындаты көне аңыз-әң- 
гімелердің Фирдаусиден бұрын да көп жайылтан- 
дытын» айтады. «Әдебиет тарихы» кітабында улы 
жазушы Н-ны «қыдырма әңгімелер» деп ататан.

А Қьраубаева.
НӘЖМИ ( Н ә ж м е т д и н о в )  Кауи Ғибатулы 
(1901-1957), татар ақыны, жазушы, қотам қайрат- 
кері. КСРО Мемлекеттік сыйлытының лауреаты
(1951). Шытармаларында ұжымдастыру кезеңі, 
азамат сотысы, Отан сотысы, заман тынысы, қа- 
жырлы еңбек бейнеленді. «Көктем желі» романы 
казак тілінде аударыдды (1951, 1952). Ә-пен бірне-
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ше рет кездесіп, аралас-құралас болған. Бапасы 
Таңсық Нәжметдиновтің жеке мұрағатында қазақ- 
татар әдебиетінің байланысына қатысты көптеген 
материал бар. Ә. «СССРхалыктарыәдебиеттерінің 
өркендеуі» атты еңбегінде Н-дің «революциядан 
бұрын ұлттық жұмысшы табының туып, қалыптас- 
қан жайын баяндайтын елеулі шығармалар» жаз- 
ғанын сипаттай келіп, «Көктем желі» атты романын 
осындай туындыға жатқызады.
НЕГИМОВ Серік (1948 ж.т ), әдебиет зерттеуші. 
Филология ғылымының докторы (1992), профес
сор (1993). Халық ауыз әдебиеті өкілдерінің шы- 
ғармашылығы, әдебиет теориясының мәселелері, 
жалпы әдебиет тарихы туралы 300-ден астам ғылы- 
ми-зерттеу еңбек, мақала жариялады. «Әсем ыр- 
ғақтар» мақаласыңда Ә. прозасының әуендік-син- 
таксистік құрылымына к,атысты тың ойлар айтты. 
Мысалы, жазушы проза мен поэзияны табиғи түрде 
тоғыстырып, прозалық шығармаларында елеңнің 
уйқасты, ырғақты кестесі, поэзиялық тәртіп-тузіліс, 
симметриялык., пропорциялық қурылыс, ундестік 
пен уйлестік, синтаксистік жағынан үйлесімді ке- 
луіне қатты назар аударған деген {«Мухтар Әуезов 
таглыім», А., 1997, 47-бет) «Шындық пен шығар- 
ма» атты мақаласыңда «Абай жолы» роман-эпопея- 
сының кейіпкерлері жайында жүйелі талдаулар 
жасалған («Егемен Қазақстан», 1997, 12 ақпан). 
НЕКРАСОВ Николай Алексеевич (1821-1878), 
орыс ақыны. «Русьте кім жақсы турады?», «Атай», 
«Орыс әйелдері» поэмаларын жазды. А. С. Пуш
кин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гогольдің реалистік 
дәстурін дамьпты. Бірінші рет оның «Қызыл шұнақ 
аяз» поэмасы қазақ тіліне 1939 ж. аударылды. 
Муқаң Н-тың Абайға, қазақ поэзиясына еткен 
әсерін өзінің зерттеулерінде үнемі еске алып отыр- 
ды. «Абайдың өзіндік-адамдық, әлеуметтік тура- 
шыл және шыншыл бітімі оған жалғыз ғана жалта- 
рып айтқан мысалдарды місе қылғызбас еді. Сол 
себепті ол Лермонтов улгісіңде немесе Некрасов, 
Салтыков-Щедрин дәстурінде толғады» дегенді 
зерттеулеріңде айтса («Уақьп' және әдебиет», 1959, 
168-бет), «Абай жолы» эпопеясында Н-ты Абай 
ойларымен байланыстыра, ұштастыра сез етеді. 
Шуйгінсу мен Әзбергенде Тәкежан, Әзімбайдың 
қорлығын көрген Исаның қайғылы оқиғасына ар- 
нап жазған Дәрмен дастанын тыңдаған Абай: «Не
красов, мынау Некрасов уні ғой. Орыс калқының 
шын зары мен арманды жанын танытқан Некрасов 
кекейімнен кетпей отыр. Бұны мен тапқан жоқ ем. 
Өзім таппасам, жетпесем -  соған жетуші, табушы 
болса деуші ем. Жолың болсын, бауырым Дер- 
мен!» дегенді айтқыздырады. Ал Ә. өзінің «Некра
сов өмірі» («Некрасов») т. б. мақалаларында, 
«Абай (Ибраһим) Құнанбайулы (1845-1904)» де
ген монографиясында Н. шығармаларының мән- 
маңызына кеңінен тоқталады.

Т. Турганбаев.
«НЕКРАСОВТЫҢ ӨМІРІ (1821-1878)», жазушының 
мақаласы. 1933 ж. орта, орталау мектептің 7-сы- 
ныбына арнап жазылған «XIX ғасыр мен XX ғасыр 
басыңдағы казак әдебиетінің оқу кұралы» атты кі- 
таптажарыккөрді (58-66-беттер). Будан кейін «Әде- 
биет хрестоматиясыңда» басыдды (1937-1938). 1933 
жылғы макала «Некрасовтың өмірі» деп аталып, 
«Некрасовтың акындығы», «Некрасовтың коғам- 
дык идеаддары», «Некрасовтың көркем шеберлігі».

«Замандастарының Некрасов шығармаларына 
кезкарасы», «Некрасов шығармаларының 
теңкерісшіл мәні», «Ленин Некрасов туралы» деген 
такырыпшаларға бөлінген. 1937 жылғы хрестома- 
тияда өмірі және «Ленин Некрасов туралы», «Шой- 
ын жол» поэмасының үзіндісі, 1938 жылғы басы- 
лымда тек емірі туралы жене «Темір жол» поэма- 
сының үзіндісі берілген. Ә,: «Шынында Некрасов- 
тың акындығы өте кең. Ол заманындағы кала 
турмысын, әсіресе басқа калалардан ертерек капи- 
тализмге ауа бастаған Петербор тұрмысын, оның 
ағыл-тегіл байлығы мен ыңыршағы айналған 
кедейлігін, шенеуніктердің озбыр зорлығы мен 
еңбекшілердің корғаусыздьгын толык суреттеген» 
деп, акынның шеберлік, көркемдіктегі жетістікте- 
рімен катар саяси бағыт, устанымдарына көбірек 
назар аударды. Азаматтыкты бәрінен жоғары кой- 
ған. Н. поэмаларында әлеуметтік топтың адамда- 
рын, көбінше кара шаруаларды суреттеді, осы са- 
лалардағы шығармаларын, жалпы ойын бәрінен де 
артык түсінген Чернышевский болды. Оның орыс 
әдебиетінің еркеңцеуіне тигізген әсері өлшеусіз еді, 
фольклорды кеңінен пайдаланып, шығармаларын 
нағыз халык тілінде жазды, бұларға поэзияның 
барлык формаларын колданды. т. Әюм.

HEMIC ӘДЕБИЕТІ. Жас кезінен дуниежүзілік клас- 
сикалык әдебиеттен еркін сусыңцаған Ә. санғасыр- 
лык тарихы бар неміс әдебиетін назардан тыс кал- 
дырған емес, Керкем шығармалары мен зерттеу 
еңбектерінде, студенттерге арналған лекцияла- 
рында ол әрдайым Гете, Шиллер, Гейне есімдерін 
атап, неміс халқының улттык даналарын тілге тиек 
еткен, рухына бас иген. Жазушы Альфред Курел- 
ла, шығыстанушы, ақын, профессор Эрих Мюл- 
лермен, баспагерлер Ноак және Кошутпен шығар- 
машылык карым-катынаста болып, хат жазысып 
турған. 1960 ж. ГДР-дің «Культур уңд Фортшрит» 
(«Мәдениет және прогресс») баспасынан шыккан 
«Алтын отау» атты казактың дастандары мен 
ертегілері жинағына ғылыми жетекшілік жасаған. 
Бул кітап казак акындары мен Ә-ке арналды. Неміс 
әдебиетшілері, сыншылары, баспагерлері Ә-тің 
жазушылык өнеріне, талантына ерекше мән беріп, 
шығармаларын неміс окырмандарына жан-жак- 
ты таныстыруды үлкен максат туткан. Мәселен, 
1958 ж. Берлиннің «Культур унд Фортшрит» баспа
сынан «Абай жолы» романының 1-кітабы «Таң ал- 
дында», 1961 ж. 2-кітабы «Жылдар мен күндер 
өткен соң» деген атпен неміс тілінде жарык көрді. 
Екеуін де Хильда Ангарова аударған. Екі роман да 
СОЛ кездегі Германия, Аустрия сыншыларының 
назарына ілікті, Мысалы, Н. Кай «Зонтаг» газетіңде 
(4.6.1959) «Ленин сыйлыгымен марапатталған», 
Г. Кремпиен «Дер библиотекар» («Кітапханашы») 
журналында (1958, № 12) «Эуезов Мұхтардың «Таң 
алдында» романы» жене «Мухтар Әуезовтің «Жыл
дар мен кундер еткен соң» романы» (1962, N=11),
В. Баум «Зонтаг» газетінде (1962, №20) «М. Эуе
зов. «Жылдар мен кундер еткен сок», Е. Зиберт 
«Юнге Вельт» газетінде (1958, 23, 24.08) «Так ал
дында», аты-жөні керсетілмеген бір автордың 
швейцариялык «Форвертс» газетінде (1958, 12.09.) 
«Абай» романынык бірінші кітабына рецензияла- 
ры шығып жатты. «Абай» романы тігтгі неміс тіліне 
аударылмай жатып-ак, неміс сыншыларынык біраз 
макалаларына аркау болды. Профессор Эрих 
Мюллер «Зонтаг» газетінде (29.09.1957) «Мухтар 
Эуезов», Альфред Курелла «Тэглихе Рукдшау» га-



зетінде (15.12.1954) «Азия жүрегінің тағдыры», 
Т. С. (бүркеншік ат) аустриялық «Бер унд Циль» 
журналында (1955, №1) «Мұхтар Әуезов. «Абай» 
атты мақалалар жариялады. Бәрі де бірауыздан 
Ә-тің заманымыздың заңғар жазушысы екенін 
мойыңдап, шығармаларының Еуропадағы ең уздік 
суреткерлердің туыңдыларымен қатар түрғанын, 
қазақ халқының тарихын, өнері мен салт-санасын 
букіл дүние жүзіне таныстыру арқылы адамзат 
өркениетіне зор үлес қосқанын мақтаныш сезім- 
мен жазды. Мысалы, Эрих Мюллер жазушы және 
драматург есебінде Мұхтар Әуезов «Абай» сынды 
романымен біздің елімізде мызғымас орда қалап 
берді. Ол біздерді, немістерді, туыстасып, жақын- 
дасуға хақымыз бар халықпен таныстырды деді. 
Аудармашы, сыншы, публицист Альфред Курелла 
«Абай» романы жайындағы пікірін өрнектей келіп, 
қажыр-қайраты, ынтықтығы, мінез қақтығысы 
Шекспир деңгейінде десем, артық айтқан емес! 
Заманның келбет-бейнесін дәл мұндай дәрежеде 
ешбір ғылыми еңбектен аңғарып, сезіну мүмкін 
емес. Ал поэзиялық қуаты қаңдай десеңізші! Про
за турінде жазылған екі қалың кітаптан бірде-бір 
қарабайыр прозалық сөйлем кездестіре алмай- 
сыз дейді. 1956 ж. қаңтар айында К. Федин баста- 
ған бір топ кеңес жазушыларының құрамыңца Ә. 
ГДР каламгерлерінің 4-съезіне қатысты. Сол 
кундері ол ауруханада жатқан Анна Зегерспен ар- 
найы кездесті. Ә-тің өзі мен халқы жайыңда әңгі- 
месін уйып тыңдай отырып, «Абай» романынан 
хабардар Анна Зегерс мынадай ой айтады: «Сіз, 
менің пайымдауымша, езгеше, сирек адамсыз. 
Сіз және сіздің өмірбаяныңыз тарихтың өзіндік 
оқу құралы сияқты екен. Ия, ия. .. Сіз тарихтың 
шежірешісі я куәгері емес, өзіңіз -  тарихсыз. Сіз- 
дің тағдырыңыз -  тарих кітабы іспетті». Неміс жа- 
зушысының бул пікірі Ә-ке қатты ұнады, ол кейін 
әр жерде журт алдында сөйлеген сөздеріне, «Дос 
-  Беяел-дос» драмасының идеялық желісіне арқау 
бодцы. Ә. жайында неміс тілінде жазылған орыс, 
қазақ авторларының еңбектері бір тебе. Мысалы, 
«Совьетлитератур» журналында Т. Әлімқұловтың 
«Қазақ өмірінің эпопеясы» (1958, N»8), Н. Смирно- 
ваның «Мүхтар Әуезов. Әдеби портрет» (1964, 
№11), Ы. Дүйсенбаевтың «Мүхтар Әуезов мұра- 
жайы» (А., «Казахстан», 1969, Иоганн Варкентин 
аудармасы), Е. Лизунованың «Бүгінгі советтік Ка
захстан» (1987, №9, 10) журналыңда басылған «Ор- 
тахтых белгісі» атты махалалары -  осыған айғах. 
Ә-тің ауыр хазасына неміс газеттері хатты хай- 
ғырды. О. Браун «Зонтаг» газетінде (1961, 09.07) 
«Казах елі ұлы суреткерін жохтауда» деген азалы 
махаласын жариялады. Ә-тің «Абай» романынан 
басха шьғармалары да неміс охырмандарына та- 
ныс. Әйгілі «Қараш-Қараш» повесі 1964 ж. Берлин- 
нің «Фольк унд Вельт» баспасында «Шың басын- 
дағы атыс» деген атпен Р. Вильновтың аударма- 
сында жарых керді. 1997 ж. осы повесть неміс 
тілінде «Рауан» баспасында жеке кітапша болып 
шыхты. Бұл шығарма туралы «Нойес Дойчланд» 
газеті рецензия жариялап, жылы лебіз білдірді 
(1964, 25.04), 1974 ж. Берлинде «Килы заман» ро
маны «Момындар кетерілісі» атауымен неміс 
тілінде жарияланса, 1979 ж. хазах прозашылары- 
ның «Ах аруана» атты жинағы дүниеге кедді. СІған 
Ә-тің екі әңгімесі -  «Көксерек» (Д. Поммеренке- 
нің аудармасында) және «Жуандых» (аударған Мо- 
ниха Пашинин) енді. Жинахха алғы сөзді 3. Клейн
михель, соңғы сөзді Мұрат Әуезов жазды. Кітап
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соңында авторлар туралы өмірбаяндых деректер 
берілді. Неміс тілінде әр жыддары шыххан энцик- 
лопедиялых сөздіктер мен көрсеткіштерде Ә. жай
ында шолу махалалар унемі жарияланып тұрды. 
Мысалы, 1953 ж. Берлинде жарых көрген «Үлкен 
Советтік энциклопедиясының» 1-томында хазах жа
зушысы туралы мәлімет бар. Сол сияхты 1971 ж. 
Лейпциг халасында шыххан «Шетелдік жазушы- 
лар лексиконында» хазах жазушысының емірбаян 
деректері мен негізгі шығармаларының атаулары 
орын алған. Турік тілінің маманы, Орта Азия 
әдебиетінің білгірі Зигрид Клейнмихель ханым 
Алматыға да бірнеше рет келіп, айлап жатып, хазах 
тілін біршама меңгеріп, Ә-тің емір жолын, 20-30- 
жылдардағы әдеби мұрасын терең зерттеді. 
Нәтижесінде ол жалпы хазах әдебиеті, оның 
ішіндө Ә. шығармашылығы жөнінде соңғы 15-20 
жыл ішінде бірнеше зерттеу махалаларын неміс 
тілінде жария етті. Соның ішінде ең көлемдісі 
1982 ж. жарых көрген «Мұра және мұрагерлер» жи- 
нағындағы «Мухтар Әуезов. «Дос -  Бедел-дос». 
«Бір пьесаның тарихы жайыңда пікір-талас төңіре- 
гінде» атты зерттеуі бар. Муңда Ә-тің негізгі шығар- 
маларына шолу жасалынып, хазах тарихының әр 
турлі кезеңдері сөз болған. Жазушының мазмуны 
мен түрі жағынан соны, философиялых драмасы 
туралы сол кездегі әдеби сыншылардың кереғар 
пікірлері көп келтіріліп, жан-жахты талданған; ав- 
тордың өмірі, шығармашылых жолы, заманы, 
хоғами, мәдени ортасы терең талхыланған. Автор 
«Дос -  Бедел-дос» драмасының хат-хабат идея- 
лых, көркемдік ерекшеліктерін Ә-тің «Хан Кене», 
«Килы заман», «Тунгі сарын», «Еңлік -  Кебек», «Ка
рагез» шығармаларыменуштастыра, уңдестіре ба- 
яндайды. Сыншы Ә. пен хазах әдебиеті жөнінде 
1930-1950 ж. жарых көрген хітаптар мен зерттеу- 
лерге сілтеме жасап, оның драмасының филосо
фиялых сырын ашады, улттых және ултаралых 
мәдени-рухани байланыстардың тарихи астарына 
ерекше мән береді. Әдебиеттану, эстетика, мәде- 
ниет теориясына арналған «Веймарер Байтрэге» 
журналында (1982) 3. Клейнмихель Тимур Пулатов- 
тың романына байланысты махаласын жарияла- 
ған. Онда М. Әуезов, С. Айни, А. Кадыри шығар- 
маларының ундестігі сөз болады. Казах әдебиеті 
жайында соғыстан кейінгі кезеңде халам тартхан 
немістің белгілі сыншылары Ральф Шрёдер, Лео 
Кошут, Ирмтрауд Гучке т. б, Ә. пен оның шығар- 
маларына тохтамай өткен емес.
Ә-тің өмір жолы мен шығармашылығы ресейлік 
неміс жазушылары да әрдайым назарын аударып 
отырды. 1966 жылдан бастап Казахстанда неміс 
тілінде шығатын «Фройндшафт» республикалых 
хоғамдых-саяси газеті (1991 жыддан «Дойче Аль- 
гемайне Цайтунг») Ә. жайында ондаған махала 
басып, шығармаларынан узінділер жариялады. 
Неміс охырманының жүрегіне жол тапхан туын- 
дылар хатарында Г. Вормсбехердің (1966-1969), 
Н. Пфеффердің (1977), Г. Бельгердің (1987, 1997), 
К. Эрлихтің (1979) очерх-эсселері, бір топ орыс 
және шетелдік жазушылардың жылы лебіздері 
жарых көрді. Казах жазушысының 70, 80, 90, 100 
жылдых мерейтойларына орай әдеби беттер ар- 
налды. 1979 ж. «Казахстан» баспасы «Казах но- 
веллалары» атты жинах шығарып, оған Ә-тің «Көхсе- 
рек» әңгімесі енгізілді (Д. Поммеренке аударған).
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1997 ж. «Феникс» журналының 19-нөмірінде 
Г. Вельгердің Ә. рухына бағышталған «Өмір-эпо- 
пея» атты триптигі жарық көрді. Үлы қаламгердің 
неміс тіліңдегі аудармалары туралы зерттеулер жа- 
зылып, ғылыми диссертация қорғады. Алматыдағы 
неміс драма театры «Кексерек» әңгімесінің желісі 
бойынша спектакль қойды (1997).

Г. Бельгер.
HEMIC ДРАМА ТЕАТРЫ, шьғармашылық ужым. 
1979 ж. Теміртау қаласыңдаұйымдастырылып, 1980 
ж. 26 желтоқсанда А. Реймгеннің «Алғашқылар» 
пьесасымен шымылдығын ашты. 1989 ж. Алматыға 
кешіп келді. Репертуарында орыс, неміс, шетел 
және қазақ классиктерінің шығармалары бар. Те
атр ұжымы гастрольдік сапармен Қазақстаннан тыс 
жерлерге де шьгып турады. Ә-тің туғанына 100 жыл 
толу мерекесіне байланысты Алматы қаласында 
уйымдастырылған халықаралык, театр фестиваліне 
қатысып, жазушының «Көксерек» повесі бойынша 
жасалған «Лютый» спектаклін қойды. Бұл қойы- 
лым 1997 ж. 25 қыркүйекте, фестиваль куһшеріңде 
көрсетілді (режиссері -  В. Молчанов, суретшісі -  
Н. Чурсина, хореограф -  Н, Дуб),

Г, Бельгер.
НЕНАШЕВ Анатолий Иванович рЭОЗ-1967), театр 
суретшісі. ҚазКСР-інің еңбек сіңірген артисі (1945), 
ҚазКСР-інің еңбек сіңірген енер қайраткері (1954). 
Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1949). Ә-тің либреттосы бойынша қойылған қазақ- 
тың түңғыш опералық спектаклі «Айман -  Шолпан- 
ды» безендірді (1934). Қазақ халқының дәстүрлі 
киім үлгілері мен салттарын, ұлттық ерекшеліктерін 
жете зерттеді. Соның нәтижесінде сахналық 
керіністер журтшылык көңілінен шықты. Будан кейін 
Ә-тің либреттосы мен пьесасы бойынша қойылған 
«Айман -  Шолпан» (1938), «Бекет» (1940), «Абай» 
(1957), «Телеген Тоқтаров» (1963) опералық және 
«Айман -  Шолпан» (1960), «Абай» (1962) драмалық 
спектакльдерін көркемдеді. Оның сахналық жоба- 
лары жазушының мұражай-үйінде сақтаулы.

А. Қуанышбаев.
НЕОПЛАТОНИЗМ, философиялық бағыт. Ол 3 - 
6 ғасырда ежелгі философиялық ілімнің негізін 
қалаған Платонның пайымдаулары мен Аристо- 
тельдің идеяларын бір жүйеге түсіру бағытындағы 
философиялық ойдың негізіңце қалыптасты. Нео- 
платоншылар Платонның «бірлік», «ақыл», «жан» 
туралы диалектикалық ілімін одан әрі дамытып, 
болмыстың иерархиялық қурылым сатыларын 
(«бірлік», «ақыл», «жан», «әлем», «материя») анық- 
тап, талдаумен шұғылданды, Неоплатоншылардың 
идеясын тереңдетіп дамытқан және елеулі пікірлер 
айтқан -  араб мектебінің философтары әл-Кин- 
ди, әл-Фараби, Ибн-Сина. Абайдың дүниетаным- 
дық көзқарастары осы бағыттың ықпалымен 
тікелей байланысты болды. Ол өзінің «Қара сөз- 
дері» мен өлеңдерінде дуниенің бірлігі, ақыл, жан, 
жүрек, ақиқат, «мен» мен «менікі» туралы уғым- 
дарды философиялық турғыдан пайымдады. Ә. 
езінің «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» 
атты монографиясыңда бул мәселеге ерекше ток- 
тала келіп: «Ислам ғаламында грек философия- 
сынан келген неоплатониктердің көп әсері бар еді. 
Мұсылман философтарында Бағдаттағы әл-Фа- 
раби сол жолда еңбек жазған. Кейін Аристотель 
философиясы да арабтар аркылы мусылманшы-

лық мәдениеті көлемінде көбірек epic алып, тара- 
ған болатын, Көп мусылман елдерінде және орта 
ғасырдағы Еуропа елдерінде де аттары мәлім 
болтан мұсылман философтары Әбу-Әли-ибн-Си- 
на, Ибн-Рашид сияктылар бар-ды. Ал атақты фи- 
лософтар ез замандарында исламның аполегет- 
тері аталған тар көлемнен шығып, үлкен ізденгіштік 
ойлар танытқан» деп баға берді (20 томдык шы- 
ғармалар жинағы, 1985, 181-бет). Осы пікірі аркы
лы неоплатоншылардың Абайға, Абай аркылы 
казактың ойлау жуйесіне эсер еткенін дәлелдеп 
берді.

Т. Журтбай.

НЕРИС (лакап аты; шын фамилиясы -  Б а ч и н - 
с к а й т е - Б у ч е н е ) Саломея(1904-1945), литван 
халык акыны (1954), КСРО Мемлекеттік сыйльгы- 
ның лауреаты (1947). «Таңертең» (1927), «Құмдағы 
іздер» (1931), «Көшкін мұз үстінде» (1935) жыр жи- 
нактары, «Эгле -  жыландар падишасы» поэмасы 
(1940) халықтың муң-зарын, әлеуметтік теңсіздікті 
жырлауға арналған. Бұдан кейін «Өмірді жырла, 
жүрегім!» (1943), «Сайрамай бұлбұл тура алмас»
(1945) өлең кітаптары жарык керді. Ә. «СССР ха- 
лыктары әдебиеттерінің өркендеуі» атты макала- 
сында Н-тің талантын өзгеше бағалап, өлеңдерінің 
көркемдік идеясы зор сапаға кетерілгеніне назар 
аударған.
НЕРУ Джавахарлал (1889-1964), Үндістанның са- 
яси және мемлекет кайраткері. Үндістан азаттык 
алған 1947 жылдан өмірінің соңына дейін премьер- 
министр болды. Н. укіметі бейбітшілікті сактау, 
халыкаралык катынас орнату, нәсілшілдікке, со- 
ғысқа карсы куресу ісіне бағытталған бейтарап 
саясатын жургізді. Ол тамаша ойшыл, аскан пуб
лицист ретінде де даңкы жайылды, «Өмірбаян» 
(М., 1955), «Индияны ашу» (М,, 1955), «Үңдістанның 
сырткы саясаты. 1946-1964.» (М., 1965) т. б. тама
ша кітаптары шыкты. Ә. Үнді -  Кеңес достьғы ко- 
ғамы Қазакстандык бөлімінің төрағасы ретінде Үн- 
дістанға екі рет (1955, 1960) барып қайтты. Осы 
сапардың нәтижесінде туған «Индия очерктерінде» 
унді елін, халкын, жерін зор сүйіспеншілікпен еске 
алады. Осы көлемді еңбегіңде жазушы Делиде Н- 
мен кездесіп, кабылдауында болғанын, достык 
карым-катынасты нығайту туралы әңгімелескен- 
дерін жазған.
«НЕ СЕБЕПТЕН», жазушының макаласы. «Қазак 
тілі» газетінің 1921 жылғы 5 акпан күнгі 119-санын- 
да жарияланды. Бул кезде Ә. Семей ревкомының 
казак бөлімінің меңгерушісі және «Қазак тілі» 
газетінің жауапты шығарушысы еді. Сол бетте 
«Жалпы жарлык» деген ресми макаласы басыл- 
ғандыктан, шығармаға кол коймаған. Макала 
кезінде казак улты үшін аса мудделі болтан 
көкейкесті такырыпка арналтан. 1920 ж. тамыз 
айыңда Қазак автономиялы кеңестік социалистік 
республикасын кұру туралы шешім кабылданып, 
оның ауматы белгіленіп, казан айында ресми түр- 
де жарияланды. Ондаты шешім бойынша Ресейдің 
Сібір ревкомына карайтын Акмола, Семей губер- 
ниялары Қазакстанның курамына берілуге тиісті 
еді. Алайда бул мәселе тезінен жүзеге аса койма- 
ды. Коммунистік-колонизаторлык питылдаты 
большевиктердің карсылытына ушырап, үлкен дау- 
дамай тутызды. 1921 жылдың қаңтар айынан бас- 
тап Қазак автономиясына караута тиісті Семей гу- 
берниясының татдыры накты шешілмегендіктен, 
казак белімінің бастыты ретінде Ә. езінің пікірін 
газет аркылы ашык білдіріп, калың кауымға тусінік
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берген. Шығармада Ә-тің 
жеке басына қатысты өмір- 
баяндық деректер де бар.

Т. Журтбай.
НИЗАМИ ГӘНЖАУИ Әбу
Мухаммед Ілияс ибн Юсуф 
(1141-1209), әзірбайжанның 
ойшыл ақыны. Парсы тілінде 
жазған. Қыпшақтың Аппақ 
есімді қызына үйленген (1173), 
көп өлеңдерін соған арнаған. 
Шығармаларыңда діни-фило- 
софиялық, гуманистік сарын 
басым. НегізгІ шығармасы -  

«Хамса» («Бес кітап»), Оған «Құпия қазына» (1173- 
80), «Хусырау мен Шырын» (1181), «Ләйлі мен 
Мәжнун» (1188), «Жеті ару» (1197), «Ескендір-нама» 
(1203) деген бес дастан кіреді. Ә, Н-дің поэмала- 
рына талдау жасай келіп («СССР хальктары әде- 
биеттерінің өркендеуі»), дастандарының жаңа ба- 
ғытты бастағанын, ақынның демократтык және қо- 
ғамдық-утопиялық көзқараста болғанын, әділет- 
сіздік пен қатадцықты қатты әшкерелегенін, тәкап- 
парлық пен қиянат-зорлыққа қарсы алысқанын жа- 
зады. Ал «Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845- 
1904)» атты монографиясында Абайдың Н. жаз- 
ған «Ескендір-наманы» пайдаланғанын айтады. 
Ә -тің пікірінше, Абай поэма желісін өзінше 
өзгертіп, өсіріп алған. Н. Ескендірді айыпсыз- 
мінсіз етіп көрсетсе, Абай олай етпей, қан төккіш 
патша, қанағатсыз хан етіп суреттейді, көп жайды 
қайта бағалайды. Сөйтіп Абай Н. поэмасынан көп 
әңгімелік деректер алады. Бул жөніңде Абай Шы- 
ғыс әдебиетіңде қалыптасқан нәзира, нәзирагөй- 
лікке барады, ал сол дәстурді, классиктердің нә- 
зирагөйлік үлгісін шығармашылық жолмен пайда- 
ланған. 1947 ж. қыркуйек айыңда Баку қаласыңда 
өткен улы ақынның 800 жылдық тойында Қазақ- 
стан делегациясының атынан сөз сөйлеп, ұлы ақын 
туындыларының, Ләйлі мен Мәжнун, Фархад пен 
Шырын бейнелерінің талай қгілам қайраткерлерін 
үлгі, рухани азық болғанын алға тартты.

Н. Ерсарыулы.
НИКОЛАДЗЕ Нико (Николай Яковлевич; 1843- 
1928), грузин публицисі, әдебиет сыншысы, қоғам 
қайраткері. Ш. Руставели, Н. Бараташвили, И. Чав- 
чавадзе, Гр. Орбелиани, А. Пушкин, Н. Гоголь, Дж. 
Байрон, У. Теккерей, Н. Некрасов, М. Салтыков- 
Щедриндердің шығармалары туралы тамаша ма- 
қалалар жазды, Ә. «Социалистік улттар әдебиет- 
тврін дамытудың ерекшеттері» деген көлемді ең- 
бегіңде өзінің ана тілінде және орыс тіліңде жаза- 
тын қаламгер туыңдылары туған халқының әдеби- 
етіне жаңа екпін, соны леп әкелетінін атай келіп, 
Н-ні осындай қос тілді көрнекті жазушы деген. 
НИКОЛЬСКАЯ Анна Борисовна (1899-1977), орыс 
жазушысы, аудармашы. Ежелгі дворян отбасын- 
да туған. Екатерина кыздар институтын, Ленин
град университеты (1924), соның аспирантурасын 
бітірген. Ағылшын, француз, неміс тілдерін жетік 
білген. 1933 ж. репрессияға ұшырап, Қазақстанға 
жер аударылды. 1934 ж. Алматыға келіп, аудар- 
мамен шұғылданды, ҚазПИ-де қызмет атқарды. 
1937 ж. қайтадан ұсталып, 1943 ж. Алматыға кайта 
оралды. «Тарихта жазылмағандар» (1963), «Жоға- 
лған хаттар» (1968) т. б. әңгімелер, өлеңдер жинақ- 
тарын жариялады. Заңсыз сотталып, сталиндік 
концлагерьлерде азап шеккендердің өмірі туралы 
«Тағдыр тауқыметі» («Передай дальше!», 1989)
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деректі повесін жазды. Ә-ті Ленинградта студент 
кезінен білген, сол кезде ертедегі орыс әдебиеті- 
нен лекция оқыған. Н. 1935 ж. өзі аударған «Қыз 
Жібек» эпосын талқылау барысыңда Ә-пен екінші 
рет танысады. Осыдан бастап екі отбасының ара- 
сында достық, шығармашылық қарым-қатынас 
орнайды. «Татьянаның қырдағы әні» повесін (1937), 
«Абай жолы» эпопеясын (Л. Соболев, Ғ. Шәріпова, 
Т. Нұртазиндермен бірге, 1942, 1945, 1947, 1948) 
аударуға қатысады. Романның 1-2-кітабын езі 
аударғанмен, аты-жөнін жазуға мүмкіндік жоқ еді, 
сондықтан шығарма Л. Соболевтің жалпы редак- 
циясымен жарык керді. Тек 1958 ж. ғана Н-ның 
аты жазылды. Н. «Дала бәйтерегі» атты естелігіңде 
Ә-тің өте қарапайым, тым кішіпейіл, терең білімді 
екенін, орыс-қазақ тідцерін жетік білетінін сүйсіне 
еске алады. Естеліктің узіңділері «Ленинская сме
на» (3.12.1967 ж.) жене «Казахстанская правда» 
(8.12.1967 ж.) газеттеріңце, толық күйінде «Біздің 
Мухтар» жене «Мухтар Эуезов замандастарының 
естеліктеріңде» жинақтарында шықты. Ә. таныс- 
қан күннен бастап Н-ны қадір тутып, қурметтеген, 
ғумыр бойы сыйлап еткен. Оның 60 жылдық ме- 
рейтойын өткізуге арналған салтанатты жиында 
(1959 жылғы 14 желтоқсанда) улы жазушы; «Мен 
бүгін екі мерекені тойлап отырмын; бірі -  Анна 
Борисовнаның 60 жылдығы да, екіншісі -  оның 
біздің уйге берекелі данышпан болып кіргенінің 
25 жыддығы» деген еді.

Н. Акбай.
НИМЕЦ Иван Иванович (1938-1997), суретші-мо- 
нументалист. Монументалдық енерден баска ста- 
нокты живопись, акварель салаларында жумыс 
істеген. Көптеген республикалық көрмелерге 
қатыскан. 1973 ж. Алматыдағы Ә. муражайының 
жаңа экспозициясы жобасының авторы. Соны- 
мен катар жазушының жастық шағы өткен Бөрілі- 
дегі муражай бөлімінің экспозициясын жасады. 
Суретші ретінде шығыстың ақын-ойшылдары Фер- 
дауси. Низами, Науаи, Айнидің бірегей портрет- 
терін салды. М. Әуезов муражайының Нимец жа- 
саған 2-экспозициясы 1973-93 ж. 20 жылдай 
көрермендерге улкен табыспен кызмет етті.

А. Қуанышбаев.
НИЦШЕ Фридрих (1844-1900), неміс философы, 
акын. Іздене келе калыптаскан өктемдікке кумар- 
лык, өзін-өзі көрсетуге умтылу адам жан дуниесіне 
тән деп карайтын іліміне негіз болды. Оның ой- 
пікірлері Еуропа мен Ресейдегі көптеген жазушы- 
ларға үлкен ыкпалын тигізді. «Мезгілсіз ойлар», 
«Қайырымдылык пен зулымдыктың арғы жағы», 
«Мораль генеологиясы», «Антихрист» т. б. еңбек- 
терін жазды. Ә. оның «Зоратустра ссылай дейді» 
(1907) деп аталатын кітабын сызып, белгілеп, окып 
шыккан. «Өмірде ой да, соғыс та, махаббат та, 
өшпенділік те бар -  олар жеке-жеке турғанда жал- 
ған да, біртутас алғанда -  ақикат», «Ал туғанда- 
рым! Мен табиғатты есті жаратылған дей алмай- 
мын, ейткені бәріміз де сол табиғатпыз, Қайсысы 
болса да, кажеттіліктен туған, онда бәріміз де сол 
кажеттілікке умтылайык, көмекке барайық, кәне- 
ки!» деген сиякты ойлардың тусын сызып, белгі- 
леген.

7. Турғанбаев.
НИЯЗБЕКОВ Шәкен Оңласынулы (1938 ж. т.), су- 
ретші-монументші. Қазакстанның еңбек сіңірген
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өнер кдйраткері (1981). Алғашқы еңбектері -  «Аман- 
гелді», «Бақташы» туындылары 1957 ж. Алматьща 
өткен республикалық көрмеге қойылды. «Шоқан 
Уәлиханов», «Абай» (1959) картиналары Қытай мен 
Индияда, «Құрманғазы» (1958), «Исатай Тайманов»
(1964) картиналары Монреальда, Бүкілодақтық 
«Экспо-67» көрмесінде көрсетілді. Қола мен алю- 
минийден көптеген қайраткерлердің бірегей 
бейнелерін жасады. Солардың ішінде Семейдегі 
Абайдың мемлекеттік муражайына қойылған 
М. Әуезовтің бейнесі ерекше орын алады (1968). 
НИЯЗИ Фатех (1914-1995), тәжік ақыны. Тәжік- 
станныңхалықжазушысы (1986). Тәжік КСР Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1977). Ә-пен сый- 
ласып, қарым-қатынасын узбеген. 1957 ж. 5 қара- 
шада жолдаған хатында «Абай жолы» романынан 
үзінді жарияланған «Шарқи сурх» журналының бір 
данасын жібергенін хабарлап, 60 жылдық мерей- 
тойымен к,ұттықтап, зор денсаулық, шығармашы- 
лық табыс тілеген («М. 0. Әуезовтің өмірі мен шы- 
ғармашылық шежіресі», 1997, 607-бет). Ал «Дос- 
тар кездескенде» атты мақаласында («Коммунист 
Таджикистана», 1963, 5 казан) Ә. тәжік әдебиетінің 
Қазакстаңдағы ең жанашыр әрі адал достарының 
бірі, тамаша окырманы, уқыпты редакторы жене 
белсенді насихаттаушысы ретінде мәңгі ұмытыл- 
майды деген.

Ә. Нуралиев.

«НОВЫЙ МИР», журнал. Әдеби-көркем жене 
қоғамдык-саяси басылым. 1925 жылдан Мәскеу 
каласыңда шығады. Ә-тің «Абайдың өмірі мен шы- 
ғармашылығы» (1954, №7), «Түркістан солай ту- 
ған» (1957, N»2), «Көксерек» (А. Пантиелевтің аудар- 
масы, 1960, N«4) атты шығармалары мен мақалала- 
ры жарияланды. Соның ішіңде жазушының өзі қай- 
тыс болған соң, Ш. Айтматовтың алғы сөзімен жа- 
рық керген «Қилы заман» (аударған А. Пантиелев, 
1972, N«6) романының жарык көруі ерекше назар 
аударарлык әдеби оқиға болды. «Абай» романы 
жөніңде Л. Климовичтің «Абай туралы роман» (1946, 
N»6), В. Кожевниковтың «1948 жылғы совет проза- 
сы» (1949, №5), «М. Әуезов шығармалары», «СССР- 
дегі баспасөз» (1953, №3), М. Қаратаевтың («Казак- 
тын туңғыш эпопеясы», 1957, N«9) макалалары шык- 
ты. Сөйтіп журнал белгілі бір дәрежеде Ә-тің 
көркемдік шеберлігі мен шығармашылык жолы ту
ралы пікір калыптастыруға ыкпал жасады.

Ж. Шалғьнбаева.
НОҒАЙ ӘДЕБИЕТІ. Туркі тілінің батыс кыпшак 
тобына жататын ноғай тілінде калыптаскан. Но- 
ғай немесе ноғайлы журты көне заманнан бастап 
16 ғасырдың аяғына дейін казактан іргесі ажыра- 
маған, бір халык ретіңде емір сүріп, тел өскен ағай- 
ыңдас ел. Сондыктан есте жок ескі дәуірден бергі 
түркі тектес көшпелі кауымның рухани казынасы 
-  ноғайларға да ортак- Ғыпыми ортада сол дәуір- 
дегі әдеби мұраларды «ноғайлы-казак әдебиеті» 
деп атауы соны аңғартады. Ә. бұл мәселеге ерек
ше көңіл бөліп, өзінің «Әдебиет тарихы», «Қобы- 
ланды батыр», «Ертегілер», «Қазак эпосы мен 
фольклорының тарихы», «Қазактың ауыз әдебие- 
ті» т. б. ғылыми-зерттеу еңбектерінде айрыкша 
токталды. Бүл кубылыстың тарихи тамыры тура
лы: «Бұрынғы заманда неше алуан хаңдык курған 
түрік жұрттарының көбініңтойын бірге тойлап шык- 
кан бір ел -  казак елі екені тарих жүзінен белгілі.

Нағыз казак бірлігі XV ғасырлар ішінде шыкты де- 
сек те, сол бірлікті жасаған рулардың көпшілігі ер- 
терек заманда болған Алтын орда, Қазан хандығы, 
Ноғайлы, Өзбек бірлігі сиякты хандыктардың 
бәріне кірген, солармен бірге ыстығына күйіп, суы- 
ғына тоңып, Ірі тарихи уакиғаларды бастарынан 
бірге кешіріскен. Бул мағлуматтың шындығын жал- 
пы тарих жүзінен бір көрсек, ел киялы жасаған, ел 
есінде сакталып калған ескіліктен екінші рет тағы 
кереміз» деп жазды (Шыармаларының 50 томдык 
толык жинағы, 1997, 1-том, 87-бет), Сол кезеңдегі 
рухани мәдениеттің танымдык таразыдан өтіп, са- 
ралана epic алуын, тектік тамырлануы мен таралу- 
ын саралай келе, Ә. казактың эпостык шығармала- 
ры казактардың ғана емес, сонымен бірге Орта 
Азиядағы туыскан халыктардың да тарихына бай- 
ланысты екеңдігін Шокан Уәлихановтың төмендегі 
сездері де дәлелдейді. «Алғашкы кездерде Орта 
Азияда түрік және монгол тектес нәсіддердің бәрі 
де «ноғайлар» деп аталған болу керек.
Ноғайлар жайындағы аңыздар 14 ғасырдың ая- 
ғына, 15 және 16 ғасырларға карай кетеді. Бұл 
аңыздар эпостык сипатта және ұйкасты елеңдер- 
мен жырланады. Сондыктан да булар халыктың 
ауыз әдебиетіне жатады. Бұлардың тамаша жері 
халыктык рухтың, ұғымдардың, әдет-ғүрыптар- 
дың, дәстүрлердің, тұрмыс дағдысының көрінісі 
болып табылады, сонымен бірге филологиялык 
жағынан да бұлар тамаша» деп тұжырымдады (20 
томдык шығармалар жинағы, 1985, 19-том, 395- 
бет). Қазак пен ноғай әдебиетінің тарихында ат- 
тары катар аталатын Аяз би, Қоркыт, Жиренше, 
Адцар Көсе, Қарашаш, Ер Төстік, Күнікей, Атым- 
тай жомарт, Ер Төстік туралы аңыз әңгімелер со- 
ның айғағы. «Тегінде ноғай-казак түбіміз бір, Ал
тай, Ертіс, Оралды кылған дүбір» деп жырлаған 
еддің ертегісінен бастап бесік жырына дейін ара- 
ласып кетуі заңды кұбылыс. «Күлше кыз», «Мак- 
пал», «Сұлушаш», «Қолан» сиякты махаббат жыр- 
ларындағы суйіспеншілік сезім де соның бір 
көрінісі. Ноғайлык кыз бен жігіт Алтай мен Талай- 
лы тауларында бір-біріне ғашык болып, косылуға 
ұмтылып, ортак бакыты ушін күресінің суреттелуі 
ноғайлы жұртының тек Еділ мен Жайыктың ара- 
сында ғана өмір сурмегендегін, Алтайдың арғы 
бетіндегі еддің де езін ноғайлымыз деп атағанды- 
ғынан хабардар етеді. Мундай «ұлы кағанаттык, 
улы ордалык, улы елдік» рухтың калыптасуының 
себептерін Ә.: «Тарихта дәдці болып өткен мезгідці 
ел әңгімесінің кейде білмей шатастыратыны да 
болады, Кейде әдейі біле тура бір сүйген мезгіліне, 
не есінде умытылмастай болып нык орнап калган 
тарихи уакиғаның тусына, ертеде болтан уакиғаны, 
кейінп заманда болтан уакиганы да түгелімен алып 
келіп, бір жерге басын косып, уйіп-тегіп коятыны 
да болады. Сондыктан көп журттың ескілікті 
әңгімелерінен белгілі бір хан мен патшаның айна- 
ласына жиналады. Кейде бір үлкен тарихи дәуірге 
әкеп кояды. Орыс журтының батырлар ескілігінің 
барлығының Владимир (Красное солнышко) ай- 
наласына жиналғаны сиякты, араб журтының 
ескіліктегі әңгіме, ертегінің көбі Һарун Рашид ай- 
наласына жиналғаны сиякты. Бергі заманда кеп 
еддікке бөлінген түрік журттарының сондай дәуірі 
-  Алтын орданың кезі болады» деп тусіндіреді 
(Шыгармаларының 50 томдык толык жинағы, 1997,
1-том, 92-бет). Мундай улы сарынның себебін Ә.: 
«Алтын Орда бірлігі кулап, жалпы саяси бірлік жо- 
галған уакытта бурынгы бірлік кезі жаксы кез-



дей болып умытылмай жүреді. Ел көңілінде ашық 
күнді жақсы мезгілдей ниет бірлігі, тілеу бірлігі 
жоғалмай жүрген бір кез болады. Сол кездің бел- 
гісі сияқты әңгімелер -  Ер Тарғын, Шора, Қобы- 
ланды. Алтын Орда қүлаған кезде соның екі ше- 
тінде екі жаңа хандық жасалады. Бірі Қазан, 
бірі -  Қырым хандығы. Қазанның ішіне -  тама, 
қыпшақ кіреді. Қыпшақтың бірлігінде болғанды- 
ғының белгісі болып «Қарақыпшақ Қобыланды» 
әңгімесі қалған. Одан бері де қазақтың бірталай 
руы ноғайлымен бірігеді, Ноғайлы бірлігінде бо
лады. Оның ішіңде де қыпшақ болған. Кейінгі қазақ 
бірлігіне кірген рулар ноғайлы бірлігінің кезінен 
Сайын әңгімесін алып шығады» деп есептейді (сон- 
да, 87-бет). Тек дастандар ғана емес, Тоқтамыс 
ханның түсында өмір сурген Сүрғылтайүлы Сыпы- 
ра жыраудан бастап Асан Қайғы, Шалкиіз, Қазту- 
ған, Доспамбет жыраулар өздерін «ноғайлымыз» 
деп таныстырады. Әрине бүл олардың қазаққа 
қатысы жоқ деген пікірді білдірмейді, сондай-ақ 
ноғайлар да оларды басы бүтін өздеріне тели ал- 
майды. Бір үйдің екі баласына тең бөлінетін енші 
сияқты, екі бауырлас жүрттың төл мүралары бо
лып есептеледі. Ә. қазақ пен ноғайлының айыры- 
луы туралы Қобыланды батырдың Дайырқожаны 
өлтіруіне байланысты оқиғадан басталғанын 
кеңінен баяндайды. Ноғайлының көсемі Орман- 
бет биді қазақтардың қолынан қаза тапқаннан кей- 
ін, екі еддің мүлдем бөлініп кеткенін, соңғы заман- 
дарға дейін қазақтың кейбір домбырашыларының 
«ноғайлы-қазақ айырыларда тартылған күй» деп 
шертетін куйлері болса керек» (сонда, 88-бет) 
дейді. Өкінішкеорай, өздерініңдербесүлттықбас- 
пасы мен әдеби журналы болмағандықтан, Ә-тің 
шығармалары ноғай тіліне аударылған жоқ. Алай- 
да жазушының өмірі мен шығармашылығы туралы 
мақалалар әр түста жарияланып түрды.

Т. Журтбай.
НОҒАЙБАЕВ Ыдырыс (1931-1989), артист, педа
гог, профессор (1984). Қазақстанның халық артисі
(1966). КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1974). Ә. пьесалары негізінде койылған «Еңлік -  
Кебектегі» Есен, «Абай» трагедиясындағы Абай,

«Айман -  Шол- 
пандағы» Ке- 
тібар, “ Қара- 
қыпшақ Қобы- 
ланды» драма- 
сындағы Қобы- 
ланды -  актер- 
д ің  биік көр- 
кемдік жетістік- 
тері. Ғ. Мусіре- 
повтің «Ақан 
сері -  Ақтоқты- 
сыңдағы» Балу- 
ан (Мылқау), 
«Қозы Көрпеш 

Баян сүлуда- 
ғы» Қарабай, 
Қ. Мүхамеджа- 
новтың «Жат 
еліндегі» Қүр- 
бан, Ә. Нүрпей- 
ісовтің «Қан 
мен тер» негі- 
зіндегі (сахна- 
лық жүйесін ту- 
сірген Ә. Мәм-
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«Еңлік-Кебек» спектаклі. 
Ы. Ноғайбаев Есен рөлінде; 
Ж апал-С . Телғараев. 1958.

бетов) Кәлен, Ш. Айтматов пен Қ. Мүхамеджанов- 
тың «Көктөбедегі кездесуіндегі» Есберген, У. Шек- 
спирдің «Отеллосындағы» Отелло, «Асауға түсау- 
ындағы» Петруччио (М. Әуезов аударған) т. б. әр 
едцің біріне-бірі үқсамайтын сан қилы кейіпкерле- 
рінің түтас галереясын жасады. Көп қырлы, терең 
сырлы актерлік өнері үлгтық кино өнерінің дамуы- 
на мол үлес қосты.

Б, І^үндакбайүлы.

НОҒАЙ ОРДАСЫ, Н о ғ а й л ы , 14 ғасырдың аяқ 
кезінде Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде 
пайда болған мемлекеттік бірлестік. Н. О. ІЗғасыр- 
дың 2-жартысында Алтын Орданың әскери қол- 
басшысы Ноғай әскерлерінің қүрамына енген тай- 
палар мен маңғыт тайпаларынан қүралған. Ноғай- 
лар Еділден Ертіске дейін, Каспий жене Арал 
теңіздерінен Туменге дейінгі жерлерде көшіп 
журген. Орданың орталығы -  Жайық өзені саға- 
сындағы Сарайшық каласы болды. Негізгі кәсібі 
-  көшпелі мал шаруашыльғы, сондай-ақ егіншілік- 
пен айналысты. Н. 0-ңда бас билікті князь атқар- 
ды, негізгі бүқарасы «үлыс адамдары» немесе «ка
ра халық» деп атадды. Қазан мен Астрахан хаңцык- 
тарын Ресей қосып алғаннан кейін, 16 ғасырдың
2-жартысында Н. О. бірнеше мемлекеттік бірлес- 
тіктерге ыдырап кетті. Адцыңғы Кавказда (Қазы 
үлысында) Кіші Ноғай Ордасы, Ембі өзені жағала- 
уында Алты үлыс ордасы қүрылды. Белді ноғай 
Исмаил мырзаның қарамағындағы тайпалар Үлкен 
Ноғай ордасына бірігіп, 1557 ж. Ресей мемлекетіне 
өзінің кіріптар екендігін мойындады. Қалмақтар- 
дың шабуылынан кейін 1634 ж. ноғайлар Еділдің 
оң жағалауына көшіп, Кіші Ноғай Ордасымен бірік- 
ті де («Қазы үлысымен»), Қырым хандығына тәуелді 
болды. Қара теңіздің солтустік жағалауындағы 
даладан Донға дейін қоныстанып, Бүржақ, Едиш- 
көл, Ембүлақ, Едиссан үлыстары пайда бодды. Үл- 
кен Ноғай Ордасына қараған кейбір үлыстар (17 ғ.) 
Каспий маңыңдағы, Едідцен Терек өзеніне дейінгі 
алқапты жайлады, 1770 ж. Едиссан, Бүржақ үлыс- 
тары Ресей патшасына бағынды. 18 ғасырдың соңы 
мен 19 ғасырдың басында Кіші Ноғайлының біраз 
белігі бүрынғы ата конысы -  Азов маңына (Дон- 
нан Кубаньға дейін) ауып, кей белігі Бухарест біті- 
мінің шартына (1812) орай Туркияға көшті. 1860 
жылғы дерек бойынша көшіп келген 180 мың 
ноғайлыны Түрік үкіметі Кіші Азияға қоныстан- 
дырған. Н. 0-ның басынан өткен тарихи кезеңдерді 
суреттейтін «Едіге» эпосы пайда бодцы. Онда ха- 
лық камқоры болған Едіге батыр мен Алтын Орда 
ханы Тоқтамыс арасындағы күрео жырланады. 
Кейін бүл эпос түркі тілдес халықтар арасында, 
сондай-ақ қазактарға да кең тарады. Ә. езінің 
эпостық жырлар туралы жазған зерттеулеріңце Но- 
ғайлы дәуірі туралы сез козғап отырады, 1927 ж. 
шыққан «Әдебиет тарихы» кітабының «Батырлар 
әңгімесі» тарауынан да осы жөніндегі ойлары кез- 
деседі. «Ноғайлы, қырым, қыпшак, қырғыздар- 
дың бір жалаудың астында бір ел болып жүрген 
кездерін» жазған (20 томдық шығармалар жинағы, 
16-том, 1984, 65-бет).

М  Қүл-Мүхаммед, Т. Әкім. 
НӨГЕРБЕК Бауыржан Рамазанүлы (1948 ж. т), ки- 
нотанушы, сыншы. Өнертану ғылымының кан
дидаты (1989). Қазақстан Ленин комсомолы 
сыйлығының лауреаты (1978). 70-тен аса ғылыми,



466 НҮРАЛИЕВ

СЫ Н еңбектерінің авторы. Бірқатар еңбектері Ә. 
шығармашылығының кинематографияға тигізген 
әсерін зерттеуге арналған. «Көксерек» фильміне 
жазған рецензиясында: «М. Әуезов әңгімесінің 
сюжеті мен фабуласы шектен тыс кино тіліне ауып 
кеткенін атап өтеді; картина курылысы ақыл-пара- 
сатқа емес, сезімге қүрылған ашық, жалын атқан, 
жігерлі публицистикалық очерк іспетті» шықканы- 
на назар аударған («Жака фильм», 1973, №24,
2-бет). «Айтуды жен көрдім» деген мақаласында 
«Қаралы сулу» әңгімесінің экрандағы нұсқасыңда 
көркемдік идеяның тарылғаны мен схематизмнің 
белең алғандығын сөз етеді. «Абай әндері» мен 
казак, киносы» макаласында, автор, казак ұлттык 
кинематографының тарихына катысты калыптас- 
кан пікірге тубегейлі карама-кайшы, жаңаша баға 
береді («Абай және казіргі заман», А., 1994, 314- 
бет). «Абай» біз куткен фильм бе?» («Қазак әде- 
биеті», 1995, N9 33), «Әуезов және кинематограф» 
(«Мухтар мурасы». А., 1997, 279-280-беттер) т. б. 
макалалары ұлы жазушы шығармаларының кино- 
дағы тағдырларын карастыруға арналған.

С.Нөгербек.
НУРАЛИЕВ Әбдісаттар (1941 ж. т.), тәжік әдебиет 
зерттеушісі. Үлты -  казак. Филология ғылымының 
докторы (1998), профессор (1999). Ғылыми еңбек- 
тері әдебиеттер байланысына, соның ішігще Ә-тің 
шығармашылығын насихаттауға арналған. Қазак 
жазушысы туралы «М. Әуезов -  тәжік әдебиетінің 
досы» (1972), «Заманымыздың улы жазушысы» 
(1972), «М. Әуезов тәжік әдебиеті туралы» (1977), 
«Бауырлас әдебиеттер байланысы» (1983), «Т. 
Ізтілеуов және тәжік әдебиеті» (1983), «Абай» (1988), 
«Абай және тәжік әдебиеті» (1995) т. б. макалалар 
жазды. Ә-тің 100 жылдык мерейтойына байланыс- 
ты Тәжікстан Республикасының Ғылым академия- 
сы уйымдастырған ғылыми конференцияда «Мұхтар 
Әуезов және тәжік әдебиеті» деген баяндама жа- 
сады. Тәжік-казак әдебиеттерінің байланысын көп 
жыл бойы зерттеген еңбегінің нәтижесінде «Кіңдік 
Азия халыктарының әдебиеті» (1994) және «Абай 
және тәжік әдебиеті» (1995) атты монографиялары 
жарык көрді. Бұл зерттеулерде Ә-тің шығармалары 
жан-жакты талданып, кеңінен баяһщалған,

Р Бэрд товэ
НҮРҒАЛИ ( Н у р г а л и е в )  Рымғали (1940-2009), 
әдебиет зерттеуші, сыншы, жазушы, аудармашы, 
мухтартанушы. Филология ғылымының докторы
(1983), профессор (1985), ҚазКСР Үлттык ғылым 
академиясыныңакадемигі (1989), ҚазКСР Мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты (1988), Қазакстан 
Республикасының еңбек сіңірген ғылым және тех
ника кайраткері (1998). Әдеби зерттеу еңбектері 
казак әдебиетінің барлык жанрлары бойынша та- 
рихи сипатын, көркемдік әлемін камтиды. Оның 
улттык драматургияның даму теңденциялары мен 
теориялык мәселелеріне арналған еңбектері казак 
әдебиеттану ғылымына соны сапалык белгілер 
әкелді. «Трагедия табиғаты», «Күретамыр», «Ай
дын», «Әуезов және Алаш» монографиялары Ә. 
шығармашылығын зерттеуде жаңа бағыт калып- 
тастырып, тың идеялар усынды. Үлы жазушының 
30-жылдардың ортасына дейінгі өміріне катысты 
тың деректерді мурағаттан тауып, колжазбаларын 
копарып, алғаш рет ғылыми айналымға тусірді. 
Саясат камауында жаткан «Қилы заман» романы

жайлы туңғыш рет ғылыми пікір айтты (1967). Ол 
Ә. өміріне, шығармашылығына катысты жуйелеп 
берген көп дерек көздері 70-жылдардан кейінгі 
мухтартанумен шуғылданған ғалымдарға шын баг- 
дар, колайлы негіз болды, Ә-тің 100 жылдык ме
рейтойына байланысты мемлекет тарапынан уй- 
ымдастырган бәйгеде «М. Әуезовтің көркемдік 
әлемі», «Алаш уранды өдебиет», «Дала тагдырын 
толгаган улы шыгарма» атты гылыми макалалары 
ушін бас жулдені иемденді (1997),

Алпысизсо.

НҮРҒАНЫМ (шамамен 1855-1911), Қунанбайдың 
Кунке, Үлжан, Айгыздан кейінгі әйелі. Ә-тіңушінші 
атасы -  Бердікожаның кызы, Әуездің карында- 
сы. Н. -  көпудцардың арасындагы жалгыз кыз. Н. 
Абайдың Ділдәдан туган улкен улы Акылбайды 
бауырына салып өсіреді. Қунанбай балаларының 
ешкайсысы оның алдынан кесе-көлденең өтпеген. 
Оспан өлгеннен кейін Абай Акылбайды белек шы- 
гарып, Н-ды өз колына алады. Н-ның естілігі мен 
кайраттылыгы романда удайы керсетіліп отыра- 
ды. Оның букіл болмысы Қунанбайдың шакырту- 
ымен келген Базаралының көзімен бейнеленеді: 
«Қунанбай жас токалының уйінде екен. Толык 
денелі, дөңгелек жузді Нурганым сулу да сәнді 
екен. Әсіресе коңыркай келген улкен өткір көздері 
ерекше ажарлы. Жузінде жастык пен саулык, ток- 
тылык -  баршасы да нурлана тусіп шырай береді. 
Акаусыз бетінде мөлдіреген тутас кызылы бар. 
Ерге біткен кернекті мурнының оң жагында кішке- 
не, томпакша меңі бар екен. Нурлы кызыл жузіне 
біткен кап-кара мең езінше катты жарасып тур. Ол 
да Нурғанымның ерекшелігі. Өзге әйелге бітпеген 
нысанасы тәрізді. Ішінен: «Япыра-ай, мына токал- 
ды калай таңдап, кайдан тауып алган» деп тама- 
шалай кызганды» («Абай жолының» «Қияга» та- 
рауы). Қунанбайдың бул еңірдің жігітіне бітпеген 
керік пен нур, мөлдір сыры бар Базаралы туралы 
айткан сол кунгі сезі Нурганым сезіміне шок 
тусіріп, кейін онымен табысуына себепші болтан.

Т. Әкім.
НҮРЖАМАЛ Әубәкіркызы (1862-1912), жазушы- 
ның анасы. Береке арлы-берлі кіре тартып журіп, 
Әуезбен танысады. Сөйтіп Н-ды Омарханга айт- 
тырады. Н-дан Қорлыка, Рахия, Кулсім атты кыз- 
дар, улдан Мухтар туган. Қыз балалары жастай 
кайтыс болтан. Н. ескіше окыған. Қала тәртібінде 
ескендіктен, ол ашык-жаркын, әділ, кішіпейіл, уй 
шаруасына пысык, көрікті адам екен, Бейіті -  Бе- 
рілі кыстагында.
НҮРЖЕКЕЕВ Бексултан (1941 ж. т.), жазушы. 
«Өзендер ернектеген елке» атты тарихи-этногра- 
фиялык эссесінде (1984) 1916 жылгы улт-азаттык 
кетерілісіне Жетісу казактарының катысканын ба- 
яндай отырып, Ә-тің осы окига жөнінде жазылган 
«Қилы заман» повесіндегі кептеген кейіпкерлердің 
өмірде болтан адамдар екенін дәлелдеп керсет- 
кен (146-149-беттер). Ал «Тарихи тебе» макала
сында «Қилы заманда» суреттелетін Ереуілтөбенің 
тарихына токталган.

К. Сегізбай.
НҮРҚАТОВ Айкын (1929-1965), әдебиет зерттеу- 
ші, жазушы. Филология гылымының кандидаты 
(1954). «Идея жене образ» (1962), «Жалгаскан 
дестур» (1980) атты сын-зерттеу макалалар жинак- 
тары, «Абайдың акындык дәстурі» монографиясы
(1966) жарык көрді. 6 томдык «Казак әдебиетінің 
тарихын» жазуга катысты. Ғылыми-эстетикалык жа- 
гынан алганда, Н. Абай мен Ә. шыгармашылыгын



зейін қойып зерттеп, өнімді де нәтижелі пай- 
ымдаулар жасады. Үлы жазушы туралы алғашқы 
кітабы 1956 ж. шықты («Әуезовтің творчествосы»), 
Будан кейін Ә-ке қатысты 20 шақты сын-зерттеу 
мақалалары жарияланды. Бул еңбектері толық- 
тырылып, кеңейтіліп, «Мухтар Әуезов творчество
сы» деген атпен кітап болып шықты (1965), Жинақта 
негізінен жазушының «Абай жолы» эпопеясы тал- 
даңды, 20-30-жылдардағы және 60-жылдардың бас 
кезіндегі туыңдылары жаңа қырынан танылып, мән- 
мазмуны қарастырылды, бурынғы көзқарастар 
мулде өзгеріп, Мұхаңның биік тұлғасы жаңа сипат- 
та көріңді, оның бай мұралары туралы батыл бол- 
жамдар мен кемел тужырымдар жасалды. Сөйтіп 
Н. мұхтартану ғылымына қомақты үлес қосты.

Б. Майтанов.
НҮРМАҒАМБЕТОВА Оразгүл Әмірәліқызы (1923- 
2003), әдебиет зерттеуші, фольклорист. Филоло
гия ғылымының докторы (1995), профессор (1995). 
Негізгі еңбектері фольклор мәселелеріне арналғ- 
ан, Марабай, Жамбыл, Нүрпейіс т.б. халық акын- 
дары туралы көгтгеген ғылыми макалалар жазды. 
«Қазақ халкының батырлық жыры -  «Қоблаңды ба
тыр» (орыс тілінде, 1988), «Қазак эпосын айтушы 
жыршы-жыраулар» (1990) атты монографиялары 
жарық көрді. Қазақстан Республикасы ҒА-ның Тіл 
және әдебиет институтында Ә. басқарған фольк
лор бөлімінде қызмет істеп, көп томдық «Қазак әде- 
биетінің тарихы» монографиясын шығаруға қатыс- 
қан, Үлы жазушының әдебиет проблемаларына 
байланысты Н-ға жазған бірнеше хаты сақталған 
(«М. О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежі- 
ресі», А., 1997, 621-690-беттер). Кемеңгер Мұхаң- 
ның адам таң қалатын еңбекқорлығын баяндайтын 
«Көзден кеткенмен, көңілден өшпейді» деген 
естелік жазды («Мұхтар Әуезов туралы естеліктер»,
А., 1997, 414-430-беттер). Ә. өзінің «Октябрь өрке- 
ні», «Қайта туған халықтың әдебиеті» атты мақала- 
ларыңда Н-ны талапты, зерделі әдебиет зерттеушісі 
ретінде жоғары бағалаған.

С. Маилыбаева.

НҮРМАҚАНОВ Қалжан Әлібекұлы (1927-1963), 
әдебиет зерттеуші, аудармашы. Шығармаларын 
казак, орыс тілдерінде жазды. «Әдеби ойлар» 
(1960), «Дәстүрлі достык» (1962), «Дос лебізі» 
(1968) кітаптарында әдебиеттер байланысын кара- 
стырды. Ш. Айтматовтың повесі негізінде «Аңса- 
ған менің әнімсің» пьесасын жазды, Ә-тің шығар- 
машылығына бірнеше зерттеу еңбектерін арнады, 
«Абай образы -  көркем әдебиетте» («Социалистік 
Қазакстан», 1954, 31 тамыз), «Тамаша творчество- 
лык табыс» («Алма-Атинская правда», 1957, 28 кыр- 
күйек), «40 жылдың кыркасынан. «Абай» романы 
туралы» («Советский Казахстан», 1957, №9) т. б. 
макалалары жарык көрді. «М. Әуезовтің «Абай» 
романын жазу тарихы» деген салмакты да салика- 
лы зерттеуіңце ұлы каламгердің балалык шағынан 
бастап, классик жазушыға дейін өскен жолын та
маша сипаттаған («Литературные заметки», жинак,
1961, 81-106-беттер). .

Б. Мекішев.

НҮРМҮХАММЕДОВ Нағымбек Жамалиддинұлы 
(1924-1986), кескіндемеші, өнер зерттеуші. Қазак- 
станның халык суретшісі (1974), Мемлекеттік сый- 
лыктың лауреаты (1978). Өнертану ғылымының 
кандидаты (1961). Суретші әскери такырыпка ерек- 
ше мән берді. Қолбасшылардың, Кеңес Одағы 
Батырларының, еңбек ерлерінің портреттерін сал- 
ды. Мұхтар Әуезовтің портреті (I960) өзінің кара-

НҮРПЕЙІСОВ 467

пайым композициялык кұрылымымен, терең маз- 
мунымен ерекшеленеді. Өз үйінің бакшасында 
демалып журген жазушының жайдары сәті аркы- 
лы суретші Ә-тің даркан мінезін, парасатты тұлға- 
сын шынайы да сенімді бейнелеген. Бұл сурет 
жазушының муражай-үйінің корында сактаулы тұр. 
Ә. «Жылкелгендей жаңалык сеземіз» атты макала- 
сында суретшілердің арасында өсіп келе жатқан 
жас буындардың катарында Н-ті де атап, олар- 
дың заман тынысын сезінуі, жаңа сурет өнері жаңа 
сапада екенін айткан.

А. Қуанышбаев.

НҮРПЕЙІС Кеңес (1935-2008), тарихшы. Тарих ғы- 
лымының докторы (1973), профессор (1986), 
ҚазКСР ҒА-ның академигі (1989), ҚазКСР Мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты (1982), Қазакстан 
Республикасының еңбек сіңірген ғылым және тех
ника кайраткері (1998). Қазакстанның 20 ғасырда- 
ғы саяси-әлеуметтік, мемлекеттік, кеңестік тари
хы мен саяси куғын-сүргінге үшыраған кайраткер- 
лер мен мәдениет, әдебиет, енер адамдарының 
тағдыры туралы «Қазакстанның шаруашылык со- 
веттері» (1972), «Қазак ССР тарихы. 5 том» (1970- 
1980), «Казахстан -  республикам менің» (1980), 
«Алаш һәм Алашорда» (1995), «Халел Досмүхаме- 
дүлы және оның өмірі мен шығармашылығы» (М. 
Қүлкенов, Б. Қабижанов, А. Мектептегімен бірге, 
1996) атты монографиялардың авторы. «Алаш һәм 
Алашорда» кітабыңда Ә-тің 1930-32 ж. түрмедегі 
тергеу барысына егжей-тегжейлі токталған. Сон- 
дай-ак «Күнделік дәптер сырлары» («Қазак әде- 
биеті», 1996, 6 акпан), «М. 0. Әуезов шығармала- 
рындағы Жетісу мәселелері» деген макалалары 
жарияланған («М. Әуезов -  XX ғасырдың үлы жа- 
зушысы және гуманисі», А., 1997, 140-143-беттер).

Т. Қүдакелдіулы.
НҮРПЕЙІСОВ Әбдіжәміл Кәрімүлы (1924 ж. т.), 
жазушы, аудармашы. Қазакстанның халык жазу- 
шысы (1985), КСРО Мемлекеттік сыйлығының ла
уреаты (1974). «Толғау» атты әдеби-сын макала
лар жинағына (1972) енген «Үлы үстаз», «Әуезов 
жайлы сез» еңбектерінде Ә. пен Абай шығарма- 
шылығындағы реалистік заңдылыктар жайлы сөз 
етеді. Ә. жөнінде жазған макалаларында, оның 
бүл дүниеден баз кешкенімен, еңбектері мен мура- 
сын халык әркашан күрмет түтатынын ылғи еске 
алып отырады. Халык рухын кетеруде «Үстаз ту
ралы сөз» макаласында бүрын-соңды казак же- 
ріңце оның алдына түсер ешкім болмағанын айта 
келіп: «М. Әуезовтің ез еліне деген дархан махаб- 
батын, оның ежелгі мәдениетіне, тіліне деген 
сүйіспеншілігін, баска халыктарға, оның енеріне 
деген терең курметін улгі тута отырып, оның кай- 
таланбас өмірінің әр күнінде М. Әуезовті ерекше- 
леп туратын -  еңбеккорлык, шыдамдылык жене 
табандылық сиякты касиеттерді ез бойымызға 
сіңіре білуіміз керек» деп ой тастады. Казахстан 
Республикасы Орталык мемлекеттік мурағатын- 
дағы Н-тің жеке корында Казак драма театрының 
алдындағы М. Әуезов ескерткішінің ашылу салта- 
натында сөйлеген сезі, «Букіләлемдік әдебиет 
кітапханасы» редакциясының кызметкері Б. Гриба- 
нов пен Ә-тің «Бүкіл әлемдік әдебиет шығармала- 
ры» сериясына казак жазушысының туындыларын 
енгізу туралы жазыскан хаттары, Ә-тің «Абай 
жолы» романы туралы макала жазу барысында
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Ю. Б. Розенблюмменжазысқанхаттарыт. б. құжат- 
тар сақталған. Сондай-ақ ұлы суреткердің шығар- 
машылығы жайыңда «Үстаз туралы сөз» («Литера
турная газета», 1967, 13 желтоқсан), «Үлыадамжай- 
лы бірер сөз» («Лениншіл жас», 1967, 7 желтоқсан), 
«М. Әуезов» («Ленинская смена», 7 қыркүйек, 1968), 
«Слово об Ауэзове» («Дружба народов», 1969, №2), 
«Өлмейтуғын артына сөз қалдырған» («Лениншіл 
жас», 1970, 29 желтоқсан), «Біздің устазымыз» («Ли
тературная газета», 1977, 21 қыркуйек) т. б. мақа- 
лалары мен сейлеген сөздерінде ұлағатты ойлар, 
текті тұжырымдар айтқан. Ә. «Қайта туған халық- 
тың әдебиеті» атты макдласыңда, аға буын жазушы- 
лармен қатар, соларға ілесе жедел өсіп келе жатқ- 
ан тағы бір топ талантты жазушыларды еске ала- 
мыз, олардың катарыңда Н. те бар деген.

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
НҮРПЕЙІСОВА Бақыт Кәкенқызы (1970 ж. т.), өнер- 
танушы. Филология ғылымының кандидаты (1999). 
Ә-тің улттық театрымызды өрістетуге косқан улесі 
туралы мерзімді баспасөзде бірнеше мақала жари- 
ялады. «Қаралы сулу» әңгімесінің сахналық қойы- 
лымы» атты мақаласында драматург Р. Мұқанова 
мен режиссер Б. Атабаевтың шьғармашылық ең- 
бегінің нәтижесінде, жасалған қойылымын кәсіптік 
деңгейдеталдаған («Мұхтар мұрасы», 1997, А., 311- 
317-беттер). Үлы жазушының 100 жылдық мерей- 
той қарсаңында өткізілген жас ғалымдардың ғылы- 
ми конференциясына қатысып, «М. Әуезов -  қазақ 
театр өнерінің негізін салушылардың бірі» деген 
тақырыпта баяндама жасады. Осы баяндаманың 
негізінде жазылған макала «Мұхтар Әуезов ұлаға- 
ты» деген жинақта жариялаңцы (А., 1997). 
НҮРТАЗИН Темірғали (1907-1977), жазушы, ау- 
дармашы, сыншы. Филология ғылымының докто- 
ры (1963), профессор (1963). «Жазушы жене өмір» 
(I960), «Бейімбет Майлин» (1966) монографияла- 
ры мен «Шеберлік туралы ойлар» (1968) зерттеулері 
жарықкөрді. А. Б. НикольскаяменбіргеӘ-тің«Абай 
жолы» эпопеясының 1-кіта6ын орыс тіліне аудар- 
ды. М. Әуезов туралы естелігі мен «Абай» романы 
(«Әдебиет және искусство», 1948, Ng4), «Акын аға» 
романы» («Социалистік Казахстан», 1951, 2 ақпан), 
«Абай жолы» романындағы үстем тап екілдері» 
(«Халык муғалімі», 1957, №9), «Жемісті сапар» 
(«Коммунизм таңы», 1957, 28 қыркүйек), «Асқар- 
тау құлағандай» («Лениншіл жас», 1961, 30 мау- 
сым), «Друг с давних лет» («Казахстанская прав
да», 1964, 24 октябрь) т. б. макалаларын жазды. 
Монографиялык еңбектерінде Ә. шығармашылы- 
ғына тоқтгілып, келелі пікірлер айтқан. «Жадымда- 
ғылар» атты естелігінде ұлы жазушымен 1934 ж. 
Ленинградта танысқанын, содан бастап оның та- 
лай сырларына каныкканын, Мұхаңның шығарма- 
лары екі бастаудан нәр ала құралатынын, бірі -  ха- 
лыктың бурынғы, бугінгі реалды өміріндегі тубе- 
гейлі оқиғалар; екіншісі -  оқудан тоқыған теория- 
лык, творчестволык шешімдер екенін зерделей 
келіп, талай кияға карай жетелейді окырманды 
дейдг («Біздің Мұхтар», А., 1976, 286-296-беттер).

Г  Әкім.
НҮРШАЙЫҚОВ Әзілхан (1922ж. т ), жазушы, пуб
лицист, аудармашы. Казакстанның халык жазу- 
шысы (1990), КазКСР Мемлекеттік сыйлығының 
лаур>еаты (1978). Ә-тің шығармашылығы жөнінде 
«Абай» майданда» («Семей таңы», 1987, 25 кыр-

күйек), «Тоғжан» («Ертіс жағасында» жинак, 1959), 
«Кездесу» («Кызыл ту», 1959, 26 сәуір), «Әуезов- 
пен болған бес күн» («Екі естелік», жинак, 1985), 
«Үмытылмас бейне» («Орталык Казахстан», 1977, 
14-15 каңтар) т. б. макала, естеліктері жариялан- 
ды. Ал «Махаббат, кызык мол жылдар» романын- 
да Ә-ті «Мұхит Әуенов» деп бейнелеген. Үлы уста- 
зы жайында бір сағаттан артык уакытка созыла- 
тын «Халык деп соккан жүрегі» атты естелік- 
әңгімесі Казак телевизиясынан 10 жыл бойы 
көрсетіліп келеді. Кемеңгер жазушының 100 жыл- 
дык мерейтойына арналған «Мухтар Әуезов тура
лы он естеліктің» бір сериясы Н-тың үлесіне тиді.

С. Қорабай.
НҮРЫШЕВСәбит (1903-1975), әдебиет зерттеуші. 
Филология ғылымының кандидаты. Диссертация 
жумысына Ә. жетекшілік еткен. «Абай акындығы- 
ның алғашкы кезеңі туралы» («Лениншіл жас», 
1951, 14 каңтар), «Абайдың аударма жөніндегі тә- 
жірибесінен» (А., 1951), «Махамбет поэзиясының 
жауынгерлік дәстүрлері» («Лениншіл жас», 1956, 
12 желтоксан), «Евгений Онегиннің» аудармасы» 
(«Әдебиет және искусство», 1950, N»7), «Шортан- 
байдың «Бала зары» туралы» («Казак әдебиеті», 
1957, 19 шілде), «Қазак әдебиетіндегі мысал жан- 
рының даму тарихы» («Вестник АН КазССР», 1951, 
№1), «XIX ғасырдағы казак әдебиетіндегі И. А. 
Крыловтың шығармашылык мурасы» (А., 1951) атты 
зерттеу еңбектері жарык көрді. «До конца иско
ренить буржуазно-националистические извраще
ния в изучении творчества Абая» атты атышулы, 
желбуаз макала жазды («Вестник АН КазССР»,
1953, N“4). Н. онда Ә-тің текстологиялык ізденіс- 
тері, Абай мурасының Шығыска катысы, акын 
өлеңдерінің жазылу мерзімі, жастык шағындағы 
өлеңдері туралы байыпсыз пайымдаулар айтып, 
саяси алмагайып туста, орынсыз жала жапкан, 
дәлелсіз каралап, кара куйежаккан. Ә. «Абаймура
сы жайында» макаласында Н-тың макаласы абай- 
тану ғылымына табыс ретінде косылатын енбек 
емес, көбінесе дәлелсіз, дәрменсіз, кате, шала- 
гай шабуыл екенін дэлелдеп керсеткен. Н-тың 
Абай мурасының алғашкы кезеңі жок, оның Шы- 
ғыска еліктегені нағыз кылмыс болып көрінеді де
ген сиякты парыксыз пікірлерін жокка шығарған. 
Муның бәрі Н-тың «пеш устінде жатып ап, бал 
ашумен» бірдей, әйтпесе мундай пікірде не пай- 
далы зерттеушілік, не ғылымдык табыс боларлык 
ештеңе жок дейді Ә. Үлы суреткер макаланың 
соңында «абайтану мәселесін өзінің кыңыр-кияс, 
булдыр-бураң есебіне карай «бурып пайдалана- 
мын» дегенге журтшылығымыздың жол бермей- 
тініне» кәміл сенім білдірген («Лениншіл жас»,
1954, №7). Мухаң Н-тың караборан шабуылына 
карсы газетке макала жазумен катар, «Нурышев- 
тың макаласына байланысты менің түсініктерім» 
деген түсініктемесін коса әзірлеген. Мунда да 
орынсыз жаланы аса білгірлікпен әшкерелеген 
(«Абайтану дәрістерінің дерек көздері», А., 1997, 
139- 142-беттер).

Н. Акбай.
НҮСІПБЕКОВ Акай (1909-1983), тарихшы. Тарих 
ғылымының докторы (1961), профессор (1963), 
КазКСР Ғылым академиясының академигі (1962), 
КазКСР-інің еңбек сіңірген ғылым кайраткері
(1971). Казакстандағы улт-азаттык козғалыстар та
рихы, республикада жумысшы табының калыпта- 
суы туралы субелі еңбектер жазды. Еліміздің 2 
және 5 томдык тарихын жазуға тікелей катысты.



Үзақ жылдар бойы Ә-пен шығармашылық, дос- 
тық қатынаста болды. Үлы жазушының өмірі мен 
жазушылық қызметіне байланысты салиқалы жи- 
ындарда баяндама жасап, естеліктер айтты, «Әуе- 
зов совет тарихнамасында» («Известия АН Каз- 
ССР», серия общественная, 1968, N»3), «Қилы за- 
ман» -  туған жердің хикаясы» («Лениншіл жас», 
1977, 18 ақпан), «Қилы заман» мен «Қараш-Қараш 
оқиғасының тарихи негіздері» («Известия АН 
КазССР», серия общественных наук, 1977, №5) 
т. б. макалалар жазып, Ә-тің бірқатар шығармала- 
рының тарихи қайнар көзін анықтады.

К. Нүрпейіс.
НЫСАНАЛИН Аян Бердімухамедулы (1942 ж. т,), 
ақын, жазушы. Ә-тің шығармалары туралы «Екпіні- 
нен жел ескен» («Огонек», 1967, №40), «Көксерек- 
тің» көкжиегі» («Социалистік Қазақстан», 1973, 21 
қараша), «Үлттық мәдениеттің улы мақсаты тура
лы» («Егемен Қазақстан», 1997, 14 ақпан), «Жұдцыз- 
ды жел» (сонда, 1997, 29 наурыз -  1 сәуір), «Ақтуң- 
ғиық азаңда ашылады» (сонда, 1998, 24 ақпан) ма- 
қалаларын жазып, Мухаңның жазушылық көкжие- 
гінің кең екеніне назар аударған.
НЫСАНБАЙ Жаманқулулы (1822-1883), ақын, жы- 
рау. Ә-ше айтқанда, «қан майданның ішінен шық- 
қан жортуылшы ақын, қалың қолдың жыршысы». 
Кенесарының «Басығарадай батыр жоқ, Нысан- 
байдай ақын жок» дейтіні де осы кез болса ке- 
рек. Көтеріліс жеңіліске ушыраған соң, Кенесары 
аулымен бірге Қоқан иелігіне өтіп, көп ұзамай ту- 
ған жеріне, Сыр бойына оралады. Өмірінің соңы- 
на дейін Кенесары мен Наурызбайды жоқтайды, 
кейінгі жастарға олардың істерін улгі етеді, ерлікті 
марапаттайды. Н-дың «Кенесары -  Наурызбай» 
дастаны 19 ғасырдың 2-жартысынан бастап бас- 
пасөз бетін керді. Н. будан басқа «Черняевтің 
Ташкентті алуы», «Кунімжанның оралуы», «Нау- 
рызбайдың сауалына жауап» деген толғаулары, 
Сайдақ қожамен айтысы, «Сейітбаттал» киссасы 
бар. Ә. Нысанбайдың орындаушылық, ақындық 
шеберлігін, тіл көркемдігін ерекше жоғары баға- 
лаған. «Әңгіме тізуінде жаңылмайтын сенімділік 
бар. Сонымен бірге Нысанбай ел ақындығының 
дағдысынан да жаңылмайды. Әңгімені өлеңге 
өзінің ақындық пішінін кіргізбейді. Өзі келденең 
отырып айтқан айтушыдай бойын аулақ устап, 
шын істі жасырмай дәл айтады», -  деп жазады ол 
(«Әдебиет тарихы», А., 1991, 153-бет).

М. Беисеноаев.

НЫСАНБАЕВ Әбдімәлік (1937 ж. т.), философ. 
Философия ғылымының докторы (1977), профес
сор (1980), Қазақстан Республикасы Үлттық ҒА 
академигі (2003), ҚазКСР Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1984), Қазақстанның (1994) және 
Қырғызстанның (1995) еңбек сіңірген ғылым мен 
техника қайраткері. Ғылыми еңбектері негізінен 
диалектикалық материализм мен логика, ғылым 
әдіснамасы мен жаратылыстанудың философи- 
ялық мәселелеріне арналған. Ә-тің философия- 
лык көзқарастары туралы жазған «Қазақтың ұлы 
ойшыл жазушысы» атты мақаласында ұлы 
суреткердің сан қырлы шығармашылық қызметі 
жайлы ой қозғаған («Қазақ әдебиеті», 1997, 1 
сәуір). Жазушының 100 жылдық мерейтойына ар- 
налған «Мұхтар Әуезов және XX ғасырдағы әлем 
әдебиеті» атты халықаралык ғылыми-теориялық 
конференцияда баяндама жасап, көзі тірісінде 
нигилизм мен жаңаша көзқаманға жаны түршіге 
карсы болтан ғулама ойшыл өзінің барша рухани
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мұрасы арқылы шынайы гуманизмге, әлеуметтік 
тұрақтылыққа адамзат өркениетінің ғылым-білімін 
игеру арқылы ғана жететінін жазды деген («М. 
Әуезов -  XX ғасырдың ұлы жазушысы әрі 
гуманисі», А. 1997, 112-бет).

Н. Ақоай,

«НЫСАНБАЙДЫҢ ӨЗ ЖАЙЫ МЕН ЕҢБЕГІ 
ТУРАЛЫ», жазушының мақаласы. «XIX ғасыр мен 
XX ғасыр басындағы казак әдебиетінің оку кітабы.
7-класка арналған» деп аталатын кітапта жария- 
ланды (1933, 27-33-беттер). Осы уакытка дейін Н. 
туралы бағалы, жинакталған ойлар айтылып, ар- 
найы зерттеулер жазылмаған. Ә-тің бұл әрекеті 
алғашқы бастама болғанымен, одан әрі карай 
жалғасын таппай токтап қалды. 1937-38 ж. шык- 
кан «Әдебиет хрестоматиясына» енгізілген жок- 
Будан бурын 1927 ж. Қызылордада басылып шык- 
кан «Әдебиет тарихы» деп аталатын езінің кітабын- 
да «Кенесары-Наурызбайдың» қыскаша әңгімесі» 
атты тарауда акынның жыры ғана талданған еді. 
Оку кітабына арнап жазған макаласы «Өмір жайы, 
жөн-жосығы туралы мағлуматтар аз калган акын- 
ның бірі -  Нысанбай. Жалғыз мәлім нәрсе -  бул 
Кенесарының колымен бірге журген жортуыл акы
ны. Қай кезде, кайдан шығып кеп Кенесарьға ко- 
сылған, канша уакыт бір жүрген -  онысы да мәлім 
емес» деген ойларды айтудан басталады. Нысан
бай жырларында байқалатын бір ерекшелік Кене
сары козғалысының барлык кезеңдері тугел 
көрінісін таппайды, тек кырғызға барған кездегі 
соғыстарды ғана баяндаған және онысы тыңдау- 
шыларын уйытып, еліктірерліктей болып шыккан. 
Жазушы Нысанбай жырын талдамастан бурын осы 
окиғадан алдыңғы тарихи шындықтарға шолу жа- 
сайды, өйткені мундағы жағдайды толык тусіну 
ушін кажет деп ойлайды. Қозғалыс әуелі 1837 ж. 
басталады; оған патшалык укіметтің Абылайдың 
мекені болтан Кекшетаута кала салуы түрткі бол
ды. Ата конысы санайтын Абылайдың кенже ба- 
ласы Қасым, ержеткен балалары Есенгелді, Сар- 
жан болып карсылык керсетеді. Үкімет әскерімен 
бірнеше рет қақтытыстан кейін шегініп, Түркістан- 
та карай көшеді. Онымен ергендердің көпшілігі 
жол-женекей қалып кояды. Ташкенттің әміршісі 
Бегдербек әуелі жаксы карсы алтанмен, олардың 
салматы, беделі артып бара жатқанын керіп, Қа- 
сымды да, Саржан мен Есенгелдіні де елтіреді, 
Кенесары тана кашып кутылады. Осыдан бастап 
1844 жылта дейін Кенесары Ресейдің отаршыл 
саясатына карсы козталыстың басшысы болады. 
Осыңдай өздері көрген тарихи окитаны жыр қылт- 
ан акынның бірі Махамбет болса, екіншісі Ны
санбай, бірак екеуінің жырлау үлгілері бірдей 
емес: Махамбет козталысының ураншысы, бас
шысы, найза басы болса, Нысанбай -  Кенесары- 
ның көңіл ашар жыршысы, жорыкта хан мен ба- 
тырлардың қимылын дәріптеушісі, Ешбір кудіксіз 
болашатына, азаттык аларына сенді, сенгендіктен 
де Кене айналасындаты кейбір барын, жанын са- 
лып жүрген батырлар секілді ол ойлатан хандык- 
ты да, әрбір іс-кимылы мен өмірін де костап-куат- 
тады, дәріптеп мадактады. Оның жыры казак 
әдебиетіндегі тарихи жыр нускалары ішінде өзіндік 
сипат, өзіндік орны бар елеулі еңбек болып қалды 
деп аяктайды жазушы өз ойын.

Т, Әкім.
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НЫҒМАТУЛЛИН Юнус Сыдыкулы (1897-1919), 
жазушының досы. «Жарыс» («Ярыш») футбол ко- 
маңдасында Ә-пен бірге ойнаған. Қорғаныста да, 
шабуылда да жақсы ойын көрсетіп, команданың 
капитаны міндетін атқар>ған. Команданы алғашқы 
уйымдастырған жастардын бірі. Гимназияны ал
тын медальға бітіріп, Қазан университетінің физи
ка-математика факультетіне оқуға түсіп, 1-курсын 
өте жақсы аяқтаған. 1914 ж. 1-дуниежүзілік соғыс 
басталғаннан кейін, Ресей университеттерінен сту- 
денттерді әскери оқу орындарына ала бастаған. 
Омбыдағы кадет корпусының прапорщиктер дай- 
ындайтын мектебіне окуға кабылданған. Оны 
Қазан төңкерісінің қарсанында (1917) аяқтаған, 
яғни 1-дуниежузілік соғыска катыса алмаған. Се- 
мейге келіп, Агашордаға муше болған. Қазақ рев
комы «Алаш» мушелерін тутқындап, қудалауға 
ушыратқанда, Н. Қытайға карай қашады. Мақан- 
шы өңіріндегі Ақшоқы елді мекенінің түсында Бақ- 
ты шекарашыларының оғынан қаза тапқан. Қьп^ай- 
дың Шәуешек каласының маңына жерленген,

Ө. Султанов.
НЭЛЬСКАЯ Лия Владимировна (1932 ж, т ), орыс 
актрисасы. Қазақстанныңхалыкартисі (1984). 1959 
жі>ілдан Алматыдағы орыс драма театрында жүмыс 
істейді. В. Розов, И. Шток, К. Симонов, Ф. Абра
мов, А. Цагарели, А. Чехов, М. Горький, В. Дель- 
мар сынды көрнекті драматургтердің спектакль- 
дерінде басты кейіпкерлерді сахнаға шығарды. 
Ә-тің “Тунг! сарын» пьесасыңдағы Мөржанның рө- 
лінде ойнап, шынайы шеберлігін танытты.

ОБАЕВ Есмукан Несіпбайулы (1941 ж. т ), режис
сер. Қурманғазы атыңдағы Алматы консерватори- 
ясының театр факультетін бітірген (1964). Ал Ә-тің 
«Айман-Шолпан», «Еңлік-Кебек», »Қарагөз», «Қа- 
ракыпшақ Қобыланды», «Абай» және улы драма
тург аударған Н. Гогольдің «Ревизор» спектакль- 
дерінің койылымдары өзіңдік режиссерлік шешім- 
дерімен дараланған.

Б. Қуңаақбайу/ы.
ОБНОРСКИЙ Сергей Петрович (1888-1^2), орыс 
тіл білімі маманы. КСРО ҒА-ның академигі (1939), 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1948). 
Көне славян жазулары туралы зерттеулері мен 
морфология тарихына катысты еңбектері бар. 
Орыс тіл білімі оның есімімен тығыз байланысты. 
Ә. 20-жылдардың ортасында Ленинград универси- 
тетінде Обнорскийдін лекцияларын тыңдады. Сол 
кезден сақталып калган жазбаларында оның ба- 
яндаклаларын конспектілеген. Бул туста Ә-тің ерек- 
ше ыкылас койып тыңдагандары: Марр, Малов, 
Эйхенбаум т. б. болтан.

ОЗҒАНБАЕВ Өмірзак (1941 ж. т.), ғалым, педа
гог. Тарих және философия гылымдарының док- 
торы, профессор (2001). XIII сайланган Қазакстан 
Жогарғы Кеңесінің депутаты (1994), туңгыш Пар
ламент Сенатының депутаты, комитет терагасы
(1995) болып сайланды. Республиканың еңбек 
сіңірген қызметкері (1966). Негізгі гылыми еңбек- 
тері улттык педагогика мәселелеріне арналған. 
50-ден аса ғылыми макалалары жарияланды. 
«Дәуір бел-белестеріңде» (1996), «Халыктан асқан 
устаз жок» (1996) атты монографиясыңда дәстүрлі 
казак педагогикасы жөніңде Ә-тің устаздык, білім- 
тәрбие туралы айткан ой-пікірлерін мысалға 
келтіріп, өз тужырымдарымен нактылаган, Ал «Мух
тар Әуезов -  улы устаз», «М. Әуезов -  біздің заман- 
дасымыз» деген макалаларында жазушы шыгар- 
маларының этнопедагогикага тигізер пайдасы 
хақында, оның туындыларының туган халкымен, 
кейінгі урпақпен, тарихымызбен бірге жасай 
беретініне сенім білдірген («Қара нар керек бул
іске», 1998, 92-107-беттер). . „  _

Н. Акбаи.

«ОЙҒА АЛҒАНДАРЫМ»(«Над че м  я р а б о 
таю») ,  жазушының макаласы. 1934 ж. 8 каңтарда 
«Казахстанская правда» газетінде шыкты. Ә. бул 
шағын макалада өзінің шыгармашылыгы жайы- 
нан кыскаша хабар береді. Көркем шыгармалар- 
дың ішінде кебіне повесть пен драма жазып, негізгі 
такырыбы ретінде ултшылдыкка қарсы курес пен 
алашорданы әшкерелеуді максат еткенін айткан. 
Бул орайда езінің «Тартыс» пьесасын атап өтеді. 
Сюжеті казак халкында бурыннан бар «Айман -  
Шолпан» пьесасын жазуда, «Қарагөзде» жіберген 
кателерімді кайталамауга тырыстым дейді. Кол
хоз такырыбына пьеса жазуды міндетім деп 
есегггеймін дейді, Бул женінде Қазак мемлекеттік 
драма театрымен келісімі бар екенін ескертеді. 
Колхоз курылысы такырыбына жазылған бірнеше 
очерктерін атаган.
ОЙ1ІІЫЛДЫҒЫ, Ж а 3 у ш ы н ы ң о й ш ы л д ы к  
п і к і р л е р і .  Тумысынан казак болғанмен, Ә. -  
букіл адамзатка ортак адам. «Абай жолы» эпопея- 
сында казак халкының өмірі -  букіл кайшылыкта- 
ры, кезкарас-кактыгыстары, ізгілік пен жауыздык- 
тың, жаңа мен ескінің куресі аркылы толыкканды 
әрі күрделі бейнеленген. Жазушы казак коғамы- 
ның асыл ойларына терең бойлады. Ол бул когам- 
ның өн бойын жаттык жайлаган, ягни адамның 
өзіне өгейленген котам екенін терең тусінді. Мунда 
бәрі теріс айналдырылған, бурмаланып, басы 
аягына, аяғы басына карап тур. Нағыз адамға тән, 
мәңгілік дуниелер бағаланбайды, ал уакытша, 
етпелі нәрселер ардакталады. Адамдар еңбегін 
емес, талапсыздығын мактан тутады. Бакыт 
дегеніңізді рухани өсу емес малды көбейту деп 
біледі. Абай: «Алты ай атан болғанша, бір күн бура 
бол», «Мал -  адамның бауыр еті» деген және соя 
сиякты макалдарды сынаган кезінде-ак булардың 
бәрін түсінген болатын Мухтар Омарханулы 19 
ғасырдагы казак когамының адамга жат болтан, 
жалған шынайылығын терең түсіңді, өйткені ол сөз 
бен істің  арасы алшак жататын тоталитарлык 
жүйені, яғни осындай когамды өз басынан өткізді. 
Тамаша принциптер жария етілді, керемет консти
туция кабылданды, бул когамның максаты адам 
екені т. б. жария етілді. Ал іс жүзінде адамгерші- 
ліктің, бостандыктың, баска да ізгілік үрдістерінің 
кішкене гана көрінісі катыгездікпен жаныштадцы 
Өмір сүрген коғамды сынауда ол Абайдың, адам-



ның өзіне жат қоғамды сынау бөлігінде дүние жузі 
мен орыс әдебиетінің дәстурін жалғастырды. Де- 
генмен Ә-тің әдісіндегі жаңашылдык мынада: ол 
сыншыл реализм әдісін меңгеріп қана қойған жоқ, 
оны дамытып, жаңғыртты, жасампаздық турғыдан 
қарастыратын сыншыл реализм әдісін жасады.
Ә. қазақ шындығын реалистік турғыдан өте шебер 
бейнелеумен бірге, оны жетілдірді, көркем сөзбен 
шындыққа жету әдісін дамытты. Өзінің өң бойы- 
на қазақ, шығыс, батыс мәдениетініңдәстурінжи- 
нақтаған «Абай жолы» эпопеясы 19 ғасырдың ең 
уздік шығармаларының бірі. Онда қазақ халқы өмі- 
рінің кең панорамасы жасалып, шындықты танып 
білудің көркем әдісі дамытылып, іргелі филосо- 
фиялық-этикалық уғым талдап жасалған. Ең ал- 
дымен Ә. адам проблемасын жан-жақты талдап 
жасады. Оның тусінігіңце адам -  жай табиғи жара- 
тылыс к.ана емес, курделі, сан қырлы, дамып оты- 
ратын уғым. Сондықтан суреткер адам проблема- 
сын абстрактылы емес, нақты, яғни тарихпен са- 
бақтастыра, рухани қоғамдық ахуал жуйесінде, 
қоғамдық қатынастар жуйесіңде, белгілі бір жеке 
адамның нақты қарым-қатынасы процесінде қа- 
рауға шақырады. Ә. өзінің букіл шығармашылық 
урдісінде осы курделі де кешенді уғымды зерттеді. 
Оның осынау курделі мәселеге көзқарасы белгілі 
бір даму жолынан өтті десе де болады. Адам тур- 
мысының қупия жумбақтарын терең тану арқылы 
оның ой өрісінің қуатты шығармашылық тегеуріні 
барынша айқын көріңді. Адамзат проблемасы жа- 
зушының, ең алдымен ұлы тарихи тулғаның қалып- 
тасу мен толысу мәселесін зерделеген «Абай 
жолы» эпопеясында терең де жан-жақты қарасты- 
рылған. Бул -  философия, педагогика, психоло
гия, көркем шығармашылық ушін қашанда маңыз- 
ды мәселе. Ол біз өзіміздің тәуелсіз мемлекеті- 
мізді бар ынгамызбен құрып жатқан бугінгі кезең- 
де айрықша қызғылықты да маңызды. Игілікті, 
парасатты, салауатты өркениетті қоғам басты на- 
зарды тек қана бұйым өндіруге аударып қана қой- 
майды, ол оның устіне адамға, жеке адамның 
қалыптасуына, жеке тулгалардың тіршіліктегі қа- 
лыптасу заңдылықтарына көңіл бөледі. Бул ретте 
Абай сынды тулғаларды зерттеу тәжірибесінің біз 
ушін маңызы ерекше, өйткені ұлы ағартушы-ғалым- 
ньің, ойшыл дананың бейнесінде біздің халқы- 
мыздың тамаша қасиеттері жинақталып, сонымен 
бірге барлық халықтардың барлық улы өкіддеріне 
ортақ қасиеттер тузілген. Әйтсе де тұлғаның өзін- 
дік ерекшелігі сонда: мінез-қулық қырлары мен 
қасиеттердің жай ғана құржақ арифметикалық жи- 
ынтьғы топтастырыла салмаған, керісінше, солар- 
дың қайталанбас, бірегей, біртуар курделі өрімі 
көрінген, Әр адамда қашанда жеке-дара дербес 
көрінетін әрі нақты тарихи жағдайларда өзінше кө- 
рінетін ол мінез- кұлық ерекшеліктерінің накты бол- 
мыстағы, тіршіліктегі құбылыстары көрсетілген, 
Ә. Абайдың әсте қайталанбайтын тулғасының, 
оның өміршең даралығының қалыптасуын жуйелі 
зерделей отырып, оның жаратылыстан біткен қай- 
сыбір бастапкы табиғи құнарын әсте жоққа шьғар- 
майды. Жазушы өзінің басты назарын өзінше бір 
өзгеше уйлесімді тузілімімен Абай тұлғасын қа- 
лыптастыржан қарым-қатынас турлерінің мыңда- 
ған қайталанбайтын желілеріне аударған. Оның ға- 
жайып тұлғасының тұғыры отбасынан, отбасын- 
дағы нақты ахуалдан басталады. Әкесі Құнанбай 
ықпадды, әлуетті, қатыгез феодал болса да, Абай 
анасы Үлжанның махаббатына, табиғатынан білуге
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құштар балдырғанды қазақхалқыныңертегі, аңыз, 
жырларының тамаша әлеміне еліткен әжесі Зеренің 
мейірім шуағы мен сезім даналығына бөленіп өсті. 
«Абай жолы» эпопеясында дана тұлға мен қоғам- 
ның өзара қатынастары мәселесі терең тал мәсе- 
лені бірқатар көрнекті суреткерлер, оның ішінде 
неміс жазушысы Т. Манн талдаған. Оның пікірін- 
ше, дананың өмірі қайғылы өмір, өйткені ол адам- 
затты ілгері дамытсам және жаңа сатыға биіктет- 
сем деп умтылады әрі сол өрмінез мақсатынан ай- 
нымайды, Әйтсе де адамзат деген ұлан-ғайыр 
журтшылық мухиты ғой. Осынау бейжай сулесок 
салмақты, қозғалысы баяу аумақты көтеру ушін 
бір адамның, тіпті дананың куші жетпейтін адам 
нанғысыз қуат керек, Сондықтан Т, Манн ондай 
мақсат-мұраттар көп жағдайда трагедиямен, дана- 
ның қазасымен аяқталады деп санайды. Осындай 
дуниетанымдық тұжырымдама нәтижесінде жазу- 
шының мәселені тереңірек шешу мумкіндігі бар. 
Сонымен, қоғамды көтермекші болтан дана тулға 
орындалмайтын мақсаттар қоятын абстрактылы, 
жалғыз адам емес, бар мәдениетке, сондай-ақ 
кызметі осы қоғамды өзгертуге бағытталған әлеу- 
меттік куштерге суйенетін алдыңғы қатарлы, пак
ты және тірі тулғалар болып табылады, «Абай жо
лы» эпопеясының маңызды мәні -  Ә-тің курделі 
жалпыадамзаттык мәселені талдаудың жаңа са- 
тысына көтергендігіңде, оның бай мазмунын жан- 
жакты, сан кырлы, әлеуметтік кұбылыстарды та- 
нудың философиялык диалектикасы тұрғысынан 
ашкандьғында. Әке мен бала мәселесі көркем тур- 
де ең алдымен карама-карсылык принцип! айкын- 
дамасынан санаға сіңіріледі. Абай казак коғамын- 
дағы жаңаны, прогреет! және демократиялыкты 
танытады. Романда мундай карым-катынас ұзак 
уакыт катар өмір суре алмайтындығы, ол жаңа- 
ның, прогрестің жең!с!мен аякталуы керек деген 
маңызды ой б!р!зд!л!кпен бер!лген. «Абай жолы» 
эпопеясында тағы б!р маңызды мәселенің -  на- 
рык жағдайытща, демократиялык коғам куру жағ- 
дайында интегралдык мағынаға ие болтан адам- 
ның даму мәселес!нің мәніне көркем турде кол 
жетк!з!лген. К!тапта жас Абайдың Құнанбаймен 
сөзбенустасу сәт! суреттелген. Тек кана куш, зор- 
лык-зомбылык т!лін ғана мойындайтын дала фео
далы -  әке улын жумсактьғы, жұртка алды ашык- 
тығы, м!нез!нде билеп-төстеуш!лік ерекшел!кт!ң 
жоктығы уш!н жазғырған кезде Абай Қунанбай- 
дың дәйектемелер!не: адамның тарихи кубылыс, 
ол унемі даму уст!нде екенд!г!н, яғни оған ескі 
айкындамалар, еск! калыптаскан көзкарастар 
тұртысынан карауға болмайтынын айтып орынды 
жауап кайтарады. Қаз!р, нарык жағдайында, 
тупкілікт! реформалар жасалып жаткан кезде б!з 
еск!ше ойлауға, еск!ше психологияға, ескі кұнды- 
лыктарға карсы уз!дц!-кес!лд! куресіп жатканымыз- 
да, Ә-тің тамаша к!табындағы осы жерлер аса 
өзект! болып көрінед!. Қоғамдык өмірде, әлеумет- 
тік салада барльғы да унемі дамып отырады. Әрб!р 
жаңа тарихи уакыт олардың адцына жаңа м!ндеттер 
кояды. Осы орайда кеше өзект! болып көр!нгенн!ң 
көб!не-көп буг!н солай болып калуы -  ек!талай. 
Бул орайда Ә-тің шығармашылық мурасы айты- 
лар ойдың терең де кең камтылуымен ерекшеле- 
нед!, соның аркасында жазушы казак коғамында 
19 ғасырдың екінш! жартысында бой көрсеткен әр
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түрлі қүбылыстардың өзара қиын байланысын, 
адами қарым-қатынастардың өткірлігі мен драма- 
тизмін аша алды. Бүл оның көркем зерттеуінің 
объектісіне айналған өмірдің әр қүбылысын қоғам- 
дық-тарихи үрдістің терең заңдылықтарымен 
салыстыруына мүмкіндік берді. Тап солай болған- 
дықтан, Ә-тің шығармашылық мүрасы бүгінгі күн- 
дерде де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ол біздің 
үлттық және әлемдік игілікке айнадцы.

Ж. Әбділти-
«ОКТЯБРЬ ӨРКЕНІ», жазушының мақаласы. 
Қазан төңкерісінің 40 жылдық мерекесіне арна- 
лып жазылған Алғаш рет 1957 ж, 17 қарашада «Ка
зах әдебиеті» газетінің 46-санында жарық көрді. 
Кейін Ә-тің «Әр жылдар ойлары» жинағына, 12 том- 
дых (1969, 12-кітап), 20 томдых (1985, 19-том) шы- 
ғармалар жинахтарына енгізілді. Махалада хазах 
әдебиетінің 40 жыл ішіндегі дамуын, өсіп-өркен- 
деу бағытын шолуға арналған. Онда автор төл 
әдебиетіміздің әрбір жанрының туып-халыптасу, 
хемелдену жайын, хезеңдіх ірі-ірі шығармаларды 
сөз етеді, басылым хөрген хітаптардың жалпы 
саны мен сапасын салыстырады, Зерттеуші ең ал- 
дымен проза мен драматургияны ауызға алады. 
Санаулы жылдар ішінде хөрхем проза сан алуан 
үлгі, өрнехтер әкелді. Терең драмалых хұрылысы 
бар, сюжеті хызыхты хурылған, охиғаны психоло- 
гиялых турғыда баяндайтын, тарихи жағдайларды 
хөрхем суреттейтін, тарихи-революциялых шын- 
дыхты бейнелейтін, сондай-ах өмірбаяндых, хы- 
зых охиғалы романдар туды. Күнделіхті тартыс 
хөріністерін өткір бейнелейтін очерхтер мен әңгі- 
мелер жазылды. Будан соң драматургияның 40 
жыл ішінде киіз үйде, балаған хүрке астында хой- 
ылып жүрген жастардың ойын-сауығынан бастап, 
улхен шеберліххе, реалистіх керкемдіхке жеткен 
шығармалар тудырғанын, бұлардың дүниежүзіліх 
драматургия мәдениетінің жахсы дәстурінде жа- 
зылғанын баяндаған. Жазушы поэзия жанрын сөз 
етхенде, I. Жансүгіровтің «Дала», «Күйші», «Құла- 
гер» поэмаларын ерехше атайды. Бұл шығарма- 
лар хазах поэзиясын Абайдан кейінгі дәуірде биік 
сатыға, жоғары сапаға хөтерді деп бағалайды 
зерттеуші. Сонымен хатар ауыз әдебиетінің де 
жазба әдебиеттің хымбат дәстүрлерін бойына сі- 
ңіріп өсіп келе жатханын тілге тиех еткен. Қазах 
хеңес әдебиетінің өсу, даму жоддарын, тың жаңа- 
лыхтарын, батыл ізденістерін, өзгешеліх хасиет- 
терін таныта түсуде сыншылар мен әдебиеттану- 
шылардың еңбегіне М. зор баға берген. Солар- 
дың етхен еңбегінің нәтижесінде республихада 
ғылымдых зерттеу жумысы дамып, сыншыл ой- 
дың өрісі ұзарып, хеңейткенін баса айтхан. Қазах- 
станда филология ғылымының тереңдеп өркеңдеуі 
әдеби тілдің өсіп, көркеюіне хөмек етіп, тіл бай- 
лығына, тіл мәдениетіне, сөз өнерінің мархаюына 
мол эсер тигізгенін мысалға келтіреді зерттеуші. 
Тілші ғалымдар орыс графихасы негізінде жаңа 
жазушыларды халыптастырды, оху хурадцары мен 
әдістемелік әдебиеттер жасады, ұлттых термино
логия атаулары орныхты. Сөйтіп әдебиет пен лин
гвистика ғылымы егіз ханаттас өсіп келеді деп ой 
хорытады жазушы.

Н. Ерсарыу/ы.

«ОКТЯБРЬ ҮШІН», жазушының пьесасы. 1933 ж. 
«Казахстан» баспасынан жеке кітап болып шых-

хан. Содан кейін Ә-тің 12 томдых (8-том), 20 том
дых (9-том) шығармалар жинахтарына енгізілді. 
Бурынғы басылымдарында пьеса кейіпкерлерінің 
аттарында, жеке сөздерде емле хателері жіберіл- 
ген екен. Соңғы басылымына текстологиялых 
тузетулер жасалып, жаңа орфографиялых ереже- 
лерге сәйкестендірілген. Пьесаның алғашхы ба- 
сылымында Орынбех Бекулының алғы сөзі бар. 
Варианттары жох, сахнада хойылмаған. Пьеса 4 
перделі, 9 суретті. Кейіпкерлер саны салыстырма- 
лы түрде алғанда, драмалых шығарма ушін өте 
көп. Онда Алматы халасындағы контрреволюция- 
лых көтерілістің барысы жайындағы охиғалар дра
малых тілмен берілген. Көтеріліс жайы тарихи 
шындыхха сәйкес баяндалған. Кейіпкерлері тари
хи тулғалар (Д. Фурманов, О. Жандосов, Ж. Бәрі- 
баев, Шагабуддинов, Масанчи, Өтеповт. б.). Аза
мат соғысы жыдцарыңцағы большевиктер, ах ка- 
зактар, әскерлер, кулактар, переселен-шаруалар, 
ұлтшыддых бағыт устанған жергілікті улт өкілдері 
т. б. әлеуметтік, ұлттых топтардың жергілікті әске- 
ри гарнизон бүлік шығарған кездегі іс-әрекеттері, 
психологиясы ашылған. Ресей отарлау үкіметі 
жерлерінен айыржан жергілікті ұлт өкіддері, патша 
укіметі кезіндегі артыхшылыхтарын сахтап халуға 
тырысхан казак-орыстар, кулактар, переселен 
шаруалар, әрі-сәрі жағдайға ушыраған солдаттар, 
революционерлер, интеллигенция өкілдерінің сан 
хилы образдары жасалған. Әлеуметтік тартыс иде- 
ясы да алдыңғы орынның бірінде. Кейіпкер диа- 
логтарында реалистік шеберліктің белгілері кеп 
болғанмен, ураншыл, үндеу сипатындағы сөздер 
де көп. Пьеса 30-жылдардағы идеологиялых 
хысым мен талаптың әсерінен жазылған болу ке- 
рек. Кейіпкер санының көптігі мен көпшілік көрініс- 
тердің жиілігі сахналауға хиындых туғызады. 
Пьесаның кинематографиялых сипаты басым.

Р. Әбдіғулов.
«ОҚУҒА УМТЫЛАТЫН УАҚЫТ», жазушының ма- 
халасы. Махала «Казах тілі» газетінің 1922 жылғы 
18 хараша күнгі 84-санында жарияланды. Будан 
кейін жазушы шығармаларының 50 томдых толых 
басылымының 2-томында хайта басылды (1998). 
1922 ж. тамыз-хыркүйек айында өткен губерния- 
лых кеңестерде большевиктердің ыхпалы күшейіп, 
Алашорда хайраткерлерін укімет билігінен шет- 
тетіп, оларды партия хатарынан шьғарды. А. Бай- 
тұрсыновты укімет хұрамына өткізбей тастады. 
«Астыртын контрреволюциялых уйым ашты» де
ген желеумен Ә. Бекейханов пен М. Дулатовты 
абахтыға жауып, айғах таба гілмаған соң, босату- 
ға мәжбүр болды. Ә. Бөкейханов сол жылдан бас
тап Мәскеу халасында мырзахамахта болып, оның 
Казахстанға келуіне тыйым салынды. Алаш хай- 
раткерлерінің барлығы оху-ағарту саласына ау- 
ысып, жоғары оху орындарының маңына топтас- 
ты. Саяси жағдай біршама халыпты Ташкент хала- 
сына ауысты. Тіпті С. Сәдуахасовтың өзі шетелге 
барып охуға өтініш білдірді, бірах оны жібермеді. 
Ә. те Орынборға хайтып оралмады. Ташкент хала- 
сындағы Орта Азия мемлекеттік университетіне 
охуға түсті. Осы кездегі көңіл күй ауанымен жа- 
зылған махала өзінің алдына хойған махсатынан 
хабардар етеді: «Охусыз ел -  дүниедегі тіршілік 
жарысына ере алмай жох болады» деуінде де сон- 
дай астар жатыр. Ол өзіне жахсы таныс оху-ағар- 
ту, мектеп саласындағы селхостых пен енжар тір- 
шілікке ренжіп: «Казах оху жумысы өте көңілсіз 
халге айналды. Оның себептерін бурынғы махала-



ларымызда айтқанбыз» деп, ұлы жазушы өзінің 
бурын жарияланған мақалаларында көтерілген 
мәселелерді еске салады.

Т. Журтбай.
«ОҚУДАҒЫ ҚҮРБЫЛАРЫНА», жазушының ма- 
қаласы. Жиырма жастағы семинарист Ә-тің тыр- 
нақалдыбасьшымкөргентуындысы, 1917 ж. «Сары- 
арқа» газетінде, 1966 ж. 23 маусымда «Лениншіл 
жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетінде және жазу- 
шының 20 томдық шығармалар жинағыңца (15-том,
1984) жарияланды. Баспасөзде тұңғыш рет қалам 
тартқан автордың «ә» дегеннен-ақ айтар ойы мен 
айқын мақсаты: «Қашан да болса адал махаббат, 
ақтықк,а жастай шөлдесе, жастай сағынып, тал- 
пынса ултын суюге, адамшылыққа жетпекші емес 
пе? ... Халық тузеуді жол қылайық» деген пайым- 
дауынан-ақ гуманистік, отансуйгіштік бағыт-бағ- 
дары айқын аңғарылады. Мақалада жас қалам- 
гердің қалыптасып қалған дуниетанымының ірге- 
тасы Абай, Шәкәрім жасаған әлеуметтік ортаның 
арман-мұратымен жарасым табады, әділет пен 
шапағатқа талпынады. Қурбыларын береке-бірлік- 
ке, білімге шақырып, болымсыз жарқул-жұрқылға 
алданбай, жаман әдет-қылықтардан бой тартуды, 
аулақ болуды ескертеді. Шығармадан ағартушы- 
лыққа үндеген Абайдың «Жасымда ғылым бар деп 
ескермедім» деген өлеңінің лебі еседі. «Біздің 
мақсатымыз -  мал табу, шен тағу емес, надандық 
неше батпан болып, устіне артылып, зіддей қылып 
жатқан халқымызды өрге сүйреудің әдісін, тәсілін 
табуға тырысу керек екенін умьдуға жөн бе?» деп, 
жастарға халыққа қызмет етудің нақты жолдарын 
ұсынған.

М  Мьрзахметүлы.
«ОҚУ ІСІ», жазушының проблемалық мақаласы. 
Онда ұлт мектептерін ашып, оқытудың заманға 
лайық бағдарламасын жасау баяндалған. Қазақ 
арасындағы мұсылманша окығаңцардың көпшілігі 
жаңа оқу жуйесіне онша икемділік танытпады, 
сондықтан оларды арнайы курстардан өткізіп тұру 
қажет. Ә. те ғылыми-ағарту саласындағы оқу жу- 
йесінде сол кездегі зиялы қауым ұстанған еуро- 
палық бағытты қолдады, Ол сол кездегі қиындық- 
тардан құтылудың мынадай жолдарын усынды: 
бірінші, оқыту бағдарламасын жасап, оқу құрал- 
дарын жетілдіру, оқытуға икемі бар, бірақ басқа 
қызметтерде жүрген зиялыларды осы іске тарту, 
мектеп бітіргендерді жоғары оқу орындарына 
жіберу; екінші, басқа сала бойынша білім алған- 
дар мен мұсылманша оқығандар ушін арнайы курс- 
тар ашу; үшінші, кітагттар мен газет-журнадцарды 
көмекші құрал ретінде пайдалану, кітапханалар 
мен театр-сауық уйірмелерін ашу. Сөйтіп автор 
жүйелі, жоспарлы түрде оқытуды ұсынады. Бул 
жолда жас баланың мінезіне салынып, керсеқы- 
зарлыққа, желөкпелікке, солақайлыққа салын- 
бай, байыппен әрекет ету керек дейді. Өйткені 
«бір бетпен сыңаржақ болып, үстірт кеткіш -  
піспеген елдің қыльгы» деп ескертеді. Ал мақала- 
да айтылған ой-пікірлер өз маңызын әлі де жой- 
ған жоқ, олардың біздің қазіргі ағарту ісімізге 
ойтүрткі болып қалуы да ғажап емес. Мақала алғ- 
аш рет «Абай» журналының 1918 жылғы 11-санын- 
да жарияланды, соңына «Мухтар» деп қол қойыл- 
ған, жазушының 20 томдық шығармалар жинағы- 
ның 15-кітабында (1984, 19-33-беттер) және шы- 
ғармаларының 50 томдык толық жинағының
1-кітабында (1997) жарық көрді. „  . ^ .

Н. Акбаи.
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«ОҚЫҒАН АЗАМАТ», жазушының әңгімесі. Ал- 
ғаш «Шолпан» журналының 1922 ж. 2-3, 1923 ж. 4 -
5-сандарында шыққан. Кейін «Жулдыз» журналын- 
да (1957, N»8), М. Ә-тің «Ескілік көлеңкесі» (1935), 
«Қараш-Қараш» (1960), жазушының 12 томдық 
(1-том, 1967), 20 томдық (1-том, 1979), 50 томдық 
(2-том, 1998) шығармалар жинақтарына енгізілді. 
Әңгіменің алғашкы «Шолпан» журналында араб 
әрпімен жарық көрген нусқасында әңгіме аты тыр- 
нақшаға алынбаған. «Қараш-Қараш» жинағынан 
(1960) бастап кекесінді мазмун беру ушін тырнақ- 
шаға алыңды. Кейінгі басылымдарда осы үлгі сақ- 
тадды. Әңгіме көптеген шетел тілдеріне аударыл- 
ған. Әңгіменіңғумырнамалықсипаты бар. Әңгімеге 
Ә-тің досы, «Ес-аймақ» үйірмесінің жетекшісі, «Ел 
ағасы» пьесасын алғаш сахнаға шығарған. Семей 
уезі Кәкен болысының азаматы С. Тоқымбай- 
улының өмірі желі етіп алынған. 1921 ж. ақпан ай- 
ында суық тиіп, ауырып, қайтыс болған. Кейін 
әйелі бір досына турмысқа шыққан. Әңгіме ең 
алдымен қазақтың окыған азаматтарының реал- 
ды образдарын жасаумен, калалық қазактардың 
алғашқы топтарының калыптаса бастауын көрсе- 
туімен қунды. Өмірде болған оқиға көркемдік 
шындыққа айналдырылып, гуманистік идеясы ай- 
қын, ықшам, әңгіме жанрының талаптарына сай 
болып шыққан. Әңгіме образдарын сомдауда жа
зушы жастық либерализмге салынбай, салқын 
қанды эпикалық прозаның үлгісімен жан дуниесі 
терең де дәл берілген жанды бейнелер жасаған. 
19 ғасырдағы орыстың классикалық әдебиетінің 
әсері байқалады. Әңгімеде Максут пен Хадиша- 
ның косылуы, Мақсут қайтыс болғаннан кейін тірі 
кезінде «дос» болып журген Жумағулдың казалы 
қайғысы тарамай-ак, Хадишамен көңіл косып, 
үйленуі жайында айтылған. Шын махаббат, есеп- 
ке қурылған турмыс, турлаусыздық, сатқындық 
сияқты адами мінез-қулық ерекшеліктері шағын 
көлемді шығармада айкын бейнеленген. Әңгіменің 
идеясы, лирикалық бастауы жоғары көркемдік 
қарыммен берілген. Психологизм мен детальдар 
арқылы бейнелеу машығы айқын байқалады.

Б. Майтанов, Н. Оспантеһ. 
«ОЛ КҮНП АЛМАТЫ», жазушының очеркі. 1916 
жылғы 21 маусымдағы патша жарльғымен еріксіз 
кара жумыска айдалған казак жігіттерінің ауыр 
тағдыры және казак халкының патша өкіметі мен 
жергілікті болыс-билерге карсы стихиялы көтері- 
лісін суреттеуге арналған. Очеркте казак елінің 
оңтустігіндегі карулы көтерілісінің әскер күшімен 
жанышталып, көтеріліс басшысы Бекболат батыр- 
дың дарға асылғаннан кейінгі жағдайы сөз етіледі. 
Жуні жығылып, тағдыр талкысына түскен елдің 
дүние-мүлкін талауға салған патша солдаттары- 
ның арам кулкын былай суреттейді: «Шын ба, елу- 
ге жете ме?» деді. -  Жетпей коя ма? Өзің ойлап 
көр. «Охотаға» калай шыктым, солай кем болса, 
бір тус киіз, бір сырмак немесе алаша, кілем, не 
болмаса сандыкта жаткан ішік, шапан алам!». 
«Охота» деген соңғы ойларда булардың тілінде 
ауылға барып, шабуыл жасап кайту мағынасында 
болатын. Фонтан көшесінен (казіргі Мукан Теле- 
баев кешесі) Ташкент аллеясына дейін сатылуға 
койылған казактың талан-таражға түскен дуние- 
мүлкі, жайнаған кызылды-жасылды заттар кездің 
жауын алып, жасаулы келін түскендей эсер береді.
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«Қасапшыға мал қайғы, қара ешкіге жан қайғы» 
деген халық мақалының түпкі мән-мағынасын аң- 
ғарғандай боласың. Очерктің түпнұсқасы жоғалғ- 
ан. Шығарма «Қазақ әдебиеті» газетінің 1936 жы- 
лғы 29 қараша мен 4 желтоқсандағы санында жа- 
рияланған. Мақапаның газеттегі нұсқасының 2-бө- 
лігі табылмады, еңді мүрағатын іздеу керек. Жа- 
зушының 20 томдық шығармалар жинағына осы 
газеттегі 29 қарашадағы нүсқасы өзгеріссіз жібе- 
рілген (8-том, 1981).

М. Мырзахмөтулы.
«ОЛ МАҒАН ЖҮРЕГІ ЖАЛЫНДАЙ ЛАУЛАҒАН 
АДАМ БОП КӨРІНДІ», жазушының махаласы. 
«Қазақ әдебиеті» газетінің 1966 ж. 18 ақпандағы 
саныңда жарияланған. Татар халқының батыр үлы, 
белгілі ақын Мұса Жәлидцің туғанына 60 жыл толу- 
ына арналған тұтас бетке берілген материалдар 
ішіңце жарық хөрген. Шығарманы осыңдай теңеу- 
мен бастап, автор Муса бейнесін «соғыстың не бір 
сойқаңды сумдықтары мен тутқын түнегінен алау- 
лап жанған жүрегін жарых етіп алып өткен Данко 
десе лайық», «өлім жазасына кесілген» ақынның 
«ерлікке толы жырлары» қазір де «игі эсер береді» 
деп түйеді. Атақты чех жазушысы Ю. Фучик сияқты 
«дар арқаны мойныңда, ажал аузында отырып жаз- 
ғандьғын», «осыңдай қиын жағдайда да лирик бо- 
лып қалуға оның құдірет күші жеткендігін», «ерлік 
рухынан ешқашан да гіжырап көрмегеңдігін» ерек- 
ше атап өтеді. «Қызы туралы жазса да, ол Отанын 
жырлады, сүйгені туралы жазса да, Отанын жырла- 
ды» деп, ақынның шығармашылық ерлігіне таңда- 
нысын білдіреді, өзіне қауіп төнген шақта да Ота
нын ойлағанын нағыз батырлыққа балайды. Ол қай- 
ратына қайрат қосып, өсе берді, сөйтіп шын мәніңде 
адам атын ардактап шырқау биікке көтерген улы 
патриот болтан Муса ерлігін жоғары бағалайды. 
Оның жырларына сотые жыддары улкен ерлік жа- 
сатан Зоя Космедемьянская да, Матросов та қанық 
болтандытына шәк кеятірмейді.

Н. Жанахова.
ОМАРОВ Бәйтен Уәлиханулы (1927 ж. т ), режис
сер, актер. Қазақстанның халық артисі (1987). 
Ә-тің пьесаларын сахналаута ерекше көңіл ауда- 
рып, өзінің режиссерлік шеберлігін шыңдады. ¥лы 
драматургтің шыармалары тың сахналық ізденіс- 
тер мен режиссерлік ой-түжырымдарта жетелеп, 
күрделі режиссурата, айқын қолтаңбаларта жет- 
кізді. “ Еңлік -  Кебек» (1956), «Қарагөз» (1960), 
Ә. аударжан «Ревизор» (1957), Қ. Ысқақтың «Таңты 
жаңтырық» (Ә-тің шьғармасы бойынша) -  режис- 
сердің үлкен ізденістерінен тутан сахналық дүни- 
елер. Үлы жазушының 100 жылдық мерейтойына 
арнап, Павлодар музыкалы драма театрында «Қа- 
рагөзді» (1997) қойды. Фильмдерге түсіп, экран- 
дық өнерде де ізденістерін көрсетті. Олары: Бад
маев («Жанталаста», 1972), Ақан («Даладаты қутын- 
да»), Бекбосынов («Қосымша сауалдарда» екеуі 
де -  1979), Генерал-губернатор («Жылан жылын- 
да», 1981), Махмутов («Алаң шетінде», 1982) т. б.

Б. Қүтакбайұпіі.
ОМАРОВ Елдес (1892-1937), туркітанушы-ғалым, 
педагог, публицист, котам кайраткері. Жуздеген 
тылыми макала, орью тілі грамматикасын, физика, 
геометрия окулыктарын жазды. А. Байтурсынов- 
пен, I. Кеңесбаевпен бірге кызмет істеген. Ал О. 
талым А. Байтурсынов реформалатан казак жазу-

ын сактап калу жолында көп күш салды. Ә. Бө- 
кейханов: «Елдестің физикасын окыдым» деп мак- 
танған. Ә-пен Семей, Қызылорда, Орынбор, Таш
кент калапарыңда кызметтес, тілектес дос болтан. 
Мұхтармен т. б. алаш арыстарымен түскен фо- 
тосуреті Семейдегі Абай муражайында сактаулы.

М. Бейсенбаөв.
ОМАРОВ Ілияс (1912-1970), әдебиет сыншысы, 
публицист, мемлекет кайраткері. Қазак әдебиеті 
мен көркемөнерінің тарихы, даму, өркендеу ба- 
рысы туралы публицистикалык, әдеби-сын еңбек- 
терін жазды. «Қазак ССР тарихының» 2-рет толык- 
тырылып басылуының редакциясын баскарды 
(1949). «Әдебиет туралы ойлар» (1962), «Окушы 
көзімен» (1967), «Серпін» (1970), «Шабыт шалка- 
ры» (1973), «Әдеби толғамдар» (1988) атты кітап- 
тары жарык көрді. Ә-пен шығармашылык, достык- 
жолдастык карым-катынаста болып, улы жазушы- 
ның туындыларын кадағалап, окып, зерттеп отыр- 
тан. ОрталыкКомитеттіңхатшысы кызметіңдежүр- 
ген кезде Ә-ті кудалауға токтау салып, колдан ке- 
лер көмегін аямаған. «Туған халкының төл бала- 
сы», «Өнерпаз жолы, «Би туралы», «Сөз кадірі» 
т. б, әдеби-сын макалаларында Ә-тің әр сөзінде 
адам жаны, кимылы, мінез-кулкы, көзкарасы, бутін 
болмысы айкын көрініп тұратынын тебірене жазт- 
ан. Ә-тің «Сөз дегеніміз -  жазушының азығы той» 
деген сөзі есімде мәңгі калып койды дейді автор. 
О. өзінің «Халыктык эпопея» атты зерттеуіңде (1958) 
«Абай жолының» тартымды жаты кайсы, мактау 
айткызатын кұньі неде?» деген сұрактарта жауап 
іздейді, жазушының казак даласын ән мен куйдің 
мұхитына теңегеніне сүйсінеді. «Әуезовтің халык 
өмірін, турмыс салтын, әдет-турпын, дәстүрін та- 
маша, егжей-тегжейін соншалыкты терең білетіні- 
не тарихшы, этнограф, экономист, заңшы, дипло
мат, философ, филологтардың кай-кайсысы бол- 
са да кызыккаңдай» деп тебірене жазды. Ал бұл 
эпопея казак әдебиетін әлемдік деңгейге көтеріп, 
баска да ірі-ірі шьгармалардың тууына ыкпал етіп, 
жол ашып берді деп туйіндейді өз ойын зерттеуші.

Р. Бердібай.
ОМАРОВА Аклима Қайырденкызы (1965 ж. т.), 
музыка зерттеуші. Өнертану ғылымының кандида
ты (1994), доцент (1997). Шытармаларын орыс ті- 
лінде жазады. Ғылыми еңбектерінің негізгі бағытта- 
ры -  казак музыкасының тарихы, Қазакстан ком- 
позиторларының кәсіби шытармашылытының эс- 
тетикасы. «М. О. Әуезов және музыка сынының 
негіздері» («Үлы суреткер ұлататы», А., 1997, 82-
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92-беттер), «М. О. Әуезов айтыстың дәстүрлері 
туралы» («М. Әуезов. Ғылыми конференцияның 
туыңдылары», А,, 1997,67-72-беттер), «М. О. Әуезов 
• либреттошы» («Абай және Әуезов. Абайтану 

оқулары», 3-шығуы, А., 1998, 150-161-беттер), «Ай- 
тыс өнерінің дәстүрлері және қазақтың «Бекет» 
операсы» («Известия АН РК. Серия филологиче
ская», 1996, N92) т. б. мақалаларында ұлы жазушы- 
ның 30-жылдары жазған туындыларының қазақ хал- 
қының өнерін дамытудағы маңызын қарастырған. 
ОМАРОВА Жамал (1912-1976), актриса, әнші. 
Қазакстанның халық артисі (1943). Қазақтың ха- 
лык әндерін, Казахстан композиторларының шы- 
ғармаларын орындап, насихаттаған, Сондай-ақ 
татар, қырғыз, езбек, грузин, орыс, уйғыр, армян 
халықтарының әндерін де өз бабында айтқан. 
1934-36 ж. Қазак музыкалы театрында Б. Май- 
линнің «Шұғасыңда» Мақпал, Ғ. Мүсіреповтің «Қыз 
Жібегінде» Қамқа, Ә-тің «Айман -  Шолпанында» 
Айман рөлдерін сахнаға шығарып, әншілік және 
актерлік өнерінің сан қырларымен көзге туседі.

3. Қоспаков.
ОМАРҮЛЫ  Әділбай (1909-1976), журналист, 
аудармашы. Ә. туралы «Өскен өркеннің» бірінде» 
(«Оңтүстік Казахстан», N»192-193, 28-30 хыркүй- 
ек, 1965 ж.); «Асыларман» («Лениншіл жас», №237, 
1 жежохсан, 1965 ж.); «Мұхтар Әуезовтің оңтустік 
сапары» («Казах әдебиеті», №28, Ішідде, 1966 ж.); 
«Әуезовтің әуелгі сапары» («Оңтустік Казахстан», 
№192, 28 хыркүйек, 1966 ж.); «Мухтар Ауэзов в 
Южном Казахстане» («Южный Казахстан», N985- 
86, 29-30 сәуір, 1967 ж.); «Үмытылмас ұлы жан» 
(«Жулдыз», №5, 1967 ж.) т. б. махалалары мен 
естеліктері, «Асыл арман» атты естеліктер кітабы 
жарияланды. Бұл еңбектердің барлығында ұлы 
тұлға Ә-тің өмірінің соңғы жылдары, Оңтүстік 
өңіріңде болтан күндерінің махсаты мен көп хыр- 
лы сырлары, үлағатты жанның түлғасы мен ғүлама- 
лых хасиеттері әңгімеленеді. Ол еңбектер мүхтар- 
тануға хосылған зор үлес болып саналады.

Ә. Мусах улов.
ОМАРХАН Әуезүлы (1859-1909), жазушының 
әкесі. Әуездің бәйбішесі Дінәсідцен туған. 0-ның 
туған жылы бірде 1860, бірде 1865 деп жазылып 
жүр. Нахты тарихи дерек жох. Алайда үлы жазу- 
шының, Абай ұрпахтарының естеліктеріне жүгін- 
сек, О. Абайдың үлы Ахылбайдан бірер жас үлкен, 
Ал Ахылбай 1861 ж. туған. О. мусылманша охыған, 
шағатай тілін білетін, сөз хадірін айыра алатын 
сауатты адам болтан. «Омархан хиылтан хара көз- 
ді, аса сымбатты сұлу болтан» (жиені М. Дихан- 
баевтің естелігінен). Ат жалын тартып мінген кезінен 
бастап Әуез баласын өзімен ертіп жүріп, ел таныт- 
хан. О. аса хайырымды, терең сезімді, орныхты 
мінездің иесі боп өскен. «Хайуанта обал болады»

деп, хүдых басына келген малды күнүзынта өзі 
суарады екен. Аңшы, саятшы болтан, домбыраны 
бірсыдырты жахсы тартхан. Абай үлтісімен тәр- 
биеленіп, ахыл-парасатты, білімді, өнерді ерекше 
баталатан. О. өз балаларын да сотан баулытан. 
Жазушы: «Өз әкем 1909 жылы дүниеден өтіп еді. 
Бүлардың ішінде хайсысында да діндарлых, со- 
пылых сияхты ерекше белгісі жох, хайта әр нәрсе- 
те Абай үлгісімен хараушы еді. Абайдың сондай- 
лых үстаздых, үгітшілік әсерін мен кішкентай 
кезімнен өз әкелерімнің халпынан аных көруіме 
болушы еді... Бір жыл жазтытұрым өз әкем: «Абай 
кітабы келеді» деп, өзімді көп уахыт бір үлкен 
хызых сый беретіндей дәмелеңдіріп жүріп, аятын- 
да хар кетіп, ах шытып келе жатхаңца сол кітагтты 
әкелді. Сонда ел хыстаудан көшкенде күңдіз-түні 
өзі үйде болтан уахытта Абай елеңдерін жатта- 
тып, соны ылти айтхызып, тыңдап, жахсылап жат- 
тап алматан жерлерімді хайтадан отыртызып, хай
та жаттатушы еді» деп жазды. О. Нүржамал 
Әбсәметхызына үйленген. Одан 4 хыз, бір үл -  
Мүхтар тутан. О. -  1909, Нұржамал 1912 ж. хайтыс 
болды. Зираттары -  атамекені Бөрілі хыстауын- 
да. 1997 ж. үлутастан күмбез түртызыдцы.

7. Журтбай.
ОМАРХАНОВА Әлила Әзімбайхызы (1901-1968), 
Абайдың немересі Әзімбайдың хызы, Ә-тің атасы 
Разахтың екінші әйелі. Көп сөйлемейтін, терең- 
нен барлап айтатын, сабырлы, атасы Абайта тарт
хан сыншыл, ахыдды адам болтан. 30-40-жылдар- 
даты хиын кезеңде Мұхаңның отбасына тутан ше- 
шесіндей кеп кемек көрсеткен. Күйеуі Разах хы- 
зыл репрессияның хыспатынан босатаннан кейін, 
1954 жылдан бастап Каратандыдаты хызы Гүл- 
нәрдің холында тұрды.

Ә. Әзиев.
ОМАРХАНОВА Гүлнәр Разаххызы (1929 ж. т.), 
дәрігер, жазушының немере харындасы. Казах- 
станның еңбек сіңірген дәрігері (1979). Каратан- 
ды мемлекеттік медицина институтын бітірген 
(1954). 1954-57 ж. Қаратанды облыстых емхана- 
сында көз дәрігері, 1957-60 ж. сонда медицина 
институтында охытушы, 1960-93 ж. облыстых көз 
аурулары емханасының меңгерушісі болды. Үлы 
жазушының 100 жылдых мерейтойына байланыс- 
ты «Мүхтар ата» деген естеліктер кітабын жазып 
(Ә. Әзиевпен бірге, 1997), Ә-тің өмірі мен түрмыс- 
таты жеке басының көгттеген беймәлім хыр-сыр- 
лары туралы әсерлі баяндатан.

Н. Ақбай.
ОМАШЕВ Намазалы Омашүлы (1950 ж. т ), әдеби- 
ет зерттеуші, сыншы. Филология тылымының док- 
торы (1992), профессор (1993). Ғылыми еңбектері 
радиожурналистика мәселелеріне арналтан. Бүл 
салада «Радиожурналистика» (1981), «Радиожурна
листика негіздері» (1983), «Батыс радиожурналис- 
тикасының теориясы мен тәжірибесіне сын» (1986), 
«Толхыццагы тотияйын» (1988), «Көлеңкемен күрес» 
(1990) атты еңбектері жарых көрді. «Қазах радио- 
журналистикасы» монографиясының (1992) негізгі 
тараулары Ә-тің радиодан сөйлеген сөздерін, шы- 
тармаларының радиоинсценировкасын таддап, са- 
ралаута арналган, Ал «Әуезовтің бітпей халтан 
очеркі» («Жас алаш», 1997, 4 хазан), «Америка 
әсерлері» туралы» («КазМУ-дың хабаршысы. Жур
налистика сериясы», 1997, N91) t . б махалаларыңца
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ұлы суреткердің журналистік қызметін қарастыр- 
ған. Жазушының 100 жылдық мерейтойына байла- 
нысты өткізілген республикалық (1997, қыркуйек), 
“Әуезов және әлем әдебиеті» халықаралық (1998, 
жежоқсан) конференцияларға қатысып, «Әуезовтің 
сапарнамалары хақыңда», «Әуезов және «Манас» 
атты баяңдамсілар жасады.

о . Жакып.

«ОНКҮНДІКТЕН КЕЙІН» ( «После  дек ады») ,  
жазушының мақаласы. «Театр» журналында жа- 
рияланды (1949 ж., N»7, 25-28-беттер), Сол жылы 
Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің он- 
куңдігінің әсерлерімен жазылған. Мақалада қазақ 
драматургиясы мен театры жайлы ез кезі үшін 
қунды ойлар айтылған. Ақын мен прозашы жазу- 
шыға Караганда, драматургтың букілхалықтық 
аренаға шығу жолының қиын, сатылы екенін, ал 
букілодақтық сахнаға шығу ушін аударылып, орыс 
театрында койылуы қажет екенін айтады. Бул жа- 
ғынан кеңес Жазушылар одағының, оның драма
тургия секциясының кемегі кажет деп ескертеді, 
Қазак драматургия жанрының жас екенін ескертіп, 
казак драматургиясы ең алдымен орыстың клас- 
сикалык драмасынан үйреніп, кейін келе әлемдік 
драматургия жанрының классиктері Гальдони мен 
Мольердің шыгармаларын сахналай бастаганын 
хабарлайды. Автор сейтіп казак драматургиясын 
орыс тілінде кою, аудару жумыстарындагы сыл- 
бырлык пен кемшіліктерді керсетеді. Осы арадагы 
Әуезовтің пікірі оның драмалык шыгарманың көр- 
кемдік касиеттеріне катаң талап коятынын кер- 
сетеді. Макалада сәтті аударылган казак пьеса- 
ларының да Мәскеу театрларының сахнасына шыгу 
жолының киын екені де айтылган. Жазушылар 
одагында еткен кеңесте казак пьесаларының ком
позиция куруда, характер ашуда кемшіліктері бар 
деген пікірлеріне косыла отырып, орыс классик- 
терінен, Шекспирден үйрену керек екенін мойын- 
дай отыра, әдебиет теориясын, драма теориясын 
терең білетін галым ретінде ушкыр ойлар айткан. 
Орыс драматург! Островскийдің шыгармашылы- 
гындагы жаксы кырларын саралай отырып, Остров- 
скийдің сюжет куру шеберлігінен, характер ашу- 
дагы тереңдігінен үлгі алуга шақырады. Қазак 
драматургиясында шешендік сөздердің, акыл-на- 
кыл сөздердің кейде көбірек орын алып, ділмәр- 
лыкка, ой айтуга артыктау кетіп жататынын, булар- 
дың драмалык шыгарма аркауының әлсіреуіне 
әкелетінін карастыржан.

Р. Бердібай.

«XVIII ҒАСЫРДАҒЫ ЖӘНЕ XIX ҒАСЫРДЫҢ БАС 
КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ», жазушының ма- 
каласы. «ҚазакССРтарихының» Ттомының(А., 1957) 
«XVIII гасырдагы және XIX гасырдың алгашкы жар- 
тьюыңцагы мәдениеті» тарауына жазылган (1§) шолу 
макала (378-382-беггер). «Дара акыңдыктворчество- 
сының туып, дами бастауы» және «Халык ауыз 
әдебиетіңце тарихи окигалардың бейнеленуі» деген 
такырыгттарга бөлінген. Макала аталган гасырлар- 
дагы казак когамына тарихи-әлеуметтік талдау жа- 
саудан басталган. Дәстүрлі түрде Қазакстанның 
Ресейге косылуына дурью бага берілген. 18 гасырга 
дейін бірер Сыпыра жырау, Шалгез жырау сиякты- 
лардың гана авторлык орны анык болса, еңді кебіне 
орью галымдарының, кейбір казак интеллигенция- 
сы екідцерінің еңбегі нәтижесіңце казак акын, жыр-

шыларының аттары аныкталып жазыла бастады 
дейді. Дара акындык шыгармашылыгының жайын- 
да «Акындар мен жыраулардың кейбіреулері 
ездерінің шьгармаларын ездері жазып отырды, со- 
ның аркасында олардың өлеңдерінің ез текстері сак- 
талып кадцы. XIX гасырдыңорта шенінен бастап жеке 
акыңдардың елеңдері мен жырлары жариялана бас
тады. Мұның өзі жеке адамның поэзиялык творчес- 
восының туып, дами бастаган кезі болды» деген. 
Букар жырау, Актамберді жырау, Үмбетей, Тәтікара 
т. б. жайыңда кыска мәліметтер берілген. Жырау- 
лык поэзияга катысты теориялык тужырымдар бар. 
Екінші такырыпшада жоңгар калмактарына карсы 
күрес кезінде туган тарихи өлең-жырлар туралы 
сюжеттік талдаулар жасалган. «Елім-айІ», «Қап 
кагылган», «Шаңды жорык» өлең жырларының кыс- 
каша мазмуны кежіріліп, Жанатай, Баян, Байгазы, 
Қабанбай батырлар аты аталган. 18 гасырдың аягын- 
дагы кіші жүзде болтан кетеріліс жайында айты- 
лып, көтеріліс басшыларының бірі Сырым Датов- 
тың Нуралы ханмен, Хиуа ханмен кездесулері жай
ында айтылган. „  ^ _

Р. Бердібаи.

«XIX ҒАСЫР МЕН XX ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ОҚУ ҚҮРАЛЫ», окулык. 
Орта, орталау мектептің 7-сыныбына арналган. Ав
торы М. Жолдыбаев, Ә. Қоңыратбаевтармен бірігіп 
жазган; 1933). Окулыкта өткен гасырдың
2-жартысы мен 20 гасырдың басындагы кезеңдік 
мәселелер, оның белгілі екілдері камтылган және 
тек казак әдебиетінің белгілі кайраткерлерінің емірі 
мен шьғармашылыгы сез болып кана коймай, орыс 
әдебиетінің А. Пушкин, Ю. Лермонтов, А. Некра
сов, Л. Толстой сынды ірі тулгалары да зерттеу 
объектісіне айналган, Булардан белек «Максим 
Горький еңбегінің 40 жылдыгы» (Горькийдің эде- 
би еңбегіне 40 жыл толган мерекесінде жасалган 
баяндама) жеке такырып болып енгізілген. Кітап 3 
белімге белінген; 1. Өлкенің патша үкіметіне бағы- 
нуы, Отарлау дәуірінің әдебиеті;
2. Бектік кулауга айналып, ендіріс капиталы 
дәуірлей бастаган кездің әдебиеті (70-жылдар мен 
1905 жыддар арасы); 3. Үлтшылдық әдебиетінің бас 
кезі. Осының біріншісіне -  Букар жырау, Махам- 
бет, Нысанбайдың ез жайы мен еңбегі туралы, Пуш
кин, Лермонтов; екіншісіне -  Шортанбай шыгар- 
малары, Некрасов, Мурат акын, Алтынсарыулы 
Ыбырай, Абай, Әбубәкір, Шәңгерей, Толстой; 
ушіншісіне -  О. Қарашулы, С. Торайгырулы, С. 
Дөнентайулы кірген. Ал «Үлтшылдык әдебиетінің 
бас кезінде» белімі: «Отар саясаты», «1905 жыдцың 
казак елкесіне еткен әсері», «Әдебиет козгалысы» 
деген такырыпшаларга белінген. Осылардың ішінде 
«1905 жылдың казак өлкесіне еткен әсерінде» 17 
казандагы патша үкіметінің манифесі туралы сөз 
болтан. Онда: жиылыска, сезге, пәнге, адамның 
кара басына еркіндік беріледі, укіметті халык кеңесі 
баскарады делінген. Мысалга осыны суйеніш етіп, 
Қояңды жәрмеңкесінің 14,5 мың адамы кол койг- 
ан петиция (арыз-тілек) патша үкіметіне жөнелтіледі. 
Бул бөлімде отарлык саясат пен 1905 ж. козгалы- 
сының әсерінен баска әдебиеттегі оянудың, агым- 
дардың керініс бере бастауына да токталады. Бул 
жай әсіресе Шортанбай, Дулат, Омар Қараш 
өлеңдерінде кебірек орын алды. Бул акындар пат- 
шага багынган заманга, оган кызмет керсетуші 
пысыктарга азгындаганның белгісі ретіңде карай- 
ды. Осы кітагттагы емірі мен шыгармашылыгы, та- 
ным, кезкарас, багыттары бірсыпыра тәуір тадца-



нып, адцағыға негіз қаланғандай болған Әбубәкір, 
Мурат, Шәңгерей, Омар Қараш туралы жазғанда- 
ры сол қозғаусыз күйінде қалып қойды. «Сәбит 
Дөнентайұлы» мен «Максим Горький. Әдеби 
еңбегінің 40 жыддьғы» деген макалаларды жазған 
«Ә. Қоңыратбаев» деп көрсеткенімен, Ә. оларды 
бастан-аяқ түзеген, бір жерлерін қысқартып, бір 
жерлерінтолықтырған, өңдеген, шымырлаған. Біраз 
өлеңдерді аударған «М. Жолдыбаев» деп жазған. 
Мұрағатындағы кітаптың бір данасы Ә-тің редак- 
циясынан өтіп, ол жөндемеген, ол тузетпеген бет- 
тер жоқ. Оларды қосымша автор дегені болмаса, 
кітап негізінен Әуезовтің басқаруымен, бәрі де 
соның қолынан шыққан.

Т. Әкім.
«ОНЫҢ АТЫ ЕКІНШІ», жазушының мақаласы. 
Кейін повеске айналдырылған. Алғаш рет 1940 ж. 
6,14 маусымда «Екпінді» газетінде шығарманың 
үзінділері шықты. Очерк деп аталды. Осы жылы 19 
шілде мен 18 тамызда «Социалистік Қазақстан» 
газетіңде «Майдан» деген атпен жарық көрді. Жақ- 
ша ішінде «Шьғыс жолы» жайынан жазылған үзақ 
очерктен үзінді» деп ескертілген, 1940 ж. 29 та
мызда «Лениншіл жас» газетінде үзіндісі басыл- 
ды. Онда «Алтын жүзік» («Шығыс жолы» туралы 
повестей үзінді) деп берілген. Бул шығарма «по
весть» деп аталып, толық нүсқасы Ә-тің 12 томдық 
шьғармалар жинағының 2-томында (1967, 140-176- 
беттер) жариялаңды. Деректілігі айқын, толыққан- 
ды повесть дәрежесіне жеткізілген. 30-жылдар- 
дың солақай саясаты, басым идеологиясы жазу- 
шылардан социалистік қоғамның жетістіктерін 
шьғармаларынаарқау етуді, ендірісті, колхоз қүры- 
лысын суреттеуді талап етті. Осы себептерден жа- 
зушылар аталған тақырыптарға калам тартуға мәж- 
бур болды. Ә. Семей обльюының Үржар, Аягез, 
Шар аудандарында арнайы болып, материал жи- 
нап кайтқан. Осы материал негізінде алдымен ма- 
қала-очерктер жазып, кейін повеске айналдырған. 
Жазушы мүражайының қолжазба қорында осы 
шығарманың қолмен жазылған, машинкаға басы- 
лған нүскалары сақталған. Қорда жазушының өзі 
орыс тіліне аударған нүсқасы да бар. Повесть үлы 
суреткердің шеберлігіне сай табиғат суреттерінен 
басталады. «Май ортасы ауып бара жатса да, әлі 
күнге үскірік қара суық айықпайды. Талайдан бері 
күн көзін керсетпей, жеңкіліп, буктеліп кешкен қою 
қара бүлт бүгін де бітпестей боп баяу қалқып, 
маңып барады» деген жолдар газеттік макала -  
очерк емес, кез келген классикалык прозаның әрін 
кіргізетін дәрежеде. Іле шала очерктік сипаты ай- 
кын: «Файзрахман мен угітші Көппаев, Дәуітбаев, 
Бижановтар ояткан бригадалар кешегі күндердей 
емес, бүгін жыддамырак камданып, ширак шыккан 
сиякты» деген жолдар кездеседі. Шебер суреткер 
еріксіз осы такырыпка калам тарткаңцыктан, осын- 
дай жағдай, шартты мумкіндікті толык іске асырғ- 
ан. Жол салумен айналысып жаткан жүмысшылар- 
дың, мамаңцардың, партия-кеңес кызметкерлерінің 
бірталай образдары жасалған. Идеологиялык та- 
лаптарға сай ету максатыңда, адам образдарыцда 
схематизм кездеседі. Кейіпкерлер тілі «саяси сау- 
атты» болу ушін табиғи емес, жасанды шығып жат
кан жерлері кеп, Әйтсе де жазушы көп жерлерде 
табиғатты суреттегенде, еңбек әрекеттерін бейне- 
легенде, үлкен шеберлік танытып отырады. Соңғы 
басылымыңда «повесть» деп аталғанымен, деректік 
сипаты басым шьғарма.

Р. Әбдігулов.

«ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН» 477

ОҢҒАРБАЕВА Делила Қаракбайкызы (1906- 
1932), актриса. Қазак драма театрында кызмет 
істеді. Қаркаралы каласындағы ойын-сауык 
үйірмесіне катысып жүрген кезінде Қазак Авто- 
номиясының бір жылдык тойын өткізуге барған 
Ә. Дәлиланың өнері мен дауысына ерекше риза 
болып, Семейдегі «Ес-аймак» үйірмесіне шакыр- 
ған. Күйеуі Хүсайын Оңғарбаев екеуі 1925 ж. Қызы- 
лордаға арнайы шакырылып, театрға кабылдан- 
ды. Онда Ә-тің «Еңлік -  Кебек», «Қарагөз» 
спектакльдерінде ойнады. 1927 ж. Мәскеуде өткен 
этнографиялык концертке катысты. 
ОҢДАСЬІНОВ Нүртас Дәндібайүлы (1904-1989), 
партия, мемлекет, коғам кайраткері, филолог. 
Зейнеткерлікке шыкканнан кейін белсенді коғам- 
дык кызметін токтатпай, бірнеше әдеби-ғылыми 
еңбектер жазды. «Араб-казак түсіндірме сөздігі» 
(1969, 1989), «Парсы-арабтүсіндірмесездігі»(1974) 
т. б. еңбектері жарык көрді. «Үлкен устаз» атты 
макаласында Ә-тің орман шаруашылығы технику- 
мында өзіне казак тілі мен әдебиетінен дәріс 
бергенін, улағатты үстаз, адастырмас акылшы 
болғанын еске алған («Казахстан әйелдері», 1987, 
№8). 1954 ж. Украинаның Ресейге косылуының 
300 жылдык мерекесіне катысу үшін Киевке Ә-пен 
бірге барған. Осы сапардың естеліктерін жазып, 
0. жазушының мүражайына тапсырған (N? 671 пап
ка). Ол естелігінде жауапты кездесулерде түйінді 
сезді Ә-тің сейлегенін айтады. Жазушының кейбір 
жазбаларынан оның есімі кездесіп калады. 
«Оңтустік сапарынан» очеркіңде Созак ауданының 
орталығы Шолаккорғандағы аурухананың 0-тың 
нүскауы бойынша, сол кездегі талап-талғамға сай 
әсем етіп салынғанын жазған (12 томдык шығар- 
малар жинағы, А., 1967, 3-том, 85-бет).

Т. Турганбаев.
«ОҢТҮСТІК ВЬЕТНАМ ЖЕНДЕТТЕРІНЕ ЛАГ- 
НЕТ» ( « П о з о р  п а л а ч а м  Ю ж н о г о  В ь е т 
н а м а » ) ,  жазушының макаласы. «Литературная 
газетада» 1959 ж. 28акпандажариялаңцы. Газеттің 
бірінші бетінде басылған макала-хат кеңес интел- 
лигенциясының Оңтустік Вьетнамдағы империа- 
листердің варварлык әрекеттеріне карсы жазыл- 
ған. Авторлар; «Фу-Лой концлагеріндегі ешбір 
кінәсіз адамдарды айуандыкпен уландыру -  
гитлершілердің ең катігез кылмыстарымен бірдей» 
деп айыптайды соғыскүмарларды. Одан әрі Иго- 
динь-дьем өкіметінің канды кырғындарына кар- 
сылык біддіріп, Вьетнам зиялыларының букіл әлем 
зиялыларына ездерін колдауды өтініп жазған 
тілектеріне косылатынын айткан. Олар негізінен 
барлык концлагерьлерді киратып, кінәсіз камал- 
ған Вьетнам партиоттарын бостандыкка шығару- 
ды, «репрессия мен өлімге жол берушілікті токта- 
туды талап етеміз» деп үндеу тастаған. Хатка 
Ш. Рашидов, М, Әуезов, X. Гулямов, М. Карим, 
Б. Полевой, Б. Рахманов, А. Софронов, А. Ча- 
ковский, К. Чугунов кол койған.

Б. Мамыраев.
«ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН», коғамдык-саяси газет. 
Шымкент каласыңца 1924 ж. 26 карашадан шыға- 
ды. Алғаш Түркістан совет республикасы 
межеленіп белінуіне байланысты Ташкент каласын- 
да шыккан «Ак жол» газеті Шымкентке ауысты- 
рылып, Сырдария губерниялык партия комитет! мен 
губерниялык совет аткару комитетінің органы
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ретіңде шыққан. 1929 ж. 1 шілдеден бастап «Ленин 
жолы» деген атпен әуелі Сырдария округінің орга
ны ретіңде, 1930 жыддың желтоқсанынан Шымкент 
аудандық газеті ретінде шықса, 1932 ж. Оңтустік 
Казахстан облысының қурылуына байланысты 12 
наурыздан бері қазіргі атаумен шығып келеді. Га- 
зетте Ә-тің шығармалары және ол туралы 100-ге 
тарта макала, естеліктер жарияланған. Жазушының 
«Оңтүстіксапарынан»аттыузақочеркі 1959 ж. казан 
айынан бастап узбей жарияланды. Облысқа кел- 
ген бір сапарында жазушы газет редакциясында 
арнайы болып, ұжым қызметкерлерімен әңгімелес- 
кен («Оңтустік І^зақстан», 1960, 21 қазан, №209).

К. Сыздыцав.
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИ
ВЕРСИТЕТ!, М . Ә у е з о в  а т ы н д а ғ ы  О ң -  
т у с т і к  Қ а з а к с т а н  м е м л е к е т т і к  г у 
м а н и т а р а  ы қ  у н и в е р с и т е т ! ,  жоғары оқу 
орны. 1937 ж. 19 наурызда Шымкент қаласында 
мұғалімдер институты ашылды, ол 1954 ж. Шым
кент педагогика институты болып қайта қурыдды. 
1987 ж. оған ұлы жазушының есімі берілді. Қазақ- 
стан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы мамыр- 
дағы каулысына сәйкес, Шымкент дене тәрбиесі 
педагогика институты, Шымкент мәдениет педа
гогика институты, Шымкент педагогика институ
ты біріктіріліп, М. Эуезов атындагы Оңтүстік 
Қазакстан гуманитарлык университет!, 1998 ж. бул 
университет пен Оңтуст!к Қазақстан техникалык 
университет! б!р!кт!р!л!п, М. О. Эуезов атындагы 
Оңтуст!к Қазақстан мемлекетт!к университет! бо
лып кайта курылды. Ә. 1959-61 ж. Оңтуст!к Казах
стан облысына келген арнайы сапарларында уни
верситет ужымымен кездес!п, п!к!рлескен. 1960 ж.
1-2 маусым кундер! университет студенттер! мен 
окытушы-профессорлары етк!зген «Абай жолы» 
роман-эпопеясына арналган окытушылар конфе- 
ренциясына катысып, соңында узақ сөз сейлеп, 
өз!н!ң ықылас-ризашылығын б!лд!рген. Универси- 
тетт!ң узд!к студенттер! уш!н 1963 жылдан бастап 
М. Әуезов атындагы стипендия тагайындалган, 
оку орнында улы жазушының муражай-кабинет! 
жумыс !стейд!. Студенттер мен окытушы-профес- 
сорлар ужымы Ә-тің өм!рі мен шыгармашылыгы 
туралы гылыми еңбектер, диплом жумысы, дис- 
сертациялар жазып, қаламгердің мурасын кең!нен 
насихаттап келед!. Университетте устаздық еткен 
Ә. Байтанаев, М. Мырзахметов, К. Сыздықов, 
Б. Байтанаев, Ә. Қалыбекова, А. Қулымбетова, 
Г. Смагулова сынды галымдар Ә-т!ң өмір! мен шы- 
гармашылыгына байланысты көгттеген гылыми-зерт- 
теу еңбектер!н жазды, мухтартануга елеул! улес 
косты. 1997 ж. 16-17 казан кундер! улы суреткер- 
галымның 100 жылдык мерекес!не арналып «М, 
Әуезов және қазіргі заман» деген такырыпка халык- 
аралык гылыми конференция өтк!зілд!. Оңда 77 
баяңдама тыңдалып, арнайы гылыми жинак шыга- 
рылды. Университетте көп жылдар бойы «ІУ^тар- 
тану дәр!стері», «Абай жолы» роман-эпопеясына 
арналган арнаулы курс, семинарларжургізіледі. Үлы 
жазушы мурасына байланысты гылыми конферен- 
циялар уйымдастыру дәстурге айнгілды.

£ . Медеуое.
«ОҢТҮСТІК САПАРЫНАН», жазушының макала- 
сы. Алғаш «Социалистік Казахстан» газетіңде жа
рияланды (1959, 22, 23, 25, 27-казан). Одан соң

М. Әуезов пресс-автомат зауыты жумысшыларының 
ортасыңоа. Шымкент, 1959.

«Алгы шептег!лер» деп аталатын к!тапта (1960), 
Ә-т!ң 12 томдык (3-том, 1967), 20 томдық (7-том, 
1980) шыгармалар жинактарында жарияланды. 
Жаңа роман жазу ойымен, Ә. Оңтуст!к ең!рін ара- 
лауга шыкты. Осы жылдың көктемінде Туркістан 
сайлау округ!нен Жогаргы Кеңеске депутат бо
лып ед!. Сайлаушылармен кездесу үшін сол кез- 
де де осы облыска келген. Бул жолгы сапары кыр- 
күйект!ң 15 күн! басталды. Б!рінші күн! Шымкентт!ң 
өнд!р!с, мәдени, когамдык орындарын аралап, 
еңбек адамдарымен кездест!, сухбаттасты, ойла- 
рын, т!лектер!н, муң-муктаждыктарын тыңдады. 
Осыдан казанның 12-не дей!н облысты түгел ара
лап шыкты; аралау барысыңца өнд!ріс!, мал шаруа- 
шылыгы, егіншіл!г!, экономикасы, мәдениет!, жал- 
пы турмыс-т!рш!ліг! туралы ой бөліст!, өз!н!ң 
көрген-б!лген, сезген-туйгендер!н ортага салды, 
алдымен б!раз олкылыктарды облыс басшылары- 
на айтып, тузеттірд!, одан калганын республика 
басшыларына жетк!збек болып шешті. Сол сез- 
ген-түйгендерін!ң корытындысы рет!ндегі очеркт! 
-  «Талап та, такырып та -  тек макта», «Кад!мнен 
мәл!м Каратауда», «Каратау тәж! -  Кентау», «Бага 
жетпес касиеттер» деген такырыптарға бөл!п жаз
ды; онда журтшылыктың макта үшін күрес!, кой 
өс!ру !с!, Кентау өнеркәс!б!нің тынысы, осы өң!рд!ң 
шипалы сулары, демалыс орындары, мәдени, ағар- 
ту істері мемлекетт!к деңгейдег! ой-толганыста- 
рын тугыздырды. Бул атыраптың бай тарихы жа- 
зушыны катты толгандырды; еткен мен бүг!ннің 
сабактастыгын көрсету үш!н булардың барлыгы 
көркем туындының таптырмайтын кайнар көздері, 
оның алуандыгын, түрл!ліг!н, неб!р өрнект! кесте- 
лерге жетк!зер, сымбат сырын аша түсер өзекті 
аркауы сияктанды. Көне Түрк!стан, Сайрам, Оты- 
рар тарихын былай койганда, Кумкент, Созак, 
Бабата сиякты аңыздар ошагының жүздеген орын
дары жатыр. Созактан казактың уш жүз!н тарата- 
ды. Көкмурын аталатын кос төбеде уш жүзге жа- 
татын рулардың таңбалары кашалган. Көруглының 
баласы Әуезхан осыңдагы Кукікентте өскен, атак- 
ты Едігенің туган жер! осындагы Баба тукті Шаш- 
ты Әз!з, бурын осындагы өзен Едіге суы атанган. 
Кара каска атты Камбардың мекен! де осында. 
Аксак Тем!рге катысты аңыз-әңг!мелерден де бул 
жер шет калмайды. Жазушы қиялы осындай аңыз- 
әңг!мелерд! өз! білетін деректермен салыстыра- 
ды. «Бага жетпес касиеттер» дейтін соңгы тарау- 
да суреткер әл! оншалык таныла коймаган шипа
лы суларды халык игілігіне жаратуды сөз етеді



Өзбекстанға тиіп тұрған жердегі Сарыағаш суы- 
ның емдік қасиетін мейлінше ұғынған ол «боржом- 
нан дәмге, емге де артық болмаса кем емес» 
дейді. Ташкенге арқан бойы түрған осы жерлердің 
аса жүдеу, күтімсіздігіне қынжьшады да, көрші- 
лермен шектескен жерлердің «мынау Қазақстан» 
дегізерлік жағдайда болуын ойлайды, соған жет- 
кізудің жолдарын қарастыруды укіметке кұлаққа- 
ғыс етеді. Кейін романын жазған кезде очеркіңде 
көтерілген нәрселердің барлығын қамтымақ бол- 
ды. Сөйтіп бул очерк аяқталмай қалған роман «Өс- 
кен өркенге» барар алғашқы баспалдақ болды.

Т. Әкім.
ОПЕРА, Жа з у шы н ың  опера өнері  т уралы 
о й - п і к і р л е р і ,  Ә-тің шығармашылық мурасын 
зерттеу барысыңда, оның О. өнерінің ерекшелігін 
бар болмысымен қабылдап және теориялық ұғы- 
мы мен тәжірибелік қызметінде өте анық баға бере 
білгені аңғарылады. Қазақ опера өнерінің алғаш- 
кы қадамы мен өрісін анықтай отырып Ә.: «Өлең 
мен әнді қатар тірілтіп, театр жасауға айналсақ, 
«Қозы Көрпеш-Баян» сияқты ел поэмалары, «Бе- 
кет батыр» сияқты тарихи өлеңдер, барлығы да 
театрдың ішіне оп-оңай сыйып кетеді» («Жалпы 
театр өнері мен қазақ театры», 1926) деп жазды. 
Жылдар өте келе «Бекет» музыкалық пьесасын 
жазғанда осы мумкіншілікті ол толығымен жүзеге 
асырды. «Айман-Шолпан» эпосы секілді «Бекет 
батыр» поэмасының сюжеттік ерекшеліктері бі- 
раттас музыкалы-драмалық спектакльді шығару 
барысында пайдаланылды, кейінірек, музыкалық 
пьесаның екінші нусқасы рухани мұраның басқа 
үлгісі ретінде Ә. «Қазақ әдебиетінің тарихы» (1927) 
атты еңбегінде көрініс табады.
Ә. либреттоның авторы ретінде опера жанрының 
бірнеше түрін ұсынды, олар: тарихи, драмалық, 
батырлық, патриоттық, комедиялық опера. Музы- 
калы-театрлық сыншы туржысынан, ол қазақ опе
ра театры қалыптасуының шешуші кезеңдерін 
анықтап, опера жанрына тән ерекшеліктерді тал- 
дап берді. «Қазақтың халық музыкасы мен музы
ка театры» (1936) атты мақаласыңда: «Ән-күй жө- 
нінде халық қорына сүйенген музыка театры өзінің 
алғашқы адымында сюжет-драмалық негізді де, 
тақырыптық біразында, сондай қазақ көпшілігіне 
мәлім болған ел эпосы мен елдің тарихи жырынан 
адды» деп жазды. Осы ойын дәледдеу мақсатын- 
да «Айман-Шолпан», «Шұға», «Қыз Жібек», «Жал- 
быр» қойылымдарын мысалға келтірді. «Осы пос- 
тановканың барлығына кіргізілген халық әндері, 
тарихи жағынан, мазмұн жағынан алсақ та; яки бір 
сарын; бір ырғақтас бітім жағынан алсақ та -  тутас 
дауысты музыка болып көрінеді. Онысы әрбір 
жеке образдарының әнмен шешілетін әңгімелік 
сүрлеуінен де басынан ақырына шейін өскелен- 
деп айқынданып көрінеді» деп ойын сабақтаса, 
алғашқы қазақ операларына берген пікіріңде «Сах- 
надағы «Жібек» көп өнерпаздың (жазушы, актер- 
әнші, биші, суретші сияқтылардың) коллективтік 
еңбегінің нәтижесі» («Қыз Жібек қандай?», 1934), 
“Осы реттен қарағанда «Тарғын» операсында, ең 
алдымен, барлық үлкен бұйымдарының (бұған 
кіретіндер: пьесаның мазмұны, режиссердің бас- 
шылығы, актер ойыны және композитор, суретші, 
би басқарушының ісі сияқты негізгі элементтерінің) 
барлығы әдемі боп туысып уйлесіп, біте қайнас- 
қан тутастықпен шыққан сияқты. Барлык операны 
бір мол мусінді көркем шығармаға айналдырып 
тұрған айқын стиль бар» («Алғашқы эсер», 1937)
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дейді. Ә. ссылай жанр табиғатын дұрыс қабыл- 
дай отырып, образдық мазмунның қундылығын, 
біртұтастығын және стильдік қасиетін қысқаша 
тадцай келе опера спектакльдеріндегі өзара әре- 
кеттес компоненттерге көңіл аударады. 
Шығармада композитор көздеген нақты шығар- 
машылық міндет пен эстетикалық ағымға байла- 
нысты, көркемдік туынды ретіңде, операны қурай- 
тын элементтердің қатынасы өзгеріп отырады. Осы 
тұрғыдан Ә. «Ер Тарғын» койылымына берген 
пікірінде Е.Г.Брусиловский еңбегін былай баға- 
лайды: «бул операда композитор халық ән-күйіне 
бұрынғыдан да көп тереңдеп көп сүйенемін деген 
негізгі дұрыс бағытқа беттеген, сол халық музы- 
касының арқау, бояуын әлсіретпеген де бұзба- 
ған. Өзінен қосылған композиторлық іздену жа- 
ңалықтар жайын мен бұл жолғы бірініші сөзде та- 
ратып нық байлап айта алмаймын. Жалғыз-ақ ком
позитор ісінен алған жалпы жақсы әсердің ішіңде 
әзірше көңілге кудік келтіріп тұрған бірер жайы 
бар. Ол -  ән атаулының көпшілігі бугін жұрттың 
бәрі айтып журген, аса мәлім әндер болуында», 
деген ойын айтқан.
Қазақ операсыңцағы ән жанрының, аспапты му- 
зыканың айтыс өнерінің көп түрлілігіне байланыс- 
ты Ә. 1926 жылдың өзінде «Онан соң ұзататын 
кыздың тойында еркек пен әйел қақ жарылып алып 
қатысатын жар-жар. Салт ойыны туғызған театр 
емес пе? Жар-жар мен беташар бүгінгі заманның 
сахнасына қою үшін ешбір қосымша керек қыл- 
майды. Солар сияқты толып жатқан айтыс өлең- 
дерінің қай-қайсысы болса да қалай болса, солай 
қоюға болады. Бұл естеліктердің тағы бір қасиеті -  
барлығы да арнаулы үнмен айтьтатын. Сондықтан 
жалғыз ғана драмалық театр емес, унмен ойнала- 
тын операларға да емін-еркін жарайды» {«Жалпы 
театр өнері мен к.азак театры») деген болатын, 
Айтакететіннәрсе, айтыс, жар-жар, беташар әндері 
оның либретто мәтіндерінде («Ақан-Зайра», «Ай
ман-Шолпан», «Бекет», «Абай») кең қолданылған. 
Опералық өнердегі жаңа жол іздеу -  ұлттық стиль 
мәселесін шешуге байланысты. Сондықтан дәл 
осы категория Ә-тің бағалауыңда операдағы негізгі 
элемент болуы заңдылық («Домбырадан операға 
деі^н»), Ә. ссылай өзінің опера жайлы түсінігін тео
рия мен практикаға енгізді және опералық эстети- 
каның негізгі ережелерін нақтылап тереңдетті.

А. Омарова.
ОПЕРА ЖӘНЕ БАЛЕТ ТЕАТРЫ, А б а й  а т ы н -  
д а ғ ы  Қ а з а қ  м е м л е к е т т і к  о п е р а  жә-  
не  б а л е т  т е а т р ы ,  қазақтың бірінші кәсіби 
музыкалы театры. 1933 ж. Алматыда музыкалық 
студия ретінде құрылған, 1934-37 ж. музыкалық 
театр, 1937 жыддан бері қазіргі атауында. 1941 ж. 
академиялық театр атағын алды, 1945 жылдан Абай 
атында. Театрдың негізін қалаушылар -  драма- 
тургтер; М. Әуезов, Б. Майлин, Ғ. Мүсірепов; ком- 
позиторлар: И. Коцык, Е. Брусиловский; артист- 
солистер мен режиссерлер: Қ. Жандарбеков, 
Қ. Байсейітов; әншілер: К. Байсейітова, М. Ержа- 
нов, Ғ. Құрманғалиев, Ү. Тұрдықулова; биші 
Ш. Жиенқулова т. б. Ондаған жылдар бойы театр 
өмірі либреттошы және сыншы М. Әуезовтің шы- 
ғармашылық кызметімен тікелей байланыста бол
ды. Ол жазған либреттолардың негізіңде музыка- 
сын И. Коцык жазған «Айман -  Шолпан» музыка-
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Опера жене балет театры. Алматы.

лык, драмасы (13.1.1934), «Айман -  Шолпан» (музы- 
касы Е. Г. Брусиловскийдікі, 28.4.1938), «Бекет» 
(музыкасы А. А. Зильбердікі, 29.1.1940), «Абай» 
(24.12.1944), «Телеген Токтаров» (7.11.1947, музы- 
каларын А. Қ. Жубанов пен Л. А, Хамиди жазған) 
опералары, «Қалқаман -  Мамыр» балеті (1939, му- 
зыкасын В. В. Великанов жазған) қойылды. Бұл 
спектакльдердің әрқайсысы қазақ театры тари- 
хынан айрықша орын алады: «Абайдың» премье- 
расымен ұлттық классикалық операның тарихы 
басталды; «Төлеген Тоқтаровтың» қойылуы Үлы 
Отан соғысы тақырыбын көтеруімен ерекшелеңді; 
«Қалқаман -  Мамыр» бірінші ұлттық балет еді. 
Сонымен қатар музыкапық театр, опера өнерінің 
дамуындағы маңызды кезеңдер Ә-тің керкем- 
өнерге арналған мақалаларында, сыни еңбектерін- 
де көрініс тапты. Ә-тің бул еңбектері кетерген та- 
қырыптардың аясында мақалалардағы музыкалық 
театр мен опера өнеріне арналған мәтін фрагмент- 
теріне көңіл бөлінген жоқ. Сейте тұра Әуезов ез 
еңбектеріңде унемі музыкалық театр мәселелеріне 
тоқталып отырған. Музыкалық театрдың шығар- 
машылық ізденістеріне жеке мақалалар да арнал- 
ған. Булар -  кезінде мерзімді баспасөз беттеріңде 
жарияланған рецензиялар мен интервьюлер: 
«Қыз Жібек қандай?» («Социалды Қазақстан», 
24.11.1934), «Алғашкы эсер» («Ер Тарғын» опера- 
сытуралы, «Социадды Қазақстан», 17.1.1937),«Гар- 
ғын» туралы” («Қазақ әдебиеті», 1936). Булар тек 
музыкалық сын саласына жазылғандығымен ғана 
қунды емес, опералардың сахналық қойылымда- 
рын бағалаудың өзіндік ерекшеліктерімен және 
тереңдігімен бағалы.
1958 ж. Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен енерінің 
онкуңдігі к.арсаңында жазған «Гүлденген бақта» 
мақаласында қазак, опера енерінің жеткен жаңа 
биіктерін керсетті. Ә-тің либреттошы және музы
ка, театр сыншысы ретіңдегі шығармашылығын ғы- 
лыми пайымдау театр мен «театр тағдыры қымбат 
адамның» бір-бірімен қол устасып, катар дамыа- 
нын, өсіп-өркеңдегенін, сөйтіп ұлттық өнердің биік 
өресіне катар көтерілгенін аңғартса керек.

А  Омарова.
ОПЕРА КОНФЕРЕНЦИЯСЫНДА СӨЙЛЕГЕН
С Ө З ( В ы с т у п л е н и е  на о п е р н о й  к о н 
ф е р е н ц и и ) ,  жазушының макаласы, 1941 жыл- 
ДЫ Ң 13-15 каңтары аралығында ҚазКСР Халык Ко- 
миссарлары Кеңесінің жанындағы Өнер істері бас- 
кармасы меңгерушісінің кеңесінде еткен «Бүкіл-

одактык опера конференциясының нәтижелеріне 
байланысты» жиналыска Ә. те катыскан. Казах
стан Республикасының Орталык мемлекеттік мура- 
ғатыңдасакталған(142-кор, 2-тізбе, 23-іс, 161-бет) 
кужаттардағы тізімде Ә-тің аты-жені 7-ші болып 
тур. Қаңтардың 14 күні опера конференциясының 
екінші күнгі жиналысында баяндама жасаған. 
Жазушы мұражайының колжазба корында бул ба- 
яндаманың мәтіні сакталмаған. Мемлекеттік ар- 
хивтің жоғарыда аталған бумасының 197-205- 
беттеріндеӘ. жасаған баяндаманың стенография- 
лык жазбасы бар. Бул стенографиялык мәтін «М. 
0. Әуезовтің өмірі мен шығармашылығының шежі- 
ресінде» берілген. Баяндаманы стенографиялау 
барысында біраз стильлік тұрғыдағы кателер 
жібергендігі, сейлемдердің лексикалык курылы- 
мын ептеп бузу нышандары байкалады. Аталған 
«Шежіреге» стенографиялык мәтін сол калпында, 
ешкандай еңдеусіз берілген. Ә. 1930 жылдары те
атр такырыбына жазған макалаларында өзі ол кез- 
де «күйлі пьеса» деп атаған опера өнері жайында 
да дүркін-дүркін ой козғап отырған. Өзінің сөзін 
конференцияның бірінші күні жасалған негізгі бая- 
ндаманың мазмунына карай айтатынын ескерткен. 
Сезінде опера жанрына катысты теориялык мәсе- 
лелер көтерілген. Әдебиет теориясын, эпикалык 
көркем шығарма поэтикасының заңдылыктарын 
жаксы білетін Ә. опера табиғаты жайында терең 
ойлар айтып, маман өнертанушының деңгейінде 
сейлеген. Қазак әдебиетінің елеңді, эпикалык 
кезеңнен әлі кол үзбегені себепті Ресей жазу- 
шыларына Караганда казак каламгерлерінің либ
ретто жазуға онтайлы екенін керсеткен және мы- 
салдармен дәлелденген. Көркем әдебиетке де, 
операға да дәуір лебін (интонациясын), тарихи 
шындыкты тану және ашу міндетін кояды. Жас 
казак операсын жасаушыларға (композиторлар>ға) 
казак халкынын табиғатын, ұлттык мінезін білуге 
тырыспайды» деген орыңды сын айткан. Әдебиет- 
ші бола тура опералык шығарманын сөзі мен му- 
зыкасын айтканда алдыңғы орынға композитор 
енбегін койған, Жазушынын 50 томдык шығарма- 
лар жинағына еш өзгеріссіз енгізілді.

Р. Әбдігүлов.
ОРАЗАЕВ Файзолла Муртазаұлы (1938 ж, т,), әде- 
биет зерттеуші. Филология ғылымының докторы
(1975), профессор (1985). Ғылыми еңбектері казак 
әдебиетінің тарихы, театр, кино өнері, журналис
тика мәселелеріне орналған. «Басты түлға» (1973), 
«Жастык шак театры» (1978), «Замана каһарманы» 
(1981), «XVIII-XIX ғасырдағы орыс журналистика- 
сынын тарихы» (1986) т. б. монографиялары жа- 
рык көрді. М. Әуезов пен И. Тургеневтін шығар- 
машылык байланысы жайында «Даңкты дәстүр» 
(«Қазак әдебиеті», 1968, 2 караша), жазушы, эпо- 
пеясының тарихи негіздері женінде «Абай жолын» 
тарихи турғыдан зерттеу («Қазак әдебиеті», 1970, 
21 тамыз) т. б. макалаларын жазды.

н.Ерсарыу/ы.
ОРАЗАҚЫН Аскар (1935 ж. т.), акын. Ә-ке арнап 
«Жеткіншектер сезі» (1977), «Үлы ойшыл» (1977), 
«Абай жолы», «Нағашы атам және мен» (1987), 
«Дәріс алдын данадан» (1997) т. б. елеңдерін жаз
ды. Казахстан Республикасының Орталык мемле- 
кеттік мурағатында Ә-пен бірге тускен суреті сак- 
таулы.

Р. Сариева. Ғ. Исахан 
ОРАЗАЛИН Кәмен (1920-2008), жазушы. Казак- 
станның еңбек сіңірген муғалімі (1965). Сотые та-



Жазушыға Еңбек Қызыл Ту орденін тапсыру кезі. Мөскеу. 1957.

Солдан оңға карай: С. Шаймерденов, М. Әуезов, Б. Шалабаев, Ғ. Малдыбаев, А. Токамбаев, 
Е. Ысмайылов, 3. Кедрина, 3. Шашкин. 1960.



«Қоңыр үні даламның...»

М. Өуезов Ангола жазушыларымен өңгімелесш тұр. Ташкент. 1958.



Мұхаңның топ алдындағы шабытты сөті.

Азия және Африка елдері жазупіыларының конференциясы кезінде. Ташкент. 1958.
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Қазақ өдебиеті мен өнері онкүндігінің ашылу салтанаты. Мөкеу. 1959.

КСРО Жазушылар оіщғындағы кездесу. С. Мұканов, Е. Буков, М. Өуезов, С. Капутикян,
С. Үлұғ-Заде. М. Жанғалин. Мөскеу. 1959.



Шахмат жұмбагын шешу.

М. Әуезовтің үтттгі өдебиетіне арналған кешті ашу сөті. Оң жакта Б. Момышұлы. 
Алматы. 1959.
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М. Әуезов актерлер арасында. Алматы.

М. Өуезов пен 3. Қабдолов ҚазМУ студенттері ортасында. Алматы. 1959.
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Окырманға қолтаңба беру сәті.

М. О. Өуезов Онтүстік Қазакстан облысының қаламгерлерімен бірге. Шымкент. 1960.
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М.О. Өуезовтің портреті. 
Суретші Г. Брылов.

Лөйланың портреті. Суретші 
Б.Урманче. 1943.

■ I

Валентина Өуезованьщ портреті. 
Суретші А. Ғалымбаева.1969.



М. о. Өуезовтің портреті. 
Суретші Г. Ысмайылова.

1969.

Жазушының портреті. Суретші 
Б. Урманче. 1941.



М. о. Өуезовтің портреті. 
Суретші Қ. Т. Телжанов 
1961 жылы сыйға тарткан.

«Айман-Шолпан». Суретші 
В. Теляковский 1957 жылы 

сыйға тарткан.



Жазушынын 100 жылдық мерейтойына арнап 
шығарылған алтын және күміс теңге. 1997.

Жазушының шиден токылған портреті. 
Суретші Р. Ахметжанова. 1997.



«Туған жер төсінде». Суретші А. Шевченконың картинасы. 1997.

М. О. Өуезовтің портреті. Суретші 
Н. Нұрмұхамедов. 1962.



М. Өуезовті мөңгілік сапарға шығарып салу кезі.

М. Өуезов пен В. Өуезованың зираты.



Өлем таныған Өуезов. 
Фотопортрет.

М. Өуезовтің ескерткіші. 
Мүсінші Т. Досмағамбетов. 
Семей.



М. Әуезов атындгіғы Қазак академиялык драма театры.

М. Әуезов атындаіъі көше.
Алматы.



М. о. Әуезовтід Қазак акгшемиялык драма театры алдындағы ескерткіші. 
Мүсінші Е. Сіргебаев. Алматы.



қырыбына «Жексен» (1950), тың игерушілер жай- 
лы «Ақ жазық» (1959), қазақ ауылы туралы «Көктем 
салқыны» (1964, 1980) повестерін жариялады. 1943 
ж. «Абай жолы» романына материалдар жинау ушін 
туған жері -  Абай ауданына келген Ә-пен таны- 
сып, қолғабысын тигізеді. Бұл кездесу жөнінде 
Мұхаң «Ақын елінде» очеркінде жазды. Сол кез- 
ден бастап 0. улы жазушының Абай еліндегі се- 
німді өкілі, рухани серігіне айналды. 1950 ж. Алма- 
тьға көшіп келу ниетін біддіргенде, Әуезов: «Елде 
отырып, жазатыныңды жаза бер. Бітірген дүниеңці 
біз мұнда қарап, ақыл-кеңесімізді айтамыз. Ой- 
лап қарасақ, сенің жазатын дүниелеріңнің бәрі де 
елде... Бір кезде қуғындалумен елден кетіп, кейін 
қайта орала алмай қалғамын. Ел ішінен өзінщей 
азаматтардың қозғалмағаны жөн боладьі. Абай 
ауылы қиындықты көп көрген ел. Бірлеріңе бірің 
медеу, септесін боласыі-щар» деп ағалық ақылын 
айтқан соң, нендейлік қиын жағдайлар кездессе 
де, қозғалғаным жоқ дейді «Абай ауылына саяхат» 
кітабыңда (1994, 169-бет). Ә. Мәскеу ауруханасын- 
да жатып, баласы Мұратты аманат етіп, 0-ге соңғы 
хатын жазған. Ә. туралы «Абайдан соң» тетралогия- 
сын жазбас бұрын, Абайды білгендермен, Ә-тің за- 
маңдастарымен жүзбе-жүз кездесіп, әңгімелеседі, 
сөйтіп жинаған материаддарды болашақ шығарма- 
сына өзек етеді. Тетралогия Ә. емірінің қат-қабат 
кезеңдерінен сыр шертетін, бұрын естіп-білмеген 
қүвдьі деректер, бай, соны материадцар негізінде 
жазылды. Ал «Абай ауылына саяхат» атты тарихи- 
публицистикалық кітабында (1976) Абай мен 
Мұхтардың өмірі баяңдалса, оның 1994 жылғы жаңа 
басылымында Абай, Мұхтар, Шәкәрім тағдырла- 
рына байланысты мол мағлүматтармен толықты.

С. Қорабай.
ОРАЗАЛИН Нұрлан (1947 ж. т.), жазушы, ақын, 
драматург. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (2002), «Беймаза көңіл»
(1977), «Көктем кеші» (1980), «Құралайдың салқы- 
ны» (1997), «Сырнайлы шақ» (2001) елеңдер жи- 
нақтары жарық көрді. «Шырақ жанған түн» (1977), 
«Тас киіктер» (1979), «Ак.қус туралы аңыз» (1981), 
«Қилы заман» (1997; Ә-тің повесі негізінде) дра- 
маларын жазды. Үлы жазушының 100 жылдық ме- 
рейтойына байланысты Казахстан Жазушылар 
одағы мен Орталық Азия халықтары мәдениеттер 
ассамблеясы ұйымдастырған халықаралық сим- 
позиумға қатысып, баяндама жасаса, ұлы жазу- 
шының шығармашылық лабораториясынан ой 
өрбіткен {<<Егемен Казахстан», 1997, 2 хазан). 
ОРАЗБАИ Аххұлұлы (1837-1911), Абайдың заман- 
дасы. Көп жылдар Абаймен достых харым-хаты- 
наста журіп, «Қадиша хыз» дауынан кейін арала- 
ры суысып, улкен жаулыхха уштасады. Бұны Ә. 
«Абай жолы» романында Салиха хыздың дауы 
суреттелетін хездегі хазах хоғамының улкен әлеу- 
меттіх жай-жағдайларымен байланыстырып кер- 
сетеді. Жазушы жинаған деректерде: «Ауызды, 
хахсап отыратын хара хабан кісі еді. Ахшыл, үлхен, 
Медеуге ұхсас, семізше, ахсохыр, сахалы шама- 
лы, ер пішінді кісі» дегендер айтылады. Эпопеяда 
О. Оспанмен хахтығысы тұсында да. Семей хала- 
сында Абайға харсы әрехеттері хезінде де, Абай
ды сабауды уйымдастыруында да өзгеше мінез, 
болмыс-бітімімен көрінеді. Күнту болыс кезінде 
бөлініп кеткен О. Оспан болыс болғанда Шыңғыс- 
ха хайта оралады. Бірах оның әр түрлі амал-айла, 
содырлыхтарына хүйінген Оспан Семейде ояздың 
хабылдауына хірмех болып отырған жерінен ар-
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баға байлап алып келіп жазалайды. Бул 0-дың 
Абайға деген жаулығын одан ары ершіте түседі. 
«Оразбай еңді ғана жылғыз хөзін ажырайта ашып, 
Тәхежанға харап хысха ғана тіл хатты: -  Кунанбай 
баласы, не осы жерде елтіріп, хара сорпамды ішер- 
сің! Болмаса, ахиретхе дейін екі холым жағаңда! 
Тех хыларыңның бәрін бүгін хылып хал! Жауым- 
ның үлкені -  Оспан, Ыбырай! Аузыма су тамызға- 
ның үшін сені жауымның басы санамаймын» деп 
(«Абай жолы», «Өхініште» тарауы), өшпенділігін 
өршітпесе, бәсеңдетпейтінін білдіреді. Романда
О-дың астамдығы асхынып, ектемдігі шектен шых- 
ханына ашынған елдің ауылын шауып, 3 мың жыл- 
хысын айдап кетумен аяхталады. Оның бейнесі 
әсіреленбей, езгертілмей, деректер негізінде 
көркемделіп көрсетілген.

Т. Түрғанбаев,
ОРАЗБАЕВ Иранбек (И р а н - Ғ а й ы п; 1947 ж. т.), 
ахын, драматург. Казахстан Республикасы Мем- 
лекеттіх сыйлыының лауреаты (2002). Казах поли
техника институтының тау-кен факультеты (1970), 
Мәскеу әлемдік әдебиет институтының жоғары 
әдеби курсын (1980) бітірген. 0-тың өлең-жырла- 
ры өзіндік ернек-ұйхастарымен, сыршыл, терең 
ойларымен ерекшеленеді. 0. жиырмадан аса пье
са жазған, біразы республикалых, облыстых те- 
атрларда хойылып жүр, Ә-тің 100 жылдых мерей- 
тойы кезінде улы жазушының рухына арнап «Әуе- 
зовтің баласы», «Әуезовке», «Тағы да Әуезовке» 
деген жырларын жариялады («Егемен Казахстан», 
1997, 17 хыркүйек).
ОРАЗБАЕВ Сәбит Коңырбайұлы (1936 ж. т.), ак
тер. Казахстанның халых артисі (1976). Кебіне 
әлеуметтіх жүгі салмахты хейіпкерлердің психо- 
логиялых толғанысын, ішкі хайшылыхтарын ашуға 
бейім актер. Сондай сахналых жетістіктерінің хата- 
рына -  Муса (3. Ахышевтің «Жаяу Мұсасында», 
Дүрбіт (Ә. Тәжібаевтың «Майрасында»), әсіресе 
Сүйеу (Ә. Нұрпейісовтің «Кан мен тер» романы 
бойынша), Исабек (Ш. Айтматов пен К- Мухамед- 
жановтың «Кектебедегі кездесуінде»), Жолдас 
Жанғазиевич (Б. Мұхаевтың «Тоят түнінде»), Ес- 
кендір (М. Байджиевтің «Жекпе-жегінде»), Жан- 
тых (Ғ. Мүсіреповтің «Козы Керпеш -  Баян сұлуын- 
да»), Шал (Б. Мұхаевтың «Өмірзаясында» -  Ғ. Мү- 
сірепов атындағы балалар мен жас өспірімдер те- 
атрында), Шал (А. Сүлейменовтың «Терт тахта- 
жайнамазында»), Бухар (М. Байсеркеновтың 
«Абылайдың ахырғы күнінде». Ол Ә. пьесалары- 
ның негізінде хойылған «Абайда» -  Мағауия, 
«Карагезде» -  Дулат, Асан, «Айман -  Шолпанда» 
-  Балпых, «Түнгі сарыңда» -  Жантас рөддерін ой- 
нап, актерлік өнерінің жаңа хырларынан керінді.

Б. Қуңдахбайуль/.
ОРАЗАЛЫ Тайсемізұлы (1870-1953), шежіреші. 
Абай елінеаты мәлім, ел-жертарихын, ескі сөздерді 
көп білген, шешен тілді адам болған. 1943 ж. Ә. 
«Абай жолына» деректер жинау ушін Абай ауданы
на ғылыми экспедицияны бастап барып, 0-мен, 
көнекөз хариялармен ұзах әңгімелесіп, сырласа- 
ды, Абай өміріне байланысты кептеген мәліметтер 
жазып алады. «Ақын елінде» деген очеркінде бұл 
жайында толых айтхан («Социалистік Казахстан», 
1943, 17 тамыз). Ә. 1945 ж. ұлы ахынның 100 жыл
дых мерейтойында Оразалы ахсахалмен арнайы 
жолығып, кеп әңгімелескен. Оразалы Коңыркөк-
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ше елінде старшын болғаны үшін, 1928 ж. қуғын 
көрген. Сол сүргін жылдарда Шәкәрім Құдай- 
бердіүлымен танысып, ниеттес, тілектес болған. 
ОРАЗАЛЫ Султан Шәріпұлы (1941 ж.т.), жазушы, 
қоғам қайраткері. ҚР-ның еңбек сің ірген 
кдйраткері (2001). Ә-тің 70, 80 жыддық мерейтой- 
лары қарсаңыңца Қазақ теледидарынан жүргізіл- 
ген «Үлкен өмір беттері» көп сериялы телехабар- 
дың(1967-1977), «Үйлену» (1967) және«Шащалаң» 
(1977; Ә-тің осы аттас әңгімелері бойынша) теле- 
инсценировкалардың (1967) авторы. Үлы жазушы- 
ның замандастары Н. Тихонов, Л. Соболев, 
Ә. Марғүлан, Ш. Айтматов, 3. Кедрина, Ғ, Муста
фин, М. Ақынжанов, И. Әлин т. б. адамдардың 
естеліктері мен сөздерін хатқа тусірді.
ОРАЗОВ Нүрғожа Нарынбайулы (1932 ж. т.), ақын, 
жазушы. ҚазМУ-ды бітірген (1956). Студент кезін- 
де лекциясын тыңдап, тағылым алған ұстазы Ә-тің 
өмірі мен шығармашыльғы туралы «Данадан дәріс» 
(«Коммунизм нүры», 1987, 26, 29 қыркүйек), «Сез 
сүңқары, ой түлпары» («Арқа ажары», 1997, 16 қыр- 
күйек), «Қиыңдық шақта да Мүхаң мақтадды» («Са- 
рыарқа», 1997, №4, 16-22-беттер) мақалалары мен 
естеліктері, «Жазушы музейінде» («Коммунизм 
нүры», 1977, 23 қыркүйек), «Данышпан» («Сарыа- 
рқа», 1997, №4, 23-бет) елендері жариялаңцы.

Н. Оспантегі.
ОРДАЛИЕВ Сейдідда (1930-1995), әдебиет зерт- 
теуші. Филология ғылымының кандидаты (1956), 
профессор. Ғылыми еңбектері драматургия мә- 
селелеріне арналған. Бүл салада «Қазақ драматур- 
гиясының очеркі» (1964), «Конфликт жене харак
тер» (1964), «Сез зергері» (1982) монографияла- 
ры, «Қазақ драматургиясы жене советтік емір» 
зерттеуі (қазақ, орыс тілдерінде, 1964) жарық кер- 
ді. Кеп томдық «Қазақ әдебиеті тарихын» (1967), 
Мәскеуден орыс тілінде шыққан «Көп үлтты совет 
әдебиетінің тарихын» (1970) жазуға қатысты. 
Г. Мүхтаровтың «Мен әжейге үйленем» комедия- 
сын қазақ тіліне аударды (1979). «Конфликт жене 
характер» («Әдебиет жене искусство», 1956, №2), 
«Еңлік-Кебек» сахнада» («Коммунизм таңы», 1957, 
20 наурыз), «Мухтар Әуезовтің драмалық шьғар- 
малары» («Қазақ тілі мен әдебиеті», 1958, №4) 
т. 6. мақалаларында улы жазушының драмалық 
туындыларына терең талдау жасаған. Ал «Қазақ 
драматургиясының очеркі» атты монографияның 
кеп бөлігін Ә-тің өмірі мен шьғармашыльғына ар- 
наган (109-107-беттер).
ОРДАЛИЕВА Жанат Сейділдақызы (1961 ж. т.), 
музыка зерттеуші. Өнертану ғылымының канди
даты (1996). Шығармаларын орыс тілінде жазады. 
«Операдағы әдебиет классикасы: интерпретация 
мәселелері» (А., 1995), «Абайдың поэзиялық мура- 
ларында музыканың бейнеленуі» (А., 1994), «Қана- 
тымен жер сызып. Қазақ музыкасы» (Англия, 1996, 
ағылшын тілінде) т. б. еңбектері шықты. Ә-тің шы- 
ғармапарындағы музыканың, әннің қызметі тура
лы «Абай жолы» романындағы музыка әлемі» 
(«Мухтар мурасы», А., 1997), «Абай мен М. Әуезов 
шығармаларыңдағы қазақ музыкасының сарыны» 
(«Материалы международного семинара, посвя
щенного 100-летию М. О. Ауэзова», А., 1998) ма- 
калаларын жазды.
ОРМАНОВ Ғали (1907-1978), ақын. Қазақ лирика- 
сын дамытуға кеп еңбек сіңірді. Аз сөзбен кеп

мағына беріп, өмір шындығын лирикалық кейіп- 
кердің толғанысы мен тебіреністері арқылы нәзік 
те шебер бейнеледі. Жалт еткен бір көрініс аркы- 
лы үлкен мәселені түйіп тастайды. «Жазушы-ға- 
лым» («Қазақ әдебиеті», 1955, 18 ақпан), «Абай 
ауылында» («Қазақ әдебиеті», 1957, 28 қыркүйек) 
т. б. мақалаларыңда М. Әуезовтің шьғармашылы- 
ғы жайлы тушымды ойлар айтқан. Үлы жазушьға 
«Жалықпай жылдар толғанып, жырлардың Муха, 
Абайды» деген өлеңін арнады («Қазақ әдебиеті», 
1959, 24 сәуір). Ә. «Октябрь өркөні» атты мақала- 
сында реалистік сапалы поэмалар жазған акын- 
дар қатарында 0-ты да атаған. Ал «Қайта туған 
халықтың әдебиеті» деген мақаласында О-ты 
шеберлікке мағыналықты қосып, оны «орыс по- 
эзиясының үлкен формадағы реалистік дәстур- 
лерімен жақсы үйлестіріп, келісті күйде тоғысқ- 
андық» байқатқан ақындардың бірі деген.

Н. Акбай.
«ОРТА АЗИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ 
ӘДЕБИЕТТЕРІНІҢ СОЦИАЛИЗМ ДӘУІРІНДЕ  
ДАМУЫ ТУРАЛЫ» («О р а з в и т и и  л и т е р а 
т у р  н а р о д о в  С р е д н е й  А з и и  и К а з а х 
с т а н а  в э п о х у  со  ц и а  л из  ма »), жазушының 
мақаласы. Е. Лизуновамен бірігіп жазған. 1957 ж. 
«Советское востоковедение» журналының 2-са- 
нында жарык көрді. Ә-тің 20 томдык шьғармалар 
жинағының 20-томына (323-337-беттер) сол нуска 
жарияланды. Монографиялык сипаттагы келемді 
еңбек. Макалада шолу турінде Октябрь револю- 
циясынан кейінгі Орта Азия халыктары мен казак 
әдебиетінің даму жолдарын, поэзия мен проза- 
НЫ Ң, драматургияның алдыңғы катардағы автор- 
лары мен жеке шьғармаларын алып, кыска-кыска 
таддаулар жасаган. Эр улттар әдебиетінің езіндік 
ерекшеліктері мен уксас жактарын ашкан. Айты- 
латын негізгі проблемалардың бірі -  әдебиеттер 
байланысы. Одактас республикалар әдебиетіне 
орыстың классикалык әдебиетінің әсерін, ыкпа- 
лын айта келе, М. Горький шьғармашыльғына кеп 
токталған. Әсіресе үш томдык өмірбаяндык три- 
логиясының кенже дамыған әдебиеттерге әсерін 
накты мысалдар аркылы дәлелдеген. Орта Азия 
республикалары мен Қазакстан жазушыларын 
мерзімдік, такырыптык, жанрлык жағынан топтап 
алып, негізгі ерекшеліктері мен белгілерін ашып 
отырған Октябрьден кейінгі әдебиеттер дамуы- 
ның көріністері халык ауыз әдебиетінде де болды 
деп, С. Стальскийді, Жамбылды, Н. Байғанинді, 
кырғыз акындары Алымкул Үсенбаев пен Османкул 
Бөлебалаевты, түрікмен Ата Салихты, өзбектер 
Ислам Шаид мен Фазыл Юддаш т. б. атайды. Ма- 
каланың соңына карай көркемдік, поэтикалык 
мәселелерге де токталған. Әдебиеттер дамуының 
барысында Орта Азия халыктары әдебиеті мен 
казак әдебиетінде бурын дамымаған немесе мулде 
болмаған кәсіби проза, драматургия сиякты жанр- 
лар туып, ерістегенін, көркем әдебиеттің есею жо- 
лындағы жетістіктерін дәл байкаған. Советтік 
Шьғыс әдебиеттеріндегі жаксы кубылыс ретінде 
негізгі емес кейіпкерлердің де психологиясының 
ашылып, нактыланып беріле бастауын келтірген. 
Еңбек Орта Азия халыктары әдебиеті мен казак 
әдебиетінің сол кез идеологиясының негізінде 
жазылған тарихи, әдеби очеркі деуге болады.

Р. Өбдігупов
ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА, Қ а з а к с т а н  
Р е с п у б л и к а с ы  Ү л т т ы к  ғ ы л ы м  а к а -  
д е м и я с ы н ы ң  О р т а л ы к  г ы л ы м и  к і т а п -



X a н a с ы, мәдени-ағарту мекемесі. Қолжазба- 
лар қорында қазақ ақыңцары Жаяу Мұса, Мәшһүр 
Жүсіп Көпеев, Ақан сері, ағартүшы-ғалымдар 
Ш. Уәлиханов пен Ы. Алтынсарин мүрағаттарының 
фотокөшірмесі, Ә-тің «Абай», «Айман -  Шолпан», 
«Бекет батыр», «Хан Кене», «Зәүре» пьесаларының 
машинкаға басылған қолжазбалары, 1918 жылғы 
«Бәйбіше-тоқал», 1926 жылғы «Қилы заман», 1922 
жылғы «Қорғансыздың күні», 1926 жылғы «Қарагез» 
атты араб әрпімен жарық көрген алғашқы шьгар- 
малары бар. «Абай» романының 1-басылымы (1948), 
«Абай жолы» романының алғашқы басылымдары 
сақталған. Ә. осы кітапхананың ашылүына оның 
ішінде қолжазбалар қорын жинап, сақтаүға белсе- 
не ат салысып, 1959 ж. кітапханадан қолжазбалар 
бөлімін ашүға кеп көмек керсетті.

£  Әли.
«ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН», газет. Караганды об- 
лысының қоғамдык.-саяси басылымы. Түңғыш 
немірі 1931 ж. 4 қазанда «Караганды пролетариа- 
ты» деген атаүмен шықты. 1938 жыддың 5 қаңта- 
рынан бастап «Советтік Караганды», 1963 жылгы 
мамырдан бері қазіргі атаүымен шыгады. Ә-тің 
шыгармаларына байланысты газет танымдық ма- 
териалдар жариялап отырады. 1949 ж. 13 сәүірде 
бір бет ұлы жазүшының шыгармашылыгына ар- 
налды. Сол жылы 15 мамырда «Абай» романынан 
«Ақындар агасы», 22 мамырда А. Пүшкиннің 150 
жылдық мерейтойына орай, «Татьянаның сахара- 
дагы әні» деген үзінділер жарық көрді. 1951 ж. 7 
ақпандагы санында газет «Абай» спектаклінің Ка
раганды облыстық қазақ драма театрында қойы- 
луына байланысты арнаүлы бет берді. Онда Ғ. Мү- 
сіреповтің «Абай» -  Караганды қазақ драма теат- 
рының жаңа белее!» деген мақаласы басылды. 
Мұхаңның 70 жылдық тойына орай, К- Нұрмаха- 
новтың «Үлы жазүшы қолданган кене сездер» 
(1967, 28 қыркүйек), 80 жылдық мерейтойы қар- 
саңында Ә. Нуршайықовтың (1977, 2 қыркүйек), 
Н. Оңдасыновтың (1977, 6 қыркүйек), Ш. Сәтбае- 
ваның (1977, 20 қыркүйек) мақалалары, жазүшы- 
ның 100 жьщдыгына байланысты Г. Әзиеваның ес- 
телігі (1997, 3 тамыз), И. Бекмақанұлының «Үлы 
жазүшының қарындасы Фаүзия Әүезова шерткен 
сыр» атты танымдық мақаласы (1997, 27 қыркүй- 
ек), галым 3. Жұмагалиевтің «Үлылық ұлагаты» де
ген зерттеү мақаласы (1997, 27 қыркүйек, 1, 8
қазан) т. б. материадцар жарық керд!..

А. Жанғожин.
ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МҮРАҒАТ, К а з а к -  
с т а н  Р е с п ү б л и к а с ы н ы ң  О р т а л ы қ  
м е м л е к е т т і к  м ұ р а г а т ы ,  гылыми-тарихи 
мекеме. Ә-тің емір тарихына, шыгармашылыгына 
қатысты көптеген деректер Казахстан Респүбли- 
касы мен ТМД елдерінің мұрагат корларында 
Санкт-Петербүрг, Ташкент, Семей, Мәскеү қала- 
ларында оқыган, жұмыс Істеген кездегі құжатта- 
ры сақтаүлы. Ал құжаттарының негізгі бөлігі, 
әсіресе қолжазбалары жазүшының мұражайын- 
да, Респүбликаның Орталық мұрагатында, Ә-тің 
Семей қалалық 5 сыныгттық үчилищесіңде 1909-15 
ж.. Семей мұгалімдер семинариясында 1915-19 ж. 
оқьғандыгын дәлелдейтін құжаттар бар (503-қор,
1-тізбе, 1, 6, 30-істер). 1918 ж. жазылган «Ел агасы» 
пьесасының баспага басылган багдарламасы (251- 
қор, 4-тІзбе, 10-іс) мұрагатта тіркелген. Сонымен 
қатар 1920 ж. Сібір әскери кеңесі мен әскери төң- 
керіс комнтетінің Ә. Бөкейханов бастаган қазақ 
зиялыларын камаүга алып жүгенсіздік керсеткен
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әрекетіне қарсы Семей гүбревкомының мүшелері 
Ж. Теленов, Ә. Ермековпен бірлесіп, Түрік халық- 
тары бюросы секциясының мүшелері Ә. пен Ж, 
Аймаүытовтың наразылық білдіріп, олардың шү- 
гыл босатылүын талап еткен жеделхаты бар 
(14-қор, 1-тізбе, 104-іс). Ә-тің Семей гүбатком 
терагасы, Казатком тералқа мүшесі әрі саяси хат- 
шы және «Таң» жүрналының редакторы 
қызметтерін атқарүына байланысты Ленинград 
университет! ндегі оқуынан қол үз!п калган ед!. Еңд! 
сол окуын жалгастыргандыктан, Казахстан Халык 
Комиссарлар кеңес! атына ез!н жогары оку орын- 
дары студеггттер!не бер!лет!н стипендия алушылар 
катарына косу жөн!ндег! ет!н!ш! және С. Кожанов- 
тың Халык Комиссарлар кеңес!не Ә-ке стипендия 
беру жен!ндег! ұсынысы (30-кор, 1-т!збе, 460-!с) 
т!ркелген. 1926 ж. 23 маусымда Қызылорда қала- 
сында гылыми және гылыми-әд!стемел!к ке- 
ңес төрагасының уакытша кызмет!н аткарушы 
Н. А. Лебедевпен б!рге к!тап шыгару туралы жаса- 
ган шарты сактаулы (81-кор, 2-т!збе, 1028-!с). 
Тагы б!р назар аударатын мәселе -  Ә-т!ң кез!нде 
абайшыл, мағжаншыл рет!нде кугындалып, окыту- 
шылык кызметтен шығарылуына катысты дерек
тер. Ол да Орталык мұрағаттан орын алган. 1929 
жылдың басында Казахстан елкел!к партия 
комитет! «Оку орындарын жат адамдардан тазар- 
ту» туралы каулы кабылдады. Осы каулыга сәйкес 
Казакстандағы оку орындары ғана емес, РСФСР. 
Өзбекстан калаларыңда окып жүрген студенттер- 
мен б!рге казактың озат ойлы окытушылары да 
кудаланды. СолкугынгаӘ. теұшырады. Бұлжен!н- 
де ти!ст! кұжат сакталган (81-кор, 2-т!збе, 23-!с). 
Жазушының 1932 ж. Казахстан Халык Комиссар
лар кеңес!н!ң терагасы О. Исаевка ез кател!г!н 
мойындап жазган арызы ерекше назар аударады 
(30-кор, 2-т!збе, 1038-!с). Ә-т!ң Казахстан Жазу- 
шылар одағының мушес! рет!нде толтырган !с- 
кагаздары. Казак педагогика !с-кагаздары. Казак 
педагогика институтында кызмет !степ журген 
кез!ндег! эдебиет кафедрасының хаттамалары, 
Казахстан театрларында эдебиет бел!м!н баскар- 
гандыгы т. б. кужаттар Орталык мурагат корла- 
рында каттаулы. Үлы суреткерд!ң ес!м!н елемге 
паш еткен «Абай» эпопеясы жарык кер!с!мен эр 
турл! ой-п!к!рд!ң туындаганы, кейб!р огаш п!к!р- 
лерд!ң орын алып, социалист!к реализмге жат деп 
табылганы кепш!л!кке аян. Соңцай-ак мурагат кор- 
ларында Ә-т!ң жеке колтаңбасымен, фотосурет- 
тер!мен танысуга болады. Орталык мурағаттың 
кызметкерлер! Ә-т!ң ем!р! мен шыгармашылыгы
на катысты (1912-1981) кужаттар жинагын «Эуезов 
жэне архив» деген атпен к!тап ет!п шыгарды (1997).

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
ОРЫНБАЕВ Кажыкедд! (1896-1948), педагог. Ка- 
закстанның еңбек с!ң!рген мугал!м! (1947). Семей 
мугал!мдер семинариясын Э-пен б!рге б!т!рген 
(1918). Семейд!ң Алаш аталатын бел!г!нде (каз!рг! 
Жана Семей) казак мектептеріне мугал!мдер да- 
ярлайтын ек! жылдык курсты тамамдаган (1920). 
Курстын оку жоспарын Ә. жасап, казак эдебиет! 
мен тарихынан сабах берген. Губерниялык муга- 
л!мдер курстары мен конференцияларында Э-пен 
кездес!п журд!.
ОРЫНБАЕВ Магжан Кажыкелд!улы (1925-2007), 
педагог, когам кайраткер!, Казакстанның еңбек
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сіңірген мұғалімі (1974). 1977 ж. Ә-тің 80 жылды- 
ғын өткізу жөніндегі облыстық комиссияны басқ- 
арды. «Абай» журналыңда жарияланған «Абайдың 
125 жылдық тойынан естелік» атты мақаласында 
(1994, N“ 12) Ә-тің «Еңлік -  Кебек» пьесасының ал- 
ғашқы қойылымы, «Абай жолы» эпопеясының сах- 
налық көріністерін қойған ұлы жазушы жерлес- 
терінің өнері туралы жазды. Ә. негізін қалаған 
«Абай» журналының көп жылдардан кейін қайта- 
дан шығуына біршама еңбек сіңірді.

С. Қорабай.

«ОРЫНБОРДАН ТЕЛЕГРАМ», жазушының же- 
делхаты. Жеделхаттың еркін аударма арқылы жа- 
салған нұсқасы аптасына екі рет шығатын Семей 
губисполкомының һәм РКП комитетінің газеті -  
“Қазақ тілінің» 1922 жылғы 26 сәуір күнгі 20-са- 
нында жарияланды. Кейін шығармаларының 50 
томдық толық жинағының 2-томында басылған 
(1998). Көлемі шағын болғанымен, бұл жеделхат- 
тың тарихи мәні ерекше. Ол Ә-тің 1919-22 ж. ке- 
ңес екіметінің басқару құрылымында істеген 
қызметі мен устанған бағытының негізгі туйіндерін 
қамтиды және ресми мемлекет қайраткері ретіңде 
берген соңғы уәкілдік нұсқауы еді. Жеделхаттың 
астарында жаткдн оқиғалардың қысқаша тарихы 
мынадай: 1920 ж. 4 қазанда Орынбор қаласында 
өткен Букілқазақтық кеңестің 1-құрылтайының 
шешіміне сәйкес: 1. Сібір ревкомына қарасты Ах
меда, Семей губернияларын; 2. Орал, Астрахан 
(Бөкей) аймағындағы қазақ жерлерін; 3. Түркістан 
автономиясына қарасты Жетісу, Сырдария губер
нияларын Казахстан хурамына хайтару туралы 
хаулы хабылданды. Соның ішінде Ахмеда мен 
Семей губерниялары 1921 жылдың 1 хаңтарынан 
бастап Қазахстанның хурамына көшуі тиісті еді. 
Сібір ревкемы мен Ахмеда, Семей ревкемындағы 
ұлы империялых пиғылдағы бельшевиктер буған 
харсы шығып, бағынудан бас тартты. 1921 ж. 20 
мамыр хүні С. Сәдуахасев бірнеше ехілмен Се
мей халасына хеліп, Қазах хіңдік өхіметінің ерын- 
басары ретіңцегі ресми хухын пайдаланып, Сібір 
ревхемына харайтын Семейдің губревхемын та- 
ратып, «хелонизатерлых-кеммунистіх атхару 
хемитетінің» ернына Қазахстанның ерталых атха
ру хомитетіне және еблыстых (Казахстан) РК(б)П 
кемитетіне харайтын Семей губерниялых атхару 
кемитетін хұрады. Губревкемның төрағасы белып 
С. Сәдуахасов тағайындалады. Шілде айының 19 
күні С. Сәдуахасев губерниялых ұйымдастыру 
жұмысын ретке хелтірген сең, Орынберға шахыр- 
тылады да, еның ернына Ә, Семей губерниясы- 
ның төрағалығына сайланады. 1921 ж. хазанның
4-10 хүндері еткен Букілхазахтых кеңестің
2-хұрылтайында Ә. Казах автенемиясы ерталых 
атхару хемитетінің жауапты саяси хатшысы бо- 
лып сайлаңды, Осы хұрылтайда «хеммунистік-хе- 
лонизатерлых саясаттың» беті әшкереленіп, ұлт 
зиялылары: 1. улттых дербес саяси- эхенемика- 
лых, мәдени дамуды устанған А. Байтұрсынев, 
С. Сәдуахасев, Ә. бастаған «ултшылдар» және 
2. Бельшевихтіх-империялых бағытты ұстанған 
С. Меңдешев, А. Әйтиев, Ә. Жангедцин бастаған 
«ертахшылдар» тебы белып ехіге белінеді. С. Сә- 
дуахасов Казахстан ерталых атхару кемитетінің 
мүшелігіне етпей халады, Ә. хурылтайдан хейін 
хазах хызметкерлерінің арнайы хеңесін еткізіп.

С. Сәдуахасевтың Семей губерниясын Казахста- 
нға харатхан іс-әрехетін дурыс деп тауып, арнайы 
хаулы шығартады.
1921-22 ж. ашаршылыхха ушыраған 5 губерниядағы 
жағдай туралы Мәскеуге желдаған «Аштарға кемех 
хөрсету хемиссиясының» херытынды есебі бей- 
ынша, Қазахстанда 3 миллиен 353,25 адам аштыхха 
ушыраған, еның 1 миллиен 559 мыңы хырылған. 
Осьған байланысты Ә. шуғыл түрде Семейге аттан- 
ған. Сел хездегі саяси-экенемихалых, уйымдас- 
тыру шараларына және Ә-тің тетенше өкілдікпен 
Семейге келе жатханына байланысты «Казах тілі» 
газеті сел күнгі 30-санында «Сөзден іске» деген 
атпен бас махала жариялаған. Ә. осы сапары бары- 
сында Терғайдағы ашаршылыхха ушыраған елге 
азых-түліх, мал жинады, хееперативтер, мейынсе- 
ріктер, ұсах хәсіпшілік жұмыстарын, несие алу 
мәселесін ұйымдастырды. Өзінің тіхелей хатысу- 
ымен Шыңғыстың сыртыңда Баханас өзенінің бей- 
ынан кооператив ашты. Канал хаздырып, егін 
ектірді. Казах хызметкерлерін кеңес жұмысына 
тартты. Сол кезде большевиктер партиясының об- 
лыстых комитет! Үлттых зиялылардың орталыхтан 
сыртта журуін пайдаланып, партиялых тазалау 
жүргізді және «Алашорда» хайраткерлерін 
мемлекеттік хызметтен ысырып, Ә. Бөкейханов пен 
М. Дулатов іспетті кесемдерді хамауға алды, алаш 
хайраткерлерін ашых худалауға ұшыратады. Ә. 
большевиктік партияға деген сенімі мен оның 
жүргізген саясатына харсылых ретінде хызметке 
хайтып оралмайды. Ташкентке кетеді. Ал облыс- 
тых партия уйымының хатшысы Коростылев оған: 
«білімді, бірах ұлтшылдыхтан арылмаған, кеңсе 
хызметіңдегі тәжірибесі бар, бірах ұлтшыддых пи- 
ғыдцан арылмаған» деген мағынада мінездеме жа- 
зып береді.

Т. Хуртбай.
ОРЫС ӘДЕБИЕТІ. Шығыс славян тобына жата- 
тын көне русь (Киев русі) тілінде халыптасхан. Ха- 
лыхауыз әдебиетінің ертегі, аңыз-әңгіме, турмыс- 
тых өлеңдер мен тарихи жырлар, махал-мәтел, жа- 
ңылтпаш, жұмбах іспетті жанрлардың көркемдік 
сипаттары негізінде дамыды. Тарихи-саяси, 
әлеуметтік, техтік ортаға байланысты орыс халых 
ауыз әдебиетінің түпкі танымдых тамыры бело- 
русь, украин фольклорымен сабахтаса дамыды. 
Сондай-ах ондаған ғасыр бойы ортах әлеуметтік 
хеңістікте харым-хатынас жасаған, ішінара сіңісіп 
кеткен түркі жұртының да ыхпалы болды. Әсіресе 
хұба хыпшахтар мен 10-11 ғасырларда. Алтын Орда 
тұсында бұл мәдени-рухани байланыс ерекше 
көрінді. Ә-тің көркемдік әлемінің халыптасуына 
орыс әдебиеті айтарлыхтай ыхпал жасады. Ол 
орыс ертегілері мен тарихи жырларын Абай ауылы- 
ның Баймағамбет сияхты ертекшілерінің ауызы- 
нан бала кезінен естіп өсті. Он жасынан бастап 
орыс мектептерінен тәлім алған шәкірт, кейін сол 
әдебиеттің ғулама зерттеушісі, орыс классикалых 
әдебиетінің дәстүрін жалғастырушы және ілгері 
дамытушы дәрежесіне кетерілді. Ол орыс әдебие- 
тінің барлых жанрлары мен ерекше хұбылыстары, 
даму сатылары және оның өзіндік сипаттары мен 
өзге журтпен рухани байланыстары туралы тужы- 
рымды пікір білдірді. Тереңдей зерттеп, өзі де 
үйреңді, өзгені де седан уйренуге баурады. Сөйтіп 
орыс әдебиетінің ғулама зерттеушісіне айнадды. 
Фольклор мен әдебиет тарихы туралы барлых ғы- 
лыми еңбектерінде бұл мәселеге ерекше тохта- 
лып, орыс пен хазах ауыз әдебиетінің арасыңдағы



танымдық байланыстарды саралай талдады. 
Өзінің «Ертегілер» атты зерттеуінде В. Радлов- 
тың, И. Березиннің, Г. Потаниннің, А. Алекторов- 
тың, В. Сидельниковтің, М. Горькийдің, Ш. Уәли- 
хановтың, Ә. Диваевтың, Г. Плехановтың, П. Ла- 
фаргтың пікірлеріне сүйене отырып, қазақ ерте- 
гілері мен орыс ертегілерін нақты салыстырып, аса 
құнды ғылыми пікірлер, келелі ойлар айтқан (20 
томдық шығармалар жинағы, 1985, 18-том, 204- 
205-беттер). Мұндай пікірін хайуанаттар, тұрмыс- 
салт, тарихи оқиғаларды баяндайтын әфсаналар 
жөніндегі пайымдауларында одан әрі тереңдете 
түсті. «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» атты ма- 
қаласында қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін орыс- 
тың жазба әдебиетінің көріністерімен салыстыра 
отырып баяндайды (Шығармаларының 50 томдық 
толық жинағы, 1998, 2-том, 80-бет).
Ауыз әдебиетінің арналы саласы эпикалық дас- 
тандар болып табылады. Өзге жанрдан гөрі ба- 
тырлар жырында сол халықтың ұлттық рухы мен 
намысы, арман-мүддесі, ерлік сипаты барынша 
анық көрінеді. Эпостық жырлардың даму жолына 
жан-жақты тоқтала келіп, Ә. Гомерлердің бір то- 
бының еңбегінен «Илиада», «Роланд жыры», 
«Эдда», «Калевала», «Алпамыстар», «Кольцо Ни- 
булингов», «Илья Муромец», Скандинавия елдері- 
нің сагалары туса, орыс халқының тарихи жыры, 
аоыл қазынасы «Игорь полкі туралы сез» де туған. 
Алыс ескілік мұраларын атап өтсек, «Игорь полкі 
туралы сөз» барлық русь атанған славяндарға ор- 
тақ ескерткіш еді. Сол улы, кене мұрадан бастап 
беріге созылатын халықтық ауызша шығармалар 
бергі замандардағы украина халықтарының жал- 
пы поэзиясы өсуге көп қор, нәр қосқан. Үлан-ғай- 
ыр тарих бойында украина әдебиеті орыс халқы 
мен белорус халқы әдебиеттерімен ұдайы туыс- 
қандық-жақындық қалыпта айқасып еседі деп, 
оның шығу тегіне назар аударады (20 томдық шы- 
ғармалар жинағы, 1985, 18-том, 181-бет; 19-том, 
436-бет). Халық ауыз әдебиетінің даму сатысы 
мен шығу тегіне, танымдық ортақ байланыстары- 
на тоқталу арқылы Ә. ортак тарихи кеңістікте пай- 
да болған халықтардың керкемдік әлемін нақты 
деректермен жүйелеп береді. Орыс жазба әдебие- 
тінің қалыптасуы мен әдеби тілдің даму кезеңі екі 
ғасырға жуық уақытқа созыдды. Мұның басты се- 
бебі мен салдары Ресейдің Еуропа мен Азия 
кеңістігіне бірдей ықпал ету саясаты мен діни-шір- 
кеулік устемдіктің монархиялык билікке тікелей 
араласуымен тығыз байланысты болды. Орыс қо- 
ғамында еуропашылдар мен славяншылдар қоз- 
ғалысы қарама-қайшы іс-әрекетке көшті. Шіркеу 
тілі жазба тіл ретінде танылып, барлық оқу орын- 
дарыңда негізгі пәнге айналды. 20 ғасырдың ба- 
сында дәл осындай көкейкесті мәселе қазақ хал- 
қының алдында да қойылды. Өзінің «Ғылым тілі» 
атты алғашқы мақалаларының бірінде Ә. соған 
ерекше мән берген (Шығармаларының 50 томдық 
толык басылымы, 1997, 1-том, 101-бет). Ғылыми 
және әдеби тілді арабтың да, туріктің де, орыс- 
тың да ықпалымен емес, барынша қазақ тіліңдегі 
қорды пайдалана отырып, Еуропаға қарап бейім- 
дей қолдануды ұсынды. Бұл -  ұлтты өркениетке 
бастайтын тура жол деп есептеді. Орыс жазба әде- 
биетінің қалыптасу жолындағы классицизм, сен
тиментализм, ершіл романтизм, сыншыл реализм 
бағыттарына тоқталып, соның ішінде «қырдағы қа- 
лың казаққа Еуропа мәдениетінің есігін ашқан, 
орыстың Пушкин, Лермонтов, Крыловтарын
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қазаққа танытушы Абайдың» (сонда, 2-том, 82- 
бет) «здоровый реализмін», яғни сыншыл реализ- 
мін үрдіс етіп устануды ұсынады. Абайдың шы- 
ғармаларындағы орыс әдебиетінің әсерін талдай 
отырып ол: акыл-ойдың сыншылдығы мен сыр- 
шылдығының тамыры -  шыншылдық, еліктеу 
-  өнер емес. Өмірдің қайшылығын жүрекпен сезіп, 
санамен саралап, жігермен жүзеге асыру. Пушкин 
орыстың әдеби тілін қалай қалыптастырса -  Абай 
да қазақтың жазба әдеби тілінің негізін салды. 
Енді соны пайдалануымыз керек деген уәж айта- 
ды. Оның бұл пікірінің дұрыстығын өмірдің езі 
дәлелдеп берді. «Осы буындағы әдебиеттің беті 
Абай дәуірі деп аталады, Қазақтың әдебиеті ілгері 
басып, өрлейтін болса, Абайдың бул қызметі 
әдебиетімізге негіз болып, келешектегі көтерілуіне 
турғы болмақ. Пушкин айтқандай, Абай «езіне 
мәңгілік ескерткіш орнатып кетті» деген пікірі (сон
да, 66-бет) арқылы Ломоносов пен Пушкиннің ара- 
сыңдағы үлкен бір шоғырлы жазушылардың орыс 
әдеби тілін қалыптастыруға сіңірген еңбегін жо- 
ғары бағалап отыр. «Шіркеулік-славян тілінің» қан- 
дай күрделі әрі керкем шығарма жазуға икемсіз 
екендігіне Ә. Санкт-Петербург университетінің 
коғамдық ғылымдар факультетінде оқып журген 
кезіңде профессор С. Обнорский оқыған шіркеу- 
лік-славян тілі туралы дәрісі кезінде толық көзі 
жетті. Сондықтан оның орыс әдеби тілі жөнінде 
емін-еркін пікір біддіруінетолық қақы бар еді. Мұны 
С. Аксаковтың шығармалары туралы пайымдау
ларында ашық білдірді.
19 ғасыр орыс әдебиетінің ажын ғасыры бодды, Ә. 
сол «алтын ғасырдың» әдеби әлеміне жастайынан 
сусындап есті және оның букіл шығармашылық 
мақсат-мүддесінің бағдаршамына айналды. Ол 
өзінің «Менің өмірбаяным» атты еңбегінде бұл 
жөнінде: «Бес-алты жасар кезім... Әлі күнге есімде. 
Көктемнің тамылжыған ашық күні... Атамыз бізді 
өзінше оқытатын. Бул оның өзіне оңайырақ соққан 
болар. Ал шәкірт байғустың көз жасы тимей-тимей 
кетуші еді. Аздап хат қара таныған соң, өлеңнің 
бірінен соң бірін жаттадым. Өлеңдер бір түрлі узақ, 
тусініксіз. Ара-арасыңда Фошкин, Лермонтып, Кры- 
лоп, Татян мен Анегн тәрізді бұрын құлақ естімеген, 
оқшау, өзгеше есімдер ұшырасып қалады. Мол- 
даға уқсап атамыз бізге таң атқаннан күн батқанға 
дейін кітагттан бас алғызбайтын. Ал күні бойы жат- 
тағанымызды кешкісін атамыз бен әкемізге айтып 
береміз. Көктемнің арайлы күні күңгірт тартып кет- 
кендей болады. Қошақандарды да талай күндер 
бойына көру жоқ. Татьяна жүрегінің шерін шерт- 
кен Абай кітабының беттері тағдырға жазған басқа 
бір шерменденің кез жасына боялады» деп есіне 
алды (Шығармаларының 12 томдық жинағы, 1967, 
22-бет). Ә-тің керкем әдебиет және абайтану сала- 
сындағы еңбектерінің барлығында да А. Пушкиннің, 
Ю. Лермонтовтың, Н. Крыловтың, М. Салтыков- 
Щедриннің, Л. Толстойдың, В. Белинскийдің, 
Н. Добролюбовтың, Н. Чернышевскийдің, А. Гер- 
ценнің, Ф. Достоевскийдің есімдері аталып қана 
коймай, терең пайымдаулармен талданды. «Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» атты моно- 
графиясында Абайдың Пушкиннен, Лермонтовтан, 
Крыловтан аударған елеңдері түпнұскамен салыс- 
тырыла зерттелді. Жоғарыда аталған жазушылар- 
дың әрқайсысына арнап дербес макала жазды.
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Соның ішінде “Адамдық негізі -  әйел», «Ғылым», 
«Будда», «Абайдың өнері һәм қызметі», «Абайдан 
соңғы ақыңдар», «Ғылым тілі», «Қазақ әдебиетінің 
қазіргі дәуірі», «Абай ақындығының айналасы», 
«Орыс классиктері және Абай», 
«И. А. Крылов», «Ревизордың» аудармасы туралы», 
«Евгешй Онегшмң» казакшасы туралы», «Крылов», 
«Пушкиннің өмірі», «Лермонтов», «Г оголь», 
«Л. Н. Толстой», «Н. Некрасов», «Пушкин мен Абай», 
«Орыс реализмінің дәстүрі және революцияға дейінгі 
казак әдебиеті», «Абайдың реализмі мен халык- 
тығы», «Пушкин және советтік бауырлас шығыс 
әдебиеті», «Ф. М. Достоевский жене Шокан Уәли- 
ханов», «Орыс әдебиетіың иыркау биігі», «Абай (Иб- 
раһим) Қүнанбаев» атты еңбектері тікелей «орыс 
әдебиетінің алтын ғасырының» улы өкілдерінің өмірі 
мен шығармашылық жолына арналған, Толстойды 
«дуниенің сырын білген хакім» деп бағалады және 
оның «Будда» атты әңгімесін жиырма жасында 
«Абай» журналына аударып басты, Кейін «Тойтар- 
қар», «Булька» әңгімелерін тәржімалап, жеке кітап 
етіп шығарды. «Абай жолы» роман-эпопеясын жа- 
зарда Толстойдың «Соғыс және бейбітшілік» ро- 
манын көркемдік үлгі ретінде нысана етті. Абай- 
дың Лермонтовты «махаббаты ашуға уланған дертті 
ақын» деп бағалағанын тілге тиек ете отырып: «Муны 
таңдана, талмаурай сүйеді. Ел ішіндегі қаққы- 
соққы, алыс-жулыстан кекесін мен ашу алып шы- 
ғып ызамен сазарып, уайыммен уланып келгеңде, 
Лермонтовтың қулақ куйі, буның өз куйі, өз сары- 
нындай болып дөп келе кетеді. Сонсоң Лермон- 
товтан әрі аударады, әрі улгі алып куйіне күй қоса- 
ды. Лермонтов сөзін өз сөзіндей нашаланып, 
мейірленіп, емірене жыр қылады да, өзінікі мен 
оныкінің шекарасын жойып, «мал басын» аралас- 
тыра қосып, «еншілес» боп кеткеңдей болады» деп, 
екі ұлы ақынның рухани туыстығын дәл ашып 
береді. Белинскийдің, Салтыков-Щедриннің, 
Гогольдің, Чернышевскийдің, Герценнің, Добро- 
любовтың сыншыл пікірінің Абайға әсерін барын- 
ша кең түрде дәлелдейді. «Өз жайымнан мағлұ- 
мат» атты С. Сәдуақасовқа берген жауабында: 
«Орыс жазушыларыңда анық суйетінім -  Толстой, 
Достоевский. Адам жанын соларша қойма ақтарғ- 
андай ақтармаған соң, жазушылықтың мәні де жоқ. 
Прозаға психологизм араласпаса, өзгенің бәрі 
сыддыр су, жабайының тақ-тақ жолы. Мына екеуіне 
Караганда, өзің де уяласың. Жан кудайының алып 
журтын көргеңдей болып кішірейіп, тапталып кала- 
сың. Жазушылықтың асқары деп сүйемін» деп жаз- 
ды (Шығармаларының 50 томдык толық жинағы, 
1998, 3-том, 72-бет). Қаламгерлік талап тұрғысы- 
нан осындай толғанысты пікір білдіре отырып, Ә. 
өзінің ең қатты эсер алған және ықпалы зор болтан 
жазушы И. Тургенев деп есегттеген. Қатерлі опера- 
цияға түсер алдында академик И, Брагинскийге 
«катты киналып түрса да, әдеттегі сергек күйінде 
ауруы жайыңца емес, көкейдегі толғаныс ойларын, 
әдебиеттің бір-біріне ықпалы мен бір-бірін байьггу 
әсері» туралы сыр шертіп: «Орыс әдебиетінің маған 
тигізген ыкпалы туралы, бәлкім, сіз де жазарсыз. 
Өте дұрыс, ештеңемен салғастырып болмайтын зор 
ыкпал. Бірак соның көрінісі қаңдай, неден таныла- 
ды? Әрине, Горькийді, Л, Толстойды атарсыздар. 
Ол да қисынды. Бірақ маған бәрінен де мол ыкпа
лы, игі әсерін тигізген кім екенін білесіздер ме?

Таба алмайсыздар! Тургенев, Атүсті карап, сырт 
топшылағанда, пәлендей белгісі көрінбеуі мүмкін. 
Әдебиеттегі әсер-ыкпал жай ғана нәрсе емес, оны 
жалаң ой жалаңкайлар ғана колға устап, көзбен 
көруге болады деп санайды, әсер-ыкпал мен елік- 
теуді шатастырады. Творчестволык үйрену сонау 
тереңде туып, жазушының жанына уялайды, оның 
екінші табиғатына айналып, өзінше, өзгеше калып- 
пішін табады. Оны жай көз аңғара бермейді. Міне 
Тургенев те осыңдай, мен оны бала шағымнан бас- 
тап-ак бәрінен де артык кастер туткам, суйіп ка- 
дірлегем» деп агынан жарылган («Мухтар Эуезов 
әлемі», 1997, 39-бет). Үлы жазушының Тургенев- 
ке деген бул ерекше курметін оның «Дворяндар 
уясы» романын шыгармашылык куат-куші толыс- 
кан, «Абай» романының ушінші кітабын жазып 
журген шағында (1952) уакытын бөліп, аударуы- 
нан-ак байкауга болады. Эрине буған карап Ә. 
орыс драматургиясынын негізін калаған, өзі аса 
көп еңбек сіңірген жанрдың классиктері Н. Го- 
гольдің, А. Чеховтың, А, Островский мен Н. Нек- 
расовтың, И. Гончаровтың шығармаларынан улгі 
алмады деуге негіз жок. Олардың шығармаларын 
тереңдете зерттеді, «Ревизорды» казакшаға ау- 
дарды (1936), арнайы макала да жазды. Орыс 
әдебиетінің үздік жазушыларының катарында жо- 
ғары бағалады, Чеховты «орыс әдебиетінің шы- 
ркау биігіне» теңеді. Алайды оқу, тану, мойын- 
дау, бағалау бір басқа да, шыгармашылык үндес- 
тік бір баска екені даусыз. Сонымен катар Акса
ков, И. Бунин, А. Куприн шыгармалары да жазушы- 
НЫҢ назарын аударган туынылар болды. Кезінде 
кеңестік идеология бул жазушылардың шығарма- 
ларына белгілі бір дәрежеде шектеу салғандык- 
тан, олар туралы өзінің пікірін ашып айтуға жазу- 
шының мүмкіндігі болған жок. Муражай-уйдегі 
кітапхана корындағы бул каламгерлердің кітапта- 
рының ішіңцегі әр турлі белгілерге Караганда, олар- 
дың көркемдік әлеміне ерекше ден койып, зейін 
аударғаны байкалады.
20 ғасырдағы орыс әдебиетінің улы тулғалары- 
ның шығармаларымен Ә. етене танысты және өзі- 
нің де каламгерлік жолы олармен тығыз байланыс- 
та дамыды. Әр турлі әдеби ағымдардың бағыт- 
бағдарын жіті кадағалап, казак әдебиетіне сіңімді 
әдіс-тәсілдерді колдануға ынта койды. Ғасыр ба- 
сындағы сюрреализм, футуризм, символизм, ак
меизм, революциялык романтизм, сыншыл реа
лизм сиякты ағымдардың тікелей ыкпалымен 
кетпегенімен, белгілі бір дәрежеде стильдік, турлік 
ізденістерін колдана отырып, калам куатын сынап 
көрді. Әсіресе 20-жылдарда жазылған «Қыр әңгі- 
мелері», «Қаралы сулу», «Кінәмшіл бойжеткен», 
«Көксерек», «Қорғансыздың куні» атты әңгімеле- 
рінен, «Қараш-Қараш окиғасы» повесі мен «Қара- 
гөз» пьесасынан символизм мен трагедиялык 
романтизмнің, сентиментализмнің ушкындары 
нышан танытады. Муны Ә-тің өзі де мойындады. 
Кейін кеңестік идеологияның кысымымен ол шы- 
ғармаларынан бас тартып, керкемдік шешімдерін 
өзгертсе де, бул туындылар казак әдебиетінің 
еуропалык деңгейге көтерілуіне тікелей ыкпал 
жасады. Ресейде көркем әдебиеттің ешкандай 
саяси, идеологиялык, партиялык, таптық кысым- 
ға ушырамай, еркін дамуына жол ашу ушін Горь
кий жетекшілік еткен «Братья Серапионы», В. Мая- 
ковскийдің айналасында «ОПОЯЗ» іспетті әдеби 
уйымдар қурылды. М. Жумабаев уйымдастырған 
«Алка» әдеби үйірмесіне Ә те муше болды және



оның «Табадцырық» атты бағдарламасын қолда- 
ды. Оның басты мақсаты -  әдебиеттегі көркемдік 
шеберлікке жету, көркем шығарма бір таптың 
емес, бүкіл ұлттың рухани мүддесін суреттейтін- 
дігін, бастытақырып идеология емес -  адам, адам- 
ның тағдыры екенін, шығарманың құндылығы 
тақырыбы мен идеологиясында емес, көркем- 
дігінде екендігін дәлелдеу болды. 1930-32 ж. 
түрмеде жатқаңда басты айыгттың бірі ретіңде та- 
ғылған «контрреволюциялық-арандату әрекеті» де 
осы еді. Ә. Горькийдің, А. Блоктың, В. Маяков- 
скийдің, Л. Андреевтің, С. Есениннің, В. Хлебни- 
ковтың, А. Ахматованың, В. Брюсовтың, М. Цве- 
таеваның, А. Белыйдың, О. Мандельштамның, 
Н. Клюевтің т. б. шығармашылық жолын қадаға- 
лап отырды. Соның ішіңде кеңестік тұста рухани 
көсем дәрежесінде бағаланған Горькийдің шы- 
ғармашылығы мен ұлттық әдебиеттің өркендеуіне 
қосқан үлесін өте жоғары бағалады. Әсіресе әсі- 
ресолшылдардың -  РАПП-тың мәдениетті құртуға 
бағытталған жаппай шабуылына соққы берудегі, 
«ұйымсыз жазушыларды» әдебиетке қайта бет 
бұрғызудағы сіңірген еңбегіне ерекше қурметпен 
қарады. Соның нәтижесіңде өзі де қолына қайта 
қалам алу мүмкіндігіне ие болды. Горький Жұма- 
баевты жазықсыз жазадан қутқаруға көмек те 
көрсетті. Ә. 1936 ж. Горький қайтыс болғанща жаз- 
ған «Үлттар әдөбиетінің үлгілі досы» атты мақала- 
сында ол Горькийдің қазақ әдебиетіне жасаған 
ықпалына тоқталды. «Оқырман, жазушы ретіндегі 
өзімнің бурынырақ кездегі алған әсерім бойынша 
айтарым, басқасын былай қойғанда, А. М. Горь- 
кийдің теңдессіз шебер жазылған пейзаждары 
мені қатты тебіреніске бөледі. Горькийдің хаби
тат суреттерімен теңдесе алатыңдай батыс еуро- 
палық немесе орыс классикалық әдебиетінің бір- 
де-бір жазушысын мен білмеймін. Ол мейлі Қара 
теңіздің жағасы болсын, немесе Россияның оң- 
түстігі болсын, не Волганың жағалауы мен айлақ- 
тары болсын, бәрібір, ол суреттер мені оқырман 
ретінде табиғаттың тірі көріністерін көз алдыма 
әкелді. Әр жолы оқыған сайын әсерін кеңейіп, 
өзіне баурап алатыны сондай, сол ауамен тыныс- 
тағандай боласың. Болымсыз, қосалқы көріністің 
өзінен суреткердің ұлылыын сезінудің өзі раха- 
тқа бөлейді. «Қараш-Қараш оқиғасы» атты пове- 
сімдегі кейіпкерім Бақтығұдцың әлеуметтік қор- 
шаған ортасы мен мінез-қулқын суреттеуде маған 
Горькийдің «Челкаш» повесіңдегі бейнелі сюжеттік 
қурылымның үлкен әсері тиді» деп жазды (20 том- 
дық шығармалар жинағы, 1985, 18-том, 408-409- 
беттер). «Ертегілер» атты зерттеуіңде Горькийдің 
халық ауыз әдебиеті мен оны игерудің, талдау- 
дың, зерттеудің жолдары туралы пікірлеріне үнемі 
жүгініп, өз тужырымдарымен жарыстыра баянда- 
ды. 30-жылдары А. Афиногеновтің «Қорқыныш», 
Н. Гогольдің «Ревизор», К. Треневтің «Любовь 
Яровая» атты пьесаларын қазақ тіліне аударды. 
Орыс әдебиетінің 20-60-жылдардағы даму жолы 
Ә -ТІҢ  КӨЗ алдында жэне белгілі бір дәрежеде өзінің 
де тікелей араласуымен өтті. Кеңес өкіметінің 
тұсындағы саяси-қоғамдық, мемлекеттік, мәде- 
ниет, әдеби ортақ кеңістік Ә-тің орыс жазушыла- 
рымен тығыз байланыста болуына жағдай жаса- 
ды. Іргелі көркемдік ізденістер мен көркем пікірдің 
қалыптасуына К. Федин, А. Толстой, Ю. Тынянов,
В. Шишков, М. Шолохов, А. Фадеев, Л. Леонов, 
К. Паустовский, В. Кожевников, А. Твардовский, 
Н. Тихонов, К. Симонов, Б. Пастернак, И. Сельвин-
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ский, М. Светлов, К. Чуковский, А. Корнейчук, 
Вс. Иванов, И. Андроников, Л. Соболев, Вс. Рож- 
денственский, В. Шкловский, В. Жирмунский, 
Ар. Тарковский, С. Щипачев, А. Сурков, А. Бек,
А. Никольская, 3. Кедрина, А. Пантиелев, Л. Либе- 
динская, П. Лукницкий т, б. жазушылармен тізе 
коса еңбек етті. Шығармашылық байланыстары 
30 жыл бойы үзілген жоқ. Жазушылардың съездері 
мен пленумдарында, түрлі конференциялар мен 
конгрестерде, шетелцік сапарларда, шығармашы- 
лық үйлерінде кездесіп, пікір алысты, бірінің шы- 
ғармаларын бірі қолжазба күйінде алып оқып, өз 
ойларын білдірді. К. Паустовский Үлы Отан соғы- 
сы жылдары Алматыда Ә-тің үйінде турды. Ә. қа- 
ламдас достарының әрбір жаңа шығармасы 
жөніңде баспасез беттерінде ез ойын білдіріп отыр
ды. Олар да Ә-тің шьғармаларын жоғары бағала- 
ды. Олардың естеліктері мен мақалалары «Мұхтар 
Әуезов туралы естеліктер» және «Мұхтар Әуезов 
әлемі» (екеуі де -  1997) атты жинақтарда жарық 
көрді. Соның ішінде 1953 ж. Қазақстанда саяси 
куғынға ұшырап, түрмеге қамалу қаупі төнгенде, 
Мәокеуге баспаналап барған кезінде Фадеевтің, 
Симоновтың, Тихоновтың, Кожевниковтың, Сур- 
ковтың, Соболевтің араша түсіп, жазадан аман 
алып қалуы -  шынайы достықтың белгісі. Фадеев- 
тің «Абай жолы» романының әлемдік әдеби сах- 
наға шығуына тікелей ықпалы тиді. Ә-тің орыс клас- 
сикалық әдебиетіне деген ерекше ықыласын және 
оны сондай жетік білгенін, сонымен катар Фадеев- 
пен екеуінің арасындағы достыктың терең тамы- 
рын орыс жазушысы Либединскаяның «Естен кет- 
пес досымыз» атты естелігінен анык байкалады. 
20 ғасырдың 40-60-жылдары орыс тарихи рома- 
нын калыптастыруға Ә-тің «Абай жолы» роман-эпо- 
пеясы белгілі бір дәрежеде эсер етті. Жазушы- 
ның досы, аса көрнекті орыс каламгері әрі эпопе- 
яның аудармашысы Соболев бул шығарманы аса 
жоғары бағалады («Мұхтар Әуезов әлемі», 1997, 
71-бет). Соболевтің жетекшілігімен, Т. Нұртазин- 
нің, А. Никольскаяның, Н. Ановтың, 3. Кедрина- 
ның катысуымен аударылған «Абай» және «Абай 
жолы» романдары 1945-99 ж. Мәскеу, Алматы, 
Свердловск баспаларынан орыс тілінде 30 рет кай- 
таланып басылды. Бул басылымдар романның 
әлем тілдеріне аударылуына рухани көпір болды. 
Сондай-ак 200 томдык «Дүние жүзі әдебиеті кі- 
тапханасының» 2 томы «Абай жолына» берілді. Тек 
кана Мәскеудегі мерзімдік баспасез беттерінде 
50-ден астам макала жарияланды. Ә-тің шығарма- 
лар жинағының 5 томы 1973-75 ж. «Художествен
ная литература» баспасынан жарык көрді. Кепте- 
ген әңгіме, повестері атакты жазушылардың ауда- 
руымен орыс тілінде жарияланып, Мәскеуде, Ал
матыда 7 рет кайта басылды. Түрлі жинактарға 
енді. Сол аркылы көптеген шетел тілдеріне тәржі- 
малаңцы. Ә. кайтыс болғанда, орыстың аса көр- 
некті акыны Тихонов күтпеген кайғылы хабардың 
адам жанына аса катты эсер еткенін жазды («Мух
тар Әуезов элемі», 1997, 34-бет). Туған елі мен төл 
эдебиетін, ана тілінен кейінгі екінші орында тура- 
тын орыс эдебиеті мен мэдениетін Ә. ерекше 
суйді, кадір тутты. Сол эдебиеттің шапағаты арк- 
асында аты дүниеге танылып, шыармалары элем 
тілдерінде сан рет жарык көрді.

С. Клрабаев.



488 ӘДЕБИЕТІНІҢ ШЫРҚАУ БИІП»

«ОРЫС ӘДЕБИЕТІНІҢ ШЫРҚАУ БИІГІ» ( « С в е т 
лая  в е р ш и н а  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы » ) ,  
жазушының мақаласы. КСРО ҒА-сы шығарған «Ли
тературное наследие» сериясының 68-томында 
шыққан (1960). Сол жылы «Қазақ әдебиеті» га- 
зетінің 29 қаңтардағы санында қазақ тілінде жа- 
рық көрді. Ә-тің «Мысли разных лет» (1962, 277- 
279-беттер), «Уақыт жене әдебиет»( 1962, 414-417- 
беттер), 20томдық(20-том, 306-308-беттер), орыс 
тіліндегі 5 томдык (5-кітабы) шығармалар жинақ- 
тарында сол нұсқа жарияланды. Мақала жазушы- 
ның өз өміріндегі ірі белес ретінде, кезінде улы 
Абай шығармашылығына да эсер еткен орыстың 
19 ғасырдағы классикалық әдебиетімен танысқан 
Ленинградтағы студенттік жыддарын атаған. Әсі- 
ресе «менің түсінігім бойынша, Антон Павлович 
Чехов әлемі ерекше тартымды еді» деген. Жазу- 
шы өз улттык топырағыңда турып-ақ Тургенев, 
Толстой, Горький, Достоевскийден үйрену ушін 
тек оған деген махаббат жеткіліксіз, ол ушін жан 
дуниең, дарын-табиғатың, лирикалық сезімің 
уқсас болу керек дейді. Мақалада Чехов шығар- 
машылығының негізгі қырлары терең байқағыш- 
тықпен, қыска да дәл, улкен суйіспеншілікпен 
көрсетілген. Бірнеше әңгімесі мен «Шие бағы» 
драмасы талданған. Чехов шығармашылығының 
негізгі тірегі ретінде адамға, халыққа деген суйіс- 
пеншілік сезімді ерекше атаған.
ОРЫС ИМПЕРАТОРЛЫҚ ГЕОГРАФИЯ ҚОҒА- 
МЫНЫҢ СЕМЕЙ БӨЛІМШЕСІ, ғылыми-зерттеу 
мекемесі. 1902 ж. 31 наурызда Семей облыстық 
статистика комитет! Орыс императорлық геогра
фия қоғамы Батые Сібір бөлімінің Семей геогра- 
фиялык бөлімшесі болып қайта курылды. Бөлімше 
жанынан «Записки Семипалатинского подотдела 
Западно-Сибирского отдела Императорского рус
ского географического общества» деген гылыми 
енбектер жинағының 1925 жылға дейін 15 томы 
шықты. Ә. 1924 ж. осы бөлімшенің мушесі болып 
сайланды. Ол 1924-25 ж. бөлімше төрағасының 
орынбасары кызметін атқарып, оның жумысына 
белсене араласты, мәжілістеріне, турлі іс-шара- 
лар өткізуге ат салысып отырған. Ә-тің араласуы- 
мен 1924 ж. тамызда өлкетанушылардың 1-конфе- 
ренциясы өтті. Сол жылы 27 желтоқсаңда Мухаң- 
ның инициативасы бойынша, Абайдың қайтыс 
болғанына 20 жыл толуына байланысты бөлім- 
шенің арнаулы мәжілісі болды. Ал 29 желтоқсан- 
да А. Луначарский атындағы театр осыған орай 
үлкен әдеби кеш уйымдастырды. Ә. Абай туралы 
баяңцама жасап, ақын Көкбай Жаңатаев Абай же- 
нінде естеліктер айтты, Кеште Абай шығармала- 
рын бастырып шығару. Солдатская көшесін Абай 
көшесі деп өзгерту туралы шешім қабылданды.

Қ. Керейбаев.
«ОРЫС КЛАССИКТЕРІ МЕН АБАЙ», жазушының 
мақаласы. Алғаш «СССР Ғылым академиясы Қазақ 
филиалының хабарларыңда» жариялаңцы (1944, 3 -
15-беттер). «Большевиктік жол» газетінде 1945 ж. 
17 мамырда, 1-2 маусымда, «Сталиндік жол» га- 
зетіңде 1945ж. 19-20-23маусымда, Ә-тің«Әржыл- 
дар ойлары» (1959, 191-205-беттер), «Абай Қунан- 
баев» (1967, 249-267-беттер; 1995, 257-275-бет- 
тер), 20томдық(18-том, 1985, 5-24-беттер) шығар- 
малар жинактарында жарык көрді. Ә-тің абайтануға 
кдтысты еңбектерінің ішінен ерекше орын алатын

мақала. «Абай жолы» романының 2 -кітабымен бір 
шамада жазылған, Екіншіден, Абайдың 100 жыл- 
дық мерейтойына байланысты жазылған. Мака- 
лада алдымен казак әдебиетшілерінің орыс 
әдебиетімен танысып, орыс тілі, әдебиеті аркылы 
баска Батыс елдері әдебиетімен танысканына 
шолу жасалған. Макалада А. Пушкинге көп орын 
берілген. Бул арада алдымен бурын казак акын- 
дарында кездеспеген акын, акын тулғасы жайын- 
дағы өленшердің Абайда болуына Пушкиннің әсері 
бар деген тужырым айтады. Екінші бір байланыс 
улгісі ретінде Абайдың табиғат лирикасындағы 
Пушкин поэзиясының әсері. Тағы бір улгі алған 
саласы ретінде махаббат лирикасын көрсетеді. 
Осыларды келтіре отыра: «Әрине, бул арада Пуш- 
киннің анау өлеңінен, Абайдың мынадай өлеңі 
туып, пайда боп тур деп кесіп айтуға болмайды» 
деп ескертеді, «Абайдың терең толғаулы, дана 
акын екендігі сол Пушкиндей классиктер улгісін 
сырт жағынан ғана алмай, біржолата өз топыра- 
ғынан өскен, өзіндік мәдениетті улгі өрнек есебінде 
бере білуінде» деп, Абайдың аудармашылык, 
акыңдык талаһгтының кырларын аша тускен. Мака
ла авторы Абайдың Пушкинді аудару барысында 
өлең курылысына арнай, максатты түрде көңіл бөл- 
генін ескертеді. Макалада әйгілі Абайдың акын- 
дык мектептерін уш арнаға бөліп жіктейді. Буның 
біріншісі, ең молы -  казактың халык әдебиетінің 
мура-тумалары, екіншісі -  шығыс әдебиетінен кел- 
ген және ең аз сезілетін белгілер, үшіншісі -  Абай- 
ды мәдениетті, улкен аңғарлы зор акын етіп көр- 
сететін батыс әдебиетінің улгі өрнектері деп, айк- 
ын, даусыз тужырым жасаған. Абайдың Пушкин- 
нен кейін көп окыған, суйген акыны ретінде 
М. Лермонтовка арнайы токталған. Лермонтов- 
тың Абай аударған өлеңцері аударманың класси- 
калык үлгілері деп бағалайды, Пушкиннің «Евге
ний Онегин! н» аударғанда ерк!н кете берет!н Абай- 
дың Лермонтовты аударғанда көб!не дәлме-дәл 
кел!п, улы акынның қызулы, канды, жанды өлең- 
дер!н б!р мыскал да төмендетпей хас шеберл!кпен 
казак т!л!не тус!р!п отыржаны көрсет!лген. Лермон- 
товтан жасалған Абай аудармасы аркылы казак 
өлең!не б!р ерекше жаңа, ерекше курыш кушт!, 
терең сырлы улкен ағым кеп араласкандай, Лер
монтов к!ш!реймей, әлс!ремей, өз!н!ң барлык !р! 
тулғасымен тұтас ауыскандай болады деп, Абай- 
дың осы саладағы шеберл!г!н дөп басып бағалай- 
ды. Орыс классиктерін!ң !ш!нде Абайдың М. Сал- 
тыков-Щедриңд! де жоғары бағалап, улг! еткен!не 
б!раз токталған. Макала теориялык кунды ойла- 
рымен, эстетикалык талғам дәрежес!н!ң би!кт!г!- 
мен, жоғары мәдениет!мен ерекшеленед!. Абай 
аудармаларынан поэтикасы жөн!ндег! өте бағалы 
еңбектерд!ң б!р!.

Р. Әбдігупов
«ОРЫС РЕАЛИЗМІНІҢ ДӘСТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ 
РЕВОЛЮЦИЯҒА ДЕЙІНГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ»
( « Т р а д и ц и и  р у с с к о г о  р е а л и з м а  и 
к а з а х с к а я  д о р е в о л ю ц и о н н а я  л и т е 
р а т у р а » ) ,  жазушының макаласы. Орыс т!л!ңце 
жазылып, алгаш рет 1949 ж. «Дружба народов» 
журналының 2-нөм!р!нде жарияланған, шығарма- 
ны А. Фадеев ете жоғары бағалаған. Одан кейін 
«Ученые записки КазГУ» (1950, 3-91-беттер), «Сбор
ник статей о казахской литературе» (1957, 5-30- 
беттер), М. Әуезовт!ң «Мысли разных лет» (1961, 
334-352-беттер), «Абай Қунанбаев» (1967, 357- 
376-беттер), 5томдык(М., 5-кітап, 1975, 250-272-



Оспан Қүһвнбайүлы.

беттер), 20 томдық (1985, 19- 
кітап, 164-185-беттер) шығар- 
малар жинақтарында жарық 
көрді. Мақалада автор дәстүр 
туралы проблемалық мәсе- 
лелерді кең тұрғыда көтеріп, 
қазақтық революцияға дейінгі 
және кеңес дәуіріңдегі әдебие- 
тінің дамуын орыс әдебиетінің 
игі әсерімен, оның реалистік 
дәстурлерімен тығыз байла- 
ныста қарастырған, қазақ әде- 
биетінің төл қасиеттерін, улт- 
тық ерекшеліктерін ашуға ум- 

тылыс білдірген. Орыстың алдыңғы қатарлы қоғам- 
дық ой-пікірімен, оның классик ақын-жазушыла- 
рының ғажайып шығармаларымен танысу, олар- 
дың реалистік дәстурлерін қабылдау 19 ғасырдағы 
қазақ ойшылдары мен ақындарының идеялық-эс- 
тетикалық көзқарастарын зор ықпал еткенін дәлел- 
деп көрсеткен зерттеуші. Соңдай-ақ Қазан төңке- 
рісі алдындағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілде- 
рінің шығармаларында орыстың классикалық, 
реалистік әдебиетінен уйрену дәстурі қаншалық- 
ты көрініс тапқаны мақалада жете ашылған. Үлы 
жазушы мақаланың соңғы бөлімінде сол кездегі 
қазақ кеңес әдебиетінің ақындары мен жазушыла- 
ры М. Горький мен В. Маяковскийдің дәстурлерін 
қалай қабыддап, қаншалықты дәрежеде дамытқа- 
ны жөнінде талданған. Автор бул саладағы қол жет- 
кен табыстарды атап көрсетумен бірге, бірқатар 
мәселелерді алға тартқан. Олар: ауыз әдебиетінің 
ескірген дәстурлерін поэзияда қолдана бермеу; 
ағартушылық көзқарастан аспайтын, фольклор та- 
кырыбына жазылған пьесаларды шектеу; көркем 
прозада көп сөздікке салынбай, кейіпкердің ішкі 
жан дуниесін дәстурлерінен уйрену қажет. ӨйткенІ, 
зерттеушінің ойынша, улт әдебиеттері орыс әде- 
биетінің және бір-бірінің шығармашылық тәжіри- 
бесін пайдалану арқылы өздерінің ең таңдаулы, ең 
уздік туыңдыларымен букіл әдебиетімізді молық- 
тырады, бір-біріне игі эсер етеді.

Н. Ерсарыүлы.

«ОРЫСТАР ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ» ( «Ру с 
с к и е  о к а з а х с к о й  л и т е р а т у р е » ) ,жинақ. 
1957 ж. Қазақ мемлекеттік әдебиет баспасынан 
жарық көрген. Құрастырған -  Ә. Т. Әлімжанов. 
Кітапқа орыс жазушылары мен мәдениет, өнер 
қайраткерлерінің қазақ әдебиеті жөнінде айтқан 
пікірлері жинақталып берілген. Кітап; 1) Достық 
кайнары; 2) Шоқан Уәлиханов; 3) Ыбырай Ажын- 
сарин; 4) Абай Қунанбаев, 5) Кеңес кезеңіндегі 
әдебиет; 6) Казахстан жазушылар одағының
3-съезі (1954) деген алты бөлімнен тұрады. Бесінші 
және алтыншы бөлімдегі А. Фадеев, К. Федин, 
К. Симонов, В. Кожевников, В. Ермиловтардың 
мақалалары мен съезде сейлеген сөздерінде 
Ә-ТІҢ шығармашылығы туралы ерекше ықыласты 
пікір білдірілген. Ал Вс. Ивановтың «Ән туралы 
роман», 3. Кедринаның «Казак әдебиетінің сапта- 
наты», Е, Лизунованың «Казак халкы туралы эпо
пея» атты макалаларына «Абай жолы» роман-эпо- 
пеясының көркемдік ерекшелігі мен дуние 
әдебиетінде алатын орнына токталып, оған аса 
жоғары баға берілген.
«ОРЫС ТІЛІНІҢ МАҢЫЗЫ» («о  з н а ч е н и и  
р у с с к о г о  я з ы к а » ) ,  жазушының макаласы. 
Кеңес заманы кезіңде мұғалімдердің дәстурлі рес- 
публикалык кеңесіңде сейлеген сезі. Ә. орыс тілінің
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жан-жакты әрі сан салалы пайдасы туралы Абай 
Кунанбаевтың: «...балаңа катын еперме, енші бер
ме, барыңды салсаң да, орыстың ғылымын уйрет» 
деген сезін мысалга келтіре отырып, Ыбырайдың, 
Абай мен Шоканның орыс тілін білгендігі аркасын- 
да куллі Батыстыңәдебиеті мен мәдениетінуйретіп, 
зор атакка жеткенін улгі кылып айткан. Макала «М, 
О. Әуезовтің колжазба мурасында» сипатталып, 
алгаш рет «Абайтанудан жарияланбаган материал- 
дар» кітабында басылым керген.

Б. Майтанов.
ОРЫС ХАН (т. ж. б. -  шамамен 1380), Ак Орда- 
НЫҢ  ханы (1361-1380), казак хандары әулетінің туп 
атасы. Ак Орданың саяси тәуелсіздігін ныгайтып, 
мемлекеттік курылымды, бірлікті сактап, так та- 
ласы ушін болтан ішкі алауыздыкты жоюга умтыл- 
ды. Сыганак каласын астана етіп, дербес тенге 
соктырды. Кажы Тархан (Астрахан), Сарай ша- 
һарларын кол астына каратты. Ак Орданың эконо- 
микалык тәуелсіздігі мен шаруашылыгын кушей- 
Т ІП , туркі жұртының басы косылган іргелі мемле- 
кет куру багытын устанды. Карауындагы елді сол 
максатка жумылдырды. Ә. езінің «Эдебиет тари- 
хы» атты зерттеу еңбегіңде «Алтын Орда», «Ак Ор
да» тусындағы береке-бірлік, елдік, тәуелсіздік 
ушін курескен батырларды «улы батырлар» деп 
атап, бул дәуірді туркі журтының ерекше кадір тұ- 
тып, батырлык жырлар аркылы жадында сактаға- 
нын, араб жұртының әңгіме, ертегісінің Арон Ра
шид айналасына жиналғаны сиякты, бергі заман- 
да кеп елдікке белінген турік журттарының сон- 
дай дәуірі -  Алтын Орданың кезі екенін, езге ел- 
дерден іргесін белек кылып алып шыкканда казак 
ескілігінің кебі Әз Жәнібек ханның тусында бол- 
ғанынжазды («Әдебиет тарихы», А., 1991, 67-бет). 
О. X . каза тапканнан кейінгі Ак Орда мен оның 
немерелері Керей мен Жәнібек Казак хандығын 
курғанға дейінгі аласапыран кезінде туған тарихи 
жырларды «улы батырлар» мен «улы бірлікке умты- 
лу кезеңі» деп атады жазушы.

Т. Журтбай.
ОСПАН Кұнанбайулы (1852-1891), Абайдың бір 
шешеден туған Ыскактан кейінгі інісі. Еркежан, 
Зейнеп, Торымбала деген уш әйел алған, бірак 
олардың ешкайсысынан бала көрмеген. Нурға- 
нымның бауырында ескен Акылбайдың Әубекір, 
Пәкизат деген балаларын тербиелейді. Өзінің 
әрбір іс-әрекетінде 0. Абайды улгі көріп, соның 
акыл-кеңесіне суйенеді. Абай да інісін жаксы 
керген. 39 жасында кайтыс болтан інісінің каза- 
сы ауыр тиген акын «Жайнаған туың жығылмай», 
«Кешегі Оспан» деген белгілі өлеңдерін арнаған.
0-ның акпейіл, аккеңіл, жомарттығын және урт 
мінезін Ә. «Абай жолында» шынайы жеткізеді. 
Конакшылдығы: «Аулымның касынан конак бол- 
май ететін менің демімнің не жазығы бар? 
Дастарканымның кандай айыбы бар, женіңді 
айт?!» деп кісілерді әлекке салуынан, онысын 
Тәкежан, Майбасарлардың «Жұрт конак шығын 
шығарады деп безер болса, біздің Оспан конак 
келмейді деп жылап отырады» деп кылжак етуінен 
керінеді («Абай жолы», «Өкініште» тарауы). 0-ның 
урт мінезі Семейге кеткен Оразбайдың артынан 
барып: «Сакалыңды... сокыр тәбет!» деп, коян- 
ды бурген буркіттей тік кетеріп алып, куйменің 
тукпіріне арык токтыдай лактырып жіберуінен.
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ағасы Тәкежанға: «Бір Тобықты емес, букіл қазақ 
баласы қағ>ғыс айтсын, тоқтарым жоқ. Қасым- 
нан қия басып, Оразбайға кетіп көр. Кәпір 
қауымында өтсем де, к.урбан етіп, өзің менен «дәл 
ит балаңды» өз қолыммен бауыздап өлтіремін!» 
дегендерінен байқалады.

Т. Әкім.

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич (1823- 
1886), орыс драматург!. Пьесаларында дворян- 
дық қоғамның қайшылықтарын сипаттады, кер- 
тартпа әдет-ғурыпты, надандықты, топастықты 
асқан шеберлікпен бейнеледі, орыс өмірінің то- 
ғышарлық мінез-қалпын суреттеді. О. орыс теат- 
рының бай репертуарын жасап, улттық театрды 
жаңа, биік белеске көтерді. Ә. «Жалпы театр өнері 
мен казак театры» деген макаласыңда нағыз орыс 
пішінінкөрсететін, орысиісінтанытатын, көпөміріне 
жанасатын атасы -  Островский, одан кейін ғана 
орыс елінің өз өнері курала бастады деп, терең 
тужырым жасаған.
ОСТРОВСКИЙ Николай Алексеевич (1904-1936), 
орыс жазушысы. Ленин комсомолы сыйлыгынын 
лауреаты (1966). Ауруы аскынып, 1927 ж. тесек 
тартып жатып қалады. 1928 ж. жанарынан айры- 
лады. Өмір ушін жан-тәнімен куресіп, өз бетімен 
білімін көтереді, жазушылық жумыспен шұғыл- 
данады. Өмірбаяндық «Қурыш қалай шынықты» 
романын жазды (1932-35). Соның негізінде «Па
вел Корчагин» фильм! (1957), телефильм (1973) 
тусірілді. Ә, кайсар таланттың қазасына кеңіл ай- 
тып, «Өм/р/ -  улгі, еңбегі -  таудай жазушы» атты 
мақала жазды. «Қан майданда қасқайып турып 
алыскан герой жолымен басталған өм!р 
социалист!к құрылыс дәуіріне келгенде, жаңағы 
қурыш бойдан шықкан зор өнерд!ң өшпес 
ескертк!шін тудырған еді» деп, сол дәуірд!ң сана- 
саясатына, заман тынысына сай көзқараспен 
лебіз!н б!лдірген еді.

Н. Акбай.

«ОТАН, ХАЛЫҚ, ПАРТИЯ» («Родина,  народ,  
парт и я» ) ,  жазушының мақаласы. «Знамя» журна- 
лыңца(1959ж., №1, 4-5-беттер) шықты. Ә-тің«Абай 
жолы» эпопеясын жазып, Ленинд!к сыйлық алу- 
ЫНЫҢ қарсаңындағы уақыт Сталиндік террордың 
мезгілі өт!п, «жылылық» жағдайы келіп, халықтың 
еңсесінің бір көтертген кез! еді. Әйтсе де 1953-54 
ж. тутқыңцалу кдрсаңында түрған Ә. Мәскеуде екі 
жыл ерікті турде бой тасалаған еді. Бұл мақалада 
ел өм!р! мен жазушы өм!ріндег! осы ек! удай халдің 
ушқынын көруге болады. «Қаз!рг! заманғы тарихта 
аса куатты кұбылысқа айналған коммунистік партия 
туралы ой-пікірден асқан ешқандай ниет жоқ» де
ген секілд! Ә. сөз! миллиондаған адамдардың, 
жумысшы-шаруалардың, оқыған-интеллигенттердің 
шын сенген, сен!ммен айтатын, ішк! мағынасын 
тусінбей, түсінуге тырыспай да айта берет!н сездері 
болатын. Қоғамдық өмірде кеше гана көшпелі өмір 
салтының аясынан шыққан халыққа елуінші жыл- 
дардағы материадаык-техникалық, мәдени-ағарту- 
шылық саласындағы жеткен жетІст!ктерд!ң эсер! 
өте улкен болатын. Әрине, Ә. осы бергі белгілердің 
ар жағъіңдағы соракы жағдайларды көре, сезе ал- 
мады деуге болмайды. Әйтсе де, жеке адам да 
қоғамдағы басым идеологияның (ол идеологияны 
кеше ғана жаншылған фашистік идеологиямен са- 
льютыруга болмайды) ыклалынан шыға алуы қиын.

Сол себепт! жазушының мақалада өмірдегі бар- 
лык жет!стіктер мен жаксылык нышандарын 
социалистік қурылыспен, коммунизм идеология- 
сымен байланыстыруын мулде жоққа шығаруға 
болмайды. Жазушының «Ленин партиясы еңбекш! 
казак халкының осындай улы ойлары мен сезім- 
дерін оятканға дей!н ол б!рлікт! білмеді, туған 
Отанға деген терең уғымнан калыс калды» деген 
сездерінен халыктың Ресей мен Ресейге отар бол
тан елдерд!ң, халыктардың тобынан жасалған мем- 
лекетт! емес, өздер! халыкты канау жок, әд!летті, 
еңбекшілер муддесін корғайды деп сенген коғам-
ды жаксы көрген!н меңзейд!. ,  .

Р. Бердібаи.

«ОТАРШЫЛДЫҚ -  МАСҚАРАШЫЛДЫҚ» (« К о-
л о н и а л и з м у  п о з о р » ) ,  жазушының 
макаласы. Алғаш 1956 ж. «Огонек» журналының
8-санында шыккан. Сол жылғы «Литературная га- 
зетаның» 7 карашадағы санында шыккан. Т. Әлім- 
куловтың аударуымен (1956) «Қазак әдебиет!» га- 
зетін!ң 17 акпандағы санында жарияланды. Кей!н 
Ә-тің «Мысли разных лет» (1961, 52-57-беттер), 20 
томдык (19-том, 200-205-беттер), Мәскеуде шык
кан 5 томдык(5-том, 1975, 298-303-беттер) шығар- 
малар жинактарында басылды. Макала отаршып- 
дықка карсы курестің халыкаралык кун!не орай 
жазылған. Макала авторы адамзат тарихыңдағы 
ең маскара тарихи окиға рет!нде отаршылдыкты 
атайды. Бурынғы «жабайы» отаршыддыктан казіргі 
«біл!мд!», «дамыған» ак туст! отаршылдык саясат- 
тың зұлымдығы жөнінен асып тусетіңдігін накты 
мысалдармен көрсеткен. Осыған орай американ- 
дық журналист Джон Гунтерд!ң «Африкада» кіта- 
бынан дәлелдер алған. Нег!згі отаршыл елдердің 
көсем! мен халкын олардың отаршылдык айма- 
ғындағы елдердің көлемі мен халык санымен са- 
лыстырып, сандык мәліметтер берген. Макалада 
бұрынғы отар ел рет!нде Қазакстанды мысалға 
алып, бурынғы және казірг! жағдайын салысты- 
рып өткен. Қазакстанның өнд!рістегі, турмыстағы, 
мәдениеттег!, оку-ағарту саласындағы табыста- 
рын айта кел!п, мысал рет!нде өз!нің өмірбаянынан 
кыскаша деректер берген. Макала б!здің ғасыры- 
мыздағы адамзат алдындағы ең маскара кубы- 
лыс -  отаршылдык деген жолмен аякталған.

Р. Әбдіғулав.
«ОТЕЛЛО», жазушының аударма пьесасы. Ә. 
әлем әдебиетіңде өз! ерекше курметтеп, устаз тут- 
кан екі есімді бөл!п айтты, олар прозада -  Л. Тол
стой, драматургияда У. Шекспир. Булардың 
шьғармаларын окып, зерттеп-уйрену устіне Ә. ка
зак әдебиет!нің асыл казынасына косылған, жан- 
рлардың дамуына ықпал жасаған классикалык ау- 
дармалар тудырды. Соның бірі -  «0.» трагедия- 
сы. Шекспирдің бул улы шығармасы орыс т!л!нде 
Н. Кетчер, П. Вейнберг, А. Радлова, М. Лозинс
кий, Б. Пастернак, М. Морозов сек!лд! жиырма- 
дан астам әр турлі авторлардың аудармасымен 
шыккан. Тұңғыш рет 1858 ж. жарияланған П. Вейн
берг аудармасы 18 рет кайта басылған. Ә. суйен- 
ген Радлова нускасы 1935, 1936, 1937 ж, 4 рет жа- 
рияланған (В. Шекспир. «Библиография русских 
переводов и критической литературы на русском 
языке», 1748-1952. М., 1964, 615-616-беттер). 
Шекспир шытармашылытын зерттеп, ол туралы 
ҒЫЛЫМИ еңбектерді мол карастыртан Ә. улы атыл- 
шын драматургын кдзакша сөйлетуд!ң сәтті к!лт!н 
тапкан. Тупнускада «Отелло» ямб өлшемімен, ыр- 
так заңдылығына суйенген ак өлеңмен жазылтан-



дығы белгілі. Әредік қарасөз де кездеседі. Бұрын 
өзінің тәжірибесінде «Еңлік -  Кебек», «Қарагөз», 
«Хан Кене» трагедияларында қолданған ақ өлең 
өлшемін ұлы шығарманы аудару кезінде Ә. сәтті 
пайдаланған. Ә. Радлова аудармасын негізге ала 
отырып, оның әрпіне әріп, сөзіне сөз іздемейді, 
көркемдік, шеберлік мақсаттарын құнттайды. 
Сұрқия Яго Дездемонаның әкесі Брабанциоға 
аттандап жеткен кез: «Сударь, сіз бір қара басқыр 
адам екенсіз. Әзәзілден әмір алса, қудайын умы- 
тқанның дәл өзі екенсіз, Біз сізге достық ете кел
еек, өзімізді сұм демексіз. Тек қызыңызға бер
бер туқымды айғыр шауып, бар немере, шөбереңіз 
кісінеп түрегелсін дейсіз ғой. Тегі желіскерден, 
кер-торыдан туысыңыз болсын дейсіз ғой» (335- 
бет). О р ы с ш а д а :  «Нелегкая возьми вас, су
дарь: вы один из тех, кто перестанет служить богу, 
если дьявол вам это прикажет. Мы пришли ока
зать вам услугу, а вы думаете, что мы мошенни
ки. Вы, вероятно, хотите, чтоб рысаки были ваши
ми двоюродными братьями, а испанские жеребцы
-  свойственниками?» (185-бет). Адамдарды аңға, 
малга теңеп сөйлеу -  залым, кара журек Яго тілінің 
ерекшелігі. Осыны жаксы ескерген аудармашы 
іріген ауыздан шыккан шіріген сөзді беру ушін 
әдейі бір уғымның орнын екінші ұғыммен ауысты- 
рған. Естугеқұлақұяларсөздерді жұмсартып, оның 
есесіне психологиялық куйді білдіруге умтылған. 
Дездемона, Отелло монологтары толқыған көңіл, 
алып-ұшқан жүрек лүпіліне лайық ырғақпен 
берілген. Тармақтардағы буын саңцары айтылмақ 
ойға бейімделіп, 7, 8, 10, 11, 12, 13 болып, өзгеріп 
отырады. Орыс тіліндегі тіркестердің, жеке сөз- 
дердің баламасын аудармашы сәтімен тапқан. 
«Бурный вихрь судьбы» -  ойнақы тағдыр», «про
трубил» -  «паш етті», «легкокрылый Амур -  проказ
ник» -  «ойнакы Амур канаты -  жеңіл махаббаттың 
періштесі», «шлем» -  «дульға» деп алынған. Ә-тің 
аудармашылык палитрасыңдағы бояулар өте бай. 
Қазак тілінің лексикасындағы сан алуан сөздерді 
автор кұлпыртып, жаңғыртып пайдаланады. Дож, 
синьор, суфлер, сенатор, лейтенант, генерал, гер
цог секідці сөздерді аудармашы өз калпында алг- 
ан. Труба -  керней, флейта -  сырнай, свита -  не- 
кер, латук -  тікен, колбаса -  буйен, ядро -  топ, 
ночная рубашка -  еткейлек, носилка -  көтергіш, 
хризолит -  лагыл тас делініп дел баламалары 
берілген. Рогач алданган ер, мнительный -  
сезікшіл, чудной -  ерепейсіз, благородный -  
асылзада, льстивый раб -  жорга кул, дикая драка
-  кырыкпышак, убитый гневом -  ашуынан кайғы
шеккен, клянусь христовой верой -  иманыммен 
ант етемін, катехизис -  жарык күнім суалсын, мо
нахиня -  сопы катын болып сәтімен аударылган. 
Ыргак, әуезділік ушін эр түрлі көркемдік кұрал- 
дар кодданылған. «Қа-ка, ке-ке» туріндегі аллите
рация, «етті-жетті -  кетті -  махаббатты -  такты» 
деген ұйкастар Отеллоның ашулы монологына 
ыржак бітіріп, жан кіргізіп тур. Ә. Радлова нұска- 
сына еліктеп, сөзбе-сөз дәлдікті куып кеткен кез- 
де көркемдік әлсірейді. Ә. аудармасындағы «Отел
ло» 1939 ж. жеке кітап болып шыкты. Кейін сол 
нұска жазушының 6, 12, 20 томдык шығармалар 
жинактарында жарияланды. ^  нурғат

С п е к т а к л ь д і ң  к о й ы л ы м ы ,  Қазак драма 
театрының мәдениеті мен актерлік өнерінің өрісін 
таныткан бұл шығарманы сахнаға режиссер М. Со
коловский койды. Ол өзіне А. Ысмайыловты ас-
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систент етіп алып, репетицияны бірге жүргізді. Екі 
кұрамда дайындалған спектакльдің жастар каты- 
насатын екіншісі баскаша болып шыккан. Бул 
курамда Отелло рөліңде Қ. Бадыров өзінің түйсік- 
тусінігінде атакты А. Остужев жасаған сахналык 
бейнемен сарындас келген. Кезінде А. Пушкиннің 
Отеллоның трагедиясы кызғаншактығында емес, 
адал да сенгіштігінде деген аныктамасын көпте- 
ген театрлар мен актерлер оның бейнесін жасауға 
нысана етіп алған-ды. Бадыров та осы бағытты 
ұстанып, Отеллоның адалдығы мен әділеттілігін 
ашуға, ол тарткан касіреттің түп-тамырын өзін кор- 
шаған ортаның кайшылығынан іздеуге умтылған. 
Баска рөлдерден С. Қожамкулов, К. Қармысов 
(Яго), А, Абдуллина, Н. Ишмағамбетова (Дезде
мона), Ш, Айманов (Родриго), Ж. Өгізбаев (Мон
тана) т. б. актерлердің талпыныстары есте калар- 
лык. Академиялык драма театрында 1964 ж, кай- 
тадан, 2-рет койылған «0-да» талантты актер Н. 
Жантөриннің тамаша ізденісі нәтижесінде режис- 
сердің түйсік-тусінігінен асып түсіп, Ягоның бурын- 
соңды көрінбеген, кайталанбас бейнесі жасалды. 
Ол Шекспир әлемін зерттеп, кейіпкер характерінің 
тың кырларын ашып, өзіне дейінгі Яголардың 
бірде-бірінде жок мінез көрсетті; актер Ягоның 
философиясын көрермендердің жанын түршіктірер 
деңгейге жеткізді.

6, Қундақбайулы.

ОШАНИН Лев Иванович (1912-1996), орыс акыны, 
аудармашы. КСРО (1950) жэне Ресей (1977) Мем- 
лекеттік сыйлыктарының лауреаты. Негізінен пат- 
риоттык, лирикалык жырлар жазган. Кептеген 
өлецдеріне эн жазылган. Э-пен 50-жылдардан ба- 
стап таныс-біліс, өмір бойы дос болып эткен. 
Қазак жазушысы Лениндік сыйлык алганда, же- 
делхат жолдап, шын журектен куттыктап, табыс 
тілеген («М. О. Әуезовтің өмірі мен шығармашы- 
лык шежіресі». А., 1997, 656-бет). «Мухтар 
Әуезовті еске алу» макаласында екеуінің арасын- 
дагы кызык та кимас кезеңдері жайлы жазган 
(«Социалистік Қазакстан», 1982, 20 маусым). Үлы 
суреткердің 90 жылдык мерейтойына арналған 
Мэскеудегі Одактар үйінің Бағанды залында 1987 
ж. 2 кыркүйекте өткен салтанатты кеште сөз 
сөйлеп, Мухаңа арнаған өлеңін окыды. Акын эр 
кез киын жағдайда Ә-ті еске алатынын, сөйтіп 
оның рухынан өзіне медеу іздейтінін жырға кос- 
кан («Мухтар Әуезов және казіргі эдебиет», А., 
1997, 79-80-беттер).

Н. Оспантегі.
«ОЯНҒАН ХАЛЫҚТАР ҮНІ», жазушының мака- 
ласы. 1958 ж. «Жулдыз» журналының 9-санында 
шыккан. Макала сол жылы күздеТашкенттеөткен 
Азия, Африка акын-жазушыларының конференци- 
ясына арнап жазылған. 50-жыддары көптеген Азия 
және Африка елдерінің отаршылдык буғауынан 
кутылып жатканына куаныш білдірген. Ол елдердің 
көне тарихына, мэдениетіне, эдебиетіне катысты 
кыскаша деректер келтірген. «Қазакстан журтшы- 
лығы Азия мен Африка елдерінің өскелең эде- 
биетімен де барынша танысқысы келеді. Осы мак- 
сатта казактың көркем эдебиет баспасы соңғы 
жылдары Қытай, Индонезия, Корея, Индия, Араб 
жэне баска Шьғыс елдері жазушыларының онда- 
ған кітабын казак тілінде басып шығарды» деп бас- 
падан жарык көргелі жаткан «Азия-Африка акын-
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дары» жинағына тоқталған. Шығыстың атақты 7 
ақыны жайында айтқан белгілі пікірін мысалға 
алып, Шығыс поэзиясының әлеіидік поэзияда ал- 
дыңғы легінде болғанын айтқан,

Б. Майтанов.

ӨГІЗБАЕВ Жағда (Ж a һ у д а) Ордабайулы (1912- 
1962), актер. Қазакстанның еңбек сіңірген артисі
(1942). Ә. пьесалары бойынша қойылған спек- 
такльдерде шынайы бейнелер сомдап, актерлік 
өнердің биігінен көрінді. Алғашқы ойнаған рөлі -  
Кебектен («Еңлік -  Кебекте») бастап, Жуніс («Түнгі 
сарында»), Ербол («Сын сағатта»); Сапар («Тас тү- 
лекте»), Алшағыр («Қарақыпшақ Қобыландыда»), 
Жанбозов (Ә. Әбішевпен бірігіп жазған «Намыс 
гвардиясында»), ұлы драматург аударған К. А. Тре- 
невтің «Любовь Яроваясында» Кошкин сияқты кур- 
дел! сахналық тулғалар бар. «Бұдан да жақсара 
туссін» деген мақаласында Ә-тің «Еңлік -  Кебек» 
пьесасының қайта қойылуы туралы айта келіп, шы- 
ғарманың бул нусқасының ширығып, шеберленіп 
шыққанына ой жугірткен («Қазак әдебиеті», 1957, 
22 наурыз). Ә. "Казак сахнасындағы аударма пье- 
салар» атты макаласында аударма «пьесалардың 
ірі образдарын жақсы қып ойнап шығу арқылы 
біздің бугінгі бірнеше ірі актеріміз улкен сыннан 
өткеңдей боп, тәжірибе көріп, ірі табыстар тапкд- 
ны бар» деп, олардың қатарында Жағда да іріледі 
десе, «Дінді әшкерелейтін пьеса» мақаласында 
«Жағда -  біздің жас актерлер ішіндегі ең көрнекті- 
сінің бірі» деген.

Б, Кундакбайуіы.
ӨЗБЕК ӘДЕБИЕТІ. Ә. зерттеулері мен шығарма- 
шылығынан ерекше орын алатын бул әдебиет Орта 
Азия халықтарының ішіндегі ең көне әдебиеттің 
біріне жатады. Оған қызығушылық ең алғаш Абай 
шығармаларын оқып-білуден басталса, соңынан 
Орта Азия университетінде оқуы (1922), 1928-30 
ж. осы университеттің аспиранты болуы ол жөнін- 
дегі білімін тереңдете түсті. Содан бастап өзбек 
әдебиетіне байланысы өмірінің соңына дейін 
узілмеді. Көптеген өзбек ақын-жазушылары мен 
ғылым кдйраткерлері Ә-ті устаз тутты. Ә. осы әде- 
биеттің көне, яғни шағатай тіліндегі мураларын да 
емін-еркін оқыды. Ә. «Әлішер Науаи» деп атала- 
тын мақаласында: «Артына ушан теңіз мол мура 
кдлдырған Әлішер Науаи жалғыз өзбек әдебиеті- 
нің көлеміңде қалған жоқ. Бертін келе Орта Азияда- 
ғы, Шығыстағы көп елдің әдебиетіне улкен эсер 
етті» деген (Әлішер Науаи. Таңдамалы шығарма- 
лар. 1948, 7-10-беттер). КСРО халықтары әдебие- 
тіне арнап жасаған программасының (бағдарла- 
ма) ішінде өзбек әдебиетіне де жеке тоқталған.

хрестоматиясына, арнайы оқылатын дәрістеріне 
бөлек-бөлек жобаларын жазған. Жоба-жоспары 6 
бөлімге бөлінген: 1) Кіріспе. Өзбек халқының тари- 
хи өткені мен әдебиеті, мәдениеті. Көршілес ха- 
лықтармен, әсіресе Орта Азия халықтарымен әде- 
би байланысы. Өзбек жазба әдебиетінің пайда 
болуы, 2) 15-16 ғасырдағы өзбек әдебиетінің гүл- 
денуі, Науаи, Лутфи, Бабыр тағы басқаларының 
шығармашылығы, олардың кейінгі дәуірлер әде- 
биетіне әсері; 3) Совет мемлекеті дамуының бі- 
рінші фазасы және екінші фазасы кезіндегі әде- 
биеті; 4) Үлы Отан соғысына дейінгі әдебиеті; 
5) Үлы Отан соғысынан кейінгі әдебиеті; 6) Қоры- 
тынды. Осылардың әрқайсысы іштей бірнеше бө- 
ліктерге бөлініп қарастырылады. Кіріспеден өткен 
дәуірлер әдебиетінің өкілдері мен мураларынан 
басқа 19 ғасырдың 2-жартысы мен 20 ғасырдың 
басындағы әдебиеті, осы тустағы ағартушылық, 
демократиялық, қоғамдық ойдың көрініс табуы, 
реалистік элементтердің пайда болуы, сыншыл 
реализмнің көріне бастауы тағы басқалар. Оқыла- 
тын арнайы курстың міндеттері деп мыналарды 
айтады: 1. Өзбек әдебиетінің дамуы туралы жал- 
пы шолу; 2. Өзбек әдебиеті тарихындағы даму 
сатыларын, жаңалығын нақты айқындап көрсету;
3. Жаңа өзбек әдебиетінің дамуындағы кол жет- 
кізген ерекшеліктеріне сипаттама беру (N»192-nan- 
ка, 218-222-беттер).
«СССР халыктары әдебиеттерінің өркендеуі» де
ген зерттеуінде Науаидан бастап, кейінгі Ислам 
шайыр мен Ф. Юлдаш, А. Қаһар мен П. Турсын, 
А. Қадыри мен Айбек, Ш. Рашидовтың шығармала- 
ры туралы ой айтады. Қадыридың, Айбектің ро- 
мандары туралы талдаулар жургізеді. Орта Азия 
халықтары әдебиетін қарастырғанда, өзбек әде- 
биетінен Науаи мен Айбектің шығармашылығына 
арнайы тоқталады. Науаидың турік тілдес халық- 
тардың әдебиеті мен мәдениетіне тигізген ықпа- 
лын айтса, Айбек туралы «Өзбектің бугінгі романи- 
сі және ақыны. Оның бірінші романы «Қутлығ қан» 
«Науаи» деген романында өзбек әдебиетінің улы 
атасы болтан Науаи өмірін суреттейді. Оның мем- 
лекеттік, мәдениеттік және әдебиеттік қайратын 
көрсетеді. Өзбек әдебиетінің азаттығына арнал- 
ған поэмалары -  «Кек» және «Заман қызы Ділмар» 
деген шығармалар» дейді. «Кейбір улт жазушыла- 
рының романдары туралы» мақаласыңда Айбектің 
«Алтын атыраптан ескен желдер» романы мен Ра- 
шидовтың «Бораннан да кушті» романы туралы 
әдебиет пен өнер саласындағы Лениндік сыйлық- 
тар беру комитетінің жиналысында толғақты ой- 
лар айтты. Рашидов романының өзіндік табыста- 
ры мен кемшіліктерін қатар салыстыра көрсете 
отырып, шығарманың Лениңдік сыйлық дәрежесі- 
нен төмен жатқанын дәлелдесе, «Айбек ысылған, 
мәдениетті, шебер жазушы екенін танытты. Твор- 
честволық жолда ізденбей даяр турған шала-жан- 
сар кейіпкерді қалқита қоятын улт жазушыларына 
Айбектің творчестволық жетістігі өнеге болуға 
тиісті» деп жоғары бағалады. Өзбектің көне әде- 
би муралары мен ак,ын-жазушыларының, ғалым- 
дарының көгттеген еңбектері Ә-тің кітапханасынан 
орын алған. Ал сыйлаған кітаптардың көпшілігінде 
авторларының қолтаңбалары бар, олардың бәрі 
де Мухаңды устаз санайтындығын айтады. Кезінде 
өзбек әдебиетінің көптеген шығармалары қазақ 
тіліне аударыдды. Солардың ішінен: «Өзбек халқ- 
ының ертегілері» (1957), «Өзбек өлеңдері» (i960), 
«Мушайра» (1972), «Өзбек пьесалары» (1961), На-



уаидың «Таңцамалы шығармалары» (1948), «Ғазал- 
дары» (1968), Айбектің «Науаи» (1948), «Киелі қан»
(1963), Қадыридың «Өткен кундер» (1963), А. Мух- 
тардың «Апалы-сіңлілер» (1960), Рашидовтың «Да- 
уылдан да күшті» (1959) романдары мен Қаһар- 
дың, Н. Фазыловтың, Мирмұхсиннің повестері, Ғұ- 
ләмның, Үйғынның, Зүлфияның, Міртемірдің 
т. б. өлеңдері аударылғанын бөліп атауға болады, 
Кейінгі жылдардың өзінде қаншама қазақ кітап- 
тары өзбек тіліне аударылды. Өзбектер де Ә-тің 
«Абай жолы» эпопеясын тұтас, әңгіме-повестерін, 
пьесаларын аударды. «Абай» трагедиясы өзбек 
сахнасында қойылды.

Қ. Сейданов, Т. Әкім. 
«ӨЗБЕК ӘДЕБИЕТІ МЕН ӨНЕРІНІҢ МОСКВА- 
ДАҒЫ ОНКҮНДІПНДЕ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ» (« В ы-
с т у п л е н и е  в д н и  д е к а д ы  у з б е к с к о й  
л и т е р а т у р ы  и и с к у с с т в а  в Моск ве») ,  
жазушының СӨЗІ. «Школа мастерства» атты кітапта 
(Ташкенгт, 1960, 57-62-беттер) шыққан. Мэскеуде 
1959 ж. 14-24 акпанда Өзбек ССР-нің өнері мен 
әдебиетінің онкүңдігі өткен. Онкүндік кезінде 100- 
ден астам жазушы мен әдебиетші ғалымдар 
қатысқан «Өзбек әдебиеті коммунизм үшін күрес 
жолында» атты тақырыпта дискуссия жүрді. Онда; 
1) Өзбек әдебиетіндегі қазіргі заман және қазіргі 
заман геройы; 2) Өзбек жазушылары шығармала- 
рындағы дәстүр мен жаңашылдық мәселесі деген 
тақырыптар аясында әңгіме болды. Дискуссия 
материалдары аталған кітапқа берілді. Осы дис- 
куссияға Ә. те қатысты. Ә. сезінде өзбек совет 
әдебиетінің қырық жылына кысқаша шолу жаса- 
ған. А. Мұхтар, Ғ. Ғұләм, Ш. Рашидов, Айбек,
А. Қаһар, А. Қадырилердің атын атап, кейбіреу- 
леріне арнайы тоқталған. Көбірек таддағаны -  Ра
шидов. Ә. сезіндеұлттықәдебиет, ұлттық психоло
гия жайында айтып, осы мәселелер төңірегінде 
өзбек прозаиктеріне баға берген. Сөзінің соңын- 
да «Мен айтқан улкен қуаныш сезімі -  бұл Қазақ- 
стандағы барлық бауырлас жазушылардың, қалам- 
дас біздің достарымыздың шынайы сезімі» деп, 
нақты ойларын жеткізген. Р. Әбдіғулов.
«ӨЗ ЖАЙЫМНАН МАҒЛҮМАТ», жазушыныңма- 
қаласы. Өмірбаяндық бұл шығарма С. Сәдуақа- 
сов 20-жылдардың 2-жартысында танымал ақын- 
жазушыларға 6 сұрақ қойып, олардың өмірі, 
шығармашылығы туралы деректерді жинаған. Ә. 
бұл сұрақтарға 1928 ж. жауап жазып, қолжазба- 
ның соңына «Ленинград, ғинуардың 29-ы», сол 
беттің сыртына «Өз жайымнан мағлумат» деп жаз- 
ған. Онда ол Сәдуақасовтың сұрақтарының ретіне 
қарай туған, ескен, тәрбие алған ортасына, сонан 
соң ата-тегіне, қайда білім алғанына, шығарма- 
шылығы қашан басталып, қаңдай туындыларының 
дүниеге келгеніне тоқталған. Бірсыпыра шығар- 
маларының жоғапғанын, солардың ішінде «Ел аға- 
сы», «Сұғанақ сур», «Әдебиет тарихының» 2-кітабы, 
«Жетісу қазақтарының фольклоры» (зерттеу), 
И. Пруттың «Князь Мстислав Удалой» пьесасы- 
ның аудармасы, тағы бір романы (атын атамай- 
ды) сияқты туындылары бар екенін атаған. Өз 
өміріне, шығармашыльгына эсер еткен ой иелері- 
нің кімдер екені де осыдан көрінеді. «Орыс жазу- 
шыларында анық сүйетінім Лев Толстой, Федор 
Достоевский. Адам жанын соларша қойма ақтар- 
ғандай ақтармаған соң, жазушылықтың мәні де 
жоқ»дей келіп(№382-папка, 2-бет), қазақтанАбай- 
ды, Мағжанды суйетінін, Еуропа жазушыларынан
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Анатоль Франсты жақсы көретінін білдіреді. Үлы 
жазушының дәл муңдай ез емірінен мағлұмат бе- 
ретін жазбалары кейінгі кезеңде кездеспейді. Осы 
тұрғьщан келгенде, бұл туынды маңыздылығымен 
де, дерегінің молдығымен де аса құнды. т. Әкім.
ӨКЕЕВ Төлеміш (1935-2001), қырғыз киноре
жиссер!. КСРО халық артисі (1985). Кыргызстан 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1972). «Жыл- 
қылар» (1965), «Боом» (1968), «Мұрас» (1969) де- 
ректі, «Жастық шағымыздың аспаны» (1966), «Отқа 
табын» (1972), «Қызыл алма» (1975), «Үлан» (1977), 
«Алтын күз» (1980), «Ақ барыстың ұрпағы» (1984) 
көркем фильмдерін тусірді. Ә-тің шығармасы бой- 
ынша «Көксерек» фильмін түсіріп (1973), жазушы- 
ның дүние, адам мен табиғаттың қарым-қатына- 
сы, адамгершілік пен қатыгездік туралы филосо- 
фиялық ойларын салыстырмалы түрде жеткізді.

Г. Қүрманғалиқыэы.
«ӨЛІП ТАУСЫЛУ ҚАУПІ», Ә-тің 1918 ж. жазған 
мақаласы. Шығарма жас Мухтардың сол кездегі 
қоғамдық-саяси көзқарасын айқын аңғартады. 
Онда адамзаттың жүріп өткен жолының үйреткен 
ащы сабағы да, қазақ жұртының сол заманғы хал- 
ахуалының мүшкіл керіністері де, болашаққа ба- 
ғыт берелік ой-пікірлер де баршылық. Автор ша- 
ғын жұрттардың құрып кетуіне басты-басты екі 
мәселе түрткі болатынына назар аударады. Оның 
бірі -  мәдениеттің төмеңдігі де, екіншісі -  өлімнің 
көбейіп, өсімнің азаюы екендігіне тоқталады. 
Белгілі бір ұлттың тарих сахнасынан жоғалуына 
негізгі эсер ететін үстемшілдік, отаршылдық де
ген тұжырымға келеді. «Соғысып жеңіп апған жұр- 
тына жеңген жуан ел не істейді? Бұған ескіден келе 
жатқан даңғыл жол, жеңілген елді ез бетіндегі 
жұрттық қалпынан айырып, ен бойына сіңіріп, 
бөтен ниет ойлатпай, бетен тілеу тілетпейді. Ал- 
дымен торыған елдің дінін қақпайға алады, бұдан 
соң ғұрып-эдеттік араластырады, артынан ала- 
мыштап жүріп, тілін жоғалтып, елдік белгісін күң- 
гірттендіріп, ақырында бір ұлтты жұтып кете бара- 
ды. Әрине бұл айтылғандардан жұтылып кететін 
қандай ел: мәдениеті төмен болған ел». Публи
цист ез заманында туған халқын күтіп тұрған қауіп- 
қатерден алдын ала сақтандырады. Орыс патша- 
лығындағы құрып бітуге айналған Самоед, Остяк, 
Чукча, Камшадал сияқты ұлттардың, Солтүстік 
Америкадағы үндістердің мүшкіл халінен мысал- 
дар келтіреді. Олардың жойылуының негізгі себеп- 
терін отаршылдықтан, төмен мэдениеттен көреді. 
Сейте отырып, автор ез елінің тағдыр-талайы ту
ралы сез қозғайды. Ресей отарына айналып отыр- 
ған қазақ елінің ауыр халіне жаны ауырады. «Міне, 
осы аянышты халдің барлық белгісі қазіргі уақыт- 
та қазақ ішінде де білініп келеді. Жетісу, Сырда- 
рия облыстарындағы жаудан, аштықтан керіп жат- 
қан бегде шығынды есептемегенде, тоқ, тыныш 
отырған облыстардың бэрінде де қазақ елімі сан- 
сыз кеп» дей отырып, сол тығырықтан шығудың 
жолын іздестіреді. Қарапайым елдің күшінің аз- 
дьғын, саясаттың түсауын айта келіп, отырықшы- 
лыққа көшудің өзіне кумэнмен қарайды. Бірақ мә- 
дениетті болу үшін отырықшы болу керектігін де 
ескертеді. Ауру-сырқау тараған жұрт арасынадэ- 
рігерлер жіберу керектігін сол кездің басты мін- 
деттерінің бірі етіп қояды. Отаршыл орыс патша-
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лығының 1916 жылғы 25 маусымдағы жарлығына 
қарсылық емеуріні мак.аланың өн бойында өріліп 
тур. Отаршылдықты күштеп алып, жергілікті ұлтты 
ығыстыру саясатына да қарсы шығады. Мақала 
сол кездегі қазақ халқы проблемаларын кең қозға- 
ған, батыл усыныстарайтқан, соларқылы көпшілік- 
ке, зиялы қауымға ой салған шығарма болып та- 
былады. Мақала алғаш рет «Абай» журналының 
1918 жылғы 12-нөмірінде жарияланған. Қолжазба- 
сы сақталмаған. Бұл кезде Ә. пен Ж. Аймауытов 
негізін салған «Абай» тәуелсіз әдеби-көркем жур
налы кейін қайта жаңғырып шьіға бастады да, оның 
1992 жылғы 4-санында аталмыш мақала бұрынғы 
нүсқасынан өзгеріссіз жарияланды.

Б. Хақып.
ӨМІРӘЛИЕВ Құлмат (1930-1985), тіл білімі мама- 
ны, әдебиет зерттеуші, публицист, аудармашы, 
ақын. Филология ғылымының кандидаты. Қазақ 
әдебиетінің тарихы туралы «XV-XIX ғасырлардағы 
қазақ поэзиясының тілі» (1976), «Қазақ поэзиясы- 
ның жанры мен стилі» (1983), «Оғыз қаған эпосы- 
ның тілі» (1985), «VIII-XII ғасырлардағы көне турік 
әдеби ескерткіштері» (1988) атты еңбектері қазақ 
филологиясы мен туріктанудың өзекті мәселелерін 
жоғары деңгейде қарастырды. Абайтану саласы 
бойынша «Абайдың нақыл сөздерін оқу-тәрбие 
ісінде пайдалану» (1968), «Абай афоризм!» (1993) 
деген кітаптары, «Баспа орындары ұкыпты болса 
екен» («Қазақ әдебиеті, 1956, 6 қаңтар), «Абай тек- 
стологиясы және оны бір ізге келтіру мәселелері» 
(“Казахстан мектебі», 1962, N»11), «Тағы да Абай 
текстологиясы жайында» («Казахстан пионер!», 
1971, 8 наурыз), «Шығыс әдебиеті және Абай» 
(“Казахстан мұғалім!», 1962, 13 хыркүйек), «Үлы 
ахын туралы б!р-ек! мағлұмат» («Казахстан мұға- 
л!м!», 1963, 5 хырхүйек) т. б. зерттеу махалалары, 
“Дулат Бабатайұлы» монографиясы Дулат пен 
Абай арасыңдағы ахындых өнерд!ң дәстурл! жал- 
ғастығы, Абай мен Мухтар мұраларындағы ара 
хатынас, ғылыми-теориялых мәселелерд! шешу- 
де тың ойлар, жаңа байламдар төң!рег!нде ой 
хозғаған. «Абай және Мұхтар Әуезов» деп атала- 
тын ғылыми еңбег!нде (Қ. Өм!рәлиев. «Абай афо
ризм!», А., 1993, 64-91-беттер) ұлы жазушының 
абайтану !л!м!н!ң нег!з!н сапу мен дамьпудағы улан- 
ғайыр еңбег!не шолу жасай кел!п, бул саланы 
ғылыми жуйе және көркемд!к түрде («Абай жолы» 
эпопеясы) жүзеге асырғанына назар аударған. 
Автор одан әр! осы ек! жуйен! жеке-жеке талда- 
ған, өз!нд!к тужырымдар жасаған, батыл усыныс- 
тар айтхан. Ә-т!ң танытуыңцағы абайтану улы ахын 
хазынасының сарха тугендел!п барып айтылған 
соңғы сөз! емес. Ол -  абайтануда толых харасты- 
рылған және харастырылуға ти!с проблемалардың 
ғылыми жүйес!, улы сарайы деп ой түйед! автор.

М. ҺЛ^рзахметугы.
ӨМІРЗАҚОВ Елубай (дурысы -  Е л е у б а й ;  1899- 
1974), актер. Казахстанның халых артис! (1931). 
КазКСР Мемлекетт!к сыйлығының лауреаты (1952,
1967). Казах театрының нег!з!н халаушылардың 
б!р!. Орынборда Ә-т!ң «Еңл!к -  Кебек», Ж. Ерда- 
наевтың «Малхамбай» хойылымдарындағы Абыз 
бен Малхамбайдың рөлдер!н ойнап, сол туста-ах 
табиғи шеберл!г! көзге түскен. Ә-т!ң пьесалары- 
мен шәк!рт кез!нде танысып, өм!р!н!ң соңына 
дей!н көптеген сахналых бейнелер жасады. Асан
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сал («Карагөзде»), Абыз, Жапал, Дәркембай, 
Кеңг!рбай («Абайда»), Жантас («Тунг! сарында»). 
Казан («Карахыпшах Кобыландыда»), Жарас, 
Балпых («Айман -  Шолпанда»), Ә. аударган -  Н.
В. Гогольд!ң «Ревизорындагы» Осип, У. Шекспир- 
д!ң «Отеллосындагы» Отелло, «Асауга тусаудағы» 
Гремио бейнелері театрдың даму белестер!мен 
б!рге сомдалып, актерд!ң шығармалых хызмет!нде 
ерехше орны бар. Сондай-ах Жексен («Райхан- 
да», 1940), Ерден («Абай ән!нде», 1945), Бахсы 
(«Алдар Көседе», 1964), Ахтанбай («Дала хызын- 
да», 1954), Шал («Атамекеңце», 1967) т. б. -  кино 
өнер!ндег! үлкен жетіст!ктер. Үлы жазушының 
драматургиясы туралы «Шебер ойыншылар» («Со- 
циалды Казахстан», 1937, 6 наурыз), «Шеберл!к 
булагы» («Казах әдебиет!», 1964, 24 сәу!р) т. б. 
махалалары мен п!к!рлер! жарияланды. »Ес!мдег!- 
лер» атты естелігінде Ә-т!ң театр жумысына, актер- 
лерге аса хамхоршы, жанашыр, ахылшы болта
ным айтхан («Мухтар Әуезов туралы естел!ктер», 
1997,149-157-беттер). Ә-пендостых, шьғармашы- 
лых харым-хатынаста болды. Үлы жазушы актер- 
дің сахналых, экрандых жумыстарын үнемі хада- 
ғалап отырды. «Елубай Өм!рзахов» деген махала 
жазып, актерд!н тума дарынын жогары багалады.

Б. Қүндак,байу/ы.
ӨМІРЗАҚОВ Кәмәси (1913-1965), артист, Казах- 
станнын енбек с!ң!рген артис! (1965). 1947 жылдан 
бастап Алматыдағы жастар мен балалар театрын- 
да актер болды. Ол осы театрдың шанырагын 
көтер!с!п, керегес!н кер!скен алгашхы актерлерд!н 
б!р!. Онын бул театрдагы б!р!нш! рел! -  Ә. аударма- 
сымен режиссер Н. Сац хойган А. Толстойдын 
«Алтын к!лт» пьесасындагы Карло атай (1948). Б!р- 
неше керкем фильмдерге тускен. «Жамбылдагы» 
Тем!р, «Абай эн!ндег!» Шал, «Иван Грозныйдагы» 
Сонунт, «Шохан Уэлихановта» Атхосшы т. б. 
ӨМІРЗАҚОВА Эмина Ергожахызы (1919-2006), 
актриса. Казахстаннын халых артис! (1965), Каз
КСР Мемлекетт!к сыйлыгынын лауреаты (1966). 
Алгаш рет 1938 ж. Шымкент облыстых хазах теат- 
рында Ә-т!ң «Тунг! сарын» пьесасындагы Мержан- 
нын рел!нде ойнап, хандай хиындых керсе де, 
тетеп берет!н, !шк! жан дуниес! бай адамның бей- 
нес!н жасады. Театр сахнасында Баян (Ғ. Мус!ре- 
повт!н «Козы Керпеш -  Баян сулуында»), Луиза 
(Ф. Шиллерд!н «Махаббат пен зулымдыгында), 
Смеральдина (К. Гальдонидын «Ек! мырзага б!р 
хызметш!с!нде»), Шэуэли (М. Ахынжановтың 
«Ыбырай Алтынсаринінде»), Алтынай (Ш. Айтма-



товтың «Алғашқы мұғаліміңде»), Гүлжамал (Т. Ахта- 
новтың «Кушік күйеуінде») т. б. бейнелерді сомда- 
ды. 1942 жыддан бастап киноға түскен. «Абай әні» 
(1945, Ажар), «Қанатты сыйлық» (1956, Мүғалима), 
«Бір ауданда» (1960, Айша), «Ана туралы аңыз» 
(1963, Ана), «Тақиялы періште» (1968, Тана) т. б. 
фильмдерде ойнады.

Қ. Мәшһүр Жүсіп.
«ӨМІР МЕН ШЫҒАРМА», жазушының мақала- 
сы. Алғаш рет «Қазақ әдебиеті» газетінің 1956 
жылғы 27 сәуірдегі санында жарияланған. Кейін 
Ә-тің «Уақыт және әдебиет» (1962, 394-400-бет- 
тер); 12 томдық (12-том, 1969, 150-156-беттер); 20 
томдық (18-том, 1985, 396-403-беттер) шығарма- 
лар жинақтарыңда қайта жарық көрді. Қолжазба- 
сы жазушының өз мұрағатында сақталған. Жазу- 
шы бұл мақаласын 1956 ж. 14-25 ақпанда өткен 
СОКП 20-съезінің шешімдеріне үн қосу ретінде 
жазған. «Партияның XX съезі біздің әдебиет үшін 
аса мол, қүнарлы ойлар қалдырды. Съезде 
күмәнсіз әділ, даусыз шындық ретінде әдебиет 
пен өмірдің байланысы сөз болды» деп бастап, 
мак,аланың тақырып атауына сай жазушылары- 
мыздың өмірді зерттей тануы мен терең ұғынуын 
және сол өмір шындығын өз шығармаларында 
шынайы көркем суреттеу жайларына, яғни өмір 
мен шығарманың ара катынасы туралы мәселені 
жан-жақты талдап, таратып әңгімелейді. Алдымен 
әрбір суреткер өзі арнайы таңдап алған өмір орта- 
сын өз көзімен көре журіп, жете танып білуі керек. 
Бірақ «өмір фактісін білу бар да, тереңдей ұғыну 
бар», яғни суреткер өмір қубылысының әрбір 
сәттерін жан-жақты тексеріп танумен қатар, сол 
түрлі тағдыр мен тартысты, қуаныш пен күйінішті, 
сүйіну мен жиренуді өз басынан, кеңіл зейінінен 
еткергендей етіп, өзінің ішкі-сыртқы болмыс- 
бітімімен тугел шомғанда ғана, «қысқасы, бар 
тынысы балкыған жазушылық журектен ғана шын 
шығарма туады». Автор одан да ары нақтылай 
түсіп: «Өзің талдап алған материалды сую ғана 
емес, барлық шетін, нәзік жайларына шейін қиял- 
дап та іштен кешіру шарт. Таңдап алған ортасын 
және тиісті байланысты жайларын сүйіп сезінген 
көңілге ғана шыншыл, терең, сенімді суреттер сай 
келеді» деп көрсетеді. Тегінде татымсыз тақырып 
жоқ. Қандай ауданы аз орта, шамасы шағын эре- 
кет жайындағы, кез келген тақырыпты алсақ та, 
баршасында атом қуатындай қайрат бар. Бірақ 
сол қуатты тауып ашып, шынын шешіп керсете білу 
шарт. Осы турғыдан автор орыс әдебиетіндегі 
үзд ік улгілерді атап көрсетеді. Егер затында 
қанішер емес Раскольников кісі өлтірмесе, психо- 
логиялық романның улкен арқауы құрылмас еді. 
Наполеонның шабуылы болмай, Россия тарихи 
толғаққа түспесе, «Война и мир» де тумас еді. Яғни 
олардың «барлық құрылысының ең қатты серпер 
пружинасы болмаған болар еді». Сондай-ақ «Лю
бовь Яроваяның» кейіпкерлері де өлім мен өмірдің 
ортасыһщағы «еткір қылыш жүзіне табан басатын- 
дығымен» де өте шынайы әрі әсерлі шыққан. 
Бүгінгі күннің талабына сай қаламгерлеріміз 
еліміздің Алматы, Қарағанды, Семей, ІІІымкент 
тәрізді талай үлкенді-кішілі мәні зор мәдениетті 
орталыктар, өндіріс уялары туралы барынша Т е 
рек, шыншыл, толық қанды романдар, повестер, 
пьесалар жазуы қажет деп ой түйіндейді жазушы.

К. Сыздықов.
«ӨМІРІ -  ҮЛГІ, ЕҢБЕП -  ТАУДАЙ ЖАЗУШЫ»,
жазушының мақаласы, Н. Островскийдің қайтыс
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болуына орай кеңіл айтып жазған. «Қазақ әде- 
биеті» газетінің 1936 ж. 24 желтоқсандағы санын
да шыққан. Газеттің 2 беті Островский қазасына 
қатысты материалдарға арналған. ПартияныңОрта- 
лық Комитетінің, БЛКЖО-ның КСРО Жазушылар 
одағының көңіл айтқан материаддары бар. Бір топ 
казақстаңдық жазушылардың атынан берілген кө- 
ңіл айтуда Ә. те бар. Ә. мақаласының басында 
Островскийдің «Қурыш қалай шынықты» романын- 
да Павел Корчагин айтқан өмір туралы әйгілі сез 
цитат етіп алынып, Островский дәл ссылай өмір 
сурді делінген. Мақаланың соңында «Үзаққа бет- 
теп канат каққан зор талант әлі талай-талай асыл 
буйым, улы туындыларды көрсетер еді. Бул өлім 
совет жұртшылығының, совет әдебиетінің қабыр- 
ғасын қатты қайыстырған өлім болды» деп көңіл 
айтқан. Макала соңына Мухтар деп кана койған.

К. Сыздықов.
«ӨНЕГЕ», естеліктержинағы. 1975 ж. «Жазушы»бас- 
пасы шығарған. Авторы -  Ғ. Сармұрзин. Таралымы 
12 мың дана. Ә. туралы естеліктерін айта отырып, 
Абай ауылын, балалары Акылбай, Мағауия, Ізкәйіл, 
Турағул жайлы, олармен М. Ә-тің туыстык карым- 
катынаста болтаны туралы сыр шертеді. Абайдан 
соң Турағул -  Оразбай ауылдарының кудандалы 
адамдар болып кыз алысып кеткеңдігін, осы той- 
да «Еңлік -  Кебек» пьесасының киіз үйде бірінші 
койылғанын баяндаған. Сармурзин өзі Абай ауылы- 
ның азаматы болғандыктан, сол ел туралы кунды 
мәліметтерді мол берген.

М. Бейсенбаев.
«ӨНЕР АЛҒЫСЫ», жазушының макаласы. Ал- 
ғаш 1957 ж. «Қазак әдебиеті» газетінің 7 караша- 
дағы саныңда шыккан. Кейін Ә-тің 20 томдык шы- 
ғармалар жинағының 19-томында жарияланды 
(1985, 378-380-беттер). Газеттің бул нөмірі Ок
тябрь революциясының 40 жылдығына арналған. 
Әуезов макаласының мазмуны да осы датаға 
негізделген. Қазақ әдебиетінің 40 жылдык дамуы 
ішінде «санасак -  сан, карасак -  көз, ойласак 
ой жубатар, талайы зортабыстары бар». Табыста- 
рымыз кей кемшіліктеріне карамастан, прозада 
да, драматургияда да, поэзияда жетерлік екенін 
айткан. Бултабыстарға жеткізген себептер ретіңде 
маркстік-лениндік эстетика мен улы орыс әдебие- 
тінің ыкпалын атаған. Кітаби акындарды сынаған. 
Жапон сапарынан алған әсері жайында: «Оку- 
өнерді ағылшын, американнан окып уйренсе де, 
жапон әдебиеті өздерінің өскелең дәуірін орыс 
классикалык әдебиетінің шәкірті болуға жараған 
дәуір деп санайды екен» дейді. Әуезов орыс әде- 
биетінің негізгі касиеті -  өзінің халык анасының 
ак сүтін адал актауы деп, оны казак жазушылары- 
на үлгі ретінде усынған.

Р. 6ерд/6ай.

«ӨНЕРГЕ -  ӨНЕГЕ», жазушының макаласы. Ал- 
ғаш 1959 ж. «Қазак әдебиеті» газетінің 1 каңтар- 
дағы санында шыккан. Кейін Ә-тің 20 томдык шы- 
ғармалар жинағында жарияланды (20-том, 1985, 
376-378-беттер). 1958 ж. Мәскеуде өткен казак 
әдебиеті мен өнерінің онкүндігінің әсерімен жа- 
зылған. Алғаш 1936 ж. болтан онкүңдікті еске ала 
отырып, осы екі онкундіктің де казак халкының 
рухани өміріндегі ірі окиғалар деп тужырымдай- 
ды. Қазіргі казак өнері «балет, драма, опера, 
симфония, бейнелеу өнері салаларында улкен та-
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быстарға жетіп, Мәскеу мен астана маңындағы 
елді мекендерде табыспен көрсетіліп» жатқанын 
айтады. Онкүндік жұмыстары туралы «Талқылау- 
лар, айтыстар әр жерде-ақ болып жатты -  муның 
өзі улкен мамандық тәжірибесі бар адамдардың 
пікірін білу үшін де арнайы уйымдастырылды» дей- 
ді. Өзінің мәскеулік әдебиетшілермен кездесу- 
лерден, Жазушылар одағындағы әр түрлі әдеби 
жанрларды, әсіресе прозаны уш күн талқылап, 
отыздан астам адам жаны ашыған нақты таддау- 
лар жасағанынан үлкен эсер алғанын, жас жазу
шылар өз мамандықтары бойынша көптеген сурақ- 
тарға жауап алғанын айтқан.

С. Қаскабасов.
«ӨНЕР ӨРІНДЕ», жазушының мақаласы. Алғаш 
рет 1952 ж. «Әдебиет және искусство» журналын- 
да (№12, 95-103-беттер), кейін Ә-тің «Уақыт және 
әдебиет» кітабында (1962, 337-349-беттер); 12 
томдык (12-том, А., 1969, 85-97-беттер); 20 том- 
дық (18-том, А., 1985, 365-378-беттер) шығарма- 
лар жинақтарында жарияланды. Қолжазба сақтал- 
маған. Мақалаға («Жазушы Ғ. Мустафиннің 50 
жылдығына») деген косалқы тақырып қойылған, 
соған сәйкес жарты ғасырлық мүшел жасы ата- 
лып отырған көрнекті жазушының шығармашылық 
жолына тоқталады: «... бул жазушының жолында 
улкен бір ырысты сәттілік бар екендігі байқала- 
ды. Осы айтқаңды анықтау ушін Ғабиденнің жазу- 
шылық жолындағы соңғы 13-14 жылды барлап, 
болжап өтейік» деп басталады. Осы жылдар ішінде 
жазушының 4 роман жазғанын және оның бар та- 
кырыбы бугінгі күн адамдарына арналғанын, «бә- 
ріне ортақ қымбат касиеті» арнайы атап көрсет- 
кен. Солардың ішінде автор: «Бүгін 50 жасқа тол- 
тан, ер ортаны дегеңдей межеге жеткен кезеңіңде 
Ғабиденнің соңғы беріп отырған ең бағалы шығар- 
масы» деп, «Қарағаңды» романын жан-жақты тал- 
дайды. Романының негізінен сәтті шығуы, алды- 
мен, онда баяндалып, суреттелетін көп жайларды 
жазушының өз басынан кешіріп, өз жанымен 
тікелей сезінгендігінде деп біледі. Айталық, ро
ман «бүкіл отандық улы өндіріс ошағына айналға- 
лы отырған Қарағандыға мол күштер жумылдыру» 
кезеңін суреттеуден және оған «жан-жақтан ағы- 
лып келіп жатқан жумысшылар жайын» баян ету- 
ден басталса, дәл осы кезеңде өзі де ел адамда- 
рымен бірге келіп, өңдіріс жұмысына тікелей ара- 
ласкан жазушының өз бейнесін романдағы кейіп- 
кер Жанәбілдің іс-әрекеттерінен арасы, дәлдеп 
айтқанда, романның өзегі болтан көп адамдар- 
дың өмір шыңдыты мен жазушы өмірінің шындыты 
унемі жанасып, нық байланысып, айқыш-уйқыш 
араласып жатқанын көреміз» дейді автор. Мақала- 
да келесі «Шытанақ», «Миллионер» ромаңдары да 
жазушының романнан романта карай өрлеп келе 
жаткан өнері, өсіп келе жатқан даңқы екендігі, 
оларды Парижде сөйлеген сөзінде Бүкілодактык 
жазушылар уйымының бастыты А. Фадеевтің жо- 
тары баталатаны айтылады. Сонымен катар ав
тор: «...Бүгінгідей мереке кезінің езінде де Ғаби- 
дендей жазушының өнерлі енбегі ойдатыдай үдеп 
өсе беруі үшін сын талагтгарды коса айту керек» 
деп, әрбір романның жеке кемшіліктерін де санап 
көрсетеді. Айталык, «Қаратанды» романында 
«орыс адамын ойланту, сездіру, әсіресе сөйлету 
ретінде казакшаландырып әкетпей, анык орыс

халкының өз адамы етіп бере білу шарт еді», ма- 
хаббат, достык жайын сөз еткенде, «сол сезімнің 
екі кеудедегі психологиясын бере тусу кажет», та- 
битаттың көрініс кескіні, «пейзажы адам күйімен 
аралас көбірек берілуі кажет болар еді» деген бес 
түрлі кемшілігі аталтан. Муны автордың мерей- 
тойдың кызуымен кызыл сөзге берілмей, әр уакьгт- 
та да әдебиет мүддесін жотары коя білгендігі 
ретінде түсінгеніміз абзал.

К. Сыздыков.

«ӨРЛЕУ ЕПЗ-ҚАТАР БОЛСЫН», жазушының 
макаласы. «Қазак әдебиеті» газетінің 1961 ж. 20 
каңтардаты санында жариялантан. Газеттің «Блу
де сыншы, талым Қаратаев» деген арнайы беті 
жазушының осы макаласымен ашылтан. «Муха- 
метжанның казакша, орысша бірдей келісті ке- 
мел жазатын сын-зерттеулерін шын суйсініп оки- 
тын кезіміз көп... оның жасатан баяндамасын, 
сөйлейтін тылымдык, сыңдык сөздерін де көп ілти- 
патпен ырза бола тыңдайтынымыз бар» деп өзі 
айткандай, көңіл өсірер касиет, сипаттарын коса 
еске ала отырып, М. Қаратаевтың шытармашы- 
лык кабілеті туралы ой корыткан, ауызта алтан 
бір сөзін айтады да, екі бірдей тілде сөйлеп жаза 
алатын касиетінің үстіне «Мұхаметжанда әрдай- 
ым кімге де болсын, кандай жиынта, кандайлык 
окушыта да болсын, елеулі етіп айтары бар, нәрі 
бар, бір сипат бар, «сол нәрлі айтарын тілмен де, 
каламмен де... екі бірдей тідце айта білетін кудірет 
бар» деп атап өтеді. 50 жасты «адам кешіп отыра- 
тын жолдың өрлеуі» деп біліп, осы орайда «Кәрі 
койдың жасы улкен, ісек койдың басы улкен» 
дейтін арзан накылдан табылмай, жыл артынан 
жыл жылжып келіп жамалып, оның саны өрлей бер- 
сін, сонымен катар азамат өнер саласында сипат- 
ка сипат коса ала берсін деген кұттыктау сөз айту- 
мен бірге, М, Қаратаевка «емірдегі өрлеуің егіз- 
катар бола берсін, биіктен-биікке солай баса 
бергейсің» деп, аталык дос сәлемін жеткізеді.

С. Қорабай.
«ӨРТЕҢДЕ ӨНГЕН ГҮЛ», жинак. Авторы -  
Ф. Ғабитова. 1998 ж. «Атамұра» баспасы шытар- 
тан. Құрастыртан А. Әлім. Кітапта өлеңдер, проза- 
лык туындылар, естеліктер, күнделіктер, хаттар, 
пікірлер, ойлар топтастырылтан. Бул шытармалар 
автордың басынан кешкен сан алуан жатдайдан 
хабар береді. Айдау мен тергеу, аддау мен арбау, 
адамдык, аналык, турмыстык, ар-уждан таукыметі 
Ғабитованың аскак рухын мұкалта алматан. Б. Сү- 
леевтің, I. Жансугіровтің, Ә-тің әйелі болтаны ушін 
жазыксыз жапа шегіп, азаптанды, кутын-сүргінге 
ұшырады. Үш арыстың колжазбаларын НКВД тін- 
тушілерінің суык колы мен сук көзінен сактап, му- 
рататка тапсырумен коса, олардың урпактарын 
шашыратпай, азып-тоздырмай, бір уяда өсірді, 
тәрбиеледі, адам катарына косты. Жинакта будан 
баска көптеген кызыкты матлуматтар, деректер, 
улататты ой-пікірлер көп. «Мухтармен алташкы кез- 
десуім» атты естелігі, улы жазушымен жазыскан 
хаттары ешкімді де бейжай кадцырмайды. Кітап- 
тың көлемі 17 баспа табак, таралымы 2 мың дана.

Н. Баутан.
ӨСИЕТ ӨЛЕҢ, ауыз әдебиеті жанры. Фольклор 
туыңдылары ішінде аз жиналтан түрі. X. Досмуха- 
медов т. б. зерттеушілер еңбегінде аталып, кьюка 
аныктамалары берілгенмен, арнайы зерттелметен. 
Ә-тің фольклорта, халык ауыз әдебиетіне арнал- 
тан тылыми-зерттеу еңбектерінде фольклор 
жанрының турлері ішінде бул өлең арнайы аталма-



ған. Өзінің «Әдебиет тарихы» ок,улығыңда турмыс- 
Ссілт жырларының тобында қарастырған беташар 
өлеңіне қатысты «шын сөз, шын өсиет айтумен бір- 
ге, қалжыңға құрылып салақ, олақ, ретсіз әйелдің 
күлкілі мінездері көрсетілген» деп, өсиеттік мағына- 
сы бар халық өлеңдеріне талдау жасаған. Бета- 
шардың мағынасы, функциясы (қызметі) негізіңде 
келінге айтылатын өсиет-ақыл, тілек мағынасын- 
да бастағаңцықтан, бір жағынан өсиет өлеңдер деп 
қарастыруға болады. Халық тұрмысының басқа 
жағдайларынан да өсиет мағынасындағы өлеңдер 
туып отырған.

С. Майлыбаева.
ӨСКЕНБАЙ Ырғызбайұлы (1778-1850), Абайдың 
атасы. Би, патша үкіметінің старшина шенін алған 
(1826). Тобықтының басшысы. Ә.: «Өскенбай Ыр- 
ғызбайдың өзге балаларының ішіндегі ең дәмелісі 
болудың устіне, сол кездегі Кеңгірбай маңайын- 
дағы ағайын-туысқанның бәрінен де пысық, епті 
болыпты... Оның устіне қалған елге әмірші бола 
аларлық шеберліктері білінген соң, Кеңгірбай қар- 
тайып, өлерінде тобықтыға би болуға осы Өскен- 
байға бата береді» деп жазды. Содан бастап То- 
бықтының билік тізгіні Ө-дың тұқымына бүтіндей 
көшіп, 125 жылға созылады. Ө. ең алдымен ел ішін- 
дегі парақорлықты тыяды. Істің әділіне жугінеді. 
Тек Тобықты Іші ғана емес, сырт елдер де келіп, 
оның алдынан бітім табады. «Ісің адал болса, Өс- 
кенбайға бар» деген мәтел қалған. 1818 ж. Ө. Ре- 
сей үкіметінің құзырына өтеді. Жортар Ырғызбай- 
ұлы старшина шенін алады. Осыдан бастап мура- 
ғат құжаттарында Ө-дың аты жиі кездеседі. 1831 
ж. Тобықты руы Қарқаралы округінің қураіиына 
кіреяі. Бұдан соң старшина Ө. билікті баласы Құ- 
нанбайға ұстатады. Оның қара шаңырағы ағайын- 
туыстың бас қосатын «жиын уйі» атанады. Құнан- 
бай 1851 ж. Ө. арнап ас береді. Ө. бес рет неке 
қидырған. Зереден баска әйелдерінің нақты де- 
ректері сақталмаған. Зереден Құттымұхамед 
(жастай қайтыс болған), Құнанбай, Тайбала есімді 
қыз туған. Қунанбайдан Абай тарайды.7. Жүртбаи.
«ӨСКЕН ӨРКЕН», жазушының романы. Бүгінгі 
өмірді бейнелеу үшін Ә. көп кітапты роман-эпопея 
жазуды мақсат тутты, құланның қасуына, мылтық- 
тың басуына дәл келді. «Ө. ө-ді» қолға алған сәтте, 
кітап бетін ашпай жатып, оқырманды екі түрлі сезім 
билейді. Үзақ жылдар бойы марғау заман, көшкен 
тарихкд шуқшиып, көп өмірін соған сарп еткен жа- 
зушы қазіргі дәуір тынысын сергек сезіп, тап бас- 
ты ма екен? Кемел ой, ширыққан сезімді дәл 
меддіретіп бере алса жақсы. Мына романда бугінгі 
орта, бүгінгі тірлік 60-жыддардағы сенің заманда- 
сың. Білгені мен түйгені, окығаны мен тоқығаны, 
мәдениеті мен парасаты -  бір сөзбен, оның рухани 
келбеті қандай? Істес, канаттас, тізелес, таныс, 
бейтанысың. Әдебиет тарихы қаншама бай бол- 
ғанмен, жағымды кейіпкер проблемасы әлі түбегей- 
лі шешіліп біткен жоқ. Өнердің адцында түрған осы 
салмақты Ә. шын сезіне білген. «Қазіргі роман 
және оның каһарманы» деген мақаласындағы 
түйінді ойлар кейіпкер туралы. Осы мәселе төңі- 
регіңде артық-кем пікір көп. Тегіңде, мына шындық- 
тың басы ашық: жағымды кейіпкер жазушы идеа
лы болуы мүмкін, бірақ ол иненің жасауындай да 
міні жок жан емес. Адамдарды сүттен ақ, судан 
таза, ертегі періштесі етіп жіберу -  реализм рухына 
жат құбылыс. Көзі жіті, сезімі сергек, қүбылыстар 
қыбын қаж  жібермейтін ойшыл жазушы Ә-тің «Ө.
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ө-дегі» ең үлкен табысы -  кейіпкерлерін сәтті таба 
білуінде. Мал шаруашылығы, металлургия жайлы 
шығарма деу -  әбестік. Адамдардың мансабы, 
шен-шекпені емес, жан дүниесі, ішкі сарайы қажет 
бізге. Өнер табиғаты соны қалайды. Бойларында 
кепке етене қасиеттері бар кейіпкерлерді талғап, 
тауып ала білу Әуезовтің міндетін жеңілдеткен, тіпті 
өзі айтқацдай, жебеп те жіберген. Қазір көп айты
латын интеллектуалды қаһарман бейнесін жасау 
«Ө. ө.» романының бір мақсаты болған. Іргелес 
бөлімдер оқиғасы бір-біріне кайшы ыңғайда алын- 
ған. Оқырман бір суынады, бір ысиды, не болып 
кетер деп асығады. Шығарма оңтүстік өмірінен 
жазылғандықтан, тіл ерекшеліктері сақталған. Мына 
сөйлемдердегі кейбір сөздер колорит үшін қодца- 
нылған: «Ой, қатын шіркін, ой, бәйбіше, сен неме 
кайдағы, қаяқтағыны айта бергені несі? Қой сана, 
батыреке». «Толайым тегі, бү жерде, ол қатты 
желіңіз болмайды». КейгпкердІ толық ашу мақса- 
тымен қоршаған ортаны, кейде заттарды да сурет- 
теу бар. «Жәукер ораған кілем, көрпе-жастық, әр 
түрлі терме алаша, шашақтары салбыраған бес- 
алты жерде бояулы әдемі боқжама, тамақшалары 
сондай жарқыраған баяғы шолпыдай. Көрпелері 
жеркөрпе емес, қыжым көрпе. Масаты жөрме емес, 
жастықтары шетінен өңшең рақы жастық». Мүнда 
аталған заттарды қазір кез келген жерден табу оңай 
емес. Тіпті солардың атының өзі архаизмдей 
естіледі. Романда қодданылған Ә. эпитеттері кей
де заттың түрақты бір, негізгі қасиетін көрсетсе, 
кейде қүбылысқа деген автордың көзқарасын 
аңғартады. Көбіне эпитеттері екі, үш анықтауыш- 
тантүрады. «Жүрегін, байлауынсақтапжургенжігіт», 
«бәсеңсіп, сиыр қүймашақтанып, сүйыла берді», 
«ару қыздың үлкен, сұрқай, сәл шошақтау келген 
үзынша нүрлы кезі аз ашыла түсіп еді», «тығыз, ка
тай, жуан өрген кос бұрымы», «орта жасты, өткір 
көзді, омырау еркін мінезді Зәуре апай». Деталь 
мәні ерекше. Кейде кішкене ғана үзік сурет кеп 
жайды сездіреді. Прокурор Саматовтың «сәл кан- 
талаған үлкен сүрғылт көздері» деген сөз ішкі 
дуниесін де айтып түрғаңдай. Жазушы Айсүлудың 
үлкен, сүр көздері, Карповтың иығы, Сағиттың 
шашы сиякты бір детальді үнемі бөліп айтып оты- 
рады. Теңеулер тосын, көбіне казак ұғымындағы 
астастырулар. Карпов, Әсия өнер, тарих шежіресін 
коса сөйлейді. Шығармада орынсыз пейзаж жок. 
Айсүлудың гул бағы оның көңіл күйімен сырлас- 
кандай. Кейбір атүсті кеткен жайларды, стиль сел- 
кеулігін мезгілсіз ажал салдарынан деп ұғу керек. 
Ә-тің бүгінгі өміріміз туралы жаксы шығарма жаза 
алатындығына күдіктенушілер де бар еді, «Ө. ө.» 
соны мансүк етті. Бүл туындының бар бітім-келбеті, 
шынында, эпопеялык роман максатынан туған. Ә. 
заман тынысы, дәуір шыңдығын, халык тағдырын 
замандастарымыздың үй ішілік емірінен бастап, 
маңызды мемлекеттік істі шешудегі киналыс-толғ- 
анысына дейін бейнелеуді нысана етті. Суык сырт 
кез емес, елінің титтей табысына балаша куанатын 
ыстык журек, сәл кемістік кабырғасына бататын 
камкор, парасаты кең, мәдениеті жоғары, таланты 
биік суреткердің демі шығарманың әр бетінен 
сезіліп түрады. «Ө. ө,» -  Ә-тің соңғы сөзі, акку әні, 
шығарма аякталмай, орта жолда калды, бұған 
кінәлі -  өлім. Романнан үзінділер «Мәдениет және 
түрмыс» (1962, N»2), «Жүлдыз» (1962, N»3) журнал-
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дарыңда, «Оңтүстік Қазақстан» газетіңде (1967, 13 
желтоқсан) жариялаңды. Түңғыш рет 1962 ж. Алма- 
тьща жеке кітап болып шықты, 1977 ж. қайта ба- 
сы/шы. Жазушының 12, 20 томдықтарына енді. 
Орыс тіліңце А. Пактиелев аудармасымен «Дружба 
народов» журналында (1965, №1) жарияланды. 
Мәскеуде «Молодая гвардия» баспасынан 1977 ж. 
жеке кітап болып шықты. Молдаван тілінде 
А. М. Липканның аудармасы жарық көрді (1969). 
Басқа да бірнеше шетел тідцеріне аударылған.

Р. Нургали.
«ӨСКЕН ӨРКЕН» РОМАНЫНЫҢ АЛФАВИТТІ- 
ЖИІЛІК СӨЗДІГІ», Қ. Б. Бектаев пен А. Б. Белбота- 
ев жасаған сөздік. М. О. Әуезов атындағы Шым- 
кент педагогика институты шығарған (1988). Сөз- 
дікті жасауда ЭВМ пайдаланылған. Әдістемелік 
кұрал ретіңде қазақ тілі мен әдебиетінің окытушы- 
ларына, казак филологиясы факультеттерінің сту- 
денттеріне, тілші ғалымдарға, әдебиетшілерге 
арналған. Жиілік сөздіктері курылысына карай үш 
түрге: алфавитті-жиілік сөздігі, жиілік сөздігі, кері 
алфавитті жиілік сөздігі деп бөлінген. Кітаптың 
алғы сөзінде: сездікте берілген тіл материалда- 
рына сүйенер болсак, үлы жазушының «Өскен ер- 
кен» романында барлығы 7713 реестрлік сөз 20588 
сөз формасында 90929 рет кайталанып колданыл- 
ғаны айтылады. Кітапта «Өскен өркен» романын- 
дағы сөздердің колданысының кыскаша лингвис- 
тикалык сипаттамасы кестемен коса берілген. Кі- 
таптың соңында «Өскен еркен» романыңда кезде- 
сетін жалкы есімдер тізімі мен географиялык атау- 
лар тізімі жеке-жеке берілген. Бүл тізімде барлы- 
ғы 213 атау бар. Көбісі 1-2 рет кана аталады. Тізім- 
де Шекспир, Шопен сиякты роман кейіпкерлері 
емес атаулар да кездеседі. Соның ішінде Қазак- 
станның оңтүстік өңіріндегі елді мекендер атау- 
лары жиі кездескен. Жапония, Үндістан, Верный, 
Қытай, Рим сиякты атаулар да бар.

Ш. Сарыбаев.

ӨТЕМІСОВ Сапарбай (1943 ж. т ), актер. Қазак- 
станның еңбек сіңірген артисі (1980). Шеберлігінің 
калыптасуына Ә-тің пьесаларының негізінде кой- 
ылған спектакльдерде ойнаған Абай («Абай» тра- 
гедиясында), Әлібек, Көтібар («Айман -  Шолпан- 
да»). Сырым, Нарша («Қарагөзде»), Шуак («Қара- 
кыпшак Қобылаңдыда»), Кебек («Еңлік -  Кебек- 
те») және оның прозалык шығармаларының 
негізіңдегі Абай («Абай -  Әйгерімінде», сахналык 
жүйесін түсірген -  Б. Римова), ол аударған У. Шек- 
спирдің «Асауға түсауындағы» Люченцио рөлдері 
актердің мол ізденісін танытты,

Б. Қундакбайулы.
ӨТЕПБАЕВ Нүрбүлан Нүғыманүлы (1951 ж. т.), гра- 
фик-суретші. 1993-97 ж. Семей өңірін, Абай мен 
Мүхтар туған жерлерді аралап, ондаған сурет сал- 
ды. Ә-тің 100 жылдык мерейтойына арналған Се
мей облысының мәдени шараларының жоспарлы 
алғашкы беташары 1997 ж. акпан айында Ө-тың 
Алматыда «Үлар» галереясында еткізілген сурет 
көрмесімен ашылды. Көрмеде суретшінің жазу- 
шының өмірі мен шығармашылығына арналған 
еңбектері койылды. Графикалык және акварель- 
дік мәнерде салынған бүл шығармалар Мүхтар 
дүниеге келген мекен -  «Әуез кожа түмасы» (1993, 
кағаз, тушь, кылкалам), арманда кеткен ғашык- 
тар жерленген -  «Еңлік -  Кебек» зиратының ескі

нүскасы» (1993, кағаз, тушь, кылкалам), Мүхтар- 
дың аңшылык, серілік күрған жері -  «Көкен тауы» 
(1994, кағаз, тушь, кылкалам), «Кіші Ордадағы Үй- 
тас» (1994) «Тәкежан кыстауы» (1994), «Шыңғыс- 
тау» (1994), «Абай жолы» романында Қүнанбай 
образын суреттеуі негізінде салынған «Қүнанбай 
Өскенбайүлының портреті» (1995), жазушының 
өмірі мен шьғармашылығының мәңгілік екенін паш 
ететін шынайы шеберліктің ретіңде ерекшеленеді. 
Ө. салған туындылар ішінде «М. Әуезовтің порт
рет!» (1995), «Абай» журналының мерекелік саны- 
ныңбірінші бетінде жарияланды (1997, №2-3). Кыл
калам шебері Ә. бейнесін дәл жеткізіп, үлы түлға 
жүзінде ерекше салмактылыкпен катар, сәл жы- 
миып отырған шағындағы ойлы келбетін бейнеле- 
ген. Ө-тің барлык шығармалары Семейдегі Абай- 
дың мемлекеттік корык-мүражайы мен Невзоров- 
тар отбасы атындағы бейнелеу өнері мүражайы- 
ның корында сактаулы.

Ө. Султанов.

«ӨТКЕН ЖЫЛ ЖЕМІСТЕРІ», жазушының макала
сь!. Ә. бір жыл бойы аткарған жүмыстары мен жаз- 
ған еңбектері және алдағы істелінбек міндеттері 
жайында есеп берген. «Социалистік Қазакстан» 
газетінің 1948 ж. 1 каңтардағы нөміріңде шыккан. 
Өткен жыл бойыңда бір жағынан жазушы, бір жа- 
ғынан кайраткер есебінде екі алуан іс істедік. 
«Абай» романының екінші кітабы жазылып болып 
баспадан шыкса, драматургияға екі шьғарма жа- 
зылды. Олар: Үлы Октябрь революциясының 30 
жылдык мерекесіне Академиялык театр койған 
композиторлар Жүбанов пен Хамиди шығарған 
«Телеген Токтаров» операсының либреттосының» 
койылғаны, Академиялык драма театрының ре- 
пертуарына арналған «Асыл нәсілдер» атты пьеса 
деп бастап, «Асыл нәсілдер» такырыбына арнап 
келемді повесть, не роман жазу ойында түрған 
мүрат екенін, казак әдебиеті тарихының 1-томы 
(фольклорға арналған томы) Қазакстан Ортгшык 
партия комитетінің каулысында катты сыналғанын, 
бүл көлемді кітап -  4 томдык «Қазак әдебиет та- 
рихының» 1-бөлімі болатынын айткан. Ол 45 бас- 
па табак көлеміндегі ғылымдык түңғыш зерттеу 
еңбек есебінде, көпшілігі түзетіліп баспаға әзір 
түрғанын, 1948 жылды өз еңбегімізге де, жолдас- 
тарымыздың ғылымдык, жазушылык еңбектеріне 
де әділ сын, улкен талап коюды максат етеміз. 
Биылғы жыл баспадан шығатын «Қазак совет әде- 
биетінің очерктеріне» және «Қазак совет әдебие- 
тіне» арналған көлемді еңбек болып шығуына ат 
салыспакпыз деп корыткан жазушы өз ойын.

С. Май/ыбаева.
«ӨТКЕНГЕ САЛАУАТ» ( « Н е п р е х о д я щ е е  в 
м и н у в ш е м » ) ,  жазушының макаласы. 1952 ж. 
«Известия» газетінің 3 каңтардағы санында шык
кан. Өткен жылмен коштаса отырып, еліміздегі 
жаркын істерді еске алып, орыс мәдениетінің Орта 
Азия халыктарының экономикасына, саясатына, 
техникасына, әдебиетіне, өнерінетигізгенигі ыкпа- 
лын әңгімелеген. Өткен жылы баспасөз бетінде 
ең жиі көрінген республика -  Туркмения деп, бү- 
кілодактык күрылыска айналған Үлкен Турікмен 
каналы және Турікмен Ғылым академиясының кү- 
рылуын хабарлаған. Өткен жылы Тәжікстанда 
Ғылым академиясының, Қырғыз, Тәжік, Түрікмен 
университеттерінің ашылғанын айткан. Орыс әде- 
биеті үлттык республикалар әдебиетіне көмек 
көрсетіп, ол әдебиеттердің жан-жакты кауырт да- 
муына игі ыкпал етті дейді. Советтік республика-



лардың табыстарын айта келе, мақала соңында 
капиталистік елдердегі келеңсіз жайлардан мы- 
салдар келтірген. Мақала халықтар достығын 
дәріптеп, барлық халықтардың, соның ішінде 
жеке адамдардың бақытқа жетуінен басқа қасиетті 
ой болмасқа керек деген сөздермен аяқталған.

Р. Әбдіғүлов.
«ӨШПЕЙТІН ЖАРЫҚ СӘУЛЕ» ( « С в е т  з а р и  
н е г а с и м о й » ) ,  жазушының мақаласы. 1957 ж. 
орыс тіліңде жазылып, сол жылы «Советский Ка
захстан» журналының 11-санында жарияланды, 
кейін Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағының 19- 
кітабына енгізілді (1985, 217-222-беттер). Мақала 
Қазан төңкерісінің 40 жылдық салтанатын, оның 
Кеңес мемлекетін мекеңдеген халықтардың тірші- 
лігіне әкелген ғаламат өзгерістерді сипаттауға ар- 
налған. Автор өзінің көңілсіз балалық шағын, ха- 
лыктың жүдеу тұрмыс-тіршілігін суреттей келіп, 
жаңа қоғамның әкелген жаңалықтары мен жетістік- 
терін дәріптейді, «Менің қурдастарым Үлы Ок- 
тябрьдің арқасында бір адамның қысқа ғумырын- 
дай ғана уақыт ішінде үш тарихи дәуірдің -  фео- 
дализмнің, капитализм мен социализмнің заман- 
дастары болып шыға келді» деп ризашылық таны- 
тады. Шындыққа келгенде, Ә. Қазан төңкерісін, 
кеңес үкіметінің идеясын қабылдамаса да, тіпті 
коммунистік әкімшіл-әміршіл жүйенің соққысы- 
на ушырап, қуғын-сүргін көріп, зәбір-жала шексе 
де, өзі өмір сүрген заманның саясатын амалсыз- 
дан мойындауға мәжбүр болды. Сондықтан турлі 
органдардың өтінішімен, тіпті нұскап, қадағалау- 
ымен осыңдай «үраншыл» мақаланы арнайы тап- 
сырыспен жазған. Сол себепті мұндай шығарма- 
лар қүрғақ сезімге қүрылып, саяси дабыраға, жа- 
лаң насихатқа үқсап кеткен. Бүл тәріздес мадақ 
туындылар үлы суреткердің 30-жыддары идеоло- 
гиялық қамауды басынан кешірген тәуелді шағын 
еске түсіреді. Бірақ үлы суреткер өзінің көптеген 
замандастар сияқты «үрымтал», «нүсқау» тақырып- 
тарға әуестенбей, өз бағын тарихи және фольклор- 
лык тақырыгттардан Іздеді.

Б. Маитанов.
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ҚАЗАҚ ТЕАТРЫ,
шығармашылық үжым. 1938-1948 ж. ^ м ы с  істеген. 
1945 ж. осы труппаның негізінде біріккен облыс- 
тық қазақ-орыс театры болып қайта үйымдасты. 
1948 жыддан театрдың орыс труппасы ғана жүмыс 
істеп, ол өз алдына театр болып қалыптасты. Ал 
казак труппасы таратылып, кожоз-совхоз театры- 
на айналганнан кейін, Павлодар облысының Аксу 
каласына коныс аударды. Акырында жабылып 
калды. Театрдың казак труппасы Ә-тің «Қаракып- 
шак Қобыланды», «Абай», «Айман Шолпан», 
«Түнгі сарын», ол аударған Н. Гогольдің «Реви

зор», Ғ. Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу», 
«Акан сері -  Актокты», К. Симоновтың «Ескі дос- 
тар», Д. Еркінбековтің «Шындык», К- Сатыбал- 
ДИ Н Н ІҢ  «Сілтеген семсер», Ғ. Мүстафиннің «Алын- 
ған кек» т. б. пьесаларды койды. Үзак жылғы 
үзілістен кейін, 1990 ж. күзде театр кайта ашыл- 
ды. Дүниеге кайта келген театр сахнасында 
Мүсіреповтің «Акан сері -  Актокты», Ә-тің «Кара
гез» трагедиялары койылды.

Б. Құндакбаиұ/ы.

«ПАКИСТАН АҚЫНЫН ҚОРҒАП ҚАЛАЙЫҚ»
( « Г о л о с  в з а щ и т у  п а к и с т а н с к о г о  
п о э т а » ) ,  жазушының макаласы. «Известия» 
газетінің 1959 ж. 5 акпандагы санында шыккан. 
Пакистан акыны Файз Ахмад Файзды Ташкентте 
1959 ж. казанда еткен Азия жене Африка елдері 
жазушыларының конференциясына катысып кай- 
тканнан кейін камауға алған еді. Осыған байланы- 
сты конференцияға катысушы, үйымдастырушы 
болтан Ә, және бір топ жазушылар мен коғам кай- 
раткерлерінің жазған үндеу хаты. «Файз -  аса көр- 
некті акын, оны Пәкстан халкы аса күрмет түтады. 
Жалындаған әрі нәзік өлеңдері оптимизм мен 
отанға деген сүйіспеншілікке толы, оның жырла- 
ры адамдардың бакыты үшін, әділетсіздік пен зор- 
лыкка карсы күреске шакырады» деген сөздер 
Кеңес Одағы әдебиетшілері мен әдебиеттануы- 
ның Файзға деген бағасын анык көрсетеді. Үндеу- 
хатта Файз өлеңдерінен бір шумак мысал, бейбіт- 
шілік пен еркіндікті колдайтын адамдардың бәрін 
Файзды тез арада босату жөніңдегі козғалыска 
ат салысуға ундеген жодцар бар,

Р. Әбдіғүлов.
ПАНКРАТОВА Анна Михайловна (1897- 1957), 
орыс тарихшысы, партия жене котам кайраткері. 
КСРО (1940), Белоруссия Ғылым академиясының 
(1940), Ресей Педагогика тылымдары академия- 
СЫНЫҢ академигі (1944). КСРО Мемлекеттік сый- 
ЛЫҒЫНЫҢ лауреаты (1946). Ресей мен Қазакстан- 
НЫҢ еңбек сіңірген ғылым кайраткері. 1941-43 ж. 
Алматыда түрған кезінде Қазакстанның тарихын 
орыс тілінде шығаруға жетекшілік етті («История 
Казахской ССР. С древнейших времен до наших 
дней», 1943). Кітапты жазута көрнекті ғалымдар- 
тарихшылар, археологтар, заңгерлер, коғамтану- 
шылар, эдебиеттанушылар, жазушылар катысты- 
рылды. Ә. басылымның маңызды тарауларының 
бірі -  «Отарлык кезеңдегі казак халкының мәде- 
ниеті» атты тарауды жазды. Сөйтіп П. үзак жыл- 
дар бойы үлы жазушымен кызметтес болып, дос- 
тык, рухани карым-катынасын үзген жок-

К. Нүрпейіс.
ПАНТИЕЛЕВ Алексей Наумович (Абель Наумо
вич; жанама аты -  А. Барт; 1913- 1977), орыс жазу- 
шысы, аудармашы. «Алташкы апта» (1949), «Тас- 
кын» (1955), «Ак күс» (1968), «Ертістен өту» (1971), 
«Ай да емес, кун де емес» (1975) атты кітаптары 
жарык керген. Өмірінің соңғы кезеңінде Ә. оны- 
мен ерекше тығыз шығармашылык байланыс ор- 
натып, туракты аудармашы етіп алуға көңілі ауған. 
Соңдыктан П-ті Алматыға шакыртып, ертеде жаз- 
ған әңгіме, хикаяттарын, ешкайда басылмаған 
«Қилы заман» романының жолма-жол аудармасын 
үсынады. Ыстыккөлдегі саяжайында бірге дема- 
лып, әртуындыныңтарихыментаныстырады. Жазу- 
шының көзі тірісіндегі тілегі мен кейінге калдыр-
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ған аманатын адал орындап, «Көксерек» («Новый 
мир», 1960, №4), «Қараш-Қараш окигасы» («Друж
ба народов», 1961, N97), «Қаралы сүлу» («Дружба 
народов», 1966, №1), «Тунг/ сарын» («Дружба на
родов», 1960, №12), «Өскен өркен» («Дружба на
родов», 1965, №1), «Қилы заман» («Новый мир», 
1972, N96) шығармаларын орыс тіліне көркем тіл- 
мен жатық аударды. Бул туындылар Ә-тің «Шатқа- 
лаң» (М., 1965), «Таңдамалы» (А,, 1967), «Өскен 
өркен» (А., 1977) және 5 томдық таңдамалы шы- 
ғармаларының 5-томында (М., 1975) орыс тілінде 
дербес басылып шықты. А. Пантиелев «Үлы дала- 
ның жыршысы» («Знамя», 1974, N9 9) атты көлемді 
естелігінде Ә-тің әлем әдебиетіндегі орнын, оның 
шығармаларын аудару барысындағы ерекшелік- 
терді, өткен өмірі туралы айтқан сырларын сондай 
бір жылылықпен баяндай келіп, қазақ жазушысы 
«Европаға терезе ашып», тіпті әлем мәдениетіне 
тек сонысымен ғана ол өзіне ұсынса қол жетпейтін 
ескерткіш орнатып кетті деп жазды. Естелік «Біз- 
дің Мұхтар» (1975), «Мухтар Әуезов туралы есте- 
ліктер» (1997), «М. Әуезов замандастарының есте- 
ліктерінде» (1972, 1977) жинактарында басылды.

С. Журтбай.
ПАНТУСОВ Николай Николаевич (1849-1909), 
орыс ғалымы, шьғыстанушы, этнограф, фольклор- 
шы. Императорлық археология комиссиясының 
корреспондент мушесі (1885), Мәскеу археология 
қоғамының толык мушесі (1889). «Ежелгі Орта Азия» 
(1897) т. б. еңбектері жарияланған. Ә. өзінің «Қозы 
Көрпеш -  Баян сулу» атты еңбегінде П-тың Қозы 
мен Баянның бейітін зерттеп, бул хикаяны басты- 
рып шығарғанын айтады. 1898 жылы Пантусов 
көріп, бейіт су жағасында 50 метр жерде тур деп 
жазады. Бейіт қасыңда тастан ойған кеп сурет бол
тан: бірі -  Баян, бірі -  Қозы, езгелері қыз апалары 
мен Айбас болар делінеді. 1898 жылы Пантусов 
бул суреттер сынып жатыр еді дейді. 1897 ж. сол 
суреттің бірін Шығыс Африкадағы неміс губер
наторы майор фон-Биссаман алып кеткен дейді.

Н. Ерсарыүлы.
ПАРОДИЯ, сатира жанры. Белгілі бір әдеби ағым- 
ның, жекеқаламгерлердіңстильдікәдістерін, ерек- 
шеліктерін шығармасының өз турінде, өз бітім-пі- 
шінінде, тек жаңа, қарсы пікір-мазмунмен комика- 
лық турде, кулкілі етіп, қайта жырлап беру. П-ны 
Ә. драмалық шығармаларында жиі қолданған. 
«Абай жолы» эпопеясында:

“Жау боп шыкты Ырпзізбай,
Айыпкаберді біркызды-ай.
Оның аты -  Қунанбай,
Жүйріктігі кулындай, 
Шубарлығыжылаһщай, -

деген секілді П-лар кезігіп отырады. «Жалғыз көзге 
дәлдеп турып қамшы уржандай катал жаза» дегені 
-  тым ащы П. Ал «Айман -  Шолпандағы»:

■Өзімде бар бір жаман.
Не кылайын казактын 
Жүйрігі менжоргағын», -

деген жолдар турмыстык П-ның сыпайы улгісі бо- 
лып табылады.

Т. Қожакеев.
«ПАРТИЯ ТУРАЛЫ ОЙЛАР», жазушының мака- 
ласы. 1957 ж. Кеңес Одағы Коммунистік партия-

сының 21-съезі карарларына «ун косу» ниетімен 
жазылған. 1959 ж. 30 каңтарда «Қазак әдебиеті» 
газетінде басылған, кейіннен жазушының «Уакыт 
және әдебиет» (1962) кітабында, 12, 20 томдык 
шығармалар жинактарына енген. Мунда сол кез- 
дегі бүкіл кеңес елі каламгерлерінің дәстурі бой- 
ынша, партияның сарыны басым. Кеңес елінің та- 
быстарын боямалап көрсету жалпы социалистік 
реализм әдебиетіне тән тәсіл болса, көркем шы- 
ғармалар да сол ізден кия баспайтын; коғамдағы, 
жеке адамдар өміріндегі кайшылыктар, тартыс- 
тар айтылмайтын. Сондыктан ондай еңбектер 
шындыкты жадағай, жартыкеш көрсетіп, тіршілік- 
тің алуан турлі шытырмандарына тереңдеп бар- 
майтын. Ә. макаласында келтірілген «адамның да, 
коғамның да, табиғаттың да букіл өмірлік дамуы, 
ғажайып өзгерістері осы партияның куат-жігері- 
мен, кырағы данышпандьғымен барып уштасады» 
деген сөздер макаланың жалпы пафосын біддіре- 
ді, Макаланы басынан аяғына дейін осы мәнер 
(«дуние тануы терең де жаркын, бакытты жаңдар- 
мыз», «советтік отанның улдары мен кыздары өз 
бакытымызды мактанып айта аламыз», «дуние жу- 
зінің барлык халыктарын курметтеу сезімін де 
коммунистік адамгершілікпен байланыстыра уға- 
мыз» т. б.) сакталған. Ә. фашистік Германияға кар- 
сы соғыста аскан батырлык көрсеткен Мәншүк 
Мәметова мен Әлия Молдағуловалар да «партия- 
ның аркасында кайта туған халыктың кыздарына 
лайыкты улы ерлік» жасады деп тужырымдайды. 
Ол Фирдауси, Низами, Науаи, Шевченко, Пушкин, 
Абай шығармаларының көп елдерге танымал бо- 
луы да партия тәрбиелеген туыскандык нәтижесі 
деп біледі. Сонымен катар мунда Ә. каламына 
тән бейнелі тіркестер де («Партия кыранның көзі 
жетерлік кеңістікті кырандай айкын көретін етіп 
көзімізді ашты, ой-өрісімізді ерлетті») ушырайды.

Р. Бердібай
ПАРЫЗ, мойынға жуктелер міндеттердің жиыкты- 
ғы. Дурыс орындалуы ушін мемлекет заңдар қа- 
былдайды, Бірге өмір сурген бауырластарын, кан- 
дастарын, жерлестерін, отандастарын корғау, со- 
ның жолында еңбек ету де парыз. Алла адамды 
жаратканда ерікті етіп жаратты, оның еркіне кол 
суғуға ешкімнің де какысы жоқ. Алланың дініне кар- 
сы шыкпау, өз еріктілігін жоғалтпау да П. Ал ерік- 
тімін деп ойына келгенін істейтін болса, онда коғам 
тіршілігіне зиян келтіреді. Еріктілік -  өз өмірін қор- 
ғайтыны секілді баскалардың да өмірін корғау 
болып табылады. Муңдайда ар-ужданның таза бол- 
мағы да П., өйткені ол Алланың адамға берген улкен 
сыйы, ар-ужданы таза адам ешкашан азғындык 
жолға түспейді. Жамаңцык атаулыдан аулак бола- 
ды. Бул ретте жаксылык та, жамандык та Алла та- 
рапынан өз бағасын алады. Осы жолда таза болуы 
ушін әрбір пеңде жаратушыдан сескенуі, оны кудірет 
иесі деп тануы тиіс. Пайгамбарымыз (с. ғ. с.) «Да- 
налыктың басы Алланың кудіреттілігін мойындау, 
қаһарынан сескену» деген. Білім алу да П., дана- 
лыкка куштарлык ислам дінінің негізі. Мухаммедтің 
( C .F .C . ) :  «Алла тағала білім берген екен, одан 
ештеңені кайтып алмайды, яғни ол өлгенше дана 
болып өтеді» дейтіні де сондыктан. П-дың орында
луы, сакталуы коғамды устап туруга кызмет етеді. 
Халык оку-білімнен, тәртіптен шеттетілер болса, 
онда парыздың ешкайсысы да коғамдык өмірде 
орныға алмайды. П-га катысты ойлар Ә. шығарма- 
ларынан жиі көрініс береді, з^ттеулері мен көркем 
шығармаларыңда, солардың ішінде Абайға катью-



ты еңбектерінде үнемі айтылып отырады. «Абай 
жолы» романының «Түн-түнекте» тарауында Сар- 
молланың іс-әрекетіне, тыныс-тіршілігіне байла- 
нысты. П-дың мағынасы кеңінен баяндалған, Құдай 
алдындағы діни парызын өтеймін деп жүріп, өзі де 
мерт болады. Жазушы Абайдың қарасөздерін тал- 
дай отырып, Абай молдаларды өздерінің тілдері- 
мен дәледцер айтып әшкерелейді, қатты шенейді, 
олардың көбі надан, залалдан басқа білмейді, па
рызын ұмытып кетеді, сөйлегені жалған, адам аз- 
дырушылар, дінге дезалалдылар дейді. («Абай (Иб- 
раһим) Қунанбайүлы» (1845-1904).

Т. Әкім.
ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич (1892-
1968), орыс жазушысы. Өзінің шығармаларында 
аскак, сезімді, өр рухты, таза табиғи мінезді жан- 
дардың жан дүниесін суреттеді. Жазушы Үлы Отан 
соғысы кезінде Алматыға уақытша қоныс ауда- 
рып, Ә-тің пәтерінің бір бөлмесінде түрды. Қиын 
кезеңде ауыртпашылықты бірге көтерген күндер- 
дің белгісі ретінде П. 1943 ж, таза күміс қасыққа 
алғыс сезімін білдірген ілтипатты сөздер жазып, 
Ә-ке сыйлаған. Бүл қасық қазір жазушының неме- 
ресі Асқар Ернарүлы Әуезовтің уйінде сақтаулы. 
Ә. оның өнер адамдарының тағдыры туралы 
шығармалары мен қаламгерлік психологияны 
аркау еткен «Алтын раушан» кітабын жоғары баға- 
лаған, оны 20 ғасырдағы орыстың ең уздік жазу
шысы деп есептеген. П. де Ә-тің бейнесін жүре- 
гінде сақтап, ол туралы куңделіктері мен хаттарын- 
да жылы лебіздер жазып қадцырған. П-дің «Қара- 
бүғаз» (1935), «Телегей тасқын» (1967), «Қоян жы
лы» (1973) жинақтары қазақ тіліне аударылған.

С. Журт^ай.
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ, Ж а з у -
ш ы н ы ң  п е д а г о г и к а  т у р а л ы  о й - п і к і р -  
л е р і. Ә. қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар пікір 
білдірмеген саласы кемде-кем. Оны педагогика 
кисыцдары унемі ойлаңцырып, толғандырып отыр- 
ған. «Ғылым» атты мақаласында: «Адам баласы- 
ның жаман құлқы жаратылысынан емес, өскен 
орта, алған улгісі, өнеге білетіндігінен және түзе- 
лу, бүзылу жас уақытта болады... Көпшілікті адам- 
шылыққа тәрбиелеу үшін жас буынды тәрбиелеу 
қажет» деп жазды. Бұл айтымдар: «Баланы -  жас- 
тан» деген халық даналығымен ундесіп, ғылыми 
педагогиканың іргетасын қүрайды. Ә. шығарма- 
ларында тәлім-тәрбие ғылымының сан саласы 
(адамгершілік, имаңдылық, эстетикалық-әсемдік, 
еңбек, дене, сән-сымбат, тазалық-гигиеналық, 
окыту, жазу-сызу, жаттау т. б.) үнемі сөз бодды. 
Мысалы, имандылық туралы былай деп жазды: 
«Адамшылықты таза жүргізу ушін көп ой керек, 
ойлау үшін оқу керек. Және оқу әр тараптан мағлұ- 
мат беріп, ақиқатқа баланың көзін жеткізіп, көңі- 
ліне жақсылық пен тәрбие беру керек». Енді бірде 
ол «адам жанының инженер!» атанған мұғалімдер 
жөнінде толғайды «Оқытушылар замана талабын 
дүрыс тусінген, адам баласының қас жауы -  на- 
дандылық пен қараңғылыққа қарсы күресуші адам- 
заттың өткен тарихындағы барлық мәртебелі де 
игілікті істердің жалғастырушылары болуы шарт» 
деп, үстаздың адамды ағарту жолындағы еңбегіне 
әділ баға беріп, дұрыс бағыт сілтейді. Ә. педаго- 
гикадан теориялық трактат жазбағанымен, оқыту, 
дидактика мәселелері жөнінде талғамды пікірлер 
айтқан. Мысалы, 1929 ж. қазақ балалары үшін 
орыс тілінде «Новый аул» деген кітап жазып, қазақ 
халқының өмір тіршілігі, кәсібі, тұрмыс-салты.
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әдет-ғүрпы, ойын-сауығы туралы бала ұғымына 
уйлесімді, қысқа-қысқа әңгімелерді енгізген. Бүл 
оқулық-хрестоматия ағарту ісімен шұғылданушы- 
лардың назарын әлі кунге дейін өзіне аударып ке- 
леді. Ал ересек жастар мектебіне арналған «Жет- 
кіншек» оқу қүралы (1930) Ә-тің әдебиетші-ғалым 
әрі педагог ретіндегі көрнекті еңбектерінің бірі бо- 
лып саналады. Онда еліміздің жер бедері, ауа ра- 
йы, әкімшілік-аумақтық бөлінісі, ауыл-қала адам- 
дарының шүғылданатын кәсібі т. б. нақты дерек- 
тер арқылы баяндалған. Жастардың өз өлкесін 
танып-білуде, оларды отансүйгіштікке тәрбиеле- 
уде, туған жерді, өскен едді қадірлеп-қастерлеу- 
де бұл кітаптың өз кезінде маңызы өте зор бол- 
ды. Үлы жазушы «Қазақ шаруа жастар мектебіне 
арналған программа және түсінік хат» деген әдіс- 
темелік еңбегінде де оқыту мен дидактика 
мәселесіне қатысты тың ойлар айтқан. Онда 
«Оқуға жаттығу», «Сөйлеуге жаттығу», «Жазу тіліне 
жаттығу», «Әдебиет шығармаларын түр жағынан 
зерттеуге т. б. бөлімдерінде әдебиет пәнін оқыту- 
ды тек мектеппен ғана шектемей, уйде окыту 
кажеттігін ескеріп, бүл істе мүғалімнің жауапкерлігі 
мен міндетіне көп нәрсе жүктелген. Автор сабақ 
оқытуда ұдайы жаксы оқитын шәкірттерге сүйен- 
бей, үлгірімі әр турлі балалармен де дәріс 
жургізудің, оларды кітапты дауыстап не іштей 
оқуға дағдыландырумен қатар, материалдарды 
үғынып, түсініп игерудің көп пайдасы бар екеніне 
назар аударған. Мысалы, ол оқыту процесінде 
ескі мен жаңаны үнемі салыстырып отыруға, 
мәнерлеп оқудың жай-жапсарына, баланың 
түсін ігін  жеңілдету жолдарына, ұғынуы қиын 
сөздер мен мәтіндердің туп-төркінін ашуға, 
оқығанды жоспарлай білуге т. б. ерекше мән бер- 
ген, бүларды мұғалімдер мен әдіскерлер түсіңдіріп 
қана қоймай, неғұрлым өнімді етіп жургізу 
қажеттігін егжей-тегжейлі баяңдап жазған. Ә, үлы 
ағартушы («Ыбырай Алтынсарин -  казак мәдение- 
тінің зор кайраткері», «Алтынсарыулы Ыбырай», 
«Абай(Ибраһим)Қунанбайулы», «Улыакын, ағарту- 
шы -  Абай Қунанбаев» т. б) туралы жазған шығар- 
маларыңца олардың үстаздық көзқарастарын, үла- 
ғатты сөздерін, тәлім-тәрбие туралы ойларын жас 
үрпакқа үлгі-өнеге ретінде үсынып, насихаттап 
отырған. Үлы жазушының педагогикалық ойлары 
бұлар айтылғандарымен ғана шектелмейді. Оның 
тәлімдік ой-пікірлері бүкіл шығармашылығына 
негізгі арқау болған. Соңдықтан Ә-ті ұлттық тәрбие 
ғылымының көрнекті өкілі десек, артық айтқан- 
дық емес.

Қ. Жарыкбаев.
ПЕЙЗАЖ, табиғат суреті, көркем шығармадағы 
табиғаттың, яғни жаратылыстың әсем көрінісі, 
әдемі бейнесі, Жазушы табиғаттың кескін-келбе- 
тін суреттегенде, оны кейіпкерінің көңіл күйіне, 
болатын оқиғаның жағдайына ыңғайлап алады. 
Бұл ретте Ә. табиғат күбылысына «жан бітіріп», 
оған жанама мінездеме береді, алда кейіпкерді 
қандай өмір талқысы күтіп тұрғанынан хабардар 
етеді. Адамның мінез-қүлқымен, ішкі сырымен 
табиғат көрінісін жымдастырып баяндайды. Пей- 
зажды өзінің авторлық идеясына сәйкестендіріп, 
үнемі құбылтып, құлпыртып отырады. Табиғат 
суреттерін көбінесе кейіпкерлердің ой-сезімдері- 
мен түсініктері арқылы береді. Мысалы, роман-
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ның «Түн-түнекте» тарауында. «Өзінің алыстау, 
арғы жағыңдағы қалың тоғай қарауыта дуңкиеді. 
Тек арғы-бергі жағадан әзір білінетін тіршілік белгі 
иттер уні ғана... Бірі гілыстан, біреулері жақыннан 
кейде салмақпен, кейде шәуілдеп уреді. Бірауық 
олар шуласып, таласа жарысып үріп кетіседі» деп, 
Семей қаласындағы бір қауіптен хабар бергендей 
болады. Шынында, Абай қалаға келсе, оба ауруы 
меңдеп, жүртшылықтың үрейін алып түр екен. Со- 
ның садцарынан мешітке келушілердің сирей бас- 
тауы, «жемінің» азая бастағанына айтысып-тар- 
тысып, б ір ін-б ір і талап жеуге дайын түрған 
дінбасылардың көңілсіз оқиғасы баяндалады. Ал 
ақтүнек боранда адасып, Тоғжан аулына тап бол
тан Абайдың науқас халдегі жай-күйі баяндала
ды. Бүл сағынысқан ғашықтардың өкінішті арма- 
ны еді. Бүл жерде дүлей боран қалыңдығы бар 
Абайды, айттырып қойған күйеуі бар Тоғжанды 
бір-біріне қоспай, айырып жіберген қатал тағдыр- 
дың рәмізіне айналған: «Дүние сонша бүрісіп, 
алай-түлей, ішінде аспан деген, жер деген, тау-су 
деген, өлке-жота деген айырма да, бітім жараты- 
лыс та жоқ сияқты. Ыстық судың қайнап ойнаға- 
ныңдай. Не тулаған теңізде тау толқынының көбігін 
аспан атып, шапшып қүлағанындай. Сол толқын 
ішінде ажал жүзін сәт сайын күтіп келе жатқан 
кісіге де дүние осындай бір-ақ уыс болса керек» 
(«Оқапта»),

Т. Әкім.

ПЕРДЕ, а к т ,  драматургиялық шығармаларда 
белгілі үзілістен кейін П. жабылып, қайта ашылған 
соң оқиғаның өрісін аңдататын бөлім, қимыл-әре- 
кет осьщан жүріп жатқан оқиғаның жаңа еріс-бе- 
лесі көрінеді, арасында шымылдық, үзіліс. Автор 
шеберлігі бір бөлімнің біткенінен кейін екінші 
бөлімде не боларын сезіндірмеуінде, идея мақса- 
ты ең соңғы белімінде ғана анықталуында, ашы- 
лып ақтарылуыңда; егер бір бөлім бітіп, келесі бө- 
лімде не болары анықталып жатса, онда одан дра- 
матургтың шеберлігі керінбейді, Жалпы драмалық 
шығармалар бірнеше бөлімдерден түрса, кейде сол 
бөлімдердің өзін үш-терт пердеге дейін белінетін 
кездері болады. Ә. драмаларының кейде он шах
ты (мысалға, «Хан Кене») П-ден түратын тұстары 
бар, ал кейінгі пьесаларының кепшілігінде П-нің аз 
керінуін қарастырған. Әрине бөлімнің аяқталып, П- 
нің жабыпуы кез келген жерде, орынды-орынсыз 
бола бермейді. Драмалық, комедиялық, опералық, 
бсшеттік хойылым болсын, көп жағдайда үш-терт 
бөлімненаспайды, ал П. оданартықтау бола береді.

Т. Әтл.
ПЛАТОН, А п л а т о н (б. 3. б. 427- 347), ежелгі 
грек философы. Афиныда ез мектебі -  «Платон 
академиясының» негізін салған. Абсолюттік идеа- 
лизмді жақтады. Материя -  адамның бейнесі, өт- 
кінші сәулесі, адамнан тыс, тәуелсіз, ез бетімен 
өмір сүретін идеялар дүниесі -  нағыз шындық деп 
дәріптеді. Идеадды дүние -  мәңгі езгермейтін қоз- 
ғгілыссыз, ал материалдық дүние -  үздіксіз, мәңгі 
козғалыста, сондықтан жанды-жансыздың қоз- 
ғаушы күші, бастамасы -  оларжа өмір сүргізетін 
әлемдік рух деді. «Сократтың апологиясы», «Фе- 
дон», «Пир», «Федр», «Мемлекет», «Тездет», «Со
фист», «Тимей»т. б. шығармаларын жазды. Ә. «За- 
ман шарты» атты макдласында «Гомер ақын бүкіл 
Элладаны тәрбиеледі» деген П-ның айтканын дәй-

ектеме еткен. Ал «Абай (Ибраһим) Қүнанбайүлы 
(1845-1904)» деген монографиясында үлы акын- 
ның ежелгі философтардан, соның ішінде П-нан 
хабардар болғанын жазған.

Н. Баутан.

ПЛАШЕВСКИЙ Юрий Павлович (1920-1995), 
жазушы, аудармашы. «Қазақ даласының әндері» 
жинағы туралы» («Казахстан», 1951, №4), «Мухтар 
Әуезовтің «Абай жолы» романы туралы» («Боль
шевик Казахстана», 1952, №3), «М. Әуезовтің 
Абай туралы еңбегі румын тілінде» («Казахстанс
кая правда», 1957, 1 қыркүйек) т. б. макалаларын- 
да улы суреткердің шығармашылық қызметін 
сипаттаған.
«ПЛЕНУМДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ», жазушының 
1933 ж. Қазақстан жазушыларының пленумында 
айтқан сезі. «Әдебиет майданы» журналының 
1933 ж. 1-саныңда жарияланған. Ә. I. Жансүгіров- 
т ің  баяндамасынан кейін сейлеген. Жазушы 
өміріндегі ең қасіретті сипаттағы сөз. 1930-32 ж. 
қамауда болып, НКВД тергеушілерінің уысына 
түсіп шексіз қорлық көрген, еміріне қауіп тенген 
Ә. 1932 ж. маусым айында кешірім сурап, хат жаз- 
ған еді. Пленумда сөйлеген сезінде Әуезов сол 
хаттағы айтқандарының көбін қайталайды. Шарт- 
ты турде сотталуда жүрген, ізінен узак жылдар 
аңду кетпеген суреткер пленумда ссылай сөйлеу- 
ге мәжбүр болды. «Мен жолдас Жансүгірулының 
баяндамасының ішінде Алаш орда әдебиеті тура
лы айтқан жеріне тоқтамақпын. Кешегі күні сол 
әдебиеттің нағыз ортасында болған адамның бірі 
мен өзім болғандықтан, қазір соны туғызған топ- 
тын қоғамдық-тарихи тамырлары мен таптық-сая- 
си талаптарын толық күйде ашып салу қажет 
деймін» дейді жаны қинала. «Содан кейін Бекей- 
ханулының шәкірттері-серіктері қазақ баспасөзіне 
әдеби-саяси бет бергенде, сол Бөкейханулы мені 
соның белгілеген жолымен әкетті» дейді, өзі өте 
жоғары бағалаған адам жайлы. Пантюркизмді 
әшкерелеп, Атилла (Әділ), Шыңғыс, Темір жөнінде 
жазғандарды сынайды. «Еңлік -  Кебек» пен 
«Қарагөзді» өзін ің Алашқа еліктеп журген 
кездеріндегі улкен қатеге санайды. Тіпті беріде 
жазған, тың (1916) оқиғаларды камтитын «Қилы 
заманның» езінде шындықты суреттеуде артқа 
тартатын бағытта кеттім деп өкініш білдіреді.

Р. Әбдігулов.
ПОГОДИН (шын фамилиясы: С т у к а л о  в) Нико
лай Федорович (1900-1962), орыс жазушысы, дра
матург. Лениндік сыйлықтың (1959), КСРО Мем- 
лекеттік сыйлығының (1941) лауреаты. Ресейдің 
еңбек сіңірген өнер қайраткері (1949). Ә-пен дос- 
тық, шығармашылық қарым-қатынаста болды. Ка
зак жазушысы туралы әрдайым жылы лебіз біл- 
діріп отырған («Коммунизм туы», 1972, 28 кыркүй- 
ек; «Коммунизм таңы», 1972, 28 қыркуйек; «Қазак 
әдебиеті», 1967, 8 желтоқсан; «Ленин туы», 1967, 
2 қыркуйек; «Қазақ университет!», 1967, 4 шідде). 
Ал «Біз ушін Әуезов -  екінші Абай» атты мақала- 
сыңда: «Казахстан ушін Әуезов -  екінші Абай, біз 
ушін -  Шығыстың Шолоховы, бул жазушылар өз- 
деріне дейінгі әлемге беймағлум болып келген ора- 
сан зор халых өмірін классикалых түрде ашып бер- 
ді» деп жазды («Біздің Мухтар», А., 1976, 19-20- 
беттер). М. Әуезов «Драматургия заңы туралы 
кейбір ойлар» атты махаласында «драма специфи- 
касының, теориясының проблемаларын» гілға апар- 
ған жазушылардың хатарында П-нің есімін ата- 
ған, «Мылтыхты адам» сияхты пьесгшардың рево-



люцияшыл жаңалығын өз формасыңда, архитекту- 
расында тереңірек түсініп, таба білу керектігін ес- 
керткен (12 томдық шығармалар жинағы, А., 1968, 
102-104-беттер).

Н. Ақбай.
ПОЛЕВОЙ (шын фамилиясы -  К а м к о в) Борис 
Николаевич (1908-1981), орыс жазушысы, Соц. 
Еңбек Epi (1974). Үлы Отан соғысы материалдары 
негізінде «Біз -  совет адамдарымыз» әңгімелер 
топтамасын (1948; КСРО Мемлекеттік сыйлығы, 
1949), т.б. ромаңцарын жазды. Ә-пен КСРО Жазу- 
шылар одағының басқару аппараттарында бірге 
істегені жайындағы деректер, турлі жиналыстар- 
дың хаттамалары Әуезов муражайыңда сақталған. 
Осы саладағы жұмыстар бойынша Мәскеуде жиі 
кездесіп, достық, әріптестік қарым-қатынаста бол
тан. 1954 ж. желтоқсан айында Мәскеуде өткен 
кеңес жазушыларының бүкілодақтық 2-съезіне 
дайындық кезінде тығыз шығармашылық байла- 
ныс жасаған. Кеңес бейбітшілікті қорғау коми- 
тетінде бірге қызмет етті. Екеуі 1961 ж. Үндістаңда 
өткен 3-халықаралық бейбітшілік сақтау конгресі 
жұмыстарына қатысты. Көп жылдар бір-бірімен хат 
жазысып тұрды. «Әуезов уйі» ғылыми-мәдени ор- 
талығының архивіңде П-дың бірнеше хаттары бар. 
Сол хаттардың бірінде Ә-тің шығармаларына, 
әсіресе «Абай жолы» роман-эпопеясына жоғары 
баға берген.

Д. Қонаев.
ПОЛКОВНИК АРАЛЫ, арал. Ертіс өзеніндегі 
кішігірім аралдардың бірі. Абай Семейге барған- 
да, дос-жарандарымен осы аралда серуендеп, 
әңгіме-дүкен құрып қайтады. Кейде осыңда жел- 
қайыққа мініп, Михайловпен сырласады. Демек 
бұл жер Абайдың сүйікті орнына айналған. Ә. 
«Абай жолы» романының «Асуда», «Түн-түнекте» 
тарауларыңда П. а-ын кеңінен суреттеген. 
ПОМЕРАНЦЕВ Юрий Борисович (1923ж. т.), орыс 
актері, режиссер. Қазақстанның халық артисі
(1961), ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреа
ты (1967). Көбінесе өткір мінезді рөддерді орын- 
дауға бейімділік танытты. Режиссер ретіңде дра- 
малық шығармалардың тартысын тереңірек ашуға, 
стилі мен көркемдік шындықты уштастыруға көп 
күш салады. 1967 ж. Алматыдағы орыс драма те- 
атрында қойылған Ә. пен Л. Соболевтің «Абай» 
трагедиясындағы Абай бейнесін сомдады. Мұнда 
ол ұлы ақынның ойшылдық, күрескерлік қырла- 
рына жіті көңіл аударып, қазақ пен орыс халқы- 
ның достығын бейнеледі.
ПОПОВ Василий Иванович (т.-ө. ж. б.), педагог. 
Семей қаласының муғалімдер семинариясында
Э-ке орыс Т ІЛ І мен әдебиетінен сабақ берген. 
Оқуды бітіргеннен кейін де болашақ ұлы жазушы- 
мен байланысып тұрған. Мұхаң басқарған Семей 
губкомының мәжілісіне қатысып отырған. Кейін 
дехат жазысып, байланысып турған. «Абай» рома
ны жарық көргенде, авторы оның бір данасын П- 
қа пошта арқылы салып жіберген. Ол «Мұхтардың 
сәлемдемесі» атты естелігіңце бұл жайларды ел- 
жірей еске алған («Қазақ әдебиеті», 1967, 30 қара- 
ша; «Біздің Мұхтар», 1976, 355-357-беттер). 
ПОРТРЕТ, 1) әдеби кейіпкердің сырт көрінісін, кес- 
кін-кейпін, бой-тұлғасын суреттеу. Кейіпкердің 
мінез-құлқын, бет-бейнесін неғурлым ашып көрсе- 
ту үшін портретті мүсіңцеуді зор мәні бар. Соңдық- 
тан мұны әр түрлі жағдайда, күрес-тартыс үстіңце 
баска адамдармен карым-қатынасы, іс-әрекеттері, 
істеген істері арқылы айқыңдайды. Ромаңда Қодар
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мен Қамқаның мәселесін шешу үшін жиналған ру- 
басылардың алдында сөйлеп отырған Құнанбай- 
дың бет-бейнесін аса көркем, шынай суреттелген- 
:«Ат жақты келген, ұзын, сопақ басының құлақтан 
жоғарғы жері қаз жумыртқасындай көрінеді, Он- 
сыз да ұзын, үлкен бетіне уп-узын боп, дөңгелей 
біткен сақалы қосылғанда, басы мен беті бір 
өңірдей. Соңда Құнанбайдың жалғыз сау көзі оның 
көтеріңкі жал-түмсығының сол иығына шығып алып, 
қалғымай, сақшыдай бағып, осы өңірді қалт етпей 
күзетіп тұрған сияқтанады. Жалғыз көзі шүңет емес, 
томпақша. Тесіле, сыздана қарайды. Кірпігін де 
сирек қағады». Бул сурет бүкіл тобықтыны аузына 
қаратып, селт еткізбей устап отырған «салғырттығы 
жоқ, сергек, қатал күзетші» Құнанбайдың шынайы 
бейнесін көз алдыңа елестетеді. Жазушы оның 
характерін бірден жайып көрсетпей, там-тұмдап, 
оқта-текте еске салып отырады. Құнанбай сөйлеп 
отырғаңда, оған ешкім тесіле қарамайды. Көздерін 
төмеңдете береді. Көптеген рубасылары оның ал
дында жасқаншақ, ал сыртынан қарадай үрке қор- 
кады. «Онда өктемдік те бар, әрі қолы ұзын, мал- 
ды, сөзге жүйрік, мінез бен іске да алғыр, бетті, 
қырыс. . .адам». Ол жаты түгіл жақынын да аямай- 
ды, каталдық жасайды, Реті келгенде, кедей бұқа- 
раға да шеңгенін аяусыз батырады («Қайтқанда»). 
2) Бейнелеу өнерінің жанры, фотосуретке де қаты- 
сы бар. П. адамның сыртқы бейне-пішінін берумен 
катар оның рухын болмысына, ішкі жан дуниесіне 
үңіледі. Ә-тің портретін жасауға казак бейнелеу 
өнерінің белгілі кылкалам шеберлері ат салысты. 
Сондай П-тердің таңдаулы үлгісі катарына С. 
Мәмбеевтің «М. Әуезов портреті» (1962) орын ала- 
ды. Жазу үстелінде терең ойға шомған ұлы жазу- 
шының келбетінен тың толкынын, жаңа шешім тап- 
кандай кыранша кадала караған алғырлығы, бай- 
салды сенімділігі аңғарылады.

Н. Акбай.
ПОТАНИН Григорий Николаевич (1835-1920), орыс 
ғалымы, фольклоршы. Сібір мен Орталык Азияға 
көп саяхат жасап, сонда туратын халыктардың гео- 
физикасы, этнографиясы, фольклоры мен эконо- 
микасы жөніцде аса кұнды мағлұматтар жинактай- 
ды, бірнешекітап шығарады. Мысалы, «Ортағасыр- 
дағы Европа эпосындағы шығыс такырыбы» деп 
аталатын еңбегінде казак ауыз әдебиеті туралы мол 
мәліметтер бар. Ә. «Ертөгілер» деген зерттеуінде 
П-ның казактың ертегілері мен аңыздарын жинап, 
орыс тілінде бастырып шьғарудағы кыруар еңбегін 
катты бағалаған. Ал «Қозы Көрпеш -  Баян сулу» деп 
аталатын ғылыми макаласында Потанин «Қозы 
Көрпеш -  Баян сұлу» жырын Батыс Еуропаның, 
орыстың, шьғыс едцерінің бірнеше халык дастан- 
дарымен салыстыра келіп: «Бұл -  жер жүзіндегі ең 
кымбат әдебиет мұраларына жататын шығарма» деп 
бағалаған, «Қозы Көрпеш Баян сұлу» жырына 
орыс зерттеушілерінің осыншалык зор еңбегі сіңген 
деп жазған. Жазушының өзі де П. жинаған ауыз 
әдебиеті үлгілерін еркін пайдаланған.
ПОЭЗИЯ, Ж а з у ш ы н ы ң  п о э з и я  т у р а л ы  
о й - п і к і р л е р і .  Ә. өзінің алғашкы шығармашы- 
лык каз-кадамын, жалпы казак каламгерлеріне 
тән мәнер-машығы сиякты өлең жазудан баста- 
ған. 1953 ж. жазған өз өмірбаянында: «Первые ли
тературные опыты я начал со стихов, которые не 
были опубликованы» деп мәлімдейді. Эрине, жа-
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зушы қаламынан туған «Айман -  Шолпан», «Қара- 
қыпшақ Қобыланды», «Абай» сияқты либретто, му- 
зыкалық драмаларында да, прозалық туындыла- 
рында да поэтикалық ой-толғам өрнектері молы- 
нан орын алатыны белгілі. Сондай-ақ ол өзінің өмір 
бойы үздіксіз жазған әдебиетке байланысты ма
кала, сын-зерттеу еңбектерінде осы жанрдың сыр- 
сипаты, ерекшелік өрнектері жайлы үнемі ой-пікір 
тужырымдарын айтып отырған. Ә. әдебиет жай
лы алғашқы 1918 ж. «Абай» журналында жарияла- 
ған «Абайдың өнері һәм қызметі» атты мақала- 
сында: «Абайдың хиялы шалымды, ойы терең, 
ақыл-білімінің әр тарауынан көкірегінде асыл қазы- 
наның көп» екенін, оның «өзге сипаттарының ішін- 
дегі ахыңцық сезімінің артық жетіктігі, дүниенің 
сыры мен жүрегінің жалғасып, ымдасып кететін», 
не нәрсенің болсын, жарастьғын, келісімін, сұлу- 
дың сулуын іздейтін ерекшелік қасиеттерін дәл 
танып, «өлеңшіліккеезгешенуркіргізіп», нешетүрлі 
өлшеу, көптеген жаңа түрлер тапқандығын өте жо- 
ғары бағалайды. «Абайдан соңғы акындар» атты 
келесі мақаласында автор қазақтағы қара тілді 
«өлеңшілдік» пен шын мәніндегі поэзияның ара 
жігін айкындап, өзінің теориялық ой-тұжырымын 
білдіреді: «Өлеңге қоятын шарт: еркін ой, шалық- 
таған терең хиял, нәзік, өткір сезім, қуйылған сулу 
сурет, кестелі, таза, қысқа, анық, дәлді нығызтіл... 
Һәркімнің журегінде бір жасырын сыр бар, жасы- 
рын тіл бар, жасырын куй бар. Ақынның ақындығы 
сол жасырын сырды тауып, жүректі тербетіп, қуан- 
тып, муңайтып, жасырын күйдің ішегін шертіп, 
һәрбір пернесіне тап басу. Ондай өлеңді оқьған- 
да оқушының шері қозғалып, ой-көзі журегіне үңі- 
летін бір эсер пайда болады» дейді. Жазушы 1927 
жылғы «Әдебиет тарихы» ғылыми-зерттеу еңбе- 
гінде зар заман ақындарының ерекшелік сипаты- 
на тоқталып, Асан Қайғыны жазба әдебиеттің басы 
деп бағалап, оның «алташ рет келешек заманның 
қубыжығын сезіп, туспалмен белгі беріп, болжам 
айтқанын» атап көрсетеді. Асан Қайғы сөздерінің 
бәрі терең ой, мағынасы тылсым жумбақ, «беті 
Шеілғай терістен, қиын қиядан, булт қушқан биік- 
тен, шыңырау түбінен шыққандай қиырдан жиыл- 
ған суреттер» болады. «Қулан жортпас қу тақыр, 
... қулыктан туған к,улаша», «қилы-қилы заман бо- 
лып, қарағай басын шортан шалғанда, ...улы-қызы 
орысқа бодан болғанда қайран ел, есіл журт не 
болады» деген сияқты ащы сурақ, ауыр жумбақты 
«сыртқы аламыштығына қарап жатсынбай, ішкі 
жумбақ мағынадағы түбірі бірлігін ойлап, соны 
уғыну керек» дейді. Бул еңбегінде автор; «Өлең 
сөздің міндеті елдің ақыл-ойын тәрбиелеу, білім 
үйрютіп, басшыпықету, ойтусіріп көзінашу, көңілін 
ояту. Сондықтан өмір ақиқатын теңіздей терең- 
нен толқытып әкеледі» деген сияқты теориялық 
тужырымын да келтіріп отырады. Ә. 1933 ж. 
М. Жолдыбайулы, Ә. Қоңыратбайулымен бірге
7-сыныпқа арнап жазған «XIX ғасыр мен XX ғасыр 
басындағы қазақ әдебиетінің оқу кітабында» жы- 
рау деген атауға алғаш рет айқын анықтама бере- 
ді; «Жыраудың ак.ын атаулыдан, жыршыдан бөлек 
өз жанры бар. Буның сөз улгісі, шығармасы -  тол- 
ғау. Жыраудың мақсаты, міндеті -  «не болса, сол, 
көңіл ашар, әлдене» дерлік сөзді айту емес, ол 
заман сыны, мезгіл, дәуір болжамын, тарихи оқи- 
ғаның мазмун бағасын сөз қылады». Бул оқулык,-

та автор сол кезеңдегі ақын-жыраулар поэзиясы- 
ның өзіндік ерекшеліктеріне теориялық көркемдік- 
эстетикалық талдаулар жасаған. Айталык, Махам- 
бет өлеңдерін сез еткенде, олар Буқар жыраудың 
толғауларындай алуаны мол курделі емес, бір-ақ 
түйінге арналып, бір ғана негізгі тақырыпқа қуры- 
лғандай болады дейді. «Бурынғы өлең-жырда әр 
жерден шаң беріп, басы қосылмай, бытырап жүре- 
тін суреттер мынада қатты жымдасып, екшеліп, 
бір бас, бір тас боп алады. . .» «Ереуіл атқа ер сал- 
май» өлеңін автор узақ бір ғана сейлем есепті, 
«неше алуан қатар жарысқан, жеке-жеке суреттер- 
дің байлауы ең аяққы жолда -  «ерлердің ісі бітер 
ме?» деген бір хайырыммен аяқтайды. Ауызша 
айтылған желдірме болғандықтан уйқасы кейде 
келіп, кейде келмейді. Бір жерінде қат-қабаттап 
кетіп, өзге бір жерінде шанжау-шанжау тусіп, ты- 
рағайлап отыратын уйқасты... қыздырма сөздің 
қуйылыс -  тасқыны билейді» деп, ақын өлеңдерін- 
дегі жиі кездесетін ассонанс, аллитерацияларды 
да өзіндік поэтикалық ерекшеліктері сипатында 
атап көрсетеді. «Қазақ әдебиеті» (1955, 11 қазан) 
газетінде жарияланған «Мәлік Ғабдуллинге жауап 
хатында» автор қазіргі қазақ поэзиясының жай- 
куйі, есу өрісі жайлы ой-пікірлерін ортаға салған. 
Мунда, алдымен, поэзияның барлык, шығармашы- 
лық ой мәдениетіміздің ішіндегі «ең күрескері, ең 
сергек сезімталы, ең қырағы көрегені» екенін, «әде- 
биетіміздіңулы саласы, ... кеңөрісті, еңмолмура- 
лы қадірлі жанры» ретінде әдебиетіміз бен мәде- 
ниетіміздің жаңадан түр тауып өсіп өркендеуіне 
жетекші жол салып отырған әсер-ықпалын жоға- 
ры бағалайды. Автор қазіргі ахындарымыздың өз 
тағдыр талайынан туған жырларымен поэзияға 
шыншыддықты, айқындықты алып келгенін, «өскен 
мәдениетімен, ізденгіш өнерімен, әр сипат нәрімен 
де, барымен де» өзіңдік үлгі өрнек тауып отырған- 
дарын ашып танытқандай. Олардың әрқайсысы- 
ның жеке ерекшелік сипаттарын, қол жеткен жетіс- 
тіктері мен кейбір кемшілік, олқылықтарын да атап 
көрсетеді. Ә. 1960 ж. 25 желтоқсанда ҚазМУ-дың 
әдебиет уйірмесінде өткен поэзия кешіне қаты- 
сып, узақ сез сөйлеген еді. «Жыл келгендей жаңа- 
лық сеземіз» деген атпен сол жь>ілы «Лениншіл жас» 
газетінде (1960, 28 желтоқсан) жариялаған осы 
сөзінде жазушы жастар поэзиясының аяқ алысы 
мен бағыт-бағдары жайлы кеңінен тоқталып, тео- 
риялық ой-пікірлерін ортаға салады. Сол кезеңде 
өздерінің алғашқы туындыларымен, тусау кесер 
жинақтарымен енді-енді керіне бастаған Т. Молда- 
ғалиев, Қ. Мырзгілиев, С. Жиенбаевт. б. жас ахын- 
дарымыздың жеке-жарым жыр жолдарында 
«журтшылық аузына тусе қоймаған талай оралым- 
дар, шеберліктер сезілетінін» айтып, әдебиетіміз- 
ге мәдениетті, оқыған ақындардың келе бастаға- 
нына куаныш білдіреді. Олардың қазақ әдебиетін- 
дегі дәстүрлерді ғана үйренумен шектеліп қалмай, 
айналасын көріп, шарлап, ізденіп, туртініп жүре- 
тіндігін, «бірқыдыру езіндік жаңалық тапқысы 
келеді, өзін езі танығысы келеді, өз өмірінің үлкен 
шындьғын» айтуға умтылады. «Жастардың «мені» 
біртурлі еліктіретін, суйсіндіретін, оқушыға бас 
игізетін соншалық шындық пен бетке ыстық демі 
сезіліп кеткендей көрінетін шыншылдық бар, поэ- 
зияға керек нәрсе -  осы шыншылдық» дейді. Жас 
ақындарымыздың қазіргі «газет, радио тіліндей» 
тақ-туқ шорқақ тілден арылып, нағыз поэтикалық 
тілді меңгере бастағанына, әрі «көпсөзділіктің 
азайғанына» да ризашылык, бейіл білдіріп, «өлеңнің



өлшеуі өзінің мөлшерімен қадірлі». «Ой болмаса, 
шығарма терең қасиетті болмайды... Образ бол- 
май, ойдың да қасиеті болмайды» деген тұжыры- 
мын айтады. Жазушы жоғарыда аталған басқа да 
мақала еңбектерінде көрнекті ақындарымыздың 
шьғармашыльғы, жеке шығармаларының жетістік, 
кемістіктері жайлы сөз еткенде жалпы поэзияның 
табиғаты, ерекшелік қыр-сыры туралы әрдайым 
өз ой-толғамдарын білдіріп отырған.

К. Сыздықов.
ПОЭМА (гректің -  туынды, шығару деген сөзінен 
шыққан), эпостық жанрдың бір түрі. Шығарушы- 
сы белгілі және курделі оқиғаға құрылған өлең- 
мен жазылған туынды, сондай-ақ кейбір проза- 
лык, шығармалар мен эпопеяларды жазылу тәсіліне 
қарап, «поэма» деп те атайды. Мысалы, Ә-тің 
«Абай жолы» роман-эпопеясын әдебиет сыншыла- 
ры «роман-поэма» (И. Брагинский) ретінде бағала- 
ды. Эпостық поэмалардың өзара байланысын ай- 
та келіп, Ә. «Қозы Көрпеш -  Баян сулу» жырында- 
ғы жоқтауды салыстыра келе: «Батырлық жыр мен 
эпостық дастанның туып-қалыптасуы жайындағы 
бұл ойды басқа халықтардың әдебиетіндегі мы- 
саддар анықтайтүседі. Мәселен: «Одиссеяда» Де- 
нодоктың Алкиной сарайында Одиссейдің ғайып 
болғанын, кайғылы халін баян еткен жыры эпопе- 
яның өзегін курған. «Шахнамада» әкесінің Рүстемді 
жоқтауы, «Игорь полкі туралы жырдағы» Ярослав- 
наның дастандағы оқиғаны қысқа түрде баяндай- 
тын жоқтауы, осындай» деп пікір түйеді (20 том- 
дық шығармалар жинағы, 1984, 17-том, 190-бет). 
«Әдебиет тарихы» монографиясында қазақтың 
эпикалык поэмаларын -  жырларын жан-жақты тал- 
дады, оларды кезең-кезеңге бөлді. Кейіпкерлері 
тарихи аңызға айналып кеткен эпостық поэмалар- 
ды -  «батырлар жыры», ал Кенесары сияқты дерек 
ізі өшпеген қаһармандар туралы дастандарды -  
«тарихи жыр» деп атады. Соның ішінде «Қобылан- 
дыны» -  ел қамын ойлаған «аға батырлар жыры», 
жеке басының мүддесін көздеген оқиғаларға 
курылған «Ер Сайынды» -  «кіші батырлар жыры» 
деп жекелей қарады. Қазақ әдебиетінің тарихын 
қазақ хандығымен, билер мен бектердің тұсын- 
дағы әдебиет және отарлау заманындағы зар за- 
ман әдебиеті деп екіге бөлді. Осы пікірлері үшін 
үлкен сынға ұшырап, «Әдебиет тарихы» моногра- 
фиясын кеңес өкіметі тусында жариялауға руқсат 
етілмеді. Ал «Казак халкының әпосы мен фолькло- 
ры» атты мақаласыңда: «Жыршы халық, ақын ха- 
лық есте жоқ, ескі замандардан бастап дарыған 
ақындық даналығын қапысыз жұмсап, өзінің ру- 
хын умьп'ылмас эпостық дастандарында, сан алу- 
ан түрлі жырларында бейнеледі» деп жазды.

Т. Журтбай.
«ПРАВДА», газет. Негізін 1912 ж. В. И. Ленин 
қалаған. 1912 ж. 5 мамырда шықты. Эдебиет пен 
мэдениет, енер, ғылымға қатысты мәселелер де 
қамтылды. А. Толстой, М. Шолохов, А. Фадеев, 
Н, Тихонов, Л. Леонов, О. Гончар, Жамбылдың 
сөздерімен катар Ә-тің де кептеген публицистика- 
лык еңбектері осы газетте жарык керді. Ә. алғаш 
рет бұл газетте «Пушкин жене Қеңестік Шығыс- 
тың туыскан әдебиеттері» деген макаласымен кө- 
рінді (1949, 5 маусым). Содан кейін «Бейбітшілік 
пен достыктың туы астында» (1951, 5 кыркуйек), 
«Қазакстандағы жаңа көктем» (1955, 30 сәуір), «Гул 
бакшада» (1958, 12 желтоксан), «Біздің әдебиеті- 
міздің туыскандығы» (1959, 8 мамыр), «Тірі аңыз» 
(1959, 6 караша) т. б. макалалары жарияланса.
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оның өзі туралы А. Фадеев, Н. Тихонов, К. Симо
нов, К. Зелинский, П. Скосырев, 3. Кедрина,
В. Кожевников, О. Форш, С. Щипачев, Р. Гамза
тов, Ш. Айтматовтардың жазғаңдары басылды.

Т. Әкім.
ПРОЗА, Ж а з у ш ы  Н Ы Ң  п р о з а л ы к  ш ы ғ а р -  
м а л а р ы, Ә. өзінің әдеби-шығармашылык 
кызметінің алғашкы кадамдарынан бастап казак 
әдебиетінің проза жанрын дамытуға, оның идея- 
лык-эстетикалык деңгейін жоғары көтеріп, хал- 
кының рухани казынасын молайтуға сүбелі үлес 
косты. 20-жылдардың бас кезінде көркем кара 
сөздің шағын көлемді түрлерін өндірте жазды. Со- 
лардың ішіндегі алғашкы көрнекті шығармасы 
«Қорғансыздың куні» (1921) атты әңгімесі болатын. 
Келемі шағын болғанмен, көркемдік жағынан үл- 
кен жаңалык әкелген бул туынды жазушының өз 
шьғармашылығы үшін де, жалпы ұлттык проза үшін 
де өте маңызды болды. Мұнда ескі ауылдың емі- 
рінен алынған ауыр шындык, адамның жаны түр- 
шігерлік сұмдыкты окиға суреттеледі. Қайғылы 
окиғаны баян еткенде, кешелі керкем шығарма 
жолында алғаш рет кадам баскан жас каламгер 
шынайы суреткер шеберліктің айкын нышандарын 
танытады. Алдымен осы әңгімеге катынасушы 
кейіпкер бейнелері окиға өрісіндегі өз орындары- 
на карай бірде сөздерімен, бірде іс-кимылдары- 
мен мейлінше шынайы бедерленіп көрінеді. Әсіре- 
се картайып келген шағында ауыр кайғының калың 
касіретіне камалған кария кемпірдің өткен-кеткен- 
ді, казіргі кара түнек тіршілікті сабырлы, естияр- 
лыкпен баяндаған әңгімесі, ері мен еркек баласы- 
нан катар айрылып, оның үстіне екі көзі сукараңғы 
ғаріп әйелдің мүлгіген үнсіздігі мен әлдекандай 
бір үрей төндірген болашағына үрке карағандай 
жас өрім кыздың жаутаңдаған мөлдір көздері -  
міне, осылардың барлығы, сөз жок, сол кездің 
өзінде-ак кауымның аяныш сезімі мен ыстык 
ыкыласын катар тудырып, шығарманы да, оның 
авторын да калың кепшілікке бірден танымал ет- 
кен-ді. Сол жоғары баға кейінгі жылдары да оку- 
шы санасында берік орнығып калды. Оған казак- 
тын атакты жазушысы С, Мұкановтың мына сөз- 
дері дәлел: «1921 жылы жазылған «Қорғансыздың 
күні» атты алғашкы әңгімесімен Мұхтар шын 
мағынасындағы европалык прозаның дәрежесіне 
көтерілді» (С. Муканов. Көрнекті жазушы / /  
М. О. Әуезов. Алпыс жылдығына арналған мака- 
лаларжинағы, А., 1959, 13-бет). Жемісті шығарма- 
шылык жолға біржола бет түзеген жазушы осы 
аяк алысымен аз жылдардың ішінде тағы бір 
түйдек көркем әңгімелер туғызды. Булардың кай- 
кайсысы да өз заманының ащы шындығын әй- 
гілейтін кым-куыт кайшылыктар мен кактығыстар 
аясындағы карапайым адамдардың тағдырын 
бейнелеуге арналған. Бұл әсіресе «Жетім», «Ба- 
рымта», «Жуандык» атты әңгімелерден айкын та- 
нылады. Әке-шешеден ерте айырылып, катыгез 
туыстарының колындағы корлықты тіршілікке 
көнбей, жазыксыз соккыға жығылып өлген Қасым, 
сүймеген күйеуі Жакыпка көнбегені үшін таяк жеп, 
касіретті дерттен каза тапкан Ғазиза, әлеуметтік 
сезімі мен азаматтык санасы оянбай, рушылдык 
намыстың сойылын соғамын деп жүріп, бірін-бірі 
аяусыз кұрбандыкка ушыраткан Қонакай мен Қал- 
бакай сиякты жылкышы жалшылар тағдыр осы-



506 ПРОЗА

ның айғағы. «Оцыган аэамат», «Кінәмшіл бойжет- 
кен» атты шығармаларда жаңа заманның ағымы- 
на ілігіп, оқу-білімге, мәдениетке тартылдым де
ген кейбір жастардың дуниеқоңыздық, мораль- 
дык. азғындық жолына түскен келеңсіздіктері 
әшкереленеді. Осы тақырыптас «Ескілік көлеңке- 
сінде», «Үйлену», «Сөніп-жану» сияқты әңгімелер- 
дегі автор позициясында ашық жазғырудан гөрі 
жымысқы әжуа, жумсак юмор нышаны айқын бай- 
қалады. Ә. қаламынан осы кезеңде туған үлкенді- 
кішілі әңгімелер ішінде өзінше бір тебе болып, 
жеке-дара ерекшеленетіні -  әйгілі «Қаралы сүлу». 
Мұнда жазушы адам психологиясына тереңдей 
уңгіп, тайталас шарпысқа тускен екі ұдай сезімнің, 
адам табиғатының биологиялық талабы мен ақыл- 
сана тоқтамы, жас дененің асау нәпсі тілегі мен 
басалқы намыс тежеуі арасыңцағы ғаламат арпа- 
лыстың ғажайып көрінісін береді. Сүйген жары- 
нан ерте айрылып, узақ жылдар бойы жесір отыр- 
ған жас әйелдің осы арпалыстағы табиғи талап- 
тасқынына еріксіз бой алдыржан бір сәтін жазушы 
суңғыла сезімталдықпен шебер жеткізеді. Соны- 
мен бірге бұл әңгімеде болашақ ұлы суреткердің 
осынау күрделі тақырыпты әр заманда әр турлі 
жолмен шешкен дүниежүзілік әдебиеттің көрнекті 
екілдерімен шығармашылық жарысқа түскендей 
талабы да аңғарылады. Мәселен, «Қаралы сұлу- 
ды» оқып отырғанда, бұдан көп бұрын жазылған 
француз жазушысы Дени Дидроның «Монахиня», 
орыс хлассигі Лев Толстойдың «Сергий әкей» атты 
шығармалары еске түседі. Бірақ Ә-тегі атақтыла- 
рға еліктеу емес, сюжеттік уқсастықты ұлттық то- 
пырақта өзінше өрбіткен өнер бәсекесі іспетті бо
лып шыққан. Осы сияқты, «Көксерек» повесіндегі 
қазақ әдебиетіңде Әуезов ашқан тың үрдіс -  адам 
болмысы мен түз тағысы арасындағы ымыраға 
келмейтін алшақтықты суреттеуде де дүниежүзілік 
көркемдік тәжірибесімен белгілі бір ундестікті 
байқау киын емес. Атап айтқанда, бул -  Джек Лон- 
донның «Ақ азуын» ойға оралтатын үрдіс үндестігі. 
Жас жазушының абыройына қарай, бул жолы да 
керкемдік шешім жалаң еліктеу болмай, нағыз 
қазақы ортада, улттык. психология мен улттық ха- 
рактерлердің табиғи тутастығы негізінде, солар- 
мен тамырлас типтік жағдайларда жүзеге асыры- 
лады. Бул мысалдар сол кездегі жас жазушының 
болашактағы кең арналы шығармашылық айды- 
нынан лықсып көрінген тегеурінді дарын толқын- 
дарының легіңдей елес береді. Осы кезеңде «Қор- 
ғансыздың күнінен» басталған Ә-тің көркем проза 
саласындағы тәжірибелі 20-жылдардың аяғына 
таман суйекті туындыларға, жоғарыда айтылған 
«Көксерек», «Қараш-Қарашоқиғасы», «Қилызаман» 
сияқты көлемді повестерге уласты. Соңғы аталғ- 
ан екі шығарманың екеуі де тарихи оқиғаға негіз- 
деліп, нақты болтан адамдардың өмір жолынан 
алынған туындылар болатын. Муның өзі жазушы- 
ның алғашқы әңгімелеріндегі кейбір романтика- 
лык сарындардан шынайы тіршілік болмысына 
карай ойыскан кең тынысты реалистік бағыттың 
жемісті бастамалары еді.
Керкемдік кайнауы будан да гері жетілдірліп, окиға 
желісі күрделіленіп, шиеленісе тускен екінші по
весть -  «Қилы заман». Муңдағы тартыс «Қараш- 
Қараштағыдай» жеке адамның әлеуметтік теңсіз- 
дікке карсы наразылығы төңірегіңде көрсетілмей-

ді, калың халык букарасының патшалык отаршыл- 
дыкка карсы уйымдаскан карулы кетерілісі аясын- 
да өрістетіледі. Сол улы дүбірдің басында Жәмең- 
ке карт, Үзак батыр, кажырлы азамат Серікбай 
сынды адамдар болды. Муның сюжеттік желісі 
Жетісу казактарының 16-жылғы июнь жарлығына 
карсы карулы көтерілісі. Накты тарихи окиға. Пат- 
ша укіметінің ғасырлар бойғы отарлау саясатына 
карсы каны кайнап, ыза-кегі кордаланып келген 
халыктың казак жастарын майданда окоп казды- 
ратын кара жумыска шакыру туріндегі патша 
әкімш ілігін ің кемсіту шарасын желеу кылып, 
үкіметтің карулы әскеріне карсы жанкештілік 
кактығысы кең келемдегі улт-азаттык козғалыс 
дәрежесінде көрсетіледі. Бул шығармаларда жа- 
зушының суреткерлік шеберлігі жаңа бір кырла- 
рынан көрініп, авторды каламы төселген карымды 
суреткер ретінде танытты. Үлкен өкінішке карай, 
Ә-тің 20-жылдардағы жемісті шығармашылык 
еңбегі, оның жас казак прозасын калыптастырып, 
шеберлік биігіне кетерудегі рөлі кезінде әділ ба- 
ғасын ала алмай, идеологиялык өктемдіктің сы- 
ңаржак сынына ілікті де, біркатар туындылары, 
оның ішіңде соңғы екі повесі де узак жылдар әде- 
би айналымнан шығып калды. Сөйтіп улттык 
керкем сез тарихыңда теріс бағалаңцы.
Әрине, үстемдік идеологиясының ызғарлы лебінен 
корытыңды жасамаска болмайтын еді. «Ескі кате- 
лерімнен арылдым» деп журтшылык алдында сөз 
бергеннен кейін Ә. 30-жылдары шын мәнінде де 
кеңестік келеге мойын бурып, жаңа заман тала- 
бына сай туыңдылар бере бастады. Прозаның усак 
жанрында «Үш күн», «Білекке-білек», «Іздер», «Қум 
мен аск,ар», «Шатқалаң», «Буркітші», «Асыл нә- 
сілдер», «Қасеннің кубылыстары» сиякты көркем 
шығармалар туғызды. Бул әңгіме, повестердің сю- 
жеттік желісіңде, кейіпкерлердің іс-кимылында са- 
ясат талабынан туған кейбір жасаңдылык орын ал- 
ғанымен, жалпы көркемдік курылысында, сурет- 
теу шеберлігіңде, тіл кунарында жазушының өзіне 
тән калам таңбасы айкын көрініс беріп отырды. 
Ескі казак ауылының орнында ірге кетерген жаңа 
ужымшар, кеңшар адамдарының іс-әрекеттеріңде, 
ойлау жүйелерінде белгілі бір схеманың әсері бай- 
кала тура, олардың бедерлі, бейнелі сөздері мен 
уткырдиалогтарыңдат. б, сөздік сипаттамаларын- 
да шебер жазушының өрнекті айшыктары анык 
байкалады. Әсіресе сол тустағы еңбек адамда- 
рының өмірінде жадағай-жалаң ураншылдыктан 
гөрі, өздерінің табиғи бітімінен туған бауырластык, 
ортак муддеге бағындырылған ужымшыл бірлік, 
жаңа өмірдің лебінен ескен ішкі жан дүниесінің 
жаңару, тазару рухыт. б. соны нышандары Ә. кала- 
мының канык бояуларымен әрлене, әсерлене 
тускендігін көреміз. Сол жолда улттык характердің 
нәрлі нышандарын жинактау аркылы бедерлі, жаңа 
адам бейнелері де көрініс берген. Солардың 
біркатарына «Буркітшідегі» Бекбол, «Білекке 
білектегі» Макпал, Айша, «Шаткалаңдағы» Самат, 
«Іздердегі» Қулжатай мен Несіпбай т. б. кейіпкер- 
лерді жаткызуға болар еді. Сонымен бірге сол 
замаңдағы тапшыддык, саяси кырағылык уранда- 
рынан туыңдаған күдікшілдік, ел ішінен жау іздеген 
даурыкпалык әсерінен окиға желісінде жалған как- 
тығыска, жасанды каскунемдікке бой алдырған 
кемшіліктер де орын алды. Муңдай урдіс әсіресе 
«Қасеннің кубылыстары» атты узак әңгімеде ай
кын көрінді. Шығарманың басты кейіпкерін жаңа 
курылыстың кубыжығы ретіндегі «усак буржуазия-



лық ұлтшыдцықтың» сарқыншақ өкілі етіп көрсету 
идеясына сәйкес, негізгі оқиға арқауы бір адам- 
ның басына әр турлі жағымсыз мінез-қылықтар- 
ды таңу арқылы өрістетілген. Абырой болғанда, 
автор кейіпкер төңірегіне өз тілегінен тыс қурылғ- 
ан шытырманнан шығар жолды терең психологизм, 
қисынды психологиялық дәлелдемелер арқылы 
тауып отырады. Осыған орай, айтылуға тиісті тағы 
бір өкінішті жәйт: сол кездегі әдеби сында жазу- 
шының жаңа тақырыпк.а жазьілған шығармалары- 
ның артықшылығы ретінде жасанды схемалар 
аталды да, олардың шынайы көркемдік ерекшелік- 
тері назардан тыс қалып қойды. Бірақ қалай де- 
генмен де, жазушының 20 жыл бойы тынымсыз 
ізденіспен өткен мол тәжірибесі оны улкен белес- 
ке, шығармашылық ерліктің биік асуына алып 
шықты. Соның алғашқы жемісіндей, 1942 ж. атақ- 
ты «Абай жолы» тетралогиясының, соған кіретін 
«Абай» атты романының 1-кітабы жарық көрді. 
Араға 5 жыл салып, 2-кітабы баспадан шықты. 
Соңғы екі кітабының біріншісі «Ақын аға» деген 
атпен 1950 ж. және белгілі себептермен бірсыпыра 
өзгеріске түскен екінші нұсқасы «Абай жолы» де
ген атпен 1952ж., ал оның 2-кітабы 1956ж, жария- 
ланды. Сөйтіп қазақ халқының ұлы ақыны, даньрш- 
пан ойшыл-кемеңгері Абайдың өмір жолы жайын- 
дағы 15 жыл бойы терең тебіреністер мен толқын- 
ды толғаныстар нәтижесінде улттық әдебиеттің 
арнасын кеңейтіп, көкжиегін көтерген, халқымыз- 
дың атақ-абыройын дүние жүзіне асырған ұлы шы- 
ғарма дүниеге келді. Ол санаулы жылдардың 
ішінде дүние жүзінің көптеген тілдеріне аудары- 
лып, данышпан қазақ ақыны мен дарынды жазу- 
шыны айдай әлемге танымал етті. Ә. эпопеясы 
қазақ халқының ұлы перзенті -  Абайдың емірі мен 
шығармашылық жолын асқан шеберлікпен сурет- 
теу арқылы сол халықтың өте күрделі кезендегі 
тарихи тағдырын көрсетті. «Абай жолы» қазақтың 
дана да дарынды перзентінің өмірі арқылы сол 
қазақ тарихының басты тұлғасы екенін әлемге 
әйгілеген осындай тұтас бір құбылыс болып шық- 
ты. Ә. бул эпопеясымен де шектелмей, соған жа- 
лғастыра тағы да үш томдық трилогия жазып, ха- 
лқының тұтас бір ғасырлық тағдырын суреттемекші 
еді. Бірақ ол арманына жете алмады. Соның бас- 
тапқы бір томының алғашқы нобайы ғана қағаз 
бетіне түсірілген. Ол өзінен кейін «Өскен өркен»
деген атпен жарық көрді. ^  ,,

Ж. Ысмагүлов.

ПРОЛОГ, шығарманың кіріспесі. Көркем шығар- 
маның идеясы мен желісі, құрылымның негізгі са- 
рыны ашылатын бөлімі. Кейде негізгі желіге дейінгі 
оқиғалар баяндалады. Ә. «Еңлік -  Кебек», «Кара
гез» пьесаларының алғашқы басылымдарыңда бе- 
ташармен (пролог) бастады. «Еңлік -  Кебекте»: «Зор 
кеуделі оқьған болсаң, сен де осы мінезден арыл- 
ған жоқсың. Атаңның ескі жолында сен де журсің. 
Әлі де оқушы қара қазақ болсаң, ойлан. Өзіңді- 
өзің сына. Сен де осы аурумен ауырып журсің. Ту- 
ысқан бауыр, туған ел! Ойлансаң, осыған ойлан, 
сынасаң, осыны сына. Аддымен көзіңнің құйрығы- 
мен ӨЗ ішіңе үңіліп өт» деп, адда болар жағдаяттан 
емеурін таньп"ады («Еңлік -  Кебек», Орынбор, 1922).

Т. Әкім.
ПРОМЕТЕЙ (грекше: сәуегей), ежелгі грек мифо- 
логиясында аса қайратты, адамға бақыт әперуші 
алып батыр. Аңыз бойынша, ол Зевс құдайлары- 
нан от ұрлап, адамдарға апарып бергені үшін ая- 
усыз жазаға ушырайды. Зевс оны жартасқа бұғау-
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лап, қыран бүркітке күн сайын бауырын шоқыта- 
ды. Бірақ адамдарға жақсылық жасағаны үшін ба
тыр бәріне де төзеді. Оның аты аңызға, өзі әдеби 
қаһарманға айналады. Сөйтіп П. адамгершілік пен 
ерліктің үлгісі болып қадцы. Ә. «СССР халыктары 
әдебиеттерінің өркөндеуі» атты еңбегінде көркем 
шығармадағы кейіпкер жайында ой толғай келіп: 
«Халықтар эпосы тудырған алып бейнелерді еске 
алсақ, олардың көпшілігінұлы тартыс, зор қасиетті 
сезімдері қатты көтеріп, өсіре түскенін байқай- 
мыз. Көп үшін, халкы, Отан үшін алысам деген 
әділ армандары оларға алып қуатыңцай куат, қай- 
рат бітіріп отырған. Адамзат нәсіліне от әкеп бер- 
гені үшін Прометей қудайлардың өзімен жаула- 
сып, соларға қарсы қарысып, алысқан еді» деп, 
қалам қайраткерлерін шынайы шығармалар жа- 
зуға шақырған (20 томдық шығармалар жинағы,
А., 1985, 19-том. 432-бет).

Ж. Қасымбаев.

«ПРОСТОР», журнал. Қазақстанда орыс тілінде 
шьғатын әдеби-көркем, қоғамдық-саяси басылым. 
Қазақстан Жазушылар одағының журналы. 1933 
жылдан шыға бастады. Негізінен көркем шы- 
ғармалар, поэзия, әдеби сын мен публицистика- 
лар жарияланады. Әр жыдцары «Литературный Ка
захстан» (1933-1939), «Литература и искусство Ка
захстана» (1939-41), «Советский Казахстан» (1945-
1959) деп аталды. 1960 жылдан бастап осы атаумен 
шығады. Басылым қазақ әдебиеті мен мәдениетін 
орыс ТІЛДІ оқырмаңцарға жеткізу мен насихаттауға 
улкен үлес қосты. Соның ішінде Ә-тің көркем шы- 
ғармалары мен әдеби зерттеулерін, мақалаларын 
үзбей жариялап отырды, жазушының шығармашы- 
лық жолы мен шеберлігі жөнінде де тұрақты пікір 
білдірді. Ә-тің «Қасеннің құбылыстары» (1934 және 
1970, №1), «Іздер» (1935, №1), «Қараш-Қараш 
оқиғасы» (1935, №5), «Кім кінәлі» (1937, №1), 
«Буркітші» (1937, N9 11-12), «Татьянаның қырдағы 
ән/» (1937, №2-3, N«6), ««Абай» романының «Қайт- 
қаңца» (1939, №5), «Қарсанща» (1939, N«7), «Қапас- 
та» (1939, N98) атты бөлімдері, «Түнгі сарын» (1935, 
N93-4), «Шекарада» (1938, №10), «Әйелжолы» (1967, 
N912), «Кум/йенасқар» (1977, №12), «Барымта» (1961, 
N98), «Сыбанның моласында» (1963, N91) атты көркем 
шығармалары жарияланды, Сонымен қатар 1934- 
1961 ж. Абайдың өмірі мен жазушылық қызметі 
жөнінде 10-нан аса мақаласы жарық көрді. Журнал 
Ә. туралы 20 шақты ғылыми мақала басты.

Т. Журтбай.
ПРОТОТИП, т ү п т ұ л ғ а ,  әдеби бейнеге негіз 
болған өмірдегі адам, яғни өмірде бар түптулға. 
Суреткер шығармасы, оның кейіпкерлері өмірден 
алынып, көрген-білген, сезген-түйгендерімен уш- 
тасып сабақтаса береді, көркем өнерге тән 
принциппен типтендіріледі, жинақтау принциптерін 
устанады. Бул ретте Ә-тің шығармаларында 
мундай ерекшеліктер көп. Ертеде жазған «Қор- 
ғансыздың күні», «Сөніп-жану», «Кім кінәлі», «Оқы- 
ған азамат» т. б. әңгімелерінің прототиптерінен 
бастап, «Абай жолы» эпопеясының кейіпкерлері 
де өмірдегі адамдарға негізделді, ондағы кейіп- 
керлердің көпш ілігінің дерлік прототип! бар. 
30-40-жылдардағы шығармаларынан да талай мы- 
садцар келтіруге болады. Жазушы «Өскен өркенді» 
жазу барысында да өзінеуйреншікті әдіс-тәсілдер- 
ден алыстап кете алған жоқ. Осындағы негізгі қа-
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һармандарының барлығының дерлік өмірдегі қыз- 
мет, іс-әрекеттерімен бірге суреттеліп, тек аты- 
жөндері ғана өзгертілген.

т. Әкім.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ, Ж а з у -
ш ы н ы ң  п с и х о л о г и я  і л і м і  т у р а л ы  о й - 
ni x  і р л е р і. Ә. 20-жыддары жазған еңбектеріңде, 
ғылыми-публицистикалық шығармаларында {«Ғы- 
ль№л», «Мәдениет һәм улт», «Оку ісі» т, б.) филосо
фия мен психология ғылымдарына оралып отыра- 
ды. Оның психология мәселесіне қатысты айтқ- 
андары, әдебиет, мәдениет, енер, білім, ағарту, 
мектеп мәселелері туралы жазған шығармалары- 
мен тамаша тоқайласып жатады. Буларда адам- 
ның әр алуан көңіл күйлері, эмоция, сезім, ерік- 
ж ігер ерекшеліктері, шығармашылық әрекет 
устіндегі каламгер шабыты, тәлімгерлік қасиеті, 
қазақтың улттық психологиясы әр қырынан сөз 
болады. Мәселен, ел шабыт (бул -  психология- 
лык категория) тек енер өкілдеріне ғана тән қаси- 
ет емес, кез келген мамаңцық иесіңде кездесетін 
ерекше психологиялық күй дейді. Бірак мұның өзі 
жазушы мен ақын ушін аса қажетті сипат. Мұндай 
жағдай творчество адамында, біріншіден, бой- 
дағы күш-қуаттың зор өрлеуімен, екіншіден, көңіл 
күйдің шарықтап тасуымен сипатталады. «Жазу
шы қаламынан туатын асыл бұйым, -  дейді Әуезов, 
-  суреткердің өзінің жанынан терең алған күйлер- 
ден туады». Бул үшін автор айтқандай, «алаңсыз 
көңіл», «ақындық сезім», «ұзақ пісу», «бір жазға- 
нын қайта-кайта жаза беру», «езін-өзі сынай қарай 
беру» т. б. осы секілді көңіл күйлері шебер жазу
шы мен майталман ақынға ауадай қажет. Жазушы 
қаламынан туған әрбір туынды -  зергердің қолы- 
нан шыққан асыл буйымдай шығармашылық ша- 
бьп' куйінің нәтижесі. Шабыт күйі, салтанат құржан 
шығарма ғана жұртты өзіне баурай алады. Шабыт 
жоқ жерде әлсіз, суреңсіз жасық шығарма туаты- 
ны хақ. Қаламгер өмірден алған түрлі әсерін, ай- 
талық, табиғат сұлулығын, ән мен күйдің жүрек 
қылын тербететін әсемділігін, қуанышты не қайғ- 
ылы жағдайдан туған әсерін аса керкемдікпен 
бере алса, шығарманың өз оқырманын тез баурап 
алатыңдығында сез жоқ. Әрине, ақын, жазушы ай- 
наласындағының бәрін бірдей қабылдай бермей- 
ді, оларды ми мен журек елегінен қайта-қайта 
өткізіп, өзіне корытып, өзіндік дүние етіп алады. 
«Тегінде, -  деп жазды ол, -  зор дарынды, ойшыл, 
білімді, алғыр адамдардың ой-сезімі, санасы, 
барлық интеллект сипаттары бір-ақ ғана іргеден 
туады, бір ғана арнадан тарайды деп түсінбеймін, 
өзімізге мәлім суйікті ұлы жандардың қай-қайсы- 
сын алсақ та сезім саласын, ой дүниесін қалыпта- 
ған негіздер бір жақты болмайды» (20 томдық 
шь>іғармалар жинағы, 18-том, А., 1985, 207-бет). 
Оның пікірінше, өнер адамдарының ойды жи- 
нақтай, синтездей any әрекеті де күшті дамыған 
болу керек. Олар езінің сезім мүшелеріне эсер 
еткен түрлі құбылыстарды, не бір-біріне қарама- 
карсы түрған объектілерді тәптіштеп сұрыптайды 
да, жекелеген бейнелердің (образдардың) штрих, 
детальдарын бөлшектеп, ажыратып, бұдан түтас, 
жаңадан бір образ курастырады. Осындай жол- 
мен жасалған көркем шьғарма ғана адамның жан 
дуниесіне енеді де, оның ақыл-ойы мен сезім дү- 
ниесін билейтін болады. Мәселен, өзі сомдаған

улы Абай бейнесі -  журт армандаған, бар жаксы- 
дан қорытылған асылдың асылы, оның бетіне 
шыккан нәрі, типтік бейненің сом алтындай сы- 
ғындысы. Үлы жазушының этнопсихология, улттык 
мінез туралы айтқан түйін-тужырымдары да ғылы- 
милығымен көзге түседі. Ғалым әр этностан, не 
улттың өзіне тән мінез-қулқы, темперамент!, тал- 
ғам-тусінігі, әдет-ғурпы, салт-санасы болатынды- 
ғын әркез ескеріп отырған. Ол сондай-ак бул ай- 
тылғандардың біршама турақты да, турлаулы бола- 
тындығын, топтық сананың улттық бояуларға 
қануы қажеттігін айтқан. Автор халықтың ғасыр- 
лар бойы дамып, қалыптасқан ортак рухани 
тіршіліктері (фольклор, тіл, дін, өнер, дәстүр, салт- 
сана, әдет-ғурып т. б.) улт психологиясының ерек- 
шеліктерін танып-білдіретін басты өлшемдер 
дейді. Ол казак арасына кең тараған ақынның 
ерекше типі туралы мәселе кетереді. Бул жерде 
«Қазак халкының, -  деп жазды Мухтар Әуезов, -  
акындык кабілет-дарыны емірде ақынның ерекше 
типін туғызады». Оның акынның «ерекше типі», деп 
отырғаны -  казак өнерінің тарландары -  айтыс 
акындары. Автор булардың өлең-жырды бірден, 
табан астында жанынан шығара салуын, суырып 
салма кабілеттілігін, киыннан киыстырудағы хас 
шеберлігін, тіл байлығының молдығымен курас- 
тыру шеберлігі казак халкының улттық психоло- 
гиясының басты ерекшеліктерінің бірі екендігін 
айтады. Ол халкымыздың «естірту», «жоктау», 
«көңіл айту», «бет ашар», т. б. турмыс-салтка бай- 
ланысты туындаған өлең-жырларынан да дала 
турғыңдарының кескін-келбеті тамаша керінетінді- 
гін, әйтсе де осы ерекшеліктерін коғамдык про
гресс барысында біртіндеп езгеріске түсіп, жаңа 
мазмунға көшіп отырғандығын да еске салады. 
«... заттык тәрбиелік халықтық жағдайлар, орта- 
лар езгерумен катарласа, ілесе адамның өз психи- 
касы... мумкіндігінше баска сапаға ауысып, өзге- 
ре береді... улттық ерекшелікті удайы бір қалыпта 
туратын, айнымайтын куй деп карауға болмайды. 
Оның көп жайларын удайы қозғалыс, өзгерісте 
болатын диалектикалык, прогресс деп тануымыз 
керек» (20 томдык шығармалар жинағы, 19-том, 
А., 1985, 44-бет). Кемеңгер жазушының мол мура- 
сында осы айтылғандармен катар адам жанының 
асыл касиеттерін талдап керсеткен саликалы ғылы- 
ми пікірлері аз емес. Психология ғылымы сала- 
сында арнаулы еңбек жазбаса да, оны казактан 
шыккан жаңа типтегі психологтардың бірегейі деп 
айтуға толык хукымыз бар.

К- Жарыібаев.
ПУБЛИЦИСТИКА, к е с е м с ө з ,  әдеби жанр. 
Өмірдің әлеуметтік, экономикалык, өндірістік, ша- 
руашылык, әдеби, мәдени, ғылыми, рухани кубы- 
лыстары, баска толып жаткан өмірлік фактілерді 
бейнелейді. Қаламгер коғамдағы өзекті, аса мән- 
ді, жанды мәселелерді толғайды; публицистика- 
лык ойларын, саяси-әлеуметтік таным, кезкарас- 
тарын көркем проза аркылы да жеткізеді, кайсы- 
сы болса да көрсетері -  сырлы сурет, оның аркауы 
-  шындык, объектісі -  өмір, предмет! -  адам бо
лады. Ә. алғашкы публицистикалық еңбектерімен 
«Сарыарка», «Қазак т!л!», «Жас азамат» газеттері 
мен «Абай», «Шолпан», «Таң», «Сана» журналда- 
рында көрінді. Осы газет-журналдардағы публи- 
цистикасында («Мәдениетке кай кәсіп жуык», 
«Қазак кашан жетілед!», «Мәдениет һәм улт», «Өл!п 
таусылу кауп!», «Япония», «Қазірг! казак куй!») 
өнер-б!л!мд!, ғылымды, оқу ісін, егіншілік пен оты-



рықшыльіқты сөз етсе, 30-40-жылдары «Баймү- 
хаметұлы жолдас», «Ол күнгі Алматы», «Мәдениетті 
Қазақстан», «Әр тынысың «Отан» дейтін күн бүгін», 
«Ерлік -  еддің сыны», «Халықтың ғасырлық жыры» 
сияқты еңбектерінде республиканың тыныс- 
тіршілігінен ойлар толғады. Бүл саладан ол өмірінің 
соңына дейін қол үзген жоқ, оны шығармашылы- 
ғының өзекті бір тармағына айналдырды.

Ш. Ыбыраев.
ПУШКИН Александр Сергеевич (1799-1837), орыс 
ақыны, жаңа орыс әдебиетінің негізін салушы. 
Негізгі шығармалары: «Руслан мен Людмила» 
(1817), «Кавказ түтқыны» (1821), «Цыгандар» (1824), 
«Борис Годунов» (1825), «Евгений Онегин» (1826), 
«Дубровский» (1832), «Мыс салт атты» (1833), «Ка
питан ҚЫЗЫ» (1835) т. б. Абайдың аударуындағы 
«Татьянаның хаты» қазақ даласына ән болып тара- 
ды. Эуезов зерттеулеріңде, «Абай жолы» эпопея- 
сында үлы орыс жазушысына зор көңіл аударған. 
Ол туралы «XIX гасыр мен XX гасыр басындагы 
казак әдебиетінің оку кітабы» (1933), «Эдебиет 
хрестоматиясы» (1938), «Пушкинді казакшаға ауда- 
ру тәжірибелері туралы» (1936), «Евгений Онептнің» 
қазакшасы туралы» (1938) макалаларын, акынның 
кайтыс болуының 100 жылдығы карсаңында «Та- 
тьянаның қырдағы әні» атты көркем әңгімесін жаз- 
ды (1937). Ал «Абай (Ибраһим) Қүнанбайүлы (1845- 
1904)» деген монографиясында Мухаң П-нің шы- 
ғармалары, әсіресе Абай аударған туындылары 
туралы көптеген саликалы пікірлер айткан.

Т. Турғанбаев.
«ПУШКИН А. С. (1799-1837)», жазушының мака- 
ласы. «XIX гасыр мен XX ғасырдың басындагы казак 
әдебиетінің оку кітабы. 7-сыныпка арналган» (1933), 
орта, орталау мектегттің 6-сыныбына арналган «Эде
биет хрестоматиясы» (1938) кітаптарыңда басыл- 
ган. Ә. алгашкысы -  «Пушкиннің өмірі», «Пушкиннің 
акыңдыгы», соңгысын -  «Пушкиннің өмірі», «Пуш- 
киннің акыңдьғы», «Дубровский» әңгімесінің кыс- 
каша мазмүны» деген такырыптар бойынша карас- 
тырган. Соңгысында «Сібірге хат», «Чаадаевка», 
«Қыскы жол», «Кавказ» өлегщері мен «Дубров- 
скийден» узіңці берілген. Екі макаланың бір-бірінен 
едәуір айырмашылыктары бар, алгашкысы түзетіл- 
ген, өңделген, кыскартылган, кей түстары кайта 
жазылган, ал оның шыгармашылык шыңдаулардан 
өткен нүскасы кейінгі басылымга жіберілген. П. 
орыс әдебиетінің өрлеу дәуірінің көш басшысы 
болды, одан үйренбеген, одан әсерленбеген оры- 
стың акын-жазушысы кемде-кем. Екі макала да 
мектеп окушыларына лайыкталып, ең негізгі деген 
кезеңдері камтылып, кыска кайырыммен жазылг
ан. Шыгарма П. 1799 жылы Мәскеуде туган, әкесі 
ескі аксуйек түкымынан, акынның балалык кезіңде 
оның әке-шешесінің барлык уакыты тек конакпен, 
сауыкпен өткен, бапасын тәрбиелеумен олардың 
жүмысы да болмаган, акын жылы шырайды карт 
шешесі мен тәрбиеші әйел Аринадан гана көрген, 
бүл екі кемпірден үзак-узак ертегілер тыңдау аркы- 
лы акын ана тілін жаксы уйреніп алган, П-нің үй-іші 
француз тілінде сөйлесетін, балаларына (акынмен 
бірге туган бауырлары да болтан) шет ел адамда- 
рынан «саны көбірек, багасы арзанырак» тәрбие- 
шілер жалдап алган деген баяндаулармен баста- 
лады («Әдебиет хрестоматиясы», 1938, 81-бет). 
П-нің кітапка күмарлыы 8 жасында басталгаңдыгы 
айтылады. Ол 1811 ж. ашылган Царское Село ли- 
цейіне тусіп, 1817 жылга дейін окиды. Әдеби үйір- 
мелерге катысып, колжазба журнадцар мен жинак-
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тар шыгаруга белсене араласады. П. акындыгы- 
ның алгашкы дәуірі Наполеон согысының аякта- 
лып, декабристер кетерілісінің басталуымен түспа- 
түс келді. Ол идеясы жагынан декабристерге жа- 
кын бодды. 1818-19 ж. жазылган шыгармалары осы- 
ны айкын танытты. «Евгений Онегин» романында 
пайдасыз, керексіз адамдардың бейнелерін жа- 
сайды. «Сібірге хатында» декабристер ісін жогары 
багалайды, өлеңінің аягын «Қапас зындан калар 
күлап» деген сөздермен бітіреді. Автор «Дубров- 
скийдің» мазмүнына токтаганда, П-нің когамдык 
тартыстың маңызды бір саласын аркау еткенін ай- 
тады.

Т. Әкім.

«ПУШКИНДІ ҚАЗАҚШАҒА АУДАРУ ТӘЖІРИ- 
БЕЛЕРІ ТУРАЛЫ», жазушының макаласы. «Со- 
циалистік Қазакстан» газетінде (22.01.1936) 
А. Пушкиннің кайтыс болганына 100 жыл толуы 
карсаңында жарияланган. Кейін Ә-тің «Уакыт және 
әдебиет» (1962), 12 томдык (11-кітап, 1969), 20том- 
дык (14-кІтап) шыгармалар жинактарында жарык 
керді, Жазушы онда Пушкин шыгармаларының 
казакшага аударылу тәжірибелеріне, аударма 
ісінің езекті мәселелеріне токталган. Пушкинді 
алгаш казакша сейлеткен -  Абай. «Татьянаның 
алгашкы хатының түсында Абай езінің Пушкинге 
жаксы аударушы бола алатындыгын көрсетсе де, 
аныгында «Евгений Онегиннің» аударушысы бол- 
май, өзгертушісі болып шыгады» дейді автор. 
Шәкәрімнің «Дубровский» мен «Боранды» елец- 
мен аударуы да сыналган: Мүнда «Пушкиннің 
күргак әңгіме желісі гана болмаса, баска оның 
карасөздері, тіл кестесі, улгі-өрнегі түгелімен ес- 
кертусіз боп, сыртта калган. Қарасөзді әңгіме 
баска тілге өлең боп күбылтып тускен соң, онда 
әрине, Пушкиннің тамтыгы да калмайды». Автор 
аударманың мүндай тәсілін ылайыксыз деп та- 
нып, аталган шыгармаларды «әр әдебиеттің, әр 
жазушының өзінше теңеуі, өзінше лүгаты, өзінше 
сөз мәдениеті, улгі-стилі» сиякты ерекшеліктерін 
сактай отырып, кайта аударуды үсынады. Сон- 
дай-ак I. Жансүгіров, Т. Жароков, Ғ. Ормановтар- 
дың аудармаларының тупнүскага жакындыгын 
атап еткен. Үлы жазушы «казакшаландырудың ор- 
нына казакыландыратын» аудармаларга карсы 
екенін ашык айткан. Пушкин шыгармаларын 
тәржімалауга сез колдану, теңеу, үйкас, сез 
тіркестері, сөйлемді толык түсіну сиякты мәсе- 
лелердің киындыктары мен оны шешудің жолда- 
ры женіндегі ойларын ортага салган.

Д. Ыскакулы.
«ПУШКИН ЖӘНЕ КЕҢЕСТІК ШЫҒЫСТЫҢ ТУ- 
ЫСҚАН ӘДЕБИЕТТЕРІ» ( « П у ш к и н  и б р а т 
с к и е  л и т е р а т у р ы  с о в е т с к о г о  
в о с т о к а » ) ,  жазушыныц макаласы. «Правда» 
газетінде 1949 ж. 5 маусымда жарияланган. Орыс- 
ТЫҢ улы акыны А. Пушкиннің туганына 150 жыл то- 
луына байланысты жазылган. Кейін Ә-тің «Мысли 
разных лет» (1961, 257-260-беттер), 5 томдык (5- 
том, 273-276-беттер), 20 томдык (19-том, 186-190- 
беттер) шыгармалар жинактарында жарык керді. 
Макалада Пушкиннің Ресейдегі «поэзиялык мэде- 
ниет дамуында гана емес. Октябрь революциясы- 
нан кейінгі бүкіл кеп үлтты кеңес әдебиетіне» 
тигізген игі ыкпалын «біздің мәдениетіміз үшін гана 
емес, пушкинтану гылымы үшін де ерекше маңыз-
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ды жэне жемісті» екендігін, оның «көптеген әдеби- 
еттер үшін әрқашан да ұлы шамшырақ, қуатты тау 
шыңы» болғандығын атап өтеді. Пушкин -  біздің 
бауырлас әдебиеттердің классик жазушыларының 
устазы. Пушкиннен Абай, Тоқай, Коста Хетагуров, 
Ахундов және басқалары уйреңці, Пушкин поэзия- 
сы халықтардың суйіспеншілігі мен қурметіне 
бөленді, олардың тарихи дамуына зор ықпал етті, 
улттық мәдениет қазынасын байытты деген жол- 
дар арқылы улы ақын шығармаларының жекелеген 
зиялылардың ғана емес, кеңестік Шығыс халықта- 
рының да рухани байлығына айналғандығын на- 
қтылы мысалдар аркылы айтқан. Қазақтың клас
сик ақындарының Пушкиннен, орыс классикалық 
поэзиясынан тек қана оның жоғары идеялылығын 
ғана емес, эстетикалық, стилистикалык шы- 
ғармашылық әдістері мен принциптерін де қабыл- 
дап алғанын, Абайдың Пушкинге уқсаушы емес, 
керісінше, оның дәстурлерін өзге тарихи дәуірде, 
өзге ұлттық ортада талантты жалғастырушысы бо
лтаный, муның өзі қазақ ақынына әділет жыршысы 
ретіңдегі букілхалықтық бедел әкелгенін әйдіктей- 
ді. Осы ретте «Пушкиннің азаттық суйгіш поэзиясы 
татардың улы акыны Тоқайдың «алдыңғы қатарлы 
тәкаппар поэзиясына» жақындап, игі әсерін 
тигізгеніне тоқталған. Пушкин сенген «жарқын бо- 
лашак келген сәтте» кеңес дәуірінің қаламгерлері 
оның поэзиясынан нәр алып, казак, өзбек, тәжік, 
кырғыз, турікмен акындары ол туралы тебірене 
жырлады, пушкиндік дәстурлері терең игеріліп, 
Пушкин туындыларының Кеңес Одағы халыктары- 
ның барлык тілдеріне аударылды деп, мактаныш 
сезіммен жазған. Адамзат тарихындағы орыстың 
улы данышпан акынына барар «халык сурлеуін» 
ешкашан да шаң баспайды деген сеніммен макала 
аякталған.

С. Қорабай.
«ПУШКИН МЕН АБАЙ», жазушының макаласы. 
Абайдың туғанына 105 жыл толуына орай жазылғ- 
ан. 1950 ж. 10 тамызда «Социалист! к Қазакстан» 
газетінде жариялаңды. Тупнуска сакталмаған. Жа- 
зушы екі акынның арасындағы рухани байланыс- 
тың мәнін ашып, кайтадан зерттеген сайын сыры- 
на дендеп, жаңа кырынан аша туседі. Ә-тің зерттеуі 
бойынша, Абай Шығыс акындарының ішіңде Пуш
кин шығармаларын алғаш рет мейлінше тереңірек 
танып, аударумен бірге, өз поэзиясының көркем- 
дік куатын, эстетикалык талғамын жетілдіріп отыр- 
ған. Қазак поэзиясының көркемдік куаты мен ой 
тереңдігін биік тұғырға көтере білген. Осы арқылы 
казак әдебиетінде реалистік бағыттағы акындык 
дәстурді калыптастырып, өзіндік әдеби мектебі мен 
акын шәкірттері жетіліп, дәстур жалғастығы баста- 
лады. Ә. балалык шағында Пушкин өлеңдерін Абай 
аудармалары аркылы, атасы Ә-тің ыкпалымен жат- 
тап өскенін еске ала отырып: «Атам Әуез... акын- 
ның ез өлеңдерін де, аудармаларын да көп окыта- 
тын. Әсіресе Абай аудартан Татьяна жанының нәзік 
сырын, оған Онегиннің жауабын жаттататын» деп 
сыр шертеді. Бул узінді де жазушының Абай мен 
Пушкин шығармаларына жастай канығып, уызы- 
нан жарыған рухани болмысы жатыр. Ә-тің Абай 
мен Пушкин ара катынасының акыңдык сырын ашу- 
да, Абай аудармасындағы акындык шеберлік пен 
көркемдік деңгейдің дәрежесін танып білуде эво- 
люциялык даму жолының ізі жатыр. Жазушының

бул танымында карапайым уғымнан жоғары 
деңгейдегі ғылыми танымға ауысып отыратын, 
іштей тулеп жетілетін, ертерек айтылған пікірінің 
шеңберінде туйыкталып калмай, жаңарып отыра
тын, бірегей, жасампаз сыншыдцык ойы байкала- 
ды. Ол 1937 жылғы макаласында Абай Пушкинді 
сөзбе-сөз, дәл аудармашы болмай, оны өзғертуші 
болды десе, 1950 жылғы «П. мен А.» деген макала
сында Абай аудармасының табиғатын тереңдей 
танып, өзіндік кайталанбас соны пікір, жаңа таным- 
ға келеді. «Абай Шығыс поэзиясында өзіңдік кай
таланбас ерекшелігі болған нәзирагөйлік дәстурді 
туңғыш рет Пушкиннен аударған өлеңдеріңде кол- 
данды, яғни Низамиден аударған әдісі Пушкинге 
колданылады» деген байлам жасайды. Макала жа- 
зушының 20 томдык шьгармалар жинағына (19-том,
1985) «Социалистік Қазакстан» газетіндегі нуска- 
сы бойынша өзгеріссіз енгізілді.

м. Мырэахмет^/ы.

«ПУШКИННІҢ ДРАМАТУРГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ- 
НІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» ( « О с о б е н н о с т и  д р а 
м а т у р г и ч е с к и х  п р и е м о в  П у ш к и н а » ) ,  
Ә-тің баяндама-макала туріндегі әдеби-теориялык 
еңбегі. Жазушы муражайының колжазба корын- 
да (238-бума, 147-150-6.) сакталған. Макала мәтіні 
кара карыңцашпен және сиямен Ә-тің өз колымен 
жазылған. Қарыңдашпен жазылған бөлігінің сакта- 
луы нашар. 1927-26 жылдар шамасында Ленинг
рад Мемлекеттік университетінің студент! кез!нде 
жазылған. Макала мазмұны мен бумадағы косым- 
ша материалдарға карағаңда драма жанрына арна- 
лған арнайы курстык жумысы рет!нде дайыңдалғ- 
ан. Ә-т!ң толык академиялык басылымының 20-то- 
мында (2005, 19-29-6.) бер!лді. Автор А.С.Пушкин- 
н!ң драмалык шьғармаларын суреткерл!к шеберл!к, 
әдеби байланыс, әдеби даму, шьғармашылык та- 
рих турғысынан талдамайтынын ескерт!п, тадцай- 
тын шығармаларын драмалык компоненттерд!ң 
курылымын ашу турғысынан кдрастыратынын баса 
айткан. Пушкинн!ң «Борис Годунов», «Пир во вре
мя чумы» пьесаларын зерттеу нысаны етіп алып, 
бул шығармаларда автордың адамның кайшы- 
лыкка толы шетін м!нездерд! ашуға бет бұрғанды- 
Ғ Ы Н  атап етед!. Ә. бул шыармаларды тек драма
лык жанр поэтикасы турғысынан тгілдап, драмалык 
компоненттерд!ң орналасу, байланысу ерекшелік- 
тер!н керсет!п, драматург Пушкинн!ң сюжетт!к-ком- 
позициялык бағьггтағы стильд!к ерекшел!ктер!н аш- 
кан. Сюжетт!к ағымдардың жалпы козғалысы мен 
жекелеген бағыттарын, олардың алшактауы мен 
косылу, к!р!гу жолдарын курылымдык тұрғыдан 
талдау аркылы дэлелдейд!. Пушкин драмаларын- 
да «Үш б!рл!к» заңының сактамайтыны айтылып, 
образ, мінез жасаудағы монологтык, диалогтык 
бастаулардың кызмет!н талдай келе пьесаларда 
афиша (кей!пкер т!з!м!) мен ремаркалардың аз 
мелшерде кодданылуының себептерін ашкан. Ав
тор айтар ойын шашыратпай, нег!зг! мэселелерд! 
накты мысалдармен дэлелдеп отырған

Р.Өбдіғупов.
ПЬЕСА, эдеби жанр. Кейіпкерлердің тартысы, !с- 
эрекет, ойланыс-толғаныстары диалог пен кимыл- 
козғалыс, іс-әрекеттері аркылы ашылады. Театр- 
ға арналып жазылады. Бастапкы кезде хор, диа
лог, би, пантомим турінде дамыған. Драмалык шы- 
ғармалардың тарихи калыптаскан турлері. траге
дия, комедия, драма. Қоғамның, халыктар тари- 
ХЫНЫҢ есу!мен бірге бул жанр да дамыды. Казак 
эдебиет!нде бул саланы шын жанрлык деңгейге



Разақ Омарханүлы 
Әуезов.

көтерген -  Ә. Ол «Еңлік -  Ке- 
бек», «Ел ағасы», «Бәйбіше- 
токал», «Карагөзден» бастап 
ондаған пьесалар жазды, 
қазақтың академиялық дра
ма театры алғаш шымылды- 
ғын оның «Қарагөзімен» аш- 
ты. Шығармашылык, жолы 
пьеса жазудан басталды. 
«Еңлік -  Кебек» Абай ауылын- 
да киіз үйде қойылды, қою- 
шысы (режиссер) да, сандық 
тасасында отырып оқып бе- 
рушісі (суфлер) де өзі болды. 
“Шу дегеннен пьесадан, дра- 

мадан бастаудың өзі де белден шапқан сияқты 
орынсыз басталған қур кеуде болатын» деп еске 
алады («Өз жайымнан мағлумат»),

Т. Әкім.
ПЫЖОВА Ольга Ивановна (1894-1972), орыс 
актрисасы, педагог, режиссер, профессор (1939). 
Ресейдің (1947) жене Татарстанның (1949) еңбек 
сіңірген өнер қайраткері, Тәжікстанның (1972) 
және Қарақалпақстанның (1968) халық артисі. 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1950). 
Жұбайы әрі режиссер Б. Бибиков екеуі 50-ден 
астам спектакльді сахнаға шығарды. Үлы Отан 
соғысы жылдарында Алматы қаласында турып, 
қызмет етті. Қазақ драма театрында У. 
Шекспирдің «Асауға тусау» драмасын қойып (М. 
Ә. аударған, 1943), ұлттық театр өнерінің дамуы- 
на зор үлес қосты.
ПІРМАХАНОВ Серік (1940 ж. т.), декоратор-су- 
ретші. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қай- 
раткері. Еңбектері Г. Хухашвилидің «Өмір жолы» 
қойылымының сахналық көркемделуі жоғары ба- 
ғаланып, 1973 ж. Бүкілодақтық байқауда, У. Шек- 
спирдің «Король Лир» спектаклінің декорация- 
лык көркемдеуі 1977 ж. классикалық туындылар- 
дың республикалык байқауында дипломға ие 
болды. Ә-тің «Қарақыпшақ Қобыланды», «Қара- 
гөз», «Айман -  Шолпан», «Еңлік -  Кебек», «Түнгі 
сарын» спектакльдерін кәсіби тұрғыда декора- 
циялады.

Б. Қуңдацбайу/ы.
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РАДЛОВ Василий Васильевич (шын аты-жөні: 
Р а д л о в  Ф р и д р и х  В и л ь г ел ь м; 1837-1918), 
орыс шығыс зерттеушісі, түркітанушы, этнограф, 
археолог, фольклорист. Петербург Ғылым акаде- 
миясының академигі (1884). «Туркі тайпалары ха- 
лык әдебиетінің үлгілері» (1870; 3-томы казақ ауыз 
әдебиетіне арналған), «Солтүстік туркі тілдерінің 
салыстырмалы грамматикасы» (1882), «Моңғолия-

дағы көне түркі жазбалары» (1894-95) т. б. еңбек- 
терін жазды. Қырғыз эпосы «Манасты» жазып 
алып, бастырып шығарды, Ж. Баласағунидың «Қу- 
тадғу біліг» дастанын жариялады. Сөйтіп Р. жаңа 
түркітанудың негізін қалады, оның ғылыми бағы- 
тын анықтап, дамуына зор үлес косты, түркітану 
ғылымының ірге тасын калады. Р-тың шығарма- 
ларын Ә.молынан оқып-зерттеді, өзінің ғылыми 
еңбектерінде Р. туындыларына жүгініс жасап, 
дәйектемелер келтірген. «Қозы Көрпөш -  Баян 
сулу», «Ертегілер», «Казак халқының эпосы мен 
фольклоры» т. б. зерттеулеріңде Р-тың есімін аса 
қурметпен атайды. «Жалпы революциядан бұрын 
казак ертегілерін жинап, жарияланушылар арасын- 
да ғылымдык жолмен еңбек етіп, зерттеуші -  сол 
академик В. В, Радлов болтан. Оның жазып алган 
ертегілері ертекшінің өз тілін бар ерекшелігімен, 
өте дәл береді» деп, ауыз әдебиетінің өзіндік түр, 
стиль өзгеліктерін сактай отырып жазып алғанын 
шын кұптайды.

Ж. Қасымбаев.
РАЗАҚ Омарханұлы Әуезов (1885-1956), жазушы- 
ның ағасы. 1902 ж. әкеден, 1905 ж. шешеден айы- 
рылған соң, атасы Әуезден калган дүние-мулікке 
ие болтан. Ә-тің тәрбиесіне, окуына зор камкор- 
лык жасатан. Мухаңның үйлену тойларын (1917, 
1920) жасыл жайлаудаты алты канат киіз үйде 
өткізіп, әнші Әміре мен акын Исаны шакыртан. 
1930 ж. Мұхтарта жала жабылтаңда, Р. та түрмеге 
жабылады. Босатаннан кейін Қыртызстанта ба- 
рып паналайды. Қудалау азайтан тұста Р. Мерке 
жеріне коныстанады. 1949 ж. таты да репрессията 
ұшырап, 1954 ж. босанады. Мәнсура, Гулнәр, Әкі- 
рәм секілді балалары бар.

Ә. Әзиев.
РАЙБАЕВ Зәуірбек Молдаталиұлы (1932 ж. т ), 
артист, балетмейстер, педагог. Қазакстанның ха- 
лык артисі (1982), ҚазКСР-інің еңбек сіңірген өнер 
кайраткері (1967). Л. Минкус, П. Чайковский, 
Ф. Яруллин, Р. Глиэр, В. Асафьев, Н. Тілендиев 
сынды композиторлар музыкасына жазылтан ба- 
леттерде негізгі кейіпкерлердің рөлдерін ойнап, 
көрермендердің ыстык ыкыласына беленді. Ә-тің 
1959 ж. «Абай жолы» эпопеясы үшін Лениндік сый- 
лык алуына байланысты жеделхат жодцап: «Сіздің 
тажайып талантыңыз бұдан кейін де жауһардай 
жаркырай берсін, Жамбылдың жасын, Қажыму- 
канның денсаулытын тілеймін» деген ыстык ыкыла- 
сынбілдірген.
РАЙХАН Кәкенқызы Әуезова (1902-1976), жазу- 
шының бірінші әйелі. 1916 ж, Туратул Абайұлының 
акылы бойынша куда тусіп, 1917 ж. жазда үйлен- 
ген. 1918 ж, акпан айында Мутамила атты кызы, 
1919 ж. Шокан атты улы дүниеге келген. Шыңтыс- 
тау болыстык халык билері кеңесінің кесімі бой
ынша 1920 ж, тамыз айыңца Мухаң Р. Кәкенкызы- 
мен ресми турде ажырасып, Абайдың немересі 
Кәмила Матауиякызына уйленеді, Соттың шешімі- 
мен кыз -  шешеге, ул -  әкеге тиісті болады. Алай- 
да Ә. Мутамиланы жасырын алып кетеді. Содан 
бастап Мутамила әкесінің бауырыңда өседі. 1943 
ж. тана Мутамила шешесі Р-ды колына алады. 
Шокан жазушының атасы Разактың уйіңде тәрбие- 
ленеді. Ол екі жасында іш сузегінен кайтыс бола
ды. Р. Алматы каласыңда дуниеден кайтты.

т. Журтбай.
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«РАЙХАН», жазушының киносценарий!. Ә-тің бүл 
сценарий! 1939 ж. жазылып, 1940 ж. «Ленфильм» 
киностудиясында керкемсуретт! фильм тус!р!лд!. 
Режиссер! -  М. Левин, операторы -  X. Назаръянц. 
Сценарий -  жазушының кино саласында арнайы 
жазылған алғашқы шығармасы ед!. Бас кей!пкер 
Райхан бейнес! аркылы драматург казак даласы- 
на революция «дабылымен» келген «жаңалыктың» 
б!р! эйел бостандығын шығармаға аркау ет!п 
алған. Революциялык такырыпка арнайы жазыл- 
ганмен, бул шығарманың заман келбет!н таныту- 
дағы маңызы өте зор, өйткен! онда адамдар ара- 
сындағы жаңа карым-катынастың орнауын корсе
ту максат ет!лген. Автор сюжетт! ерб!туде жалкы- 
дан жалпыға ауысу сиякты кинодраматургияның 
принциптер!не суйенген. г. Қүрманғалик,ызы.

«РАЙХАН», керкем фильм. Ә-т!ң сценарий! бойын- 
ша тус!р!лген. Сценарий «Құм мен аскер» атты ки- 
ноәңг!ме нег!з!нде жасалтан. Фильм 8 бел!мнен 
турады. 1940 ж. «Ленфильм» киностудиясы шыға- 
рған. Фильмн!ң режиссер! -  М. Левин, операторы 
-  X. Назарянц, композиторы -  В. Великанов, ды- 
быс операторы -  А, Гаврюшев, кеңесш!с! -  А. 
Жубанов. Жазушының сценарий!н аздап езгерт!п, 
Қазан төңкер!с!нен кей!нг! казак ауылындағы тари- 
хи езгер!стерд!, адам тағдырларын, мал шаруашы- 
лығындағы жаңалыктарды, таптык курест! кер- 
сеткен. Фильм Алматы облысының Жамбыл ауда- 
нындағы Дегерес жылкы зауытында, Алматы ип- 
подромында, Ленинград каласында тус!р!лген. 
Фильмде казак турмысының, шаруашылығының 
шынайы кер!н!стер!, казакы мал тукымдары, таби- 
ғат кер!н!стер! жаксы бер!лген. 30-жылдардың идео- 
логиялык талаптарына сай, социалист!к шаруа- 
шылыкты дэр!птеуде схематизмге урынған тустары 
бар. Нег!зг! редц! аткарған актерлерд!ң шеберл!г!, 
барлык мумк!нд!ктер! айкын аңғарылады.

Р. Әбдіғулов.
РАҚИЯ Омарханкызы (1893-е.ж.б.), жазушының 
туған әпкес!. Кей!нг! тағдыры: турмыска шыккан- 
шыкпағаны, кайда узатылғаны, ур!м-бутактары ту- 
ралы накты деректер жок. Қ. Мукаметхановтың, 
А. Әуезовт!ң, М. Диканбаевтың, К. Оразалинн!ң 
еңбектер!нде Омарханның Нуржамалдан туған 
уш!нш! кызы рет!нде аталып етед!. Ғылыми айна-

Жары Райхан мен кызы Муғамила.

лымға тускен деректер мен Әуезд!ң ур!м-бутакта- 
рының естел!ктер!нде аты жанамалай ескерт!лген! 
болмаса, Р-ның ем!р! мен ер!с! жен!нде мағлумат- 
тар кездеспейд!.
РАҚЫМ Жандыбайулы (1896-1981), Абай ауылы- 
НЫ Ң адамы. Абай мураларын жинап сактаушы. 
Р -Н Ы Ң  Абайды б!лет!нд!г! -  бала кез!нде ауыл ара- 
сы жакын болғандыктан, талай рет керген. Үлкен 
экес! Жэнтел! Абаймен узеңг!лес адам болтан. 
Жэнтел! (1822-1912) 90 жас жасаған. Өз әкес! Жан- 
дыбай 1866-1932 ж. ем!рсурген. Р-ныңАбай мура
ларын кашан, калай жинағаны, Э-ке тапсырғаны 
жайлы естел!к әңг!мес! 1970 ж. 2 казанда «Семей 
таңы» газет!не жариялаңды. Т. Эл!мкулов «Жумбак 
жан» к!табына бул естел!кт! к!рг!зд!. Абай шығар- 
ған өлең!н б!р парак кағазға жазып, ез! отыратын 
тесен!ш көрпен!ң астына тыға салады екен де, 
кайсыб!р!н бала-шағасы алып, сурағаңцарға бер!п 
журед! екен. Р. сол колжазба еңбект! жоғалтпай, 
талай аумалы-төкпел! уакыттардан аман-сау алып 
етед!. Кеңес ек!мет! орнап, Абайдың эдеби еңбек- 
тер! жинала бастайды. Р-ға акынның немерес! Эр- 
хам Кэк!тайулы Ыскаков кел!п: «Осы колжазба- 
ларды маған бер, Мухтар да Алматыдан хат жа
зып, суратып жатыр. Еңбег!ң жоғалмайды. Ғылым 
академиясында сакталады» деген сок беред!. 
Абайдыккарасездер!, өлеңдер! жинакталып, к!тап 
болып басылып шығады. Сонда Р-н!к колжазба 
екбектер!н пайдаланады (Т. Эл!мкулов. Жумбак 
жан. А., 1972, 126-127-беттер),

М. Бейсенбаев.

РАҚЫМБАЙ Мурсей!тулы (1886-1971), Мурсей!т 
Б!кеулынык баласы. Р. Мухтармен б!рге экес! Мур- 
сей!ттен дэр!с алып, сауатын ашкан. Жасының 
есейген!не карамай, экес!нен окып, сауат ашады. 
Мухтармен де б!рге окиды. Экес! жыдда алғашкы 
сабағын бастағанда: «Абайды б!лес!ңдер той. 
Абай деген сезд! жазып уйренем!з» дейд! екен (К. 
Оразалин. «Семей такы», 1967, 17 караша). 
Мурсей!т ауылы Бер!л!мен капталдас Шолпан де
ген жерде орналаскандыктан, Әуезовт!ң уй!мен 
унем! араласып турған. 1931-32 ж. ашаршылык 
тусында Мурсей!тт!к барлык колжазбасы мен к!- 
таптарын Шолпандаты зиратка кем!п кетед!. 1934 
ж. Ә. Абайдык ем!р! мен шығармашылығы туралы 
ҒЫЛЫМИ экспедициямен Семейге кел!п жатканда, 
Р. элг! кем!лген колжазбалар мен к!тапты кайта- 
дан казып алып, Ғ. Сармурзин аркылы жазушыға 
бер!п ж!беред!. Онык !ш!нде Абай елеңдер! жазы- 
лған 5 дептер болтан. Қолжазбаның екеу! -  Үлттык 
тылым академиясы к!тапханасының сирек кезде- 
сет!н колжазбалар корында, б!р данасы «Эуезов 
уй!» ғылыми-мәдени орталығының колжазба ко
рында сактаулы. Бул колжазбалар -  Абай шытар- 
маларының нег!зг! нускасы болып табылады. 
Р-ДЫҢ Муфтибек, Мыктыбек атты улдары Абай 
мен Мухтардык ем!р!не катысты кептеген дерек- 
терд! жинастырып, Абай мен М. Әуезовт!ң мура- 
жайына тапсырды.

Т. Журтбай.
РАҚЫМЖАНОВ Тең!збай (1946 ж. т.), эдебиет 
зерттеуш!, жазушы, акын, аудармашы. Филология 
ҒЫ ЛЫ М Ы НЫ Ң докторы (1993), профессор (1995). 
Ғылыми екбектер! казак әдебиет!н!ң тарихына, 
поэтикасына арналтан. Бул салада «Халык акыңда- 
ры творчествосынык керкемд!к сипаты» моногра- 
фиясы (1982), «Халык казынасы» (1992), «Қаһарман 
жэне окита» (1994) оку куралдары жарык көрді 
«Қаз!рг! казак романының поэтикасы» (1992), «Ро-



манның көркемдік әлемі» (1997) атты монография- 
ларыңда Ә-тің «Абай жолы» эпопеясының көркемдік 
ерекшеліктеріне назар аударып, портрет, пейзаж, 
монолог, диалог туралы ой толғайды, баяндау- 
Д Ы Ң  типтері мен түрлерін жіктеп, қарастырады. 
РАҚЫМЖАНОВА Мәкен (1952 ж. т.), актриса. 
Қазақстан Республикасының халық артисі (1996). 
Актриса узақ жылғы шығармалық жұмысында та- 
лай қайталанбас сахналық бейнелер жасады. 
Актерлік өнерінің өсіп, дамуына Ә. пьесаларының 
негізіндегі қойылымдарда ойнауы ерекше ықпал 
етті. Солардың ішіңде Құртка, Көклан («Қарақып- 
шак Қобыландьща»), Қарагөз («Қарагөзде»), ұлы 
драматург ауда(зған У. Шекспирдің «Отеллосын- 
дағы» Дездемона бар.
РАҚЫМОВ Әбубәкір (1950 ж. т.), актер. Қазақ- 
станның еңбек сіңірген қайраткері (1998). А. Сүлей- 
менов, Б. Сокпақбаев, С. Мұқанов, Ш. Құсайы- 
нов, Д. Исабеков, А. Файзи сынды драматургтер- 
дің бірқатар пьесаларын сахнаға шығарды. Ә-тің 
«Абай» трагедиясында Әзімханның, «Еңлік -  Ке- 
бек» пьесасыңцағы Жапалдың рөлдерін сомдады. 
Режиссер ретінде «Қилы заманды» (Н. Оразалин 
жасаған пьеса негізінде) сахнаға шығарды. 
РАҚЫМОВ Ошат (1939 ж. т.), актер. Қазақстан- 
ның еңбек сіңірген артисі (1991). Актерлік өнерінің 
қалыптасып, дамуына Ә-тің койылымдарында ой- 
наған «Абай» трагедиясындағы Жиренше, Әбдірах- 
ман, «Еңлік -  Кебектегі» Көбей, «Айман -  Шолпан- 
дағы» Жарас, Жантық, «Қарагөздегі» Нарша, улы 
драматург аударған У. Шекспирдің «Асауға тусау- 
ыңдағы» Люченцио бейнелері ерекше ықпал етті. 
РАСУЛ РЗА (шын аты-жөні -  Расул Ибрагимоглы 
Р 3 а е в; 1910-1981), ақын, драматург, аударма- 
шы. Әзірбайжан халық акыны (1960). Социалистік 
Еңбек Ері (1980), КСРО Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты (1951). Ә-тің 60 жаска толуына байланыс- 
ты 1957 ж. 7 қарашада жолдаған жеделхатында 
оның тамаша туындылары арқылы өзі тәлім-тәр- 
бие алған казак халкының даңкын асырғанын, 
Абай туралы кітабының әзірбайжан халкының да 
ең сүйікті кітабына айналғанын жазған («М. О. Әуе- 
зовтің өмірі мен шығармашылык шежіресі», А., 
1997, 605-бет).

Н. Ерсарыулы.

«РАУАН», баспа. 1947 ж, 6 наурызда Алматы 
каласында ашылды. 1964 ж. Мемлекеттік бас- 
пасөз комитетінің карауына көшіріліп, аты «Мек- 
теп» болып өзгертілді, ал 1989 жылдан бастап 
казіргі атауымен аталады. Баспаның Ә. шығар- 
машылығына катынасы өзіндік міндет-бағдары- 
мен аныкталған. 10-сыныпка арналған «Қазак 
әдебиеті» (авторлары М. Базарбаев пен Т. 
Бейісов (1954), бұрынғы 10-сыныпка арналған 
«Қазак совет әдебиеті» (авторлары М. Базарба
ев, С. Қирабаев, Б. Сахариев), 1987 жылдан бері 
оның орнына баламалы турде шығып келе жатк- 
ан, авторлар ужымдары жазған «Қазак әдебиеті» 
(11-сынып, авторлары С. Қирабаев пен 3, Қабдо- 
лов) окулыктарында Ә. шығармашылығы жеке 
монографиялык бөлім ретінде карастырылады. 
Филология факультет! студенттеріне арналып, 
70-80-жылдары бірнеше кайталап басылған 
«Қазак совет әдебиеті» атты окулыкта (авторлары 
М. Қаратаев, Т. Нуртазин, С. Қирабаев) улы жа- 
зушының өмірбаяны мен шығармашылығына ар- 
найы тарау берілген. Оку орыс тілінде жүретін 
мектептердің 10-11-сыныптарына (1996) және фи
лология факультеттерінің студенттеріне арналғ-
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ан (1985) «Қазак әдебиеті» деп аталатын екі оку
лыкта да (екеуін де Ш. Сәтбаева мен X. Әдібаев 
жазған) Ә. шығармашылығы жеке такырып аясын- 
да кеңінен сөз болады. 11-сыныпқа арналған «Үй- 
ғыр әдебиеті» окулығында Ә-тің осы заманғы ұй- 
ғыр әдебиетінің калыптасып, идеялык-эстетика- 
лык жағынан есеюіне тигізген игі істері туралы 
ыстык ілтипатпен әңгімеленеді. Баспадан Ә-тің 
шығармашылык өмірбаяны мен туындыларын 
ғылыми-теориялык негізде, кең аукымда зертте- 
ген еңбектер де жарык көріп келеді. Солардың 
алғашкыларының бірі -  А. Нуркатовтың «М. 
Әуезов творчествосы» (1956), Б. Шалабаевтың 
«Қазак романының тууы мен калыптасу тарихы» 
(1983, «М. Әуезовтің повестері мен эпопеясы» 
деген үлкен тарау бар), Р. Бердібаевтың «Қазак 
тарихи романы» (1989), Т. Ракымжановтың «Ро
манный көркемдік әлемі» (1997) атты аукымды 
зерттеу кітаптарында Ә. романдарының, әсіресе 
«Абай жолы» роман-эпопеясының әлемді тәнті 
еткен көркемдік сыр-сипатын зерделенген. 
Көрнекті ғалымдар Т. Кәкішев пен М. Дүйсенов 
өздерінің 20-30-жылдардағы казак әдебиеті жай- 
ындағы кітабында (1987) да сол жылдардағы Ә- 
т ің  шығармашылык өсу жолы, ізденіс- 
тәжірибелері әңгіме болады. Р. Нурғали «Өнер 
алды КЫЗЫЛ тіл» (1974) атты кітабында 
Ә. драматургиясының сипаттарына токталған. 
Ж. Дәдебаевтың баспаның «Сенің суйікті жазу- 
шың» сериясынан жарык көріп, 1997 ж. толыкты- 
рылып, кайта басылған «Мухтар Әуезов» деген 
кітабын мухтартануға косылған сәтті үлес деуге 
болады. Диар Қонаевтың «Мухтар Әуезов жене 
орыс әдебиеті» деген кітабында (1992) классика- 
лык орыс әдебиетінің Мухаңның шығармашылы- 
ғына игі әсері айтылған. «Әдебиеттану» деп ата
латын ғылыми-теориялык жинакка (1997) енген ма- 
калаларда Ә. еңбектеріне жиі сілтемелер жаса- 
лып, дәйексөздер алынған. Сонымен катар онда 
Ғ. Мусіреповтың 1943 ж. Қазакстан Жазушылар 
одағында «Абай» романын талкылауға арналып, 
дау-дамаймен уш күнге созылған жиналыста 
сөйлеген әйгілі сөзі берілген. Қазак әдебиетін 
окытудың теориясы мен әдістемесі туралы еңбек- 
терде: Ә. Қоңыратбаевтың «Қазак әдебиетін окы- 
ту методикасы», А. Кешімбаевтың «Әдебиетті 
окыту методикасы», әдіскер-устаз Қ. Бітібаева- 
ның «Әдебиет пәнін окытудың тиімді жолдары» 
(1990) және «Қазак әдебиетін окыту әдістемесі»
(1996) атты кітаптарында ғулама ғалым, ойшыл- 
суреткердің өмірбаянын, әр жанрдағы белгілі ту
ындыларын, әсіресе «Абай жолы» роман-эпопея- 
сын окыту әдістемесіне кеңінен токталып, жазу- 
шы туындыларының ондаған сабак улгілерін 
келтіреді. Әдіскер Р. Қуткожинаның «Абай жолы» 
эпопеясы бойынша дидактикалык материалдар» 
(11-сынып) деген кітабы -  жазушының жеке ту- 
ындысына курылған туңғыш әдістемелік курал. 
Ә. туындыларын орыс мектептерінде окыту жай- 
ындағы әдістемелік курадцардың ішінен Ж. Қара- 
көзованың «М. Әуезовтің «Абай жолын» орыс 
мектебінде окыту» деген кітабы ғылыми-әдісте- 
мелік пайымдауларының мәнділігімен назар 
аударады. Педагог-ғалымдар, муғалім-тәрбиеші- 
лер жазушы мурасындағы өміршең идея мен ус- 
таздык урдістерді тереңдеп танып, арнайы зерт-
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теуге ден қойып отырады. Г. Шаймерденованың 
«М. Әуезовтің педагогикалық көзқарастары», 
«Қазақтың тәлімгерлік ой-пікір антологиясы»
(1994), «Қазақстандағы педагогикалық ойлар 
антологиясы» (1995) деп аталатын еңбектерде 
оншацты мақаласының тұтас немесе үзінді 
түрінде берілуі Ә-тің педагогтік көзқарастарының 
кеңд ігі мен тереңдігін  көрсетеді. Баспа өз 
мүмкіндігінің ауқымында жазушының әр жанр- 
дағы көркем туындыларын жеке кітап етіп те, жи- 
нақтарға қосып та шығарып келеді. М. Әуезов 
туралы жарық көрген дүниелер арасында ғибрат- 
ты да қызықты естеліктер, көркем туындылар да 
бар. Ә. Нуршайықовтың «Тоғыз тарау» атты эс- 
селер кітабы (1976), Ш. Айтматов пен М. Шаха- 
новтың 1996 және 1997 ж. қазақ, орыс тілдерінде 
жарияланған «Қуз басындағы аңшының зары 
(Ғасыр айырығындағы сырласу)» және «Плачь 
охотника над пропостью (Исповедь на исходе 
века)» атты кітаптары, Д. Досжанның «Алыптың 
азабы» романы осы салага жатады. М. Бежеевтің 
осы баспадан шыққан «М. Эуезов. Библиогра- 
фиялык көрсеткіш і» (1966) де Әуезовтануға 
қажетті еңбек саналады, Қорыта келгенде, «Р.» 
баспасынан узбей шыгып туратын оқулық, оқу 
кітаптары мен әдістемелік құралдар, жазушының 
өз туындылары арқылы Ә-тің ардақты есімі мен 
асыл мурасы жас урпақтың жүрегі мен зердесінен 
берік орын алды.

Ж. Нусиабаев.

РАХИЛА Әбдірахманқызы (1894-1924), Абайдың 
немересі. Абай аулындағы Ысқақ ноғайдың не- 
мересі -  Бәстәми Мусабаевқа турмысқа шыққан. 
Одан екі ұл, бір қыз тапқан. Үлы -  Ингам Үлы Отан 
согысында қаза болды. Ихсан согыстан қайтып 
келіп, 1955 ж. Алматыда дүниеден өтті, қызы 
Мәрфуга (1922 ж. туган) Алматыда. Рахила турмыс- 
қа шыққанда Абай атасының елеңдері жазылган 
бір қолжазба дәптерді езімен бірге ала кеткен. 
Абай әндерін әнге сгілып, ел арасына таратқан. Ә. 
бул дәптерді кезінде пайдаланған, қазір муражай- 
ында сақтаулы.

М. Бейсенбаев.
РАХМАДИЕВ Еркеғали (1932 ж. т.), композитор, 
педагог. Қазақстанның (1975), КСРО (1981) халық 
артисі. ҚазКСР-інің еңбек сіңірген өнер кайраткері 
(1966), ҚазКСР Мемлекеттік сыйлыгының лауреа
ты (1980). Қазақ музыка енерінің дамуына еселі 
үлес қосты. «Қамар сұлу» (1963), «Алпамыс» (1972), 
«Тың тынысы» (1980) опералары, «Амангедці» (1956), 
«Толгау» (1960), «Құдаша думан» (1973), «Дайрабай» 
(1961) сияқты симфониялык, поэмалары, хорлары, 
ән-романстары бар. С. Мәуленовтың өлеңіне ар- 
нап тек дауысты әншіге, хор мен оркестрге арнал- 
ган «Мухтар аға» атты реквием-поэмасын жазды. 
Мунда композитор батыс еуропалық канондық 
реквиемнің улгі-тәсілдерін пайдалана отырып, 
казақтың азалы күйлері мен жоқтау жанрын негіз 
еткен. Шыгармаасаазалы, муһшысарындаестіледі. 
«Қазақ -  таңдайына булбул қонактаган халық» 
деген макаласыңда Муханіның қазақ әдебиетіңдегі 
теңдесі жоқ орны туралы ой-пікірлерін ортага сал- 
ған («Ана тілі», 2002, 27 маусым).

3. Қоспацов.
РАШИД АД-ДИН Фазлаллах ибн Әбілқайыр Хама- 
дани (1247-1318), иран тарихшысы, мемлекет

қайраткері. Ғылымның әр түрлі салалары бойын- 
ша көптеген гылыми еңбектер жазды, ал оның атын 
шыгарган -  «Жамиг ат-тауарих» атты тарихи еңбегі, 
Ә-тің бул еңбекті жақсы білгендігі Орта Азия ха- 
лықтарының әдебиетіне қатысты жазбалары мен 
осы әдебиеттердің багдарламасын жасауларынан
(N»192, 266-папка) да айқын аңгарылады. .

7. ӘКІМ.

РАШИДОВ Шараф (1917- 1983), жазушы, мемле
кет, партия, кеңес қайраткері, екі мәртеСоц. Еңбек 
Ері (1974, 1977). Халықтар арасыңда әдеби-мәдени 
байланыстардың еркендеуіне көп үлес қосты. 1958 
ж. Ташкент қаласыңда өткен Азия мен Африка елдері 
жазушыларының конференциясын уйымдастыруга 
белсенеатсалысты. Бул конференцияға Ә. текдты- 
сып, сөз сейледі. Осы сезінде соңдай-ақ «Орта Азия 
мен Казахстан халықтары әдебиеттерінің социа
лизм дәуірінде дамуы туралы», «Қайта туған ха- 
лықтың әдебиеті», «СССР халықтары әдебиет- 
терінің өркендеуі» деген мақалаларында Р-тың 
«Жеңімпаздар», «Дауылдан да күшті» т. б. шыгар- 
маларының көркемдік жетістіктерін атап еткен. 
РӘШЕВ Мыңбай (1930 ж. т.), ақын, сатирик. Ә-тің 
100 жылдық мерейтойына байланысты «Мухтар -  
жалғыз, кун -  жалгыз» поэмасын жазды («Егемен 
Казахстан», 1997, 14 тамыз). Булардан басха Мух
тар тахырыбына арнап «Үлылыхты мойыңдау» («Ал
маты ахшамы», 1997, 19 хырхуйех), «Алып ата» 
(«Үлан», 1997, 29 хыркүйек) өлең-толгауларын, 
«Мухтар рухы Варшавада» («Казах әдебиеті», 
1997, №35) жолжазба-очерхін арнады. 
РЕАЛИЗМ, Ж а з у ш ы  ш ы г а р м а ш ы л ы г ы -  
ның  б а г ы т - б а г д а р ы .  Ә-тІң шыгармашылых 
мурасын реализм туралы угыммен байланыстыра 
харастырганда, өзара тьғыз байланысты екі жүйе- 
ге ой жүгірткен ләзім. Бірінші, гулама галымның 
туган әдебиеттегі реалистік багыттың орныгу жол- 
дарына арналган зерттеу еңбектері мен әдеби-сын 
махалаларын зерделеу. Екінші, суретхер жазушы- 
ның улттых хазынамызга өлшеусіз зор улес болып 
хосылган көркем туындыларында шыгармашылых 
принцип ретінде халыптасхан реалистіх әдіс 
ерекшеліхтерін пайымдау, Бул үшін ең алдымен 
туган әдебиеттегі реалистік үрдістің басын аша кет
кен махул. Әдебиет пен өнердің міндеті -  өмірді 
сол куйінде алып, болмыстың жекелеген фахтілерін 
типтендіру архылы, өмір шындьғын өз хубылыста- 
рына сәйкес келетін бейнелер архылы суреттеу. 
Реализм -  осы міндетті алдына хойып, соны жо- 
гары көркемдіх кушпен шешуді хездейтін шыгар
машылых әдіс. Ә. -  өзінің әдебиет зерттеушісі 
ретіңдегі еңбектерінде хазах әдебиетінің аргы-бергі 
кезеңдерінде реалистік багыттың бастау алу, ор
ныгу жене берік дәстүрге айналу жолын белгілеп 
берген галым. Ол хазах әдебиетіндегі реалистік 
дәстүрлердің халыптасу жолдарын ең алдымен 
улттых негізде жүзеге асып, сонсоң дүниежузілік 
әдеби дамудың ең жемісті тәжірибелерін табиги 
түрде игеру архылы орныхханын, соның өзінде 
әрдайым емір шындьғын бейнелеу жолымен журіп 
отырганын, тіпті сонау аргы замаңдагы әдеби ес- 
керткіштердің өздері де емірдің езінен тугаңдыгын 
дәйекті турде дәлелдеп берді. Үлттых негіз бен 
дуние жузі әдебиетінің улгі-үрдістері деген егіз угым 
Ә-тің туган әдебиеттегі реалистік дәстурлердің ха- 
лыптасуы женіндегі ой толғауларыңда хатар дамы- 
тылып отырады. Әсіресе 19 гасырдың 2-жартьюын- 
дагы Шохан, Ыбырай, Абайлардың хызметіңдегі 
табиги байланыс пен улттых жалгастых заңдыльхта-



ры туралы Ә. пікірлері өте мәңді: «Өздерінің тарих- 
тық, халықтық арманы мен аңсағанын алсақ, бұл 
үшеуі анық бір туған бауырластай танылады. Олар 
біріне-бірі тізе қосып, иық сүйесіп, «е» десіп шық- 
қандай көрінеді» (20 томдық шығармалар жинағы, 
19-том, 243-бет). Ә. осы ойын жалғастыра келіп, 
Әсіресе Ыбырай мен Абай арасындағы шығарма- 
шылық туыстықты және олардың ортақ төркіңдесті- 
гін көз жеткізе дәледдеп айтады.
Қазақ әдебиетіндегі реалистік дәстүрдің қалыпта- 
сып, ілгері даму жолы әсіресе Ә-тің Абай мүрасын 
зерттеген еңбектерінде айқын көрінеді. Олары -  
«Үлы акын, ағартушы -  Абай Қүнанбаев», «Абай 
мүрасы жайында», «Пушкин мен Абай», «Абайдың 
халык тығы мен реализм», «Орыс реашэмінің дәстүрі 
және революцияға дейінгі казак әдебиеті», «Пуш
кин жене Кеңестік Шығыстың бауырлас әдебиет- 
тері» т. б. еңбектері. Солардың бірінде Әуезов 
былай деп жазады: «Абай -  қазақ әдебиетіңдегі 
сыншыл реализмнің негізін қалаушы адам. Ақын- 
ның болыстар туралы («Кулембайға», «Мәз бола- 
ды болысың», «көжекбайға»); жыртқыш байлар 
туралы (“Көңілім қайтты достан да, дүшпаннан да», 
«Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай»); ру ақса- 
қалдары -  қазақ даласындағы күрестің алаяқта- 
ры туралы («Қартайдық, қайғы ойладық»); ертеде- 
гі ескі дәстүрлерді надандықпен, қайсарлықпен 
сақтаушылар -  ауыл аталары туралы («Қалың елім, 
қазағым, қайран жұртым!»); сатқын чиновниктер, 
парақорлар, даукестер, жалқаулар, арамтамақтар 
туралы («Адасқанның алды жөн, арты соқпақ») 
өлеңдерінің тақырыптары және басқа өлеңдері 
өткен заманның әлеуметтік өмір шындьғының Т е 
рек тамырларын айқын сынай аша отырып, дала 
өмірінің аса күрделі құбылыстарын қамтығанын 
көрсетеді” (соңца, 50-51-беттер).
Ә. көп жанрлы, кең арналы, дүниежүзілік көлем 
деңгейіңце дамьған өз түсындағы қазақ әдебиеті 
жайында жазған соңғы сын-зерттеу еңбектерінде 
үлттық көркем сөз өнеріңде реалистік бағытты ор- 
нықтыруда әсіресе проза, драматургия жанрла- 
рының ерекше маңызы болғанын атап көрсетеді: 
“Дүниежүзілік әдебиеттің барша мәдениеттік 
дәстуріне сүйенетін реалистік прозамызды жаса- 
ған жазушылар -  роман жазушылар мен әңгіме 
жазушылар» деп жазды (сонда, 367-бет), Осы ойын 
жалғастыра келіп: «Абайдан соңғы дәуірде казак- 
тык көркем сөзінік сапасы артып, жалпы әдебиет- 
тік мәдениеттік жака үлгісін жасайтын жазушы
лар туғанын» (бүл да сонда), олардык шығарма- 
ларында әркайсысына тән ерекшеліктермен катар 
бәріне ортак терек шыншылдык бар екенін суйсіне 
айтты. «Реалистік драма жолында» атты екбегінде 
емір шындьғын шебер суреткерлікпен бейнелеуді 
ол аталған жанрдағы көркемдік кемелдіктік бас- 
ты шарты, негізгі өлшемі ретінде ұсынды. Ә-тік 
үзак жылғы орасан зор тағылымды жазушылык 
жолына көз жіберсек, осындай кемел реалистік 
мектеп сабактарын онык өз тәжірибесінен әсіресе 
айкын танимыз. Бұл үшін жазушынык 20-жыддар- 
дағы шығармаларынык такырып, мазмун ерекше- 
ліктерін еске алудык өзі жеткілікті. Осы жылдары 
жарык көрген «Көксерек», «Қараш-Қараш оки- 
ғасы», «Қилы заман» повестері мен «Ецлік-Кебек», 
“Бәйбіше-токал», «Қарагөз» пьесалары Ә. реа- 
лизмінік белгілі бір кезекді корытыңдылаған шок- 
тыкты шығармалары бодцы. Осы үрдісті ілгері ка
рай жалғастырып, көркемдік шеберлікті жетілдіре 
түскен жазушы кейінгі кезекдерде шығармашы-
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лыктыкжакабиіктерінекөтерілді. Эрине Ә. шығар- 
машылығынык биік шыкы, каламгердік атак- 
абыройын букіл дүниежүзілік көлемде таныткан 
данышпандык туындысы -  «Абай жолы» эпопея- 
сы. Бұл шығарма, сол кездегі және кейінгі сын- 
шы, зерттеушілердік пікірлерін корытып айткан- 
да, жазушынык орасан зор шығармашылык ерлігі 
және үлттык көркемдік мәдениетке косылған ора
сан зор үлес болумен катар, дүниежүзілік әдеби- 
ет классикасынан лайыкты орын алатын мәкгілік 
ескерткіш деп бағаланды. Эпопеяда казак халкы- 
нык үлы ойшыл акынынык шығармашылык жо- 
лын бейнелеу аркылы жазушы туған халкынык 
түтас бір тарихи дәуірдегі өмірінік көркем шежіре- 
сін шынайы жазып калдырды.

Ж. Ысмағүлов.

«РЕАЛИСТІК ДРАМА ЖОЛЫНДА», жазушынык 
макаласы, 1954 ж. 3 кыркүйекте Қазакстан жазу- 
шыларының 3-съезіндө жасаған баяндамасы. 
Мұнда ол казак драматургиясынык 2-съезден
(1939) бергі 15 жыл ішіндегі даму жолына шолу 
жасап, осы кезекдегі басты-басты жетістіктеріне 
токталады, бұл жанрда жемісті екбек етіп келе 
жаткан каламгерлерді атайды, олардык ек көр- 
некті деген туындыларын жан-жакты талдайды. 
Сол жазушылардык екбегі аркылы казак драма- 
тургиясы екі съезд аралығында едәуір жемісті, 
елеулі жолдан өткенін айта келіп, баяндамашы бұл 
саладағы шығармаларды такырып жағынан үш 
топка бөліп карастырады: бірінші -  эпоспен, 
фольклормен, арғы тарихпен байланысты; екінші 
-  тарихи-революциялык такырыпка жазылған және 
ушінші -  бүгінгі кун болмысына, казіргі заман 
шыкдығына арналған пьесалар. Баяндаманык та- 
кырыбынан керініп түрғандай, Ә. драмалык шы- 
ғармаға койылатын басты талапты ондағы өмір 
шындығының бейнелеуімен, автордык реалистік 
кемелдігімен байланыстырады. Осы орайда ба- 
якдамашы ек алдымен драматург Ғ. Мүсіреповтік 
шығармашылығына және онык есепті кезекдегі 
ек көрнекті туындысы -  «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» 
пьесасына токталады. Мүсірепов драматургиясын- 
да бүдан гөрі реалистік бағытка жакыңдау тұрған 
шығарма -  «Амангелді» пьесасынык сокғы нұска- 
сы екенін, «такырыптык, образдык, сюжеттік, бар- 
лык мазмұн санасымен, тіл, сезім, әрекет атаулы- 
сымен бүл пьесадағы жағымды, жағымсыз бейне- 
лердік бәрі де көбінше шындык, реалистік улгіде 
калыптанатынын» көрсете келіп, баяндамашы ав
тордык бір каһарман аркылы екі дәуірді бірдей 
керсетпек болып, жанр табиғатына нүксан келтіріп 
алғанын мінейді. Дәл осындай жаксы нышан мен 
кемшін олкылык С. Мүкановтык «Шокан» пьеса
сына да тән екені айтылады. Қазак драматургия- 
сы саласында көп жылдар бойы үзбей екбек ет- 
кен көрнекті каламгерлер Ә. Тәжібаев, Ш. Хұсай- 
ынов, Ә. Әбішев шығармашылығына баяндамада 
кек орын берілген. Солардык ішінде анык реалис- 
тік улгіде калыптанған сәтті туынды ретінде Ә. 
Әбішевтік «Достык пен махаббат» пьесасына жо- 
ғары баға беріледі. Сондай-ак Ғ. Мүстафиннік 
«Миллионер» пьесасы реалист жазушынык көркем- 
дік, такырыптык табысы деп сипатталады. Қоры- 
та айтканда, казак драматургиясы дамуынык 
үлкен бір кезекін шола отырып, Ә. бұл баяндама- 
сынык негізгі туйіні ретінде «идеялык-көркемдік
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сапалардың ойдағыдай уйлесуінен туатын шебер- 
лік» мәселесін жан-жақты сөз қылады. Теориялық 
жағынан толымды, талдау турғысынан терең, баға- 
лауы әділ бул баяндама қазақ әдебиетіңдегі дра
матургия жанрының болашақ өркендеуіне игілікті 
эсер еткен, жалпы сын дәрежесін көтере тускен 
белесті еңбек болды.

Ж. Ысмагүлов.

«РЕАЛИСТІК РОМАН ЖӘНЕ ТИПТІК ХАРАКТЕР»,
зерттеу еңбек. Авторы -  А. Турбеков. «Ғылым» 
баспасы 1970 ж . шығарған, Кітапшада социалистік 
реализм турғысынан қазақ кеңес әдебиетіндегі 
улкен уш роман -  Ә-тің «Абай жолы», Ғ. Мусіре- 
повтің «Оянған өлке», Ғ, Мұстафиннің «Дауылдан 
кейін» талданып, әрқайсысының өзіндік реалистік 
сипаттары мен идеялық-көркемдік ерекшеліктері 
ашылады. Көркемдік идея, шындық болмыс, кон
фликт, ірілі-ұсақ типтік характерлер, олардың жа- 
салу әдіс-тәсілдері айтылады. Сондай-ақ бұл уш 
романның қазақ кеңес әдебиетінде жаңа дәстур 
қалыптастырып, кейінгі жазушыларға улгі болта
ны баяндалады. «Ояну сәті» деп аталатын алғаш- 
қы бөлім «Абай жолын» талдауға арналған (5-98- 
беттер). Автор онда шығармадағы өмір шындығы 
мен идеялык тартыстарды, образдар типтілігін, 
тарихи көркем шындықты жан-жақты қарастырғ- 
ан. Еңбек коммунистік идеологияның ұшынып 
турған кезінде жазылғандықтан, эпопеяның кейбір 
тұрмыс-тұрпатына партиялык көзкараспен қараған. 
«Абай жолын» тарихи роман десек те, әлеуметтік 
роман-эпопея десек те, аскан реалистік шығарма 
десек те, бәріне татитын, дөп келетін қунарлы ту- 
ынды деген келелі корытынды айтқан. Студент- 
тер мен мұғалімдерге, ғылыми кызметкерлер мен 
әдебиеттанушыларға арналған. Кітаптың көлемі 11 
баспа табақ, таралымы 1600 дана.

Р. Бердібай.

«РЕВИЗОР», Н. Гогольдің аударма пьесасы. Ау- 
дарған -  Ә. Сахнаға 1936 ж. И. Г. Боров койды. 
Қ. Қуанышбаев жасаған Дуанбасы өткір сатира- 
лык бейне болумен бірге, қойылымның негізгі 
идеясының тұтқасы болды. Куйбең тірліктің та- 
лай қызығы мен шыжьғына қанық Осип Е. Өмірза- 
қовтың бейнелеуінде -  тірлік сапырылысына са- 
бырлылықпен карайтын адам. Бобчинский мен 
Добчинский мінез-кулық ерекшеліктерінен туын- 
дайтын кулкілі құбылыстар С. Телғараев пен Б. 
Әмірхамзиннің тамаша ойындарынан жарқырап 
керінеді. Ал Земляниканың кулкілі рөлін С. Қожа- 
мкулов өзінше кызык ойластырған. Сумпайы әрі 
жалақор, жексұрын әрі суайт Земляника шенеунік- 
тер арасында ревизордан қорықпайтын, өзін 
тәуелсіз сезінетін «бөлектігімен» көрінген. 1940 ж. 
М. Соколовский «Ревизорды» қайта қойып, алғаш- 
кы қойылымдағы сырттай әуестенушіліктен туған 
артык көріністерді кысқартып, кейбіреулерін 
жөңдеп, өңдеулер жургізген. Екі койылымның еке- 
уі де театрдың кезеңдік табысы болмаса да, оның 
шығармашылық жолында алатын орны белек. Му- 
нанкейін 1946 ж. Ю. Рутковский, 1979 ж.А. Әшімов 
қойған «Ревизор» театрдың катардағы ізденісі 
еді. Тэжірибелі Ғ^гковский 1958 ж. Семейге келіп, 
Б. Омаровпен бірге комедияны қайта койды. Бул 
жолы кос режиссер кызык сахналык шешім кара- 
стырып, актерлердің жанр сипатын, кейіпкерлер 
даралыктарына карай эрекет жасауын ұйымдас-

тырған. Семейде Е. Обаев койған спектакль де 
классиканы меңгеру жолындағы табысты кадам 
болды. ,  .Б. Күндакбаиүпы.

«РЕВИЗОРДЫҢ» АУДАРМАСЫ ТУРАЛЫ». жа-
зушының макаласы. 1936 ж. жазылған. Мунда Ә. 
алдымен Гогольдің «Ревизор» атты пьесасының 
казакша алғашкы нускасының мейлінше нашар 
аударылғанын, оның устіне колжазбада тупнұска 
мазмуны тугел камтылмағанын айтады. Макала 
авторы мундай жарамсыз әдістің накты екі турлі 
көрінісін атап көрсетеді. Бірі -  тупнұска мазмуны- 
нан ауыткып, жөнсіз ауа жайылушылык. Екіншісі 
-  тупнұска мэнін тусінбей, карадурсіңдеп, тұрпай- 
ылау. Тіпті адам аттарына дейін аударуға тыры- 
сып, оларға «казактың тон-тымағын кигізу». Ә. 
аударма практикасындағы осындай жолсыздык- 
тарды керсете келіп, оны дұрыс ғылыми-шығар- 
машылык арнаға тусірудің бағытын да сілтейді. 
Ол дуниежузілік жене одактык көлемдегі класси- 
калык эдебиет корын өзім іздің ұлттык мәдени 
корымыздың маңызды бір саласы деп карап, оны 
мэдениетті елдердегі жалпы принцип негізінде 
жузеге асыруға, яғни олардың өз ерекшелігімен, 
өздеріне тән жазу өрнегімен, бұзбай, бұлжытпай 
дэл тусіріп аударуға шакырады. Аударма мәтініне 
тубірлі өзгеріс енгізіліп, ол кайта жазылып шык- 
каннан кейін «Ревизор» спектаклі 1936 ж. 20 казан 
куні сахнаға шығарылып, аудармашысы Ә. деп 
көрсетілді. 31 казан куні Қазакстан укіметінің жа- 
нындағы Өнер істері жөніндегі комитет «Көркемдігі 
жоғары Гоголь сөзін казак көрерменіне жеткізе 
алғаны ушін» Ә-ке алғыс жариялады (М. Әуезовтің 
өмірі меншьғармашылыкшежіресі, А., 1997). Атал- 
ған макала «Қазак эдебиеті» газетінің 1936 ж.
2 казандағы, «Социалды Қазакстан» газетінің
3 казандағы санында біріне-бірі жалғаса жарияла- 
нған. «Қазак әдебиетіндегі» нұскасы бойынша 20 
томдык шығармалар жинағының 17-томына 
енгізілген (А., 1985, 49-52-беттер).

Ж. Ысмагүлав.

«РЕВОЛЮЦИЯ ЖЕМІСІ» ( « Р о ж д е н н а я  р е 
в о л ю ц и е й » ) ,  жазушының макаласы. «Дружба 
народов» журналының 1958 ж. 11-санында, Ә-тің 
«Эр жылдар ойлары. Мысли разных лет» кітабыңца 
(1961) шыккан. Макаланы аудартан 3. Кедрина. 
Матынасы жатынан кеп жерлері «Октябрь өркені», 
«Біздің дамуымыздың советтік жолы» атты мака- 
лаларына уксайды. Макаланың кіріспе бөлімінде 
Октябрь революциясынан кейінгі 40 жылдағы казак 
әдебиетінің табыстарын тізіп атайды. Коммунистік 
идеология талаптарынан туатын біраз жоддар, ой- 
лар болтанымен, негізінде Қазан төңкерісінен 
казакка екелген жаксылыктарын да жасырмайды. 
40 жыл шамасындаты казак әдебиетінің даму 
жолы, ӨЗІНДІК ерекшеліктері, ірі өкілдері жайында 
кыска, тужырымды ойлар айткан. Осы жыддардаты 
керкем эдебиеттің озык улгілері мен жеке жазу- 
шыларта берген баталары әлі хунте дейін кунды. 
Макалада казак эдебиетінің табыстарымен катар 
кемшіліктеріне де токталады. Әсіресе автор идео- 
логиялык кысым мен талаптың эсерлерінен, казір 
оң бағаланып журген кейбір едеби шығармалар 
мен акын-жазушыларта теріс баға берген. Бул ба- 
ғаның көп жатдайда Ә-тің өз ойынан гөрі саяси, 
чиновниктік көзкарастардан шығып жатканы анык. 
Макала жазылтан жылдары букілодактык әдеби- 
еттану тылымыңда солакай сынның етек алып, орыс 
әдебиетіндегі декаденттік батытты, символистерді



сынау күшейген еді. Осы орайда әдеби-зерттеу 
құбылысы (амалсыздан болса да) ұлт республика- 
ларын да қамтыды. Ә-тің Ш. Бөкеевті, М. Жумаба- 
евты солақай сынға алуының төркіні осында. «Зар 
заман» ақындарын Ә-тен артық білген, артық 
түсінген әдебиетші-ғалымды 50-жыдцарда кездес- 
тіру екіталай. Сөйте тура, етек алған талапқа сәйкес 
жазушы қазақ әдебиетін осы ерекше кезеңнің 
ыңғайына қарай сынауға мәжбүр бодды. Үлт рес- 
публикалары әдебиетінің озық, көркем шығарма- 
лары мен талантты өкілдерін тілге тиек етіп, оларға 
әділ бағасын берген.

Р. Әбдіғұлов.
«РЕВОЛЮЦИЯ МЕН ХАЛЫҚ ТУРАЛЫ» («О ре
в о л ю ц и и  и н а р о д е  »), жазушының 
мак.аласы. «Советский Союз» журналының 1957 
ЖЫ ЛҒЫ  11-нөмірінде басылған. Халық өміріндегі бір 
белесті кезеңге байланысты ой толғаған. Публи- 
цистикалық қысқа қайырымда үлы ойшыл жазу
шы ел тағдырының өткені мен болашағын салыс- 
тыра отырып, ез турғыластарының үш турлі заман 
беделінде өмір сургеніне көз жібереді, көңіл ша- 
рықтатады. Жаңарған, жасарған республикасының 
аспанынан тараған шуғыла нурының бүкіл Шьғыс 
елдеріне алыстан жарқырап көрінген шапағына 
шаттанған сезімін білдіреді.

Ж. Ысмағулов.
РЕДАКЦИЯЛАУ, әдеби өңдеу, жөндеу, тузеу. 
Осындай жолмен шьғарманы баспаға, баспасөз- 
ге, радиоға немесе теледидарға әзірлейді, нақты 
айтқанда, тілдік, қурылымдық, сапалық, стильдік 
фактісі жағынан жақсартады. Ә. редакциясымен 
шыққан «Абай (Ибраһим) Қунанбаев» (1939-40), 
«Жәңгір» (1940) Е. Ысмайылов, «Әдебиет теория- 
сының мәселелері» (1940), «Абай (Ибраһим) Қунан- 
баев» (1945), «Әлішер Науаи» (1948), «Қазақ 
әдебиетінің тарихы», 1-том, (1948), «Қамбар ба
тыр» (1959), «Қазақ ССР тарихы», 1-2-том (1957, 
1961), «Қазақ әдебиетінің тарихы», 1-кітап (I960) 
т. б. кітагтгар бар.
«РЕДАКЦИЯ СУРАУЛАРЫНА ОРАЙ», жазушы- 
ның мақаласы. Абайдың қайтыс болуының 50 
жылдығына байланысты Семей облыстық «Екпін- 
ді» газетінің редакциясы тарапынан қойылған төрт 
сураққа жауап ретінде жазылған. Алғаш рет газет- 
те «Мухаңа қойылған төрт сурақ» деген тақырып 
бойынша жарияланған (1954). Жазушы мурағатын- 
да сақталғантупнусқада (ӘӘММ, № 236-папка, 20- 
22-бет) «Редакция сурауларына орай» деп аталуы- 
на орай, Ә-тің 20 томдық шьғармалар жинағына 
да (19-том, 1985) осы тақырып бойынша енгізілді. 
Әуезов мақалада абайтанудың ең өзекті мәселесі 
-  ақын мурасының нәр алған рухани көздері, оның 
көп қырлы салалары туралы толғана отырып; 
«... сол көп саладан білім де, ой да, сезім, түсінік 
те ала журе, улы адамның бәрі де өзінің ой-сезім 
дүниесіне эсер еткен ағымдардың бәрін өзінің 
өздік, ерекше елегінен өткізіп, қорытып өзгертіп, 
өзіндік етіп алады»,... Абай деген -  сол әсерлердің 
жиынтыы емес, бәрінен қорытылған асылы, жаңа 
бітім, тың тулға» деп, улы ақынның бірегей, қай- 
таланбас ойшылдық қасиетін баса айтады. Жазу
шы будан кейін «Абай жолы» романының аяқталу 
сыры, өзінің алдағы жоспары, абайтану курсы ту
ралы сурақтарға жауап береді.

М. Мьрзахметулы.

«РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЖАРҚЫН ЖОЛЫ», жазу- 
шының мақаласы. Қазақстанның экономика мен 
ғылымдағы, әдебиет пен өнердегі, мәдениеттегі
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табыстары туралы жазылған. Орысшасы «Могу
чий расцвет республики Казахстана» деп аталды. 
Булардың қолжазбасы мен машинкада басылтан 
нускалары жазушының өз қолжазба қорында сақ- 
таулы (№ 214, 215, 236-папка). Алғаш рет осы қор- 
дан алынып, 20 томдық шығармалар жинағының 
19-томына енгізілді (1985, 453-471-беттер). Булар
-  толық аяқталып болмаған жазбалар. Осы еңбегін 
жазбастан бурын оның 13 бөліктен туратын жоспа- 
рын жасаған. Аддағы жағдайларды адамның, қау- 
ымның, қоғамның өсуімен, өзгеруімен байланыс- 
тырады; жапан түз, от дариясынан алып қарақус 
қанатына мінгізіп алып, ушып өткен ертегі ерінің 
сапарындай улы фантазия өрісін көреді. Қазақ- 
станның ендігі ерекшелігін айқындайтын -  табиғи, 
жер асты байлықтары: жез, темір, марганец, по
лиметалл, вольфрам, қалайы, никель, ковальт, 
алюминий, сурьма, хром, ваннадий, висьмут, сурь
ма болса булардың қоры Қазақстанның көп 
жерінде бар. Бул да ертегілік заманның жеті қат 
жер астына түсіп ырыс, қазына, береке тапқан жағ- 
дайын елестетеді. Осылайша жазушы аз заман 
ішінде халқының рухани жағынан да, ғылымды, 
техниканы игеру жағынан да өскенін, ілгерілегенін 
әсіресе болашағынан үміткерлігін айтады; жақын 
заманда Казахстан ауыл шаруашылықты қалпы- 
нан өндірісті шаруашылық қалпына ауысып, алып 
қурылысты республикаға айналатынына сенеді: 
"...кейбіреулерінің аттары өлеңнің уйқасындай уй- 
лесетін Қазақстанның жас қалалары тек Казах
стан ғана емес, әлем картасын өзгертіп, жаңғырта 
байьггып туып жатыр» деп, оны мекендеген адам- 
ның, өнер-мәдениетінің, турмысының өзгеріп, жа- 
ңара түскеніне тохталған.

Т. Әкім.
РЕЦЕНЗИЯ, белгілі бір шьғармаға баға беру, пікір 
білдіру. Мунда әдеби, мәдени, ғылыми еңбектер- 
мен хатар, театр спектакльдері, кинофильмдер, 
концерттер т. б. хамтылады. Рецензия махала 
түріңце келеді, көптеген махаладан айырмашыльғы
-  нысаны етіп отырған еңбектің мәні мен мазмүны, 
өзіне тән ерекшеліктері сөз етіледі, бағаланады. 
Ә. көптеген еңбектерге талдау жасады, жетістік- 
табыстарын көрсетіп жол сілтеді, дүрыс бағытха 
нусхады; бүлардың хатарында әдеби охулыхтар, 
ғылыми еңбектер мен көркем, тарихи шьғармалар, 
жекелеген монографиялар, әр саладағы кітаптар 
бар. К- Жумалиев, М. Ғабдуллин охулыхтары мен 
Б. Кенжебаев, С. Муханов зерттеулерін, Д. Әбілев, 
К. Шаңғытбаев сияхты көптеген ахын-жазушылар- 
дың, ғалымдардың кітаптарын атап өткен жөн. 
РИМОВА Бикен (1923-2000), актриса. Казахстан- 
ның халых артисі (1966), КазКСР Мемлекеттік сый- 
лығының лауреаты (1966). Өнер жолын 1940 ж. 
Казах драма театрыңца 17 жасында Ә-тің «Еңлік- 
Кебегіндегі» Еңлік рөлін орындаудан бастады. 
Кейін Ә. пен Л. Соболев жазған «Абай» трагедия- 
сына хатысып, Зейнеп бейнесін сахнада шынайы 
бояумен сомдады. Жарты ғасырдан астам ғумы- 
рын өнерге арнап, театр үшін жаратылған актриса- 
ның шығармашылых жолы жемісті болды. Ғ. Мүсі- 
репов, Ш. Айтматов, Ә. Әбішев, Ә. Тәжібаев, 
Ғ. Мустафин, Т. Ахтановтардың пьесаларында 
басты кейіпкерлердің рөлдерінде ойнап, әр түрлі 
бейнелермен, әрхилы тағдырлармен танысты. 1955 
жылдан бастап киноға түсті. «Өжет хыз», «Ана ту-
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ралы аңыз», «Ай астывдағы үй», көп сериялы «Жол 
торабыңда» («Перекресток») -  соның айғағы. Өзі- 
нің «Абай -  Әйгерім», «Қос мұңлық» пьесалары, 
Р. Қойшыбаева, Ш. Қусайыһюв, Ф. Шәріпова сын- 
ды мәдениет қайраткерлеріне арналған жазбала- 
ры, «Қорғансыздың күні» (Ә. әңгімесі бойынша 
қойылған) атты режиссерлік жұмысы Р. еңбегінің 
сан қырлы екенін көрсетеді.

Б. Мекішев.

РИТМАН-ФЕТИСОВ Михаил Иванович (1907-
1960), әдебиет зерттеуші. Филология ғылымы- 
ның докторы (1956). Ғылыми еңбектері орыс-қазақ 
әдеби байланыстары мен қазақ әдебиетінің 
мәселелеріне арналған. Қазақ мектептері үшін 
орыс әдебиетінің оқулыктары мен оқу қүралда- 
рын жазды. Ә-пен достық карым-қатынаста бо- 
лып, бірге қызмет еткен, хат жазысып түрган, үлы 
жазушы шығармашылығын орыс тілді баспасөз 
бетіңде кеңінен насихаттаған. 1939 ж. Ә. аударған 
Шекспирдің «Отелло» драмасының қазақ сах- 
насыңдағы алғашқы қойылымы туралы «Казахстан
ская правда» газетінде «Отелло» казак тілінде» 
(21 мамыр), «Литература и искусство Казахстана» 
журналында «Отелло» Қазактың академиялык дра
ма театрында» (N° 6) макалаларын жариялайды. 
1958 ж. 18 мамырда «Известия» газетінде жария- 
ланған «Қазак халык эпопеясы», 1959 ж. «Абай 
туралы эпопея жене оның авторы» («Алма-Атинс
кая правда», 1 шілде) т. б. макалалары улы жазу- 
Ш Ы Н Ы Ң  өмірі мен шығармашылык кызметін баян- 
дауға арналды. Э-пен бірлесіп кептеген макала- 
лар жариялады: «Шыгыстан хат» («Правда Украи
ны», 1947, Ікараша), «Coциaлиcтiкұлттapәдeбиeт- 
тepiнiң даму ерекшеліктері» («Коммунист», 1959, 
№12,69-80-беттер). Ә. 1959ж. эдебимурагаарнал- 
ган конференцияда сейлеген корытынды сөзіңде 
«Казак әдебиетіне сіңіріп жүрген бағалы еңбегін 
арнайы атап айтар адамның бірі. Қазір де зор жа- 
уапты, кең көлемді ғылымдык кызмет аткаратын 
көрнекті зерттеушінің бірі -  Фетисов жолдас» деп 
жоғары бағалап, ол көтерген «проблемалар казак 
әдебиет тарихын зерттеу жөніндегі бугінгі конфе- 
ренцияның міндеттеріне байланысты өте орынды, 
ғылымдык-жүйелік түрде танытыдды. Бул үшін біз 
Фетисов жолдаска айрыкша алғыс айтамыз» де
ген ризашылығын білдірді (20 томдык шығарма- 
лар жинағы, А., 1985, 20-том, 391-бет).

С. Қорабай.
РОВЕНСКИЙ Николай Степанович (1926-1995), 
орыс жазушысы. Негізінен әдеби сын жазумен шу- 
ғылданды. «Қазак романы туралы әңгіме» («Про
стор», 1964, №9), «Шынайы шындык шырайы» 
(«Простор», 1968, №9), «Күн мен ән», «Өткенмен 
есептесу» («Портреттер» жинағыңда), «Көкейкес- 
ті», «Қазакроманы: ізденістерменіскеасыру»(«То- 
ғысу» кітабыңда) т. б. макалаларында Ә-тің дәс- 
турлік шеберлігі мен жаңашылдык колтаңбасы, 
«Абай жолының» жазылу барысындағы табанды- 
лығы мен такырыпты меңгеруі, көкейкесті мәселе- 
лерді көркемдік оймен жеткізудегі суреткерлік 
дарыны туралы пікір козғаған.

С. Анаи>ева.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод Александрович 
(1895-1977), орыс акыны, аудармашы. Жыржинак- 
тарында акын дәстүрлі орыс поэзиясының улгісін 
жалғастырды. 1935 ж. Ленинград жазушыларының

курамында Қазакстанға келген сапарында акын 
I. Жансүгіровпен жене Э-пен танысады. Содан ба- 
стап олар езара шыгармашылык байланыс орна- 
тады. Ә. Абайдың өлеңдері мен Жансүгіровтің 
«Куйші» поэмасының жолма-жол аудармасын жа- 
сап береді. Ә. туралы «Дос дидары» атты естелік
жазды («Біздің Мухтар», 1975). ^ ^  ^  -

Т. Жүртбаи.

РОЛЛ АН Ромен (1866-1944), француз жазушы
сы, котам кайраткері, музыка зерттеушісі. «Бетхо
вен өмірі» (1903), «Микеланджелоның өмірі» (1907), 
«Толстойдың өмірі» (1911) атты өмірбаяндык ту- 
ыңдылардың авторы. Л. Толстойдың «Сотые және 
бейбітшілік» эпопеясы Ролланта ерекше эсер етіп, 
отан «Жан-Кристоф» (1904-1912) атты он томдык 
әйгілі туындысын жазута итермеледі. Аса кең 
аукымды баяндау тәсілімен өнер адамының жан 
дуниесін ашып берген бул туындыны Ә. те жотары 
баталап, оны өзінің барынша зерттеп окытандьғы 
туралы пікір білдірген. Осы романы ушін Р-та 1915 
ж. Нобель сыйлыты берілді. «Кола Брюньон» 
(1919), «Пьер мен Люс» (1920), «Клерамбо» (1920) 
повестерінде сотысты әшкереледі. «Абай» және 
«Абай жолы» романдарын калай жаздым» және 
«Қазіргі роман және оның кейіпкерлері» атты ма
калаларында Ә. өзінің эпикалык жанрта ерекше 
бауыр басып калтандытын және мундай көлемді 
шытармаларды заманның тынысы мен кайшылы- 
тын терең бейнелеуге мүмкіндік беретін тәсіл деп 
карайтынын мәлімдеген.

М. Маданова.
РОМАН, Ж а з у ш ы н ы ң  р о м а н  ж а н р ы  т у 
ралы о й - п і к і р л е р і .  Ә-тің «Абай жолы» эпо
пеясы -  Р. жанрының барлык талап-тілегіне жауап 
беретін бірегей туынды. Сонымен катар улы жазу
шы Р. жанрына, оның теориялык жатына катысты 
кептеген ой-пікірлер айткан. «Қазіргі роман жане 
ОНЫҢ геройы» атты макаласында «романды белек, 
геройды ӨЗ алдына байыптайтын сыншыларды» 
түсінбейтінін, өйткені өмірді роман мен оның ге- 
ройлары аркылы жинактау кажет екенін ескертеді. 
«Роман адам татдырына» негізделеді, «ал татдыр 
табитаты окита үстінде» танылады, «олай болса, 
романдаты татдыр мен окитаны екі турлі көркемдік 
туртыдан» түсінбеу керектігін ескертеді. Себебі 
«окита жок жерде татдыр тартысы, ал татдыр тар- 
тысы болматан жерде окита тумайтыны белгілі». 
Үлы жазушы көпірме көп сөзділікті Р-та калай сый- 
тызу керек деген суракка жауап бере келіп, бул 
орайда «психологиялык портретке, ішкі монолог- 
ка, сол геройлардың өзі мен өзі оңаша толтантан 
ойларына көбірек жол берген макул» деп тужы- 
рымдайды. «Кейбір улт жазушыларының роман- 
дары» деген еңбегінде Р. туралы ой толғаныста- 
рын өрістете отырып, «мінез-кулкы көп кырлы дә- 
лелденген, кең кулашты каһарман бейнесін жа- 
сау» ірі шытарманың ортак міндеті деп карайды. 
Мәселенің ең зоры -  бугінгі әдебиетте адам пси- 
хологиясы барынша көрінбей отыр. Бул орайда 
«Замандастарымыздың жан түкпіріндегі сыры мен 
шынын ашу ушін, өзіміздің де жүрегімізді соған 
уйлес ашу керек. Заманымыздың геройы үшін 
біздің жанымыз өзімізден тутан балаларымызға 
ашылтандай ашылсын. Ал көбінесе сондай шын 
сырға сараңбыз. Өз іш імізді өзім із жасырып, 
іріккендейміз. Соны ірікпей, барды сарка берген 
көркем шытарма жайнап кетеді» деген корытын
ды жасайды («Заман шарты»). «Үзіңділер» атты ма
каласында романның кейіпкері кандай болу ке-



рек деген мэселеге тоқталады. Батые Еуропа жа- 
зушыларының романдарын такырып, композиция, 
техника жағынан қарастыра келіп: «Техникадағы 
үлгі боларлық ерекшелік, жеке бір жердегі айрық- 
ша шеберліктер жалпы классик әдебиеттің бізге 
бағалы қасиеті ғой. Онысын керу, тану, уйрену 
керек, Қалайда көп классик романы, ең алдымен, 
аз кісінің басына құрылады» деп, кейіпкерлердің 
аз-көптігін сөз етеді. Бенжамен Констанның «Аль
фред» романының екі-ақ кісіден туратынын, Л. Тол
стой мен У. Шекспирдің шығармаларында адам- 
дар көп болғанмен, олар бір-біріне ұқсамайтын- 
дай етіп суреттейтінін, демек мәселе роман кейіп- 
керлерінің аз-кептігінде емес, керісінше, олардың 
суреттелу шеберлігінде жататындығын ескеріп 
өтеді. Ірі романистердің «әңгіме жібін ылғи бір 
ұршыққа орай беріп, бір ғана қазыққа шалып оты- 
румен улгі қалдырғанын», сондықтан тақырыпқа 
«бата кіріп, әрі кең, әрі терең» қарманғанда ғана 
үлкен роман туатынына назар аударады. 1950 ж. 
«Литературная газетыда» жариялаған «Роман ту- 
ралы ойлар» атты сақаласында әдебиеттегі ұлттық 
тур, ұлттық дәстүр туралы ой толғады,

Р. Нургали.
РОМАНОВ Сахи (1926-2002), кино суретшісі, гра
фик, кескіңдемеші. Қазақстанның халық суретшісі 
(1981). Ә-тің хикаяттары мен әңгімелерінің негізіңде 
салынған шығармаларында суретші қылқалам 
құдіреті арқылы оқиғаның астарын терең түсінді- 
руге ұмтылады. Кейіпкерлердің ішкі көңіл күйін дәл 
басып, жан дүниесін кеңінен ашады, оған керкемдік 
сипат береді. Күн күйдірген шөлейтті маң дала 
(«Кексерек»), жапырағы сарғайып түсіп жатқан ақ 
қайыңдар («Жетім»), уйытқыған қаһарлы боранда 
әкесінің қабірінің басында мінәжат етіп отырған 
қайғылы қыз («Қорғансыздың күні») бейнелері 
адам мен табиғат арасыңцағы психологиялық тар- 
тысты барынша әсерлі жеткізген. Жазушының 
«Көксерек», «Қараш-Қараш», «Бүркітші», «Жетім», 
«Қорғансыздың куні», «Өскен өркен» атты туыңды- 
ларының желісімен салынған суреттері «Әуезов үйі» 
ғылыми-мәдени орталығының қорында сақтаулы.

А. Қуанышбаев.
РОМАНС, музыкалық шығарма. Оны көбінесе 
фортепьяно, гитар, арфа т. б. музыкалық аспап- 
тармен сүйемелдейді. Р-тың басталуы, шарықтау 
шегі, аяқталуы бар, басынан аяғына дейін бір са- 
рында орындалады. Кейбір ән мен романсты бөліп- 
жармай-ақ «ән-романс» деп атай береді. С. Муха- 
меджановтың Абай сезіне жазған «Жарк етпес 
кара көңілім не қылса да» ән-романсын Ә, жоғары 
бағалап, композиторта ризашылығын білдірген. 
Содан бері бұл ән-романс казак ән өнерінің ажын 
казынасына енген шығарма ретінде белгілі 
әншілердің репертуарынан берік орын алды.

С, Мерекеева.
«РОМАН ТУРАЛЫОЙЛАР» ( « З а м е т к и  о р о 
м а  н е »), жазушының макаласы. Орыс тілінде 
жазылып, «Литературная газетада» (5.10.1950) жа- 
рияланған. Автор социалистік мәдениеттегі ұлттык 
түр мәселесі хакында ой бөліседі. Әдебиеттегі 
ұлттык түр, ұлттык дәстур жайлы ойларын татар 
Ғ. Башировтың «Намыс», езбек Айбектің «Алтын 
атыраптан ескен жел», казак Ғ. Мустафиннің «Мил
лионер», кырғыз Т. Сыдыкбековтың «Біздің күн- 
нің адамдары», С. Бабаевскийдің «Алтын Жұлдыз 
кавалері», «Жер бетіндегі жарык» сиякты роман
дарын салыстыра отырып өрбіткен. Бұлардың 
әркайсысына нактылы токталып, олардағы улттык
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ерекшеліктерге, ұксастыктарға зер салған. Үлт 
әдебиеттеріндегі орыс әдебиетінің әсеріне назар 
аударыңкыраған. Кеп ултты әдебиеттерге роман 
жанрының калыптасуы тікелей орыс әдебиетінің 
үлгісімен жүрді дегеңді олардың такырыптык бір- 
лігін, басты идеясын ашу, кейіпкерлерді бейнелеу- 
де колданылған көркемдік әдіс, кұралдардың ор- 
тактығын айта отырып дәлелдейді. Автор бүгінгі 
кун такырыбына жазылған жеті романдағы бас 
каһармандардың сомдалуы, халыктар достығы, 
махаббат такырыптарының көрініс табуы, дәстүр 
мен жаңашылдык сиякты мәселелер төңірегінде 
пікір бідціреді. Осы романдардың жетістіктері мен 
кемшіліктері социалистік реализм тұрғысынан са- 
раланған. Мұстафиннің «Миллионеріңде» ескі күн- 
деліктің көркемдік тәсіл ретінде колданылуын «ес- 
кірген, умытылған әдіс» деп сынаған. Шолу орыс 
әдебиеті аркылы байыған ұлт әдебиеттері түрі 
ұлттык, мазмұны социалист! к әдебиет болып да- 
ми береді деген ойлармен аякталады. Макала 
«М. О. Әуезовтің колжазба мұрасында» сипаттал- 
ған (282, 562-беттер).

Д. Ыскакулы.
РОШАЛЬ Григорий Львович (1899-1983), орыс 
режиссер!, педагог. КСРОхалыкартис! (1967). КСРО 
Мемлекетт!к сыйлығының лауреаты (1951). 1925 
жыдцан бастап режиссерл!к кызметпен шұғылдан- 
ды. Кептеген керкем фильм жасады. ¥лы Отан 
СОҒЫСЫ жылдарында Алматыда турып, Қазакстан 
кино өнерін!ң дамуына мол улес косты. Сценарийін 
Ә. жазган «Абай әні» фильмін тусірд!. Үлы жазу- 
шымен тығыз шығармашылык, достык байланыс- 
та болды. Мұхаң Ленинд!к сыйлык алғанда, же- 
делхат жолдап, зор денсаулык, жаңа шығармашы- 
лык табыс т!леген («М. 0. Әуезовт!ң өм!рі мен шы- 
ғармашылык шеж!рес!», А., 1997, 661-бет). 
РУДАКИ Әбтхасан (860-941), парсы-тәж!к әде- 
биет!н!ң классигі. Деректерде миллион жолдан 
астам өлең жазған дел!неді, ал бүг!нг! заманға 
жеткен! онша көп емес. Р. кез!нде «акыңдар пат- 
шасы» атанды. Шығармаларынан толык жеткен! -  
«Шараф туралы касида» мен «Кәр!л!к туралы мұң» 
деген өлеңдер! ғана. Тұран даласын, казірг! казак 
даласын жаксы білетіндіг!н өлеңдер!не коскан Ә. 
өз зерттеулер!нде: «Х-ХІ ғасырдағы тәж!к әдебие- 
тін!ң көне мұралары есеб!нде Рудаки поэзиясы, 
Фирдаусид!ң «Шахнама» поэмасы ерекше орын 
алады» деп атап керсеткен «СССР халықтары 
әдебиеттерінің өркендеуі» атты зерттеу еңбег!ңде. 
РУЖЕВА Алтын Ибрагимкызы (1928-1990), акт
риса. Қазакстанның халык артис! (1976). Баян, 
Актокты (Ғ. Мүс!реповт!ң «Қозы Керпеш -  Баян 
сұлуы» мен «Акан сері -  Актоктысында»), Қара- 
шаш (Ш. Хұсайыновтың «Алдар Кесес!нде»), Ак- 
жүн!с (С. Камалов пен Е. Брусиловскийд!ң «Ер Тар- 
ғынында») т. б. рөддерд! орындады. Актерлік ше- 
берл!г!нің дамып, калыптасуына Ә. драматургия- 
сының нег!з!нде койылған спектакльдер ерекше 
рөл аткарды. «Айман -  Шолпандағы» -  Айман, 
«Еңл!к -  Кебектег!» Еңлік рөлдер! оның сахналык 
үлкен табысы болып калды.

Б. Қундакбайулы.
РУСТАВЕЛИ Шота (12 ғасырда ем!р сүрген), гру
зин акыны. «Жолбарыс тер!с!н жамылған батыр» 
поэмасы грузин әдебиет!н!ң би!к шыңы болып са- 
налады. Көркемдік күш!нің күңдылығымен (үйкасы
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-  аааа), тілінің шүрайлығымен, стильдік ерек- 
шелігімен әлемдік классикалық туыңдылар тобына 
қосылады. Ә. дастанды жоғары бағалай келіп 
(«СССР ха/ы^тары әдебиеттерінң өркендеуі»), оны 
12 ғасырдағы аса зор ескерткіш, онда сол кездегі 
Грузияда болған қоғамдық-саяси жағдай, мәде- 
ниет жайы айқын аңғарылады, заман шындығы кең 
суреттелген деген ойын айтты. «Абай (Ибраһим) 
Құнанбайұлы (1845-1904)» монографиясында: 
«ІІІота Руставелиді грузин елінің ерекше қадірле- 
генін білдіріп, кейбір әдебиет тарихшылары ақын- 
ның «Жолбарыс терісін жамылған батыр» деген 
поэмасын ұзатылатын қыздар өздерінің жасауына 
қоса ала кетеді» деп, ыстық ілтипат білдіреді. Жа- 
зушы одан әрі Р-дің идеялық, поэзиялық, фило- 
софиялық негіз қорларын сөз етіп, оның араб, иран 
мәдениетінен және орта ғасырлардағы батыстық 
мәдениеттен екі жақты үлгі алғанын Абаймен са- 
лыстырады. Дастан қазақтіліңде бірнеше рет (1938, 
1966, 1974; аударған X. Абдуллин) жарық көрді.

Н. Баутан.
РУТКОВСКИЙ Юрий Людвигович (1891-1970), ре
жиссер. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қай- 
раткері (1954) және еңбек сіңірген артисі (1937), 
Поляк. Көптеген классикалық шығармаларды 
Казахстан театрларында қойып, үлттық өнердің 
дамып, қсілыптасуына зор ықпал етті. Ә-тің «Түнгі 
сарын» (1934), «Ақ қайың» (Ә. Тәжібаевпен бірге 
жазған, 1939), К. Треневтің «Любовь Яровая», Н. 
Погодиннің «Ақсүйектер» (1937), Н. Гогольдің «Ре
визор» спектакльдерін (Ә-тің аудармасы) сахнаға 
шығарып, үлкен табысқа жетті. «Тунгі сарынды» 
қалай дайындадық?» деген мақаласында үлы жа- 
зушымен бірге, ынтымақтаса жүмыс істегенін, 
Мүхаңның ақыл-кеңесінің мол пайдасы тигенін 
жазған («Қазақ әдебиеті», 1937, 15 наурыз). Ә. 
«Ерлік вткен коллектив» атты мақаласыңда Р-дің 
басшылығымен «Түнгі сарынды» 1937 ж. сахнаға 
шығарған орыс драма театры үжымының еңбегіне 
зор баға берген.
«РУХАНИ ҮСТАЗ» ( « В д о х н о в е н н ы й  у ч и 
т е л ь » ) ,  жазушының мақаласы. «Казахстанская 
правда» газетінің 1949 ж. 5 маусымдағы санында 
шыққан. Газеттің бүл нөмірі түгелдей А. Пушкиннің 
туғанына 150 жыл толуына арналған. Мақаланың 
алғашқы жолдарында Пушкин бастаған орыс 
мәдениетінің прогресшіл озық легі Шығыстағы 
мүсылман халықтарының көп ғасырлық мешеулік- 
тен, панисламизм, пантюркизм, ескі патриапхал- 
дық-феодалдық көзқарастың ықпалынан шығуы- 
на ықпал етті» деп, дәстүрлі кіріспе табиғатынан 
шыға алмайды. Кеп үзамай-ақ кейбір пушкинта- 
нушылар бүл ақынның шығармаларын орыс әде- 
биетінің тарихы түрғысынан ғана зерттеді. Мүңдай 
зерттеу толық қанды деуге келмейді деп, терең 
әдеби білім алған, принципті, батыл ғалым ретінде 
сөйлейді. Пушкиннің Ахундов, Абай, Тоқай, Хача
туров шығармашыльғына әсерін айта келіп, Абай- 
дың Пушкинмен байланысына арнайы тоқталған. 
Пушкиннің Абайға әсерін талдағанда, табиғатты 
реалистікпентереңдетесуреттеуді, көңіл күй лири- 
касын, саяси лириканы осы байланыстың жемісі 
деп түжырымдайды. Шығарма үлы орыс даныш- 
паны салған жол адамзат тарихында ешқашан 
өшпейді деген сөздермен аяқталған.

Р. Әбдігулов.

«РҮСТЕМ-ДАСТАН» ПОЭМАСЫНА АЛҒЫ СӨЗ»,
жазушынын мақаласы. 1960 ж. Т. Ізтілеуов ақын- 
нын дастанын баспаға әзірлеу кезінде жазған. ^ -  
ғаш рет осы шығармада 1961 ж. жарияланды, кейін 
сол қалпында Ә-тін 20 томдык шығармалар жина- 
ғында басылды (20-том). Мақалада автор Рустем 
батырдын ерлігі туралы аныз-әнгімелердін, ерте- 
гілердін қазақтар, басқа да туыстас халықтар ара- 
сында ертеден мәлім екенін, оның түп негізі Әбіл- 
қасым Фирдауси шығарған «Шаһнамада» жатқа- 
нын айтқан. Оқырманға үсынылған «Рүстем-Дас- 
тан» жыры Фирдаусидін «Шаһнамасынан» жасал- 
ған аударма емес, ауызша-жазбаша таралған хи- 
каялардан қүралған жиынтық жыр екенін ескертеді. 
Жазушы одан әрі бүл енбекті Фирдаусидін «Шаһ- 
намасынан» тікелей жасалған аударма емес, кері- 
сінше Фирдауси үлгісімен халық ақыны Түрмағам- 
беттін өзі өлен етіп жазған Рүстем жөніндегі дас- 
таннын қазақша нүсқасы деп қорытады ойын.

Н, Акбай.
РҮСТЕМБЕКОВА Рәзия Баяхметқызы (1926- 
2003), әдебиет зерттеуші. Филология ғылымынын 
кандидаты (1965). Енбектері қазақ әдебиеті мәсе- 
лелеріне арналған. Ә. жайлы алғашқы мақаласы 
«Көркемдік кілті» деген атпен «Казак әдебиеті» га- 
зетінде жарияланды (1977, 10 маусым). «Казак со
вет комедиясы» атты монографиясында (1978) үлт- 
тык комедия жанрынын калыптасу, даму жолда- 
ры мен жанрлык, стильдік ерекшеліктерін карас- 
тырып, Ә-тін драматургия теориясын дамытудағы 
үлесін атап етеді, комедия мен драмаға байланы- 
сты пікірлерін келтіріп, зерттеулеріне сілтеме жа- 
сайды, «Айман -  Шолпан» комедиясынын 1956 ж. 
нүскасына талдау жасап, бүл шығарманы «халык- 
тын рухани казынасынын корынан ерекше орын 
алады» деп бағалады (110-115-беттер). «Казіргі 
казак әнгімелері» монографиясында (1988) казак 
әдебиетіндегі психологиялык параллелизмнін 
классикалык үлгісі Ә. шығармашылығында әр 
кырынан ашылып, жазушынын алғашкы әнгімеле- 
рінен бастап керініс берген пейзаж бен кейіпкердін 
жан дүниесін астастыра суреттеу тәсілі эпопеясы- 
на дейін өзек болып тартылғанын әспеттейді (104- 
112-беттер). Студент кезінде Ә-тін абайтанудан 
окыған лекциясы бойынша жасаған конспектісі 
«Абайтанудан жарияланбаған материалдар» кіта- 
бында жарык көрді.

С. Қорабай.
РЫЛЬСКИЙ Максим Фадеевич (1895-1964), ук- 
раин акыны, ғалым, коғам кайраткері, КСРО ҒА- 
нын (1958) және Украина ҒА-нын (1933) академигі, 
Лениндік (1960), КСРО Мемлекеттік сыйлығынын 
лауреаты (1943, 1950). Шығармаларында патрио
тизм, халыктар достығы, Отан корғау, адамгер- 
шілік, сүйіспеншілік туралы тебірене жырлады. 
Ә-пен шығармашылык, достык карым-катынаста 
болған. Ол КСРО жазушыларынын 2-съезінде 
(1954) Ә-пен бірге керкем аударма туралы косым- 
ша баяндама жасады. Ал Ә. «СССР халыктары әде- 
биеттерінін өркендеуі» атты енбегінде Р-дін шы- 
ғармаларына зор баға берген.
РЫСҚҮЛОВ Түрар (1894-1938), мемлекет және 
коғам кайраткері, тарихшы, кесемсөзші, дипло
мат. Казахстан мен Орта Азия республикалары- 
нын шаруашылыгы мен мәдениетін дамытуға үлкен 
үлес КОСТЫ. Ол Казакстанда жузеге асырылган же
не халыкты улкен касіретке душар еткен сталиншіл- 
голощекиншіл «Кіші Октябрь» саясатына карсы 
шыкты, ашаршылыкка үшыраған халкына ара түсті.



Т. Рысқүлов

1920 ж. тарих сахнасынан 
кетірілген Алашорда қоз- 
ғалысының жетекшілеріне, 
мушелеріне және тілектес- 
теріне (олардың ішіңце Ә. те 
бар) Ташкент пен Қазақстан- 
ның оңтүстік өңірін паналап, 
ғылыми, педагогикалық және 
шығармашылық жүмыспен 
шұғылдануларына қамқор- 
лық жасады. Ә-пен 1922 ж. 
Ташкент қаласында таныс- 
қан. Осы жылы кузде Ә. Орта 
Азия мемлекеттік университе- 

тіне еркін тыңдаушы ретінде окуға түскен. Ол осы 
университетте «Манасты айтушы ортасы» деген ба- 
яңдама жасағанда, оны тыцдауға Р. Ә. Диваев, С. 
Қожановтар қатысқан. Сөйтіп екі озық ойлы адам- 
ның достығы Ташкентте басталған. Р. 1923 ж. 
Жетісу облыстық революциялық трибунасының 
төрағасына хат жазып, әкесі Р, Жылқайдаровтың 
сот ісі туралы мурағат деректерін іздестіруді 
өтінеді. Бұл іс 13 жыддай Р-тың өз қолыңда сақтал- 
ған. Осы мурағат материалдарымен Ә. те танысқ- 
ан. Өйткені оны Қараш-Қараш асуындағы атылған 
оқтың тарихы қатты қызықтырып, шығарма жазу 
туралы ойын Р-қа білдірген. Повеете Рысқул -  
Бақтығул, Тұрар -  Сейіт деп берілген.

К. Нурпейіс.
РЫТХЭУ Юрий Сергеевич (1930-2009), чукча акы
ны. Шығармаларын чукча жене орыс тілдерінде 
жазады. Шығармалары 1946 жылдан жарияланды. 
«Өмір көктемі» трилогиясы (1958-67), «Туман 
сейілер алдындағы туе» (1969), «Найза лақтыру- 
шы» (1971), «Ақша кар» (1980), «Сикырлы сандар» 
(1985) романдары, «Нунивак» (1962), «Кегілдір 
тулкілер» (1963), «Вэкэт пен Агнес» (1970), «Мау- 
сымда жауган кар» (1981) повестері жарык керді. 
Автор бул туыңдыларында чукча халкының өмірін, 
заман тынысын, жасампаз еңбекті суреттеді. Ә. 
баска улт екілдерінің шығармаларына үнемі зер 
салып, пікір білдіріп отырған. «Жыл келгендөй жа- 
ңалық сеземіз» атты макаласыңда «Жаксы еңбек 
жаздым, танылмады деп корыкпаңдар», өйткені 
біздің замаңда «өңірі табылмаған тау, тереңі таныл- 
маған езен» жок- Адал сын, әділ баға «кұмның 
тукпіріндегі Кербабаевты да таныды, кішкентай 
Чукчаның Рытхэуін, Туваның Салчак Токасын та
ныды да, тапты ғой», сондыктан жаксылығым се- 
зілмей калады деп күдіктенбеңдер деген акыл, 
дана сөздерін жастарға арнап айтты. .
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САБАТАЕВ Сатылған (1874-1921), агроном, ғалым. 
Мәскеудегі Шығыстану институтын және ауыл ша- 
руашылык академиясын бітірген. 1917 ж. жел-

токсанда Орынборда еткен Жалпыказактык кұрыл- 
тай съезінде Алашорда укіметінің мүшесі болып 
сайланды. Мәскеуде окып жүрген кезінде Санкт- 
Петербург университет! заң факультетінің студент! 
Н. Рамазановпен б!рге Абай Құнанбаевтың төрт 
өлең!н!ң («Поэт», «Лето», «Пожалейте меня», 
«О любви») мазмунын кара сезбен орысшалап, 
«Элшархият» жинағында жариялаған, Ә. «Абайтану 
дәр!стер!нде» Абай өлеңдер!н!ң С, аудармасында 
нашар шыкканына кынжылыс б!лд!рген.

М. Эбдеш.
САБИР(лакапаты; шынаты-жен!- Т а й ы р - з а д е  
Мырза Элиакпар; 1862-1911), эз!рбайжан акыны. 
Лирикалык газелдер жазган. Шыгармаларында 
азаматтык эуен, элеуметт!к сарын кушт!. Жана 
эдеби мектепт!н нег!з!н салып, эз!рбайжан эде- 
биет!нде сатираны би!кке көтерді. «Молла Насред- 
дин» сатиралык журналына белсене катысып, сати- 
ралык шыгармаларын жариялады («Интернацио
нал», «Баку жумысшыларына», «Диканшы», «Мен!н 
жаным» т. б.). Мухан С-д! сатираның шебер!, бур- 
жуазиялык тәрт!пт!ң катал сыншысы деп жогары 
бағалаған («СССР халықтары өдөбиөттврінің 
өркендеуі»).
САБЛУКОВ Гордий Семенович (1804-1880), орыс 
галымы, шыгыстанушы. Д!нтану ғылымының кан
дидаты (1830). Араб, еврей, турк! т!лдер!н жене 
олардын тарихын зерттеген. С. Әб!лғазының «Тур- 
к!лер шеж!рес!н» аудару аркылы турк!тану ғылы- 
МЫ НЫ Ң, Қасиетт! Қуранды орыс т!л!не (1878) ауда
ру аркылы арабтану ғылымының тарихында лай- 
ыкты орын алды. Ә. өз!н!ң «Қозы Көрпеш -  Баян 
суду» деген зерттеу!нде С-тың 1830 ж. бул жыр- 
Д Ы Ң  хикаясын бурынгы Семей губерниясының 
Кекпект! маңындағы б!р жыраудың аузынан жа
зып алганын баяндаган.

Н. Баутан.
САБЫРБАЙ Актайлакулы (1793-1880), акын, ай- 
тыс енер!н!н !р! ек!л!. Актайлак бид!ң баласы. 
Акындык енер!не Ә. жогары бага бер!п, «Сыбан 
Сабырбай акынның тереге айткан сез!» елен!н 
1925 ж. «Тан» журналынын 1-санына жариялаган, 
1927 ж. жарык керген «Эдебиет тарихы» енбег!нде 
С-дын шыгармашылыгына б!рнеше рет токталып, 
суырыпсалма акындык енерд!н улкен кайнар кез! 
ретіңде зерделейд!. Айтыс акындары Шеже, Кем- 
п!рбай, Жанак, Сабырбай сияктылардын атагы ка
зак !ш!не тегіс жайылганын, мундай айтыстарда 
ек! жактын б!рдей айтуы шарт емес, затында дау 
мен талас, тартыс уст!нде шыккан сездер болган- 
дыктан, жалгыз б!р-ак жактын сездер! еленмен 
айтылган болса да, билер айтысынын мысалына 
алатынын ерекше атап керсетед!. Ал «Айтыс өлең- 
дері» атты зерттеу!нде (1948) казак акындарынын 
арасында болтан жаксы, эд!л дестурд! еске ала 
отырып, бул орайда «Жанак пен Найман !ш!нде 
бастьғы Тубек болып айтыскан он алты акын тег!с 
женіледі. Тек он жетінш!, бала акын Сабырбай 
гана Жанакты токтатады» деп, С-дын айтыскерлік 
талантына сүйс!неді. 1953 ж. 2 ш!лдеде «Казах
станская правда» газет!нде «Абай» романы нег!зс!з 
сыналганда, улы жазушы осыган байланысты ес- 
керту жазып: «енд! казір феодалдык акын болып 
танылган Дулат, Бухар, Сабырбай» сиякты !р! тул- 
галардын 1947-50 ж. мектеп окулыктарында окы- 
тылуына байланысты С. ес!м! «Абай жолы» ро-
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ман-эпопеясыңда Қадырбай деп өзгертіліп беріл- 
генін айтқан. Романның «Қияда» тарауындағы Абай 
С-дың ауылына барып, ақын ұстазымен, оның қы- 
зы Қуандықпен жарқын жузді кездесу сәттері 
келісті суреттелген. Қарт ақын ауылына жол 
түсетінін естігеңдегі Абайдың: «Өй тәйір, Қадыр- 
байдың мәжілісінде боп, устаздығын көреді 
екеміз. Оның өзі қайда жатыр? Қадырбайда улкен 
мінезділік, кеңдік бар... Ойы дана, мінезі майда, 
жолы даңғыл қарт ақын» деп сипаттаған.

С. Қарабай.
САҒДИ Ғабдірахман (толық аты-жөні -  С а ғ д и е в  
Ғабдірахман Ғайнапұлы; 1889-1956), әдебиетзерт- 
теуші. Татар, өзбек, қазақ әдебиетін зерттеген. 
Филология ғылымының докторы (1941), профес
сор (1951). «Адамзаттарихыңцағы тіл, әдебиет, жазу 
және олардың дамуы» (1926), «Татар әдебиетінің 
тарихы» (оқулық, 1926), «Татар театры» (1927), «Про
летариат диктатурасы кезіңдегі татар әдебиеті» 
(1930), «Науаи шығармалары -  өзбек классикалық 
әдебиетінің даму жолындағы ең жоғары шыңы» 
(1949) т. б. ғылыми-зерттеу еңбектері жарық көрді. 
Ә-пен тікелей қарым-қатынаста болған, Абай мура- 
сы жөнінде пікір алысып, бір-бірін қатты құрметте- 
ген. Жазушы С-ды өзіне устаз санаған. С. 1923 ж, 
«Ақжол» газетінде жарияланған «Бәйбіше-тоқал» 
деген мақаласында бұл трагедияны Ә-тің шығар- 
машылық жетістігі ретіңде бағалайды.

МүратӘуезов.
САҒДИМуслихаддин(1203-1292), ақын, парсы-тәжік 
әдебиетінің классигі. «Бустан», «Гүлстан» деп атала- 
тын беягілі шьғармаларын жазады. Бул туындылар 
С-дың бүкіл әлемге даңқын шьгарады. «Бес мәжі- 
ліс», «Таржибаңд» т. б. жинақтары бар. Ә. өз зерт- 
теулерінде, «Абай жолы» эпопеясында С. туралы 
айтып, оның ойларынан мысадцар келтірген. Роман- 
да бала кезінде Абайдың «мұң нәзігі -  Шаих Сағди» 
деп түсінетіндігі айтылады. С-дың «Бадахшанның 
лағыл тасын сындыру оңай, бірақ сындырғаныгщы 
жамап көрші», «Көбелекке шамнан әсте рақым жоқ. 
Бірақ сол шам жалғыз жанар, жақын жоқ» деген 
афоризмдерін «Абай жолында» пайдаланған. «Ба- 
дахшанның лағыл тасы» дегенді «Абай» трагедия- 
сына да енгізген. «Бустан» мен «Гулстанның» орыс 
тіліңдегі басылымында жазушының қолымен бас- 
тан-аяқ сызған белгілері бар. «Абай (Ибраһим) Құнан- 
байұлы (1845-1904)» атты монографиясында Абай- 
дың «Жас шағыңца сол ақыцдар өздеріне үлгі еткен 
Фирдауси, Сағди, Хожа Хафиз тәрізді ұлы клас- 
сиктердің ескі өзбек тіліне аударылып, Абайға сол 
аударма арқылы таныс болуы көңілге қонымдырақ 
көрінеді» деп тужырымдайды автор өз пікірін.

Т. Әкім.
САҒЫМБАЕВА Баян (1950 ж. т.), әнші. ҚазКСР- 
інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері (1988), 
Бүкілодақтық Ленин комсомолы (1978), Қазақстан 
Жастар одағы (1980) сыйлықтарының лауреаты. 
Ол 1966-99 ж. Абай аудандық халық театрының 
актері, «Қаламқас» ән-би ансамблінің жетекшісі 
болды. Ә-тің «Қарагөз», «Еңлік-Кебек», «Айман- 
Шолпан» спектакльдерінде Қарагөздің, Еңлік пен 
Айманның бейнелерін сахнаға шығарып, Бүкіло- 
дақтық керкемөнерпаздар байқауының 1-дәрежелі 
дипломымен марапатталған (1967, 1972), 
САҒЫМБАЙ Оразбақов (1867-1930), қырғыз жыр- 
шысы, манасшы. 1922 ж. мамырдан бастап 1926 ж.

тамызға дейін «Манасты» тугелдей жырлап шық- 
қан. Ә. те толық жыр ретінде С. айтқан нусқаны көп 
зерттеген. Ол «Қырғыз дастаны «Манас» («Қазақ 
әдебиеті», 30 қаңтар) және «Манас» -  героическая 
поэма киргизского народа» («Казахстанская прав
да», 1938, 28 қыркүйек) деген макалаларында С. 
туралы кеп мәліметтер келтіріп, жомоқшы айтқан 
«Манастың» 500 беттік кітаптан он том болатынын, 
яғни жалпы оның жасының 260 мың екенін ескертіп 
өткен. Ал «Қырғыздың батырлык. эпосы «Манас» атты 
ғылыми еңбегінде ұлы жазушы С. нұсқасын жан- 
жақты талдап, ұлы жомықшының айтқыштық 
өнеріне биік баға берген. «Сағымбайдың сөзіне 
Караганда, ол жырлайтын нұсқа оған жас кезінде 
наукастанып жүрген кезде қонған екен. Ол сол 
түсінде көргеннен кейін, Тыныбек пен Акылбекті 
тыңдағасын, біраз толықтырған және өз жанынан 
Манастың дүниеге келуі мен балалық шағы жайын- 
да көлемі зор кіріспетарау қосқан. Олжырды будан 
кейін өңдемеген, ештеңе өзгертпеген, коспаған» 
деп, жырдың көркемдік сапасын қуаттай түскен 
зерттеуші. Бұдан әрі Мухаң С. нусқасындағы «оқи- 
ғалардың өрбіп дамуы, көркемдік наным табуы же
не оқиға желісі турғысынан алғанда, ол дастанның 
басы мен аяғы өзге жомокшылардан басқаша» жыр- 
ланғанын ерекше атап көрсеткен.

Р. Б^дібай.
САДЫРБАЕВ Султанғали (1931 ж. т ), әдебиет 
зерттеуші, фольклорист. Филология ғылымының 
докторы (1994), профессор. Жамбыл атындағы 
халықаралық сыйлықтың лауреаты. Негізгі ғылы- 
ми еңбектері фольклор мәселелеріне арналған. 
1955 ж. «Абайдың эстетикасы» тақырыбы бойын- 
ша жазған дипломдық жүмысына Ә. жетекшілік 
етті. «Үлыұстаз» («Жулдыз», 1967, №8), «Үлылыкка 
умсыну» («Егемен Қазақстан», 1997, 26 ақпан), 
«Жақсы келді дегенше, жарық келді десеңші!» 
(сонда, 1997, 3 маусым), «Білімдіден шыккан сөз» 
(сонда, 1997, 10 қыркүйек), «Шешен адам сөз ба- 
стар» («Жетісу», 1997, 19 қыркуйек), «Бір өлеңнің 
тарихы» («Қазақ әдебиеті», 1997, 23 қыркүйек) 
мақалалар мен естеліктерінде кемеңгер суреткер- 
дің шығармашылық, ғалымдық қызметі туралы 
салмақты ой, парасатты пікірлер айтқан. 1965- 
1991 ж. ҚазМУ-дегі үлы жазушы атындағы әдеби 
бірлестікті басқарды.

НАкбай.

САИН Жүмағали (1912-1961), ақын. Ол Н. Пого- 
диннің Ә, аударған «Ақ сүйектер» (1937), Ә-тің 
«Түнгі сарын» пьесасы кірген «Қазақ совет әдебие- 
ті» (1940) жинақтарына редакторлық етті. Ә-пен өте

ЖазушыныңС. Садырбаевқа сыйлаған кітабыңдағы 
колтаңбасы. 1957.



жақын достық қарым-қатынаста болған. Жазушы 
Мәскеуден шыққан «Қазақ поэзиясы антология- 
сына» (Т. Әлімк,ұловпен бірігіп, 1958) жазған алғы 
сөзінде ақын жырларындағы сыршылдық пен тіл 
бояуына ерекше мән берді (20 томдық шығарма- 
лар жинағы, 19-том, 1985). Ақын науқастанып жат- 
қанда, қатты толқып, бас дәрігеріне жолығып, 
керекті адамдарға қайта-қайта телефон шалып, 
үлкен жанашырлық білдірген. Ол туралы Е. Ыс- 
майылов өз естеліктерінде толық баяндап жазды 
(«Мұхтар Әуезов туралы естеліктер», 1997).

Т. Журтбай.
САИДАЛИН Асхат Фазылұлы (1897-1937), жазу- 
шының замандасы. Қазақстанща 20-жылдары ха- 
лық ағарту ісін ұйымдастырушылардың бірі. Ә. 
Семей губерниялық халық ағарту бөліміне жазған 
өтінішінде: «... мен 1924 жылдың кузінде Губ.ОНО 
меңгерушісі Сайдалин жолдастың және Семей 
губерниясының өзге де жауапты қызметкерлерінің 
тілегі бойынша, Ленинград университетіндегі 
қоғамдық ғылымдар факультетінің әдеби-лингви- 
стика белімшесінде бастаған оқуымды үзген едім» 
дейді. С. кезінде Семейде жүрген жылдарында 
Ә-пен қызметтес, пікірлес болтан.
САКСЕ Анна ( А б з о л о н е ;  1905-1981), Латвияның 
халық жазушысы (1965). КСРО (1949) және Латвия 
(1959) Мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты. Ту- 
ындыларында еңбек адамдары, жаңа заман тыны- 
сы, зиялылар тағдыры, ұлттық салт-дәстүр сурет- 
телді. Қазақ жазушысымен таныс-біліс болып, 
жазушылардың үлкен жиынында кездесіп, пікір 
алысып, ой белісіп жүрген, бір-бірін қатты құрмет- 
теген. Ә- тің 60 жасқа толуына байланысты жедел- 
хат жолдап, жүрекжарды игі тілегін білдірген.

Мурат Әуезов.
«САКУ-ДЫҢ ОҚУШЫЛАРЫ МЕН ОҚЫТУШЫ- 
ЛАРЫ», жазушының мақаласы. Ташкентте шық- 
қан «Кедей айнасы» журналының 1928-29 ж. 4-5- 
санында (49-50-беттер) жарияланған. Ә-тің 50 том- 
дық толық шьғармалар жинағының 3-томына осы 
нұсқа енгізілді (А., 1998, 58-59-беттер). Шьғарма- 
ның соңында журнал басқармасының: «Үзын жа- 
зылған мақала екен, басқа мақалалар болғаңдық- 
тан, жалаң санын алып қана бастық. Басқарма» 
деген ескертпе бар. Қысқарту салдарынан мақала 
статистикалық есепке уқсап қалған. Өйткені жур
нал таптық саясатты қатты ұстанған әрі оның редак
торы 3. Рустембековтің тарапынан салқындық 
сызы да эсер еткен. Ә. Ленинград университеты 
бітіргеннен кейін Ташкентке келіп, Қазақ ағарту 
институтында, Орман шаруашылығы техникумын- 
да әдебиеттен сабақ берген, Келесі жылы Орта 
Азия Мемлекеттік университетінің аспирантурасы- 
на түскен. Осымен қатар САКУ-де (Средне-Азиат
ский Коммунистический университет) сабақ бер
ген. Ол -  Орта Азия Мемлекеттік университетінің 
жанынан құрылған партия, комсомол мектебі. 
Мақалада САКУ-де барлығы 92 мұғалім бары 
көрсетіліп, олардың шьғу тегі, ұлты, партиялылығы 
жайында сандық мәліметтер келтірілген. Олардың 
жасы 19 бен 30-дың арасында деген. САКУ-дың 
жанында 358 оқушысы бар сырттай оқытатын 
бөлім, 29 оқушысы бар комсомол университет!, 
16 оқушысы бар Әйелдер курсы, 19 оқушысы бар 
Баспа қызметкерлері курсы, 11 оқушысы бар аспи-
оантурасы жумыс істейтіні айтылған.
^  Р. Әбдігулов.

«САҚТЫҚ КҮШЕЙІП, КӨРЕГЕНДІК АРТСЫН»,
жазушының мақаласы. Ертегі әлеміндегі адамұрпа-
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ғына жау, оған қарсы турған жиынтық бейне -  жеті 
басты жалмауыздың жыртқыш, жауыз, сұрқия 
кескініне ұқсас екінші бір аждаһаны зоология ғылы- 
мы ашқан еді. Бүл «қүбыжықты» теңізшілер көріп, 
атын «сегізаяқ» («спрут») деп атаған. Оның да өші -  
адам. Ол адамға үмтылғанда, қайыс аяқтарын 
бірінің артынан бірін жүмсап, адымды орап алып, 
жемекке үмтылады. Ә. бүл мақаласында жеті бас
ты жалмауыз бен сегізаяқты бейнелі түрде салыс- 
тыра келіп, емірде болып жатқан дүшпандық тар- 
тыстың, Троцкий мен Петровтардың жаулық 
әрекеттерінің әшкереленуіне байланысты ез көзқа- 
расын білдіре келіп: «Міне, осындай ылас сүмы- 
райлардың арты әлі кунге арылмаған екен, ендігі 
кескіні ертегі дүниесіңде де, зоология дүниесінде 
де емес, адам ортасында боп отыр. Жака тарих 
адамына, герой адамға қарсы түруға ойлаған спрут 
туыстас, кейіптестері секілді көп басты дүшпан 
Троцкий, Петровтар» сияқтыларды неше түрлі «оң» 
мен «солдарды» қүртып, тазарту үшін «әлі де мық- 
ты сақтық күшейіп, көрегендік арта түссін» деп 
түжырым жасаған. Мақала «Қазақ әдебиетінің» 
1937 ж. 5 қаңтардағы саныңда жарияланған.

С. Майлыбаев.
САҚЫПЖАМАЛ (т.-е. ж. б ), жазушының әжесі, 
Әуездің екінші әйелі. Қүнанбай өзінің кезі тгрісінде 
Қызылшоқыда отырған Әуезге Бөрілі мекенінен 
ата қоныс етіп жеке жер бөліп берген. Ауыл іргесі 
бөлінгенде қазақтың ескі дәстурі бойынша Қүнан- 
бай езінің үй қызметшісінің қызы Сақышты Әуез- 
ге тоқалдыққа берген. Бүл істің басы-қасында 
Абайдың езі жүріп, жасау-жабдығымен толықтап 
үзатып, Сақыштың еншісін берген. Мүның екінші 
себебі, Ахмет Әуезовтің жазуынша: «Біз атадан 
бесеу, анадан терт ағайындымыз. Атамның (Әуез- 
дің) үлкен әйелі Дінәсілден Омарханның бір өзі. 
Кәрі апам -  Дінәсіл атамнан он жас үлкен болтан. 
Берігірек келген соң Кәрі апам үй жүмысынан, 
баладан бір жола қалады... Нүртанымның көме- 
гімен Атамыз Сақышқа үйленген» екен («Жас Мух
тар», А., 1977, 6-бет). Әуез Сақышқа шамамен 1883 
ж. елу үш жасыңда үйленген. Сақыштан -  Арынбек 
(1884), Қасымбек (1886), Атзам (1890), Ахмет (1897) 
тутан. Сақыш 18-20 жасында Әуезге түрмысқа шық- 
ты деп есептегенде, ол мөлшермен 1865 жыддар- 
дың ар жақ-бер жатыңда тутан деп жобалаута бо- 
лады. Сақыш кенже үлы Ахметтің қолыңца 20 тасыр- 
дың 30-жылдарының бас кезіңце дүние салтан.

Т. Журтбай.
САЛБҮРЫН, с а л б у ы р ы н, саятшылық, қыс- 
тыгүні топтасып саятқа шыту; тазымен, бүркітпен 
қоян, түлкі т. б. аң аулау. С-та шытушылар адцын 
ала мүқият әзірленеді. Таталантан мықты ат, жылы 
киім, ат жемі, қазан-ошақ, қу-шақпақ, тесеніш, 
кетпен, сүймен, бурау шыбық, карта түмсық, қос 
даярланады. Тәжірибелі саятшы, аңшылармен ка
тар ізші, катушы, түртышы, тоспашы, бакыршы 
сиякты көмекшілер де катысады. С. әдетте кара- 
шадан басталып, акпанның соңына дейін 3-4 айта 
созылады. С-та шыту аңшылық кәсібімен бірге 
кең сахарада ойын-сауык күратын салдык думан 
да катар жүрген. «Сал буырыл» тіркесіне байла
нысты С. сөзі калыптаскан болса керек. «Абай 
жолы» романында Абай бастатан топтың С-та 
шыкканы ерекше суреттелген. «Қазір аңшылардың 
үш косы елсіз сыртта. Иесіз үлкен тау -  Баканас
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тауларында. Аңшылар он күннен бері бүркітпен, 
тазымен көп түлкі алды. Бәшейдей, Шәкедей мер- 
гендер сирақты шитілерімен арқар атып, қос-қос- 
тың ішін аң терісіне, арқар етіне толтырып таста- 
ған. Аңшылардың бұл күңцегі тұрмысы сол аң аү- 
лаү ыңғайына қарай бейімделген. Бұлар ымырт 
жабыла ерте жатып, таң қылаьщай бере, ерте тү- 
рып, өзгеше ынталы қарекет соңында. Ширақ, сер- 
гек тіршілік кешеді». Сөйтіп саятшылар қызыққа 
әбден батады («Оқапта»).

Н. Оспантегі.

САЛҒАРИН Қойшьгара (1939 ж. т.), жазүшы. Казак- 
стан Респүбликасы Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1992). Тарихи тақырыпқа бірнеше повесть пен 
роман жазды, Кене жәдігерлерді зерттеп, жарыққа 
шығарды. Ә-тің биік адамгершілігі мен ұстаздық үла- 
ғаты жайыңда «Жаны жайсаң аға» естелік-әңгімесін 
жариялады («Торғай таңы», 1977, 24 қыркүйек).

Н. Мбай.
САЛ-СЕРІ, халық құрметіне ерекше беленген енер- 
паз, әнші, ақын. Казақ халқының өнер тарихын- 
дағы ерекше құбылыс. Бұл енердің ұқсас түрлері 
басқа халықтарда болғанмен, қазақ халқында 
ерекше, дара орны бар. Өнердегі синкретизмнің 
шыңы деуге болады. Сал-серілер акындык, әнші- 
лік, сазгерлік өнерлерді катар меңгерген. Айтыс- 
ка түсетіндері болған. Көбіне акындығынан әнші- 
лік, сазгерлік касиеттері басым жатады. Ә. сал- 
сері түлғасын арнайы зерттемеген. 1922, 1923 жыл- 
дары «Шолпан» журналында шыккан «Қазак әде- 
биетінің казіргі дәуірі» макаласында: «Ел ішіндегі 
бозбала Біржанның акындығы мен салдығына, 
Аканның серілігіне еліктесе, ... далада еркін өскен 
ерке кыз Сараның салдығы мен айтыскүмарльғы- 
на еліктесе, бұл еліктеудің Чайль Гарольдке, Печо- 
ринге еліктеген жастарының мінезінен кай жері 
кем» деп, сал-серілік өнерге жоғары баға береді. 
Ә-тің сал мен серінің езіндік ерекшеліктерін ажы- 
ратканын да осы макаладан көреміз. Сал-серіліктің 
кезеңдік күбылыс екенін «... еркелік -  серіліктің 
типі -  Акан серіні жазба әдебиет жасады ма? Әлі 
жасаған жок» деген сөздерінде көрсеткен. «Абай 
жолы» эпопеясында Біржан салдың Абай аулына 
келіп-кету сгштанатын аса керкем суреттеген.

Р. Бердібай.
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (шын фамилиясы -  С а л 
т ы к о в ,  лакап аты -  Н. Щедрин) Михаил Евграфо
вич (1826-1889), орыс жазушысы, сатирик, Абай
С. -Щ-ді өз халкына үлгі етіп ұсыңды. Ә. езінің зерт- 
теу еңбектеріңде де, эпопеясында да С.-Щ. тура- 
лы ойларын білдіріп отырады. Өйткені онымен 
Абайдың үңдесетін жерлері кеп. «Абай (Ибраһим) 
Күнанбаев (1845-1904)» деген монографиясында: 
«Анығында Пушкин, Лермонтовтар күшті акын 
болғандыктан, кейде мыскыл, әжуа улгісін керсет- 
се де, орыс әдебиетінде коғамдык, әлеуметтік 
және тарихтык ерекшелігі, касиеті езгеше болып 
шыккан коғамдык сатираны жетер жеріне дамыт- 
кан Ссштыков-Щедрин болады» деп, сатирик акын- 
ды кетере дәріптейді. «Коғамдык мін-мінездерді, 
калып-куралдарды шенеуде Абай Пушкин мен 
Лермонтовтан гері Салтыков-Щедрин, Некрасов- 
тардан молырак улгі-өнеге» көрген, сол себепті 
Абай коғамдык жаманшылык маскаралыктарды 
туралап шаншады» деген ойын білдіреді.

Т. Әкім.

САЛЫҚ Мухаммед (1455-1506), кене түркі (шаға- 
тай) тілінде жазған акын. Ең елеулі шығармасы 
«Шайбанинама» дастаны. Ол 76 бабтан, 4456 бә- 
йіттен турады. Іііығыстың өзге дастандарынан 
ерекшелігі мунда акын езі катыскан, езі керген 
тарихи окиғаларды жыр етеді. Шайбани ханды 
Мауераннаһрдың бірлігі, тутастығы үшін күрескен 
тулға ретінде бейнелейді. «Шайбанинамамен» 
Абай да жаксы таныс болтан. Ә. ол жөнінде: «Араб, 
парсы, түрік әдебиетінің талайын шарлап таста- 
ған бала акын жаңағыларға еліктеп, ғаруз уәзіні 
(мәт уәзінімен) бәйіт, жыр жазады... Өзі таныск- 
ан Науаи, Хусайын Байкара, Бабыр, Мухаммед 
Салык сиякты шағатай акындарының ізін куалай 
бастады» деп (20 томдык шығармалар жинағы, 
1984, 15-т,, 120-бет) мағлумат береді.

Н. Баутан.
САЛЫҚОВ Кәкімбек (1932 ж. т.), акын, партия, 
кеңес, коғам және мемлекет кайраткері, тау-кен 
инженері. Заман тынысы, еңбек, табиғат, достык, 
туған жер, суйіспеншілік такырыптарын жырлады. 
«Алғыс айтам Мухтарға» («Казак әдебиеті», 1977, 
17 маусым), улы жазушының 80 жылдык мерей- 
тойына арнап «Мухтар мерейі» («Казак әдебиеті», 
1978, 10 наурыз), 100 жылдык тойына байланысты 
«Мухтар аға» («Егемен Казахстан», 1997, 6 кырк- 
уйек), «Мухтар жылы -  жаңа жыл!» (бул да сонда, 
1997, 28 каңтар) өлеңдерін жазды.
САМАДОВ Абдулхамид (1947 ж. т.), тәжік жазу
шысы, аудармашы, котам кайраткері. Тәжікстан 
Мемлекеттік сыйлытының лауреаты (1988). Бірне- 
ше әңгімелер мен повестер жинаты жарык керді. 
Ә-тің 100 жылдык мерейтойына катысып, Алма- 
тыда салтанатты жиында сез сейледі. «Казак ха- 
лкының абыройы мен даңкы» («Истиклол», 1997, 
24 караша, N»18) атты макаласында казак жазу- 
шысының әлем еркениетіндегі тарихи орнын ба- 
талай келіп, тәжік зиялыларының адал, ак ниетін 
білдірді.

X. Шадиқулов.

САМАРХАН Бердікожаулы (шамамен 1856-1889), 
Мухтардың немере атасы. Бердінің Әуезден кейін 
тутан кенже баласы. Ғылыми айналымта түскен 
барлык зерттеулер мен естеліктерде С. Бердінің 
улы делінеді. Тек кейінгі жылдары жариялантан 
Г, Омарханова мен Ә. Әзиевтің «ГУІухтар ата» (1997) 
атты естелік кітабында Әуездің «бәйбішесі Дінә- 
сілден С. мен Омархан дүниеге келеді» делінеді 
(7-бет). Ә-тің өзінің емірбаянында да Әуездің 
бәйбішесі Дінәсідден жалтыз улы -  Омархан тана 
тутанын жазады. Ал екінші әйелі Сакышка шама
мен 1883 ж. үйленген. Бул кезде Омархан 13 жас- 
та, ал С. жиырмадаты жігіт. Сондыктан С. Бердіко- 
жаның кейінгі әйелінен тутан баласы деуге толык 
нетіз бар. С. кайтыс болтанда оның улы Разак 
терт жаста екен. Ал Разак 1885 ж. тутан. Осы мәлі- 
мет бойынша С. 1889 ж. дуниеден кайткан деп 
мелшерлеуге болады. Зура Самарханкызынан ту
тан жиені М. Диканбаевтың «Мен білетін емірбаян» 
атты жазбасында: «Кенже інісі Самархаңды Әуез 
әкесі Бердікожаның баска балаларынан гөрі өзіне 
ерекше бауыр тартады. Сөйтіп, кыста -  кыстау- 
ын, жазды -  жайлауын белмей, Омархан екеуін 
ата-іні сиякты етіп тәрбиелейді. Сондыктан да Са- 
мархан Семей каласында сауда істеп жургенде 
інісі Омарханды езімен ертіп жүріп, каладаты ел- 
журтка үйір кылтан. Самархан Семейде ірі сауда 
істейтін Сәбікей деген езбекпен таныс болтан. Ол 
оның Мукаш, Ракымжан атты балаларымен дос-



жар болып жүріп, СОЛ Сәбікейдің Мәдина деген 
қызын айттырып алады», деп жазады («Мухтар Эу- 
езовтуралыестеліктер», А., 1997, 7-бет). Әуезуйі- 
НІҢ  шаруашылығын көтеріп, қала мен даланың ара- 
сын жалғастырған, кәсіпшілікке бейім еткен де 
осы С. С-ның әйелі Мәдинадан Разақ (1885), Зура 
(1887) атты бір ул, бір қыз туады. Бірақ та С. жігіт 
ағасы жасқа келгеңде 1889 ж. қайтыс болғаннан 
кейін қазақтың ежелгі дәстурлі заңы бойынша 
Омархан «жеңгесі Мәдинәні алып, әкеден жастай 
қалған екі баланы ешкімнен кем қылмай, тәрбие- 
леп өсіреді. Әкесінің інісі қайтыс болғаннан кейін 
Разақ Әуез қожаның улкен уйіне ие болып қалады 
да Омарханнан қалған Мухтар, Біләл, Үмияны тәр- 
биелеу міндетін өз мойнына алады» (М. Диқанба- 
ев, сонда, 8-бет). Ал Зура Самарханқызы Қабдеш 
Әсіржановқа ұзатылып, ашаршылық пен қуғын- 
сургін тусында (1931-32) қайтыс болады.

Т. Журтбай.
«САНА», журнал. Туркістан АССР Үлт істері ко- 
миссариатының жанындағы қазақ, к,ырғыз білім 
комиссиясының 2 айда бір рет шығатын органы. 
Онда әдеби, ғылыми, экономикалық мәселелер 
керініс тапты. Алғашқы саны Ташкентте 1923 ж. 
каңтарда жарық көрді. 1924 ж. қарашаға дейін 
шықты. Ә-тің «Үйлену» әңгімесі (1923, №1), «Бәй- 
біше-тоқал» пьесасына «Қорғансыздар» атты ре
цензия (1924, № 2) жарияланды.
«САНАТ», баспа. 1991 ж. қурылған. Алғашқыда 
«Қазақ университет!» деп аталса, 1993 жылдан ба- 
стап осы атауды иеленді. Республикамыздың жо- 
ғары және орта арнаулы оқу орындары ушін 
оқулықтар, оқу қуралдарын, әдістемелік, анықта- 
малық, танымдық т. б. әдебиеттер шь(ғарады. 
Ә-тің 100 жылдық мерейтойына орай жазушының 
өмірі мен шығармашылық қызметін баяндайтын 
бірнеше басылым жарық керді. Бұлардың ішінде 
каламгердің абайтану туралы әр жыддары жазған 
еңбектері топтастырылып, «Абай Құнанбаев»
(1995), «Әдебиет туралы. О литературе», «Абайды 
білмек парыз ойлы жасқа», «Абайтану дәрістерінің 
дерек кездері» (бәрі -  1997), М. Мырзахметовтің 
«Туркістанда туған ойлар» атты жинақтары жария
ланды. Үлы суреткердің устаздық тағлымына, 
суреткерлік шеберлігіне арналған 3. Қабдоловтың 
«^езов», Р. Бердібаевтың «Тарихи роман», Р. Нұр- 
ғалидың «Әуезов және алаш», Р. Сыздықованың 
«Сөз қудіреті», Д. Қонаев, Т. Қожакеев, Қ. Сей- 
дановтардың «Әлемнің Әуезові», С. Жунісовтің 
«Мухтар Әуезовтің абайтану туралы лекциясынан» 
еңбектерін шьғарып, баспа оқырман журтшылық-
тың алғысын алды. ^ .

Н. Аибаи.

САНБАЕВ Сәтімжан (1939 ж. т.), жазушы, аудар- 
машы. Шығармаларын орыс тіліңде жазады. Шы- 
ғармаларына еңбекші халықтың турмыс-тіршілігін, 
жаңа мен ескінің куресін, жаңаның салтанат құру- 
ына арқау еткен. Ә-тің «Қасеннің кубылыстары», 
«Үшкун», «Білекке-білек», «Қум мен асқар» әңгіме- 
лерін орысшаға аударған.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ресейдегі қала. Негізі 
1703 ж. қаланды. Содан 1914 жылдың 18 тамызы- 
на дейін Санкт-Петербург, 1924 жылдың 26 қаңта- 
рына дейін Петроград, 1992 жылға дейін Ленинг
рад деп аталды, будан кейін бурынғы атына қайта 
көшті. Қала алғашында Ресейдің астанасы санал- 
ды. Қаланың оқу орындарында қазақтың көпте- 
ген ғылым, өнер, мәдениет қайраткерлері оқып 
білімадцы. Ә. 1923-28 ж. Ленинград университетін-
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де оқыды, осында журіп езінің көгттеген ғылыми 
еңбектері мен керкем шығармаларын жазды 
(«Жалпы театр өнері мен қазақ театры», «Қарагөз», 
«Әдебиет тарихы», «Қараш-Қараш оқиғасы», «Қилы 
заман» т. б.), Валентина Николаевна Кузьминаға 
осы Ленинградта уйленді. Орыс жазушыларымен, 
шьғармашылық интеллигенциямен, орыс мәдение- 
тімен танысты. Университет қабырғасында про- 
фессорлар Б. Эйхенбаум, Л. Щерба, академик- 
тер В. Виноградов, С. Обнорскийлерден тәлім 
алса, В. Бартольд, С. Малов, А. Самойловичтердің 
лекциясын тыңдады. Бул кезеңнің ез өмірінде өш- 
пестей із қадцырғаны туралы улы жазушы 1957 ж. 
17 шілдеде есіне алып, орыс мектебінің казак ба- 
лаларына жылы шыраймен карағанын, анасындай 
кұшағын айкара ашып, ыстык мейіріммен кабыл- 
дағанын, сондыктан орыс мектебіне, сондай-ак 
орыс мәдениетіне өмір бойы карыздар болып 
ететінін жазған еді.

С. Ананьева.
САПАРАЛЫ Бейбіт Телеубайулы (1962 ж. т.), 
абайтанушы, жазушы. «Адалбакан» (1992), «Қунан- 
бай кажы» (1995), «Байшегел» (1995), «Президент- 
тің балалык шағы» (1995), «Олжастың балалык 
шағы» (1996) ғылыми-зерттеу, тарихи-танымдык кі- 
тагттарының авторы. Ә. пенШ. Құдайбердиев тура
лы жуздеген макала жазып, телерадио хабарлар 
жургізді. «Адалбакан», «Құнанбай кажы», «Бай
шегел» атты кітаптарында Ә-тің емірі мен шығар- 
машылығы, әдеби калыптаскан ортасы, көркем 
туындыларының тарихи негізділігіне катысты 
кадау-кадау мәселелер кетерді.

А. Болсынбаева.
САПАРБАЕВ Исраил (1942 ж. т.), акын, драма
тург, композитор. Бірнеше жинактары жарык кер- 
ді. Халыкка танымал бірнеше әннің және көптеген 
ән мәтінінің авторы. Ә-тің 100 жыддык мерейтой
ына байланысты өткізілген жазба акындар мушәй- 
расына катысып, 1-орын алды. «Тілім» деймін...» 
елеңіңде акын казак тілінің тағдыры жайлы толға- 
нып, «Мухтар шыңы» (Райханға) өлеңінде жазушы 
еміріндегі ауыр, ыңғайсыз кезеңді өлеңге тусірсе, 
«Елес» елеңінде улы жазушының жан дуниесіне 
уңіліп, философиялык толғаныстарға бой урған 
(«Қазак әдебиеті», 1997, 9 кыркуйек). 
САРБАЛАЕВ Бакыт (1947 ж. т ), әдебиет зерт- 
теуші, сыншы. Ә-тің шеберлігі туралы «Эпопеяда- 
ғы табиғат суреті», («Жұлдыз», 1972, №9, 201-204- 
беттер), «Үлыұстаз»(«Лениншілжас», 1976, 24жел- 
токсан), «Акыл-ойдыңАттиласы»(«Қазакелі», 1997, 
3 казан) атты макалалары жарык көрді. 
САРКАЗМ, сатира жанры, белгілі бір болмыс пен 
кұбылыска эстетикалык катысты білдіру, соны 
зерттеп, суреттеу тәсілі. Өткір, ашу, ыза, кекпен 
жазылған, ашык әшкерелейтін сатирада колданы- 
лады. С. астарлы келемеж ретінде де, оғаш ода- 
ғайлау турінде де кездеседі. Ә. Абайдың «Болыс 
болдым мінеки», «Мәз болады болысың» елеңде- 
рін сарказммен жазылған өткір, ызалы, улы сати
ра деп бағалаған. Ал Абайды «шабытты, ызалы 
сатирик, ащы, шыншыл сездің таскынын беретін 
акын» деп таныған («Абай (Ибраһим) Қунанбай- 
ұлы (1845-1904)»).

Т. Қожакеев.
САРМУРЗИН Ғайса (1904-1987), жазушы. «Өне- 
ге», «Мейірім», «Өмір сабактары» атты кітаптары
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шықты. Аталары Ә-тІң атасы Әуездің қыстаулары- 
мен көршілес отыр>ған. Сондықтан С. Мухаңды кө- 
ріп өскен. Оны бірінші рет бала кезінде, екінші рет 
1917 ж. Ойқудықтағы бір тойда, «Еңлік-Кебек» 
пьесасын қойғаңда көрген. Бүдан Семейдегі оқуы- 
нан каникулға шыққанда жиі-жиі көріп, кездесіп 
жүрген. Осыдан бастап, әбден танысып аралас- 
к,ұралас болып кетеді. Мұхаңның көмегімен Семей- 
дегі қазақ педагогика техникумына окуға түседі. 
Кейін Алматыға ауысып, қызметке орналасады. 
Ә. Оңтустік өлкесін аралағанда, онымен бірге 
журеді. Сөйтіп жазушы өміріндегі біраз оқиғалар- 
дың куәгері болады, көп нәрсені көзбен көріп, 
үлгі алады. Бұлардың бәрін С. өзінің «Ардагер аға» 
атты естелігінде баяндаған («Біздің Мұхтар», А., 
1976, 361-373-беттер).

Ә. Мотаханов.

САРМУРЗИНА Мәстура Ғайсақызы (1924-2006), 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының кан
дидаты (1951). 60-қа жуық ғылыми мақалалар жаз- 
ды. Ә-пен бірге ұзак жыл бойы университетте 
устаздық қызмет атқарды. Үлы жазушының 
жетекшілігімен «Ғабиден Мұстафиннің творчество- 
сындағы социалистік реализм әдісі» деген тақы- 
рып бойынша кандидаттық диссертация қоргады. 
«Үстаз» (1987), «Үлы ұстаз» (1997), т. б. мақалала- 
рында Ә-тің оқытушылық, тәлімгерлік қасиеттерін 
ашып көрсеткен.

Қ. Мәдібаева.

«САРЫАРҚА», газет. Алашордашылардың орга
ны ретінде 1917 жылдың маусымынан 1919 жыл- 
дың мамыр айына дейін Семейде аптасына 1-2 
рет шықты. Онда әдеби-мәдени, саяси-әлеуметтік 
мәселелер көтерілді. Ә-тің «Оқудағы құрбылары- 
на» (1917, 14 қыркуйек), «Қайсысын қодданамыз?» 
(1917, 9 қазан) атты макалалары, «Еңлік -  Кебек» 
пьесасының алғашқы қойылуы туралы «ИгіліктІ іс» 
деген рецензия жарияланды.
«САРЫАРҚА САМАЛЫ», газет. Алғашқы нөмірі 
1929 ж. 15 ақпанда «Кеңес туы» деген атпен жарық 
көрді. 1930 ж. «Колхоз», 1991 жылға дейін «Қызыл 
ту» делінсе, осы жылдың 28 қыркүйегінен бастап 
қазіргі атауымен аталады. Ә. Павлодарда 3 рет 
болтан, 1920 ж. наурызда Приказчиктер клубында 
(қазіргі 29 караша көшесі, педучилищенің ескі 
жатақханасы) казак кедейлерінің съезіне катысып, 
сөз сөйлеген. 1926 ж. жазда Павлодарға 2-рет кел- 
ген. Қасында 3. Шашкин бар. Жумысшылар клу- 
бының көркемөнерпаздар ужымы Мухтардың 
«Еңлік Кебек» пьесасын қояды, болашақ улы 
жазушы сол қойылымға қатысады. Заңғар жазу- 
шының 3-сапары 1958 ж, жазда болтан. «С. С.» 
осы сапарды егжей-тегжейлі жазтан. Қасыңда шә- 
кірті -  3. Қабдолов. Ә. облыс орталытында кез- 
десулерге катысады, Ең улкен кездесу қалалык 
бақтың ішінде орналаскан жазты кинотеатрда 
өтеді. Қала журтшылыты өкілдері, зиялы қауым 
лық толы залда Ә. өзінің облыска келген макса- 
тын, Үңді еліне бартан сапарынан алтан әсерлерін 
ортата салады. Мінбеде көсіле сөйлеп туртан жа
зушы бір сәт сөзін токтата койып, халык акыны 
Нурлыбек Баймуратовты карсы алып, президиум- 
та отыргызды да, сөзін кайта жалтайды. БІрнеше 
сататка созылтан кездесуде бәріне жауап кайта- 
рады. Мухтардың касында Ә. Нуршайыковжүреді. 
Будан кейін Мухаң болашак Ертіс -  Қаратанды

каналы арнасында орналаскан Қалкаман елді 
мекенінде, Майкайың алтын кенішінде аздап аял- 
дап, кеншілермен кездесіп, әңгімелеседі. Одан 
әрі Баянауылта карай жол тартады. Арада 30 жы- 
лға жуык уакыт өткен соң, Ә. Нуршайыков «Мухтар 
Әуезовтің Павлодарта сапары туралы» естелік жа- 
зады, оның біраз бөлігі 80-жылдардың басында 
облыстык «Қызыл ту» газетінде жарияланады. 
Заңтар жазушының 100 жыддык тойы кеңінен атап 
өтілді.Газет редакциясы жазушының бір тасыр- 
лык мерекесіне орай «М. О. Әуезовтің тутанына 
100 жыл толуы карсаңыңда» деген айдармен тутас 
танымдык макалалар жариялады. Республикалык 
басылымдарда жарык көрген, бурын белгісіз де- 
ректі жарияланымдарта орын берді. Жазушыны 
көрген, білген, кездескен, дәріс алтан адамдар- 
дың естеліктері, кемеңгер жазушының кутын- 
сүргін жылдардаты азаптарын әңгімелеген туын- 
дылар жарык көрді. Сталиндік зулматтың курбаны 
болтан Ж. Аймауытов пен Ә-тің шытармашылык 
ынтымактастыты туралы материал басылды. 
Ж. Аймауытов -  Баянауылдың перзенті, кезінде 
Мухтармен бірігіп, «Екеу» деген лакап атпен мате- 
риалдар жазтан, «Абай» журналына редакторлык 
еткен. Мухтардың тулама талым Қ. Сәтбаевпен 
достыты да газет бетінен лайыкты орын адды. Үлы 
Мухаңның бір тасырлык тойына газеттің айкарма 
беттері, тутас нөмірі арналды.

Ә. Мүхамеджанов.
САРЫБАЕВ Шора Шамғалиулы (1925 ж. т.), тіл 
білімі маманы. Филология ғылымының докторы 
(1974), профессор (1979), Қазакстан Республика- 
сы ҒА-ның академигі (2003), ҚазКСР-інің еңбек 
сіңірген тылым кайраткері (1985). Негізгі ғылыми 
еңбектері диалектология, морфология, лексика, 
тіл тарихы, алтаистика мәселелеріне арналған. «М. 
Әуезовтің Шолпанатадаты музей-кітапханасы» 
атты макаласында жазушының даркан дарыны мен 
терең білімі жөніндегі ойларын ортаға салтан 
(«Социалистік Қазакстан», 1979, 7 тамыз). Ә, «Қай- 
та туған халыктың әдебиеті» деген макаласында 
С-тың сіңірген еңбегін атап өткен.

Н. Ерсарыүлы.
САРЫПБЕКОВ Райкул (1941 ж. т.), кыртыз әде- 
биет зерттеушісі. Ғылыми еңбектері кырғыз фольк- 
лорының тарихына арналтан. «Манас» эпосындаты 
ерлік сарынның эволюциясы» атты монография- 
сында Ә-тің «Қырғыздың батырлык эпосы -  «Ма
нас» деген зерттеуіне суйене отырып, поэманың 
шыту дәуірі жөніндегі пікірлерді тереңдетіп кара- 
стыртан. Ал «Манас» эпосының эпикалык негіздері, 
«Қырғыз фольклористикасының даму тарихы»

М. ӘуезовпенӘ. Сасбукаев. Шымкент. 1960



т. б. мақалаларында қазақ ғалымының «Манас» 
туралы еңбектеріне талдау жасалған.

Ч. Жумағулов.
САСБҮҚАЕВ Әділ (1922 ж. т.), зоотехник, қоғам 
қайраткері. Ә-тің «Өскен өркен» романына қажетті 
көптеген материалдармен қамтамасыз еткен, әрі 
роман кейіпкерлерінің прототиптерінің бірі. Жа- 
зушы 1959 ж. облысқа келген сапарында Түркістан 
аудандық атқару комитетінің төрағасы, ал 1960- 
61 ж. келген кезіңде Созақ аудандық партия коми- 
тетінің 1-хатшысы қызметінде болып, ауданды 
аралау сапарыңда қасында жүрген. Жазушы кейін 
хабарласып, хат жазысып тұрған. 1961 ж. 27 ақпан 
кунгі жазған хатында: «Қадірлі дос Әділ! Әнеугі 
жіберген деректеріңе сонша зор ырза болдым. 
Маған қазіргі істеп жатқан жұмысымның тұсыңда 
ең қымбат керекті деректер осындайлар еді. Осы 
кағазды жазған адамың аса бір ұқыпты, байыпты, 
білгір адам екен, Ауданды қандай жақсы біледі. 
Енді мен сол өзің жіберген қағаздарды бірнеше 
дана ғып көшіртіп, обкомда Жарқынбековке, Ша- 
янда Ысмайыловқа жібердім. Шаяннан дәл сон- 
дай деректерді осындай мол етіп, нақтылы факті- 
лерін көп етіп жазып жіберсін деп сұрап отырмын. 
Сен жіберген қағазды соларға мысал етіп әдейі 
жібердім. Ал енді өзіңнен тағы бір өтініш... Екінші 
өтінетінім: ... Үшінші: ... Міне, осы деректерді жа- 
қында жаздырып жіберсең және де көп алғыс ай- 
тар ем. Достық сәлеммен Мұхтар Әуезов» («Әуе- 
зов уйі» ҒМО-ның қолжазба қоры, 366-папка). С. 
«Өткен куннен белгі көп» атты естелік-кітап жа
зып, оның «Мұхтар Әуезовтің бүркіті» атты тарау- 
ыңда жазушымен бірге болған сәттері жайлы бір- 
шама бағалы деректер келгірген (Шымкеһтт, «Жібек 
жолы» баспа фирмасы, 1997, 97-105-беттер).

К. Сыздыков.
«САСУНЦИ ДАВИД», « Д а в и д  С а с у н с к и й » ,  
армян халқының батырлык эпосы (9 ғасыр). Терт 
тараудан турады: «Санасар мен Багдасар», «Мгер- 
аға», «Сасунци Давид», «Мгер-іні». Бірінші рет 1874 
ж. жазып алынған. Дастан -  армян халқының тұр- 
мыс-салт, әдет-ғурпы, наным-сенімі, дүниеге та- 
нымы, тәлім-тәрбиесі туралы аса құңды шьғарма. 
Оның қаһармандары тәуелсіздік, азаттық, адам- 
гершілік жолында жан аямай күреседі. Ә. бүл да- 
станды армян халқының отаншыддық қасиетті та- 
лаптарын танытатын зор ескерткіш деп бағалаған 
(«СССР халықтары әдебиеттерінің өркеңдеуі»). 
САСЫҚБАЕВ Сатқын (1907-1997), жазушы, ақын, 
аудармашы. Қырғызстанның халык жазушысы. 
Бірнеше әңгіме, очерк, повесть, романдар жинак- 
тары жарық көрді. «Мухтар Әуезовтің шығармала- 
ры» деген мақаласында («Қызыл Қырғызстан», 
1954, 9 шідде) ұлы жазушы туындыларының туыс- 
қан қырғыз әдебиетіне жасаған әсері, ықпалы, 
Мүхаңның қырғыз қаламгерлеріне керсеткен қам- 
қорлығы туралы айтылған, ^ жүшғулов.

САТАЕВ Қарғамбай Рақымжанүлы (1938 ж. т.), ак
тер. Қазакстанның халық артисі (1982). Ә-тің«Еңлік 
-  Кебегінде» Есен, Абыз, «Қарагөзінде» Сырым, 
«Айман Шолпанында» Көтібар, «Дос Бедел 
досында» Бедел Бегенов рөдцерінде ойнап, актер- 
лік шеберлігін көрсетті. 1978 ж. үлы жазушының 
«Қарагөз» трагедиясын сахнаға шығарып, режис- 
серлік қабілетін байқатты. «Күй құпиясы» (1969), 
«Кексерек» (1974) көркем фильмдеріне тусті. 
САТИРА, әдебиет жанры. Қазір сатира 4 мағына- 
да қолданылады. Бастан-аяқ күлкілі ситуациялар-

САУРАНБАЕВ 527

ға негізделіп, сықақтық тіл, стильмен жазылған, 
әшкереленетін басты нысана (объекті) етіліп жа- 
ғымсыз кейіпкерлер алынған шығармалар сатира 
деп аталады. Мүндай сатиралық роман, повесть, 
әңгімелер әдебиеттің бір тегі деп танылады. Кей
де сатира эпоста да, лирикада да, драмада да 
жеке оқиға, факт, елес, бейнелерді суреттеп беру 
үшін пайдаланылады. Бұл ретте сатира өмірдегі 
болмыс-құбылысты әдебиетте, өнерде көрсетудің 
әдіс-тәсілі, яғни өмірлік болмыстарға эстетика- 
лык катынастың бір типі, түрі деген мағынаны 
береді. Осы мағынада сатира Ә-тің «Абай жолы» 
эпопеясында да, драмалық шығармаларында да 
(«Еңлік -  Кебек») мол қолданылған. Сатира бірде 
жағымсыз болмыс-құбылыстарды сынап-мінеп, 
әшкерелейтін әдеби көркем шығарма деген ма- 
ғынада түрады. Тағы бірде ол езінше әдебиеттің 
бір тегін қүрайтын сатиралық шығармалардың 
жалпылауыш аты, яғни әдебиеттің бір саласы, түрі 
деген мағынаны білдіреді. Үлы жазушы кептеген 
зерттеу еңбектерінде сатира женінде толымды да 
толғамды ойлар айтқан. «Діңді әшкерелейтін пье
са» деген мақаласында: «Құнсыз сұм «табыт 
қаққан» жауыздық ортасының жайын көрсету 
негізінде де сол сықақтың мол белгісі бар» десе, 
тағы бірде Абай «әлеуметтік дерттің иелерін бүрын- 
ғыдан да күшейе түскен ызалы сыншылдық, еткір 
сатирамен әйгілеп, әшкерелейді» дейді («Абай 
(Ибраһим) Құнанбайулы (1845-1905)»).

Т І̂ ождкбвв
САТЫБАЛДИЕВ Әбен (1914-1974), жазушы, ау
дармашы. Филология ғылымының кандидаты
(1964). Ғылыми зерттеулері «Рухани қазына» (1965), 
әңгімелері мен очерктері «Ақмарал» (1960) деген 
атпен жарық керді. И. Гончаровтың «Жар», Б. По- 
левойдың «Нағыз адам туралы аңыз», А. Қаһар- 
дың «Қыштақ», Ш. Рашидовтың «Дауылдан да күш- 
ті» ромаңдарын қазақ тіліне аударды. «М. Әуезовтің 
түңғыш аудармасы» («Қазақ әдебиеті», 1964, 26 
маусым), «Аударма туралы ойлар» («Қазак әде- 
биеті», 1967, 20 қаңтар) т, б. мақалаларында Ә-тің 
шығармашылық кызметіне байланысты толымды 
түжырымдары мен салиқалы ойларын айтқан. 
САУРАНБАЕВ Нығмет Тінәліүлы (1910-1958), 
тілтанушы. Филология ғылымының докторы (1943), 
профессор (1943), ҚазКСР ҒА-ның академигі
(1946), Қазакстанның еңбек сіңірген ғылым қай- 
раткері (1945). Ғылыми еңбектері қазақ тілі 
мәселелеріне арналған. «Қазақ тіліндегі есімше- 
лердің мағынасы мен қызметі» (1944), «Қазак әде- 
би тілінің дамуындағы Абайдың релі» (1954), 
«Қазақ тіл білімінің проблемалары» (1982) т. б. 
еңбектері жариялаңды. Ә. «Тіл жәнө әдебиет мә- 
селесі» атты мақаласында тілтанушы ғалымдар- 
дың еңбегіне баға бере келіп, Қазақстан Ғылым 
академиясының әзірлеуімен, Н, С-тың басқаруы- 
мен терминдік сездер енді-енді шыға бастады 
дейді де, «бізде әдебиет шығармаларының тілін 
сөз ету ғылымдық дәрежеге жетпей келеді. Бүл 
жолда алғашкы зерттеу, талдау жұмысын бас- 
тап келе жатқан тек профессор Сауранбаев. Ол 
езінің соңғы зерттеуінде Сәбиттің, Ғабиттің, 
Мүхтардың синтаксистерін талдауды айрықша 
такырып етіп ала бастағанын аңғартты» деп атап 
керсеткен.

Ә. Қайдар.
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САУРЫҚ Ыстанбекұлы (1800-1854), батыр. Қоқан 
хандығы мен қырғыз манаптарының отарлау сая- 
саты мен шапқыншылықтарына қарсы соғысқан. 
Ә. «Жамбыл және халык акындары» деген мақала- 
сыңда Жамбылдың «Саурық батыр» жырын айтқа- 
ны жайында дерек берген. Ал «Жамбылдың айтыс- 
тағы өнері» атты еңбегінде Құлмамбет пен Жам
был айтысында екі айтыскер ақьінның Саурық пен 
Сұраншы түлғаларын айту ерекшеліктеріне тоқта- 
лып, талдау жасаған. «Жамбыл Сарбаспен айты
сында екінші бір зор сапаға ауысады. Онда Жам
был үш кезең жауап айтып, Домалак, Сұраншы, 
Саурық үшеуі туралы үш тамаша дастан жырлап 
шығады» деген.

Р. Әбдіғүлов.

САХАРИЕВ Баламер (1929-1979), жазушы, әдеби- 
ет зерттеуші, сыншы, аудармашы. Филология ғы- 
лымының кандидаты (1970). 1963-79 ж. Ә-тін әде- 
би-мемориаддық мұражай-үйінде аға ғылыми қыз- 
меткер бодды. Шығармалары 1950 жылдан жария- 
лана бастады. «Бұка мен аю» әңгімелер кітабы 
шыкты (1965), «Уақыт тынысы» (1965), «Күрескер 
тұлғасы» (1979) атты ғылыми-зерттеу және әдеби- 
сын мақалалар жинақтары жарық көрді. «Қазақ 
совет әдебиеті тарихынын» кейбір тарауларын жа- 
зуға қатысты (1968, 3-кітап, 2-том). Орта мектеп 
тулектері (10-сынып) білім алған «Қазақ совет 
әдебиеті» оқулығын жазды (1961, 1970 авторлар- 
мен бірге), оның бір тарауы Ә-тің өмірі мен шы- 
ғармашылык қызметіне арналды. Ерекше 
ыждағаттылықпен зерттеген сүйікті жазушылары- 
ның бірі Ә. еді. «Қазақ әдебиетінің мақтанышы» 
(«Коммунизм таңы», 1962, 28 кыркүйек), «Өмірі -  
енеге, өнері -  мұра», «М. Әуезов -  қоғам 
қайраткері» (Сахариев Б. Күрескер тұлғасы, жи- 
нақ, А., 1979, 13-73, 74-80-беттер), «Аға жазушы, 
ардагер ұстаз» («Халық мұғалімі», 1957, N° 9), «Әке 
-  балаға сыншы», («Қазақ әдебиеті», 1977, 30 қыр- 
күйек), «Қауышкан қушақтар» (Б. Сахариев. Уақыт 
тынысы, жинақ, А., 1975, 169-175-беттер), «Тол
стой жене Әуезов» («Қазақ әдебиеті», 1978, 8 қырк- 
үйек), «Отелломен қайта кездесу» («Жетісу», 1964, 
15 мамыр), «Отыз тілде» («Жетісу», 1967, 27 қырк- 
уйек), «Мұхтар Әуезовтін музей-уйі» (А., 1966), 
«Бір хаттың тарихы» («Қазақ әдебиеті», 1973, 23 
қараша) мақала-зерттеулерін жазып, улы 
суреткердің өмірін, шығармашылық, қоғамдық 
қызметтерін кеңінен насихаттады, мұражай-уйінін 
толығып-көркекзіне көп еңбек сіңірді. Ә. «Қайта 
туған халык тың әдебиеті» атты мақаласыңда қазак 
әдебиетінін өсу, даму жолдарына шолу жасап, 
ұлттық әдебиетіміздің өрлеу табысына көмек етіп 
журген талантты сыншылар мен әдебиет тарихшы- 
ларының қатарында С-ті де атаған (12 томдық 
шығармалар жинағы, А., 1969, 480-бет).

Е. Сахариев.

САЦ Наталья Ильинична (1903-1993), орыс режис
сер!, драматург, театр қайраткері. Өнертану ғылы- 
мының кандидаты (1962), КСРО халық артисі 
(1975), Соц. Еңбек Ері (1983), Лениндік (1982), КСРО 
Мемлекеттік (1972), Бүкілодақтық Ленин комсо
мол (1984) сыйлықтарының лауреаты. «Менің өмі- 
рімнің новеллалары» атты кітап жазды (1976). 1944- 
50 ж. Қазақстанга арнайы шақырылып, балалар 
мен жасөспірімдер театрын үйымдастырды, онын 
бас режиссер! болды. Мунда б!рнеше спектакльд!,

сонын !ш!нде А. Толстойдың Ә. аударган «Алтын 
к!лт» пьесасын қойды (1947, 4 ш!лде). «Абай» (1944, 
1945), «Үлкен шыгармашылық табыс» (1946) т. б. 
мақалаларында Ә-т!ң драмалық ту ындыларына зор 
баға берген. Ал «Мұха» атты естел!г!нде («Мен!ң 
өм!р!мн!ң новеллалары», М., 1976) қазақ қаламге- 
р!н!ң терең б!л!мд!, жаны жомарт, аса к!ш!пей!л 
екен!н ерекше сүй!спенш!л!кпен айта отырып, 
ез!н!ң қүрі^вт! мен ризалыгын б!лд!рген.

Б. Нүрпейісова.
«СӘБИТ ДӨНЕНТАЕВ», жазушының макаласы. 
1937 ж. орта және орталау мектегтт!ң 6-сыныбына 
арналған «Әдебиет хрестоматиясында» (92-93-бет- 
тер) басыдды. Ә. бүл мақалада Сәбит Денентаев- 
тың 1894 ж. Павлодар облысында туғанын, әкес! 
ескіше модда қылмақ ойымен Мүхамет-Садық де- 
геннен оқытқанын, онан кей!н Павлодар қаласын- 
дағы Қасым қажы дегенн!ң медресес!не берген!н, 
1915 ж. орысша үйрену мақсатымен б!р мектепке 
сабақ тыңдаушы болып к!рген!н, 1916 ж. солдатқа 
алынатын болтан соң, ез ерк!мен Ермактагы тем!р 
жол жүмысына к!рген!н, 1917 ж. Семейге кел!п, 
мүғал!мдер курсында оқыганын, сонынан «Сары 
арқа» газет! мен «Абай» журналыңда !стеген!н, 1924 
ж. Семейге қайта кел!п, үдайымен 6 жыл «Қазак 
т!лі» газет!нде, 1931 ж. Бесқарагайда оқу-ағарту 
қызмет!нде болғанын, артынан Семейдегі газетке 
қайта оралғанын айтып, өм!р жолынан хабардар 
етед! де, «Б!рақ бүл жолғы қызмет! созымды бол- 
мады. Сонда 6-7 жылдын бойында б!рде сау, б!рде 
ауру болып, қалмай келе жатқан безгект!ң ауыр 
түр! 1933 жылдың ғинуар !ш!не дей!н тесек тартқы- 
зып тастады» деп түйед!. Революцияга дей!н 
Сәбитт!ң бүқарашыл ақын екенд!г!не тоқталады. 
Онысы «Замандастар» деген өлең!нен де көр!нет!н!н 
ескертед!. Ақынның бағытын-беталысын «Қайт!п 
қарғыс алмайсын», «Мен!ң жайым», «Қиял», «Үм!т», 
«Кек тебетке» деген өлеңдер!, «10 жыддың жем!с!», 
«Тогыз жылгы олжа», «Жалғызкүдықтағы әйелдер 
мектеб!» атты мақалалары айқындайды. «Осыңдай 
тақырыгггарға жазып, кепш!л!кпен қол үстасуға ты- 
рысты» деп түжырымдайды мақала авторы.

Т. Әкім.

«СӘБИТ МҮҚАНОВТЫҢ «АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ» 
АТТЫ МОНОГРАФИЯСЫ ТУРАЛЫ», жазушының 
мақаласы. Дәл!рек айтқанда, Абайдың 100 жыл- 
дық мерейтойы қарсаңында жазылган С. Мүка- 
новтың «Абай Қүнанбаев» деп аталатын қолжаз- 
басы туралы рецензия. МүндаӘ. еңбект!ңжет!ст!к, 
кем!ст!к жагын термелеп, күд!кт!, даулы жерлерді 
атап көрсеткен. Бүл монографиялық қолжазба Ә. 
тарапынан айтылган кемш!н жайларды жөңцеме- 
генд!ктен, көп жылдар бойы жарық кермей, жа- 
тып қалды. Қолжазба ешқандай езгер!сс!з қал- 
пында 1964 ж. «Жарық жүлдыздар» деген атпен 
жарияланды. Кей!н С. Мүқановтың 16 томдык 
шыгармалар жинағында ек!нш! рет жарық керді. 
Тек уз!нд! рет!нде келт!р!лген Абай елеңдер! қай- 
та қарастырылып, б!р !зге тус!р!дц!. Ә. сын айтқан 
қолжазбаның б!р данасы Қазақстан Республика- 
сы ҒА-ның Орталық ғылыми к!тапханасында сак- 
таулы. П!к!р алғаш рет -Абайтанудан жарияланба- 
ған материалдар» жинагында басылым көрген.

Н Ахбай
СӘБИТОВ Нь(гмет (1895-1955), ллтанушы, этно
граф. Филология ғылымының кандидаты (1944). 
Нег!зг! гылыми зерттеулер! библиография мәселе- 
лер!не арналған. 1945-48 ж. Абай Қүнанбаевтың. 
А. Имановтың өм!р! мен қызмет!, Қазақстан тари-



хы, мектептер мен медреселер туралы библиогра- 
фиялық көрсеткіштері жарық көрді. Әсіресе «Абай- 
дың өмірі мен қызметі туралы материалдардың 
библиографиялық көрсеткіші» атты еңбегінің орны 
бөлек (1945). Ә. «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы» 
деген монографиясында («Әр жылдар ойлары», 
А., 1959, 21-бет): «Келемі сексен беттік тутас бір 
кітапша тек қана Абайды тану жолында баспаға 
шыққан еңбектердің тізімінен құралады. Осы 
кітапқа қарап отырып, ұлы ақынның революция- 
дан бұрын жарыққа шыққаны бір-ақ кітап болса, 
социалистік құрылысымыздың жылдары ішінде 
жасалған еңбектердің құр ғана тізімі мол бір кітап 
болғанын көреміз» деп, бул кітапты айрықша еске 
алып, бөле-жара атап керсеткен.

Н. Баутан.
СӘДУАҚАСОВ Смағул (1900-1933), жазушы, пуб
лицист, партия және кеңес кдйраткері. “Жастарға 
жаңа жол» (1921), «Қазақстаңда халык ағарту мә- 
селелері» (1927) т. б. мақалаларын, «Салмақбай -  
Сағыңцык;» (1923), «Кулпәш» (1925), «KyMic қоңы- 
рау» (1927) повестерін жазды. Ал «Сәрсенбек» атты 
романына (1916) 16-жылғы оқиғаны арқау еткен, 
Шығарманың қолжазбаоын кеңес дәуірінің «жы- 
лымық» кезінде жұбайы Елизавета Әмірханқызы 
Ә-ке тапсырған. Қазақтың ұлттық театрын ұйым- 
дастыруға көп күш жұмсап, елеулі улес қосты. 1926 
ж. 7 хаңтарда Ә-тің «Бәйбіше-тоқал» драмасы улт 
театрында қойылғаңда, С. сол жылы 31 қаңтарда 
“Еңбекші қазак,» газетінде осы аттас макала жария- 
лады. Оңда пьесасының жетістіктерімен қатар, екі 
олқылықты -  сахналық қимылдың кемдігі мен кей- 
бір көріністің созалаңдығын көрсеткен. Ал «Үлт те
атры туралы» деген мақаласыңда («Еңбекші казак», 
1925, 26, 29 казан): «Қазактан шыққан пьеса жазу- 
шылардың ішінде Мұхтар Әуезулы, Жүсіпбек Ай- 
мауытулы, Сәкен Сейфоллаұлы, Жұмат Шанин си- 
якты таланттар ерекше көрінеді. «Еңлік -  Кебек», 
«Алтын сакина», «Арқалык батыр» -  бул ушеуі де 
күні бүгіннен бастап театрға ойнауға жарайды» деді.
20-жылдардың 2-жартысында басталған саяси пікір 
any барысында Ә-пен бірге бір топ жазушыларды 
ұлтшыл каламгерлердің тобына жаткызған кезде, 
ол Жүсіпбек пен Мұхтарды жок кылу -  осы күнгі 
казак әдебиетінің бір колы мен бір аяғын кесіп та- 
стаумен бір есеп деп жазды («Еңбекші казак», 1927, 
15-16 ақпан). Ә. өзінің «Қазақстан мемлекет теат
ры» деген макаласыңда С. уйымдастырған казак 
улт театрының болашағы туралы жүрек жарды ак 
ниетін білдірді. Ал 1927 жылдың қараша айында 
бір-біріне жазыскан хаттарында екеуі де бір-біріне 
дегенадалниеттерінбідціріп, сырбөліскен. Ә. өзінің 
шьғармашылык жоспарларынан хабардар етсе, С.

М, ӘуезовпенС. Сәдуақасов. Семей. 1921.
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жендет Голощекиннің «естен тандыру» саясатын 
айыптап, кеңес өкіметінің отарлаушы-жазалау ба- 
ғытын ұстанғанын ашына жазған («Абай» журналы, 
1997, №2-3, 123-127-беттер).

Ж. Қасьмбаев.

СӘКИЕВ Шәріпбай Қашкынбайулы (1913-1989), 
актер. Қазакстанның халык артисі (1966). Ә-тің 
«Еңлік -  Кебегінде» Кебек, Есен, Еспембет, «Тунгі 
сарынында» Жантас, Тәнеке, «Қаракыпшак Қобы- 
ландысында» Қобыланды, «Айман -  Шолпанын- 
да» Арыстан, «Абай» трагедиясындағы Абай 
бейнелерін сомдап, өткір де өршіл мінезді, сан 
кырлы актер екенін танытты.
СӘКИЕВА Куләш Сырымбеткызы (1920 ж. т ), ак
триса, әнші. Қазакстанның халык артисі (1958). 
Сахналык өнерін сол жылы Жамбыл облыстык 
казак драма театрында Ә-тің «Қаракыпшак Қобы- 
ланды» пьесасындағы Күнікейдің рөлін ойнаудан 
бастады. Будан кейін осында жазушының «Еңлік 
-  Кебек» трагедиясындағы Еңліктің аяулы бейнесін 
жасады. 1952 ж. Семей облыстық музыкалы дра
ма театрына ауысканнан кейін, ұлы драматургтің 
«Түнгі сарын» драмасыңдағы Жүзтайлактың курде- 
лі де кызыкты бейнесін сомдады. С-ның актерлік 
шеберлігі мен әншілік дарыны өзара үйлесім тау- 
ып, кейіпкерлердің келісті образдарын сомдауға 
септігін тигізіп отырды.
СӘЛМЕНОВ Рахметолла (1900-1970), актер. 
Қазакстанның еңбек сіңірген артисі (1966). 1935 
жылдан бастап, өмірінің соңына дейін Қазак дра
ма театрында, сонымен қатар Қазак мемлекеттік 
опера және балет театрыңда (1935-39) кызмет етті. 
Ә-тің «Абай», «Еңлік -  Кебек», «Қарагөз» спек- 
такльдерінде ойнап, Көкбай, Көбей, Есен, Жарыл- 
ғап бейнелерін сахнаға шығарып, ұлттык кейіп- 
керлердің бояуы канык әрі терең мінезді образ
дарын сомдады.
СӘМӘДИ Зия (1914-2002), үйғыр жазушысы, 
мәдениет қайраткері. Қазакстан Жазушылар ода- 
ғының М. Әуезов атындағы «Алаш» сыйлығының 
иегері (1980). Үйғыр драматургиясының негізін 
калады, Шығармалары уйғыр прозасының даму- 
ына ерекше ыкпал жасады. 1957 ж. Ә-тің 60 жасқа 
толуына орай өткізілген салтанатты мәжіліске ка- 
тысып, сөз сөйледі.

С. Журтбай.
СӘРСЕКЕЕВ Медеу (1936 ж. т ), жазушы. Қазак 
фантастикасының негізін салушылардың бірі. 
«Айшықты мезет» (1969), «Жаңғырык» (1979), 
«Сәтбаев» (1980), «Көмбе» (1985), «Қуғындалған 
«Сәтбаев» (1994), «Қазактың Қанышы» (1999), 
«Мен білетін ер Ғабең» (2002) атты деректі шығар- 
малардың авторы. Өзінің роман-эсселерінде Ә. 
пен Қ. Сәтбаевтің арасындағы балалык шактары- 
нан басталған достык карым-катынасы туралы 
барынша нақты деректермен кеңінен сыпаттап 
жазды, олар туралы естеліктер жариялады. 
«Мұхтар туралы сөз» («Қызыл ту», 1967, 12 желток- 
сан), «Жайсаң жарастык», «Абай», 1997, №2-3) 
атты мақалаларын жариялады.

С. Журтбай.
СӘРСЕНБАЕВ Алтынбек (1962-2006), журналист, 
саясатшы, мемлекет және коғам кайраткері. Са
яси ғылымдарының докторы (1999). С. улы жазу
шы Ә-тің 100 жылдык мерейтойын ұйымдастыруға 
белсене катысты, соған байланысты іс-шаралар-
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дың жүзеге асуына елеуж улес қосты, қаламгердің 
мұрасының жан-жақты зерттеліп, кеңінен насихат- 
талуына, баспадан жарық көруіне шешуші ықпал 
жасады. «Әуезовтің қудіреті» атты мақаласында. 
«Мундай жазушы бар ел -  бақытты. Ол алыс ел- 
дер турғындарының өз халқына деген сезімін оят- 
ты. Бүгінгі тілмен айтқанда, қазақтарға тамаша 
имидж жасады. Ол өз халқын бәрінен артық білді» 
деп, жазушының даңқын тағы бір асқақтатты.

Қ. Алпьюбаев.
СӘРСЕНБАЕВ Әбу (1905-1999), ақын, жазушы, 
драматург. Қазақстанның халық жазушысы (1987). 
1945 ж. қыркуйекте Ә-ке майданнан хат жазып, 
патриоттық шығармалар жазуды жалғастыра бе- 
руін өтінген («Қазақ әдебиеті», 1975, 25 шілде). Ә. 
«Тіл және әдебиет мәселесі» атты мақаласында С, 
шығармаларының тілі орамды, шебер, қонымды 
болып келетінін атап хөрсеткен (12 томдық шы- 
ғармалар жинағы, 1969, 12-том, 73-бет). Ал «Қайта 
туған халықтың әдебиеті» деген мақаласында С- 
ты реалистік әңгімелер, очерктер мен романдар 
жазатын шебер қаламгерлердің қатарына жатқы- 
зып, «қазақ совет поэзиясының көп ізденіп, 
өнерленіп, өсіп келе жатқан» ақындарының бірі 
деген (сонда, 478-479-беттер).
СӘТБАЕВ Әбікей Зейінулы (1881-1932), көрнекті 
педагог, ағарту ісін ұйымдастырушы. С. пен Ә. 
бірін-бірі білген. Ә. Семейдің мұғалімдер семина- 
риясында оқығаңда, С. сонда сабақ берген. Де- 
мек болашақ жазушы С-тан сабақ алған. Семей 
қазақ педагогика техникумы ашылғанда, оның 
туңғыш директоры С.-Петербургта оқып журген 
Ә-ті оқытушылық кызметке шақырган. Қазақ пед- 
техникумын тұңғыш бітірушілер фотосуретінде -  
ортада С-тан кейін оқытушылар, муғалімдер ката- 
рында жас Әуезов бар. Демек Ә. С-ты білген, одан 
окыған, қызметтес болған.

Ш. Сәтбаева.
СӘТБАЕВ Қаныш Имантайулы (1899-1964), аса 
кернекті геолог ғалым, мемлекет және қоғам 
қайраткері. Қазакстан Ғылым академиясын уйым- 
дастырушы және оның тұңғыш президент! (1946- 
1952, 1955-1964), КСРО Ғылым академиясының 
академигі (1946), Мемлекеттік (1942) және Ленин- 
дік (1958) сыйлықтардың лауреаты. Академиктің 
геологиядан кейінгі рухани мұраты -  тарих, эко
номика, мәдениет, әдебиет пен енер саласындағы 
ұлан-ғайыр мұрасының ішінде Ә. туралы жазған- 
дары, пікір-тұжырымдары аса мол. С-тың «Қазақ

М. ӘуезовпенҚ. И. Сәтбаевғалымдарарасындэ. 1956.

совет әдебиетінің мерекесі» («Казахстанская прав
да», 1949, 13 сәуір), «Қазак совет әдебиетінің ең 
көрнекті туындысы» («Вестник АН КазССР», 1949, 
№5), «Аса үздік шығарма» атты мақалалары «Абай» 
романы үшін үлы жазушыға Мемлекеттік сыйлық- 
тың берілуіне байланысты жазылды. «Көркемдік- 
тің барша касиет-сырын бойына жинаған, XIX 
ғасырдың екінші жартысындағы казак елінің өмір 
тіршілігі мен болмыс-түрмысын бар кырынан жан- 
жакты суреттейтін шын мәніндегі энциклопедия -  
«Абай» романы туды, бүл аса көрнекті керкем шы- 
ғарма ғана емес, ол сондай-ак үлкен бағалы ғылы- 
ми еңбек, оған ғылымның әр саласының маман- 
дары назар салмай ете алмайды, казак халкының 
өткенін зерттегісі келетін ғалымның бір де бірі бүл 
кітапты жанап ете алмайды», деп тебірене жазды 
үлы жазушы туралы (К. И. Сатпаев. Избранные 
труды. В пяти томах. Т. 5, А., 1970, 320-бет). Ә-тің 
туғанына 60 жыл толуына арнап жазған «Үлкен та
лант иесі» макалась! «Казак әдебиеті» газетінің 
1957 жылғы 28 кыркүйек санында басылды. ¥лы 
каламгердің кабірі басында сөйлеген сөзінде С. 
суреткер мүрасының дуние жүзі әдебиеттегі мән- 
маңызына токталған еді, жазушы есімін мәңгі еске 
калдыру шараларының іске асуына, мүражай- 
уйінің мән жайына көңіл белді. Семей мүғалімдік 
семинариясында сабак берген окушыларының 
біріне жазған 1962 ж. наурыздағы жауап хатында 
ол: «...М. Әуезовтің Семей мүғалімдік семинари- 
ядағы кезі жайыңда Сіз естелік жазып жіберсеңіз, 
кандай пайдалы болар еді...» депті (Қ. И. Сәтба- 
ев. Ғылым мен мәдениет туралы таңдамалы мака- 
лалары. А., 1989, 422-бет). Ә. езінің «Казак халкы- 
ның зор ғалымы», «Академик Қаныш Имантайулы 
Сәтбаевтың 6 0  жылдығы» деген макалаларында 
С-тің еңбегіне зор баға берген.

3. Ахметов.
СӘТБАЕВА Шәмшиябану Қанышкызы (1930- 
2002), әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының 
докторы (1971), профессор (1988), Үлттык ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі (1979), 
Қазакстанның еңбек сіңірген ғылым кайраткері 
(1989), Ш. Уәлиханов атындағы сыйлыктың лау
реаты (1988). С. 1946 ж. Абай атындағы ҚазПИ-де 
окып жургенде Ә-тің фольклор женіңде лекцияла- 
рын тыңдаған. Ә. 1952-55 ж. Мәскеу мемлекеттік 
университетінде КСРО халыктары әдебиеті кафед- 
расында профессор кызметін аткарғанда, С. сон
да аспирант ретіңде орыс тіліңдегі лекцияларына 
катынасып, практикалык сабактар жүргізген. 1954 
ж. 5 мамырда Мүхаң С-ның каңдидаттык диссер- 
тациясының бірінші оппонент-сарапшысы болған. 
Ә. 1954 ж. 1 каңтарда жазған хатында С-ға «Орта 
Азия мен Қазакстан халыктарының әдебиеттері» 
деген окулык жазуға катысу керектігі туралы ай- 
тып, накты тапсырмалар берген. Сол тапсырма- 
лардың ішіңде: «...фабулаларды жаза беру Жам- 
был, Сәбит, Ғабит, Ғабиден, Тайыр, мен туралы 
творческая биография түрінде жазу керек. . .- 
делінген. («Қазак әдебиеті», 1967, 8 желтоксан). 
С. «Қазакстан жазушылары» деген жинакта (1953), 
«Орта Азия мен Қазакстан халыктарының әдебиеті» 
окулығында (1960) үлы жазушы туралы жазып 
(орыс тілінде), Мүхаңның туыскан елдер әдебие- 
тіне жасаған ыкпалына терең талдау жасады. 
С-ның «Қазак әдебиеті және шетелдердеп сын» 
(алғы сөз, күрастырушы, 1971), «XIX -XX ғасыр- 
лардағы казак-еуропа әдебиеттерінің байланысы»
(1972), «Өрнекті epic» (1977), «Әдебиет мерейі»



(1981), «Достық дастандары» (1983), «Үлы Октябрь 
және қазақ әдебиетінің интернационалдық бай- 
ланысы» (1987) атты монографияларында Ә-тің 
өмірі мен шьғармашылығының әлемдік өрісі пай- 
ымдалған. Ал «Ғылым айдынында», «Әлем таны- 
тан әдебиет», «Хаттар, хаттар» (1967), «Әдебиеті- 
міздегі шетел сипаты» (1969), «Шет ел ғалымдары 
не айтады» (1969), «Елу жылдың еңсесіңде» (1970), 
«Аса көрнекті жазушы» (1977), «Ғажайып талант» 
(1977), «Мол мұраның кейбір қырлары» (1987), «Әбі- 
кей, Қаныш Сәтбаевтар және М. Әуезов» (1997), 
«Академик Қ. И. Сәтбаев пен М. Әуезов» (1997), 
«Әуезов және Мәскеу университет!» (1997) т. б. 
мақалаларында ұлы жазушының әдеби мурасы, 
оның ерекшеліктері мен рухани өрісі сөз етілген.

Б. Мамыраев.
«СӘТ САПАРҒА ДОС НИЕТ», жазушының ма
калась!. «Қазақ әдебиеті» газеті 1940-54 ж. шык- 
пай, тоқтап қалып, 1955 ж. қаңтарда қайта шыға 
бастады. Макала соған орай жазылып, сол жыл- 
ғы 14 каңтардағы санында жарияланған, кейін 
Ә-тің 20 томдык шығармалар жинағының 19- 
кітабына енгізілді (1985, 341-344-беттер). Автор 
мерзімді басылымның котам өміріндегі ерекше 
маңызына токтала келіп, газетсіз шытармашылык 
тіршіліктің баяу, солтын тартатынына токталтан. 
Өйткені газет -  нәрлі тірліктің белгісі, жанды, жа- 
лынды, канатты шабыттың көрінісі. Үлы жазушы 
бұдан әрі газеттің аддына бірнеше талаптар кояды. 
Бірінші -  очеркке жалтас фельетон жанрын дамы- 
ту. Себебі фельетонсыз, орынды сыкак, сатира- 
сыз әдебиетіміз көбінесе кулмейтін әдебиетке ай- 
налып барады. Кейде әзілі, кейде зілі кезектесіп 
отырмаса, әдебиет өзінің тәтті, дәмді кызыты- 
нан, ыстыклепті, жандыжалынан айрылады. Екінші 
-  газетіміз көркемөнер жайына токтауы шарт. 
Көркемөнердің театр, кино, музыка, сурет тәрізді 
әдебиетпен тьғыз байланысты түрлерінің өсуіне, 
көркеюіне, зор мәдениет улгісін табуына жазу- 
шылар жәрдемдесіп отыруы кажет. Сондыктан 
газет еліміздегі көркемөнер мәселесіне ұдайы, 
үздіксіз үлкен пейіл көрсетіп отырута міндетті. 
Үшінші -  казак әдебиеті көлемінде балалар әде- 
биетін дамыту. Бұл -  әр буын жазушыларының 
парызы, міндеті. Төртінші -  сын мәселесін, соның 
ішінде казак әдебиеті тарихы мәселелерін өрістету 
керек. Қазак әдебиетінің өткен кезеңі, оның өсу, 
даму дәуірлері зор көңіл бөлуді талап етеді. Сон- 
дай-ак әдебиет теориясы мәселелерін де ұмытпа- 
тан жөн. Бесінші -  республика көлеміңцегі жас буын 
әдебиетшілерді тәрбиелеу мәселесі. Газет әдеби- 
етке ат салысып жүрген жас талапкерлерге айрык- 
ша камкорлыкпен, талапкер сынмен жәрдемші, 
жетекші болуы шарт. Үлы Мұхаңның бұл ұсыныс- 
талаптары әлі өзінің мән-маңызын жойтан жок, 
казіргі біздің заманта лайыктап айткан тәрізді. 
Жазушы газетке арналтан макаланың сапасына да 
бата берген. «Кенеулі ой көрікті тілмен айтылтаңца 
тана, нәрлі, нұрлы болады, жақсы сөз бедері жаса- 
лынады. Әр макала, очерк, фельетоннан, жаксы 
өлеңнен окушы іліп алар, керегіне жарар сөз келісімі 
болмаса, отан өкіну керек» деп, журналистерге, 
жалпы каламгерлерге зор міңдет жуктейді.

Р. Бердібай, Н. Оспантегі. 
СЕВЕРОВ Анатолий Александрович (1938 ж. т.), 
суретші. Сәндік колданбалы өнер саласына ма- 
маңцантан. М. Эуезов муражай-уйінің арнайы тап- 
сыруы бойынша, жазушының 70 жылдык мерей- 
тойына байланысты Е. Сидоркиннің иллюстрация-
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ларының ізімен арнайы табакшата «Абай жолы» 
эпопеясын бейнеледі (1967, фарфор, шыңылтыр 
эшекей). Ортасында Ә-тің суреті салынган. Үлы 
жазушының 100 жылдык мерейтойына орай, дел 
осындай табакшата Мұхаңның эсем ернектелген, 
бояуы канык портретін салды (1997). Жазушының 
баласы Мурат Эуезов Туркияда осындай табак- 
шаны сый ретінде алды.

А. Қуатшбаев.
СЕГІЗАЯҚ, өлең өлшемінің түрі. Қазак өлеңіне 
Абай коскан шумак, әр шумак 8 жолдан кайыры- 
лады. Сондыктан С. деп аталтан. Мундаты авто- 
рдың ой легі осы шумакка с-ка курылады: «Алыс- 
тан сермеп, Жүректен тербеп, Шымырлап бойта 
жайылтан. Қиуадан шауып, Қисынын тауып, Таты- 
ны жетіп кайрылтан. Толтауы токсан кызыл тіл, Сөй- 
леймін десең, өзің біл». Ә. «Абай (Ибраһим) Қунан- 
байулы (1845-1904)» атты монографиясында: «Сегі- 
заяк» -  улы акынның жазушылык еңбегінің орта 
тусында тутан улкен бір белдей әрі мол, әрі бар 
жатынан көркем, келісті шыккан зор шьғарманың 
бірі, бул өлеңнің турі де осы шакка шейін акын жа- 
зып келген өлеңдердің үлгісінен баскаша, бурын 
ешкім таппатан киын уйкасты, шебер түрге Абай 
әдейі арнап ән де шьғарады деген анықтама бер
ген. Кейін көптеген акын С. улгісімен өлең жазды.

Н. Ақбай.
СЕПЗБАЕВ Кәдірбек (1941 ж. т ), жазушы, аудар- 
машы. М. Әуезов атындаты сыйлыктың лауреаты
(1984). Туындылары тутан жер табитатын, елдің 
тыныс-тіршілігін, азаматтык пен адамгершілікті су- 
реттейді. «Тутырлы туыңцы» макаласында («Сто
личное обозрение», 1998, 27 караша) Мухтардың 
өз танымы мен жан-жүйесі Абаймен араласып 
кетеді» деп, дәстур жалтастытымен катар, кейіп- 
керлердің рухани жаптастьғын баяндатан. 
СЕЙДАНОВ Қалдыбек (1941 ж. т.), әдебиет зерт- 
теуші, талым, аудармашы, жазушы. Филология 
тылымының кандидаты (1969). Өзбекстан Респуб- 
ликасының еңбек сіңірген мәдениет кызметкері 
(1989). Ташкент педагогика институтын бітірген
(1967). ОртаАзия, соныңішіңцеөзбек-казакхалык- 
тарының әдеби-мәдени байланыстары туралы 
көптеген макалалар жазып, 10-нан астам кітап шы- 
тарды. Ә. жөнінде казак және өзбек тілдерінде 
30-та жуык еңбек жариялады. Мысалы, « Мухтар 
Эуезов жене туыскан халыктар әдебиеті» (Таш
кент, «Фан», 1977), «Мухтар Эуезов жене Орта Азия 
әдебиеті» («Жалын», 1977, №5), «Достык әуеңдер» 
(А., 1978), «Мухтар Ауэзов и узбекская литерату
ра» (В кн.: «Мухтар Ауэзов -  классик советской 
литературы». А., 1980), «Узбек адабиетининг дус- 
ти» («Гулистон», 1987, №12) т. б. Бул макалаларда 
автор улы жазушының туыскан халыктар эде- 
биетінің дамуына, езара карым-катынасын артты- 
рута сіңірген еңбегі айтылады.
СЕЙДЕХАНОВ Кебей (1928-1996), талым, фольк- 
лоршы, аудармашы. Филология тылымының кан
дидаты (1965), Қазакстан Республикасының еңбек 
сіңірген мәдениет кызметкері (1988). Ғылыми 
еңбектері, негізінен, халык акындарының шьғар- 
машылытына арналтан. Э. өзінің «Қозы Керпеш- 
Баян сулу» атты зерттеуінде мал есіру кәсібінің 
келісті бейнелер тудырута турткі болтанын, тілі- 
мізді турлендіріп, өрнек-накыштармен байытка- 
нын, сөйтіп өлеңге сымбат дарыткан деген пікір
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айтқан десе («Халық ақындары творчествосының 
көркемдік сипаты», 1982, 96-бет), «Фольклоршы 
ғалым» еңбегінде Мұхаңның ғалым Е. Ысмайы- 
ловтың еңбекқорльғына аса сүйсініп айтқан пікірін 
келтірген (Е. Ысмайылов. «Жамбыл және халық 
ақындары», 1996, 238-бет).

Н. Ак.баи.

СЕЙДІМБЕК ( С е й д і м б е к о в )  Ақселеу Сланү- 
лы (1942-2009), жазушы, этнограф. Филология 
ғылымының докторы (1997). Көркем шьғармалар- 
мен қоса қазақ елінің көркем-мәдени тарихына 
байланысты жазылған «Күңгір-куңгір күмбездер» 
(1981), «Күй- шежіре» (1-кітап, 1993), «Күй-шежіре» 
(2-кітап, 1997), «Қазақ әлемі» (1997) деген этног- 
рафиялық зерттеулерінде Ә-тің әдебиет тарихы 
мен ертегілер және күй аңыздары туралы 
зерттеулеріне кеңінен талдау жасап, ғылыми түрғы- 
дан баға берді. Бурят жазушысы А. Бальбуров- 
тың Ә. туралы «Адамға екі ғүмыр берілсе ғой» 
естелігін қазақтілінеаударды («Социалистік Қазақ- 
стан», 1979, 23 желтоқсан).
СЕЙТАҚОВ Беки (1914-1979), түрікмен жазушы
сы, ақын, әдебиет зерттеуші. Түрікменстанныңха- 
лық жазушысы (1967), Түрікменстан ҒА-ның кор
респондент мүшесі (1969). «Туысқандар» тетрало- 
гиясы (1-4-кітап, 1958-72) қаламгерді ұлттықжазу- 
шылардың алдыңғы қатарына шығарды. «Қазақ- 
стандағы Әуезов күндері» атты макала жазып, 
казак жазушысының туған елінде зор күрмет пен 
даңкка ие болғанын мактаныш сезіммен баянда- 
ған («Туркменская искра», 1968, 12 каңтар). 
СЕЙФУЛЛАЕВ Атахан (1933 ж. т.), тәжік әдебиет 
зерттеушісі. Филология ғылымының докторы
(1979), профессор. Ғылыми еңбектері әдебиет 
байланыстары туралы мәселеге арналған. Бүл са- 
лада 300-ге жуык әдеби-сын, ғылыми-зерттеу ма
кала, 15 кітап жарияланды. Тәжік-казак әдебиет- 
терінің өзара байланыстары жөнінде 1957 ж. жазғ- 
ан «Мүхтар Әуезовтің «Абай» романы туралы» ма- 
каласында эпопея туралы жылы лебіз білдіріп, 
оның тәжік тіліндегі аудармасына жоғары баға 
берді. ¥лы жазушының 80 жылдык мерейтойына 
байланысты арнайы макала арнады. Қазак әде- 
биетінің негізгі проблемаларына арналған ғылыми- 
теориялык конференцияда (Алматы, 1959, 15-19 
маусым) С. айткан ой-пікірлерді колдап, Ә. өзінің 
корытынды сөзінде С. шығыс классиктерінің көп- 
шілігін бүрынғы біздің зерттеулерімізде тек «Шы- 
ғыс» дейтін жалпылаған дерексіз, адрессіз санат 
беретіндікті сынады, сондыктан жакын шығыс, 
соның ішінде езіміздің туыскан тәжік әдебиетінің 
классиктері Рудаки, Фирдауси, Хафиз, Саади, На- 
сри-Хисроу мүраларын әр белек, езінд ік ка- 
сиеттерімен тану керек екенін дүрыс атап өтті деді,

Ә. Нуралиев.
СЕЙФУЛЛИН Сәкен (С ә д у а к  а с; 1894-1938), 
акын, жазушы, публицист, драматург, казак ке- 
ңес әдебиетінің негізін салушы, коғам және мем- 
лекет кайраткері. Әдебиеттану саласыңда да мол 
дүние каддырды. «Әдебиет һәм оның бағыттары» 
(1922), «Қазак әдебиетінің кыскаша тарихы» (1924), 
«Кешпелі дәуірдегі казак әдебиетінің күйлерінен» 
(1929) сын макалаларын жазды. «Қазактың ескі 
әдебиет нүскаларын» (1931), «Батырлар жырын» 
(1933) т. б. жарыкка шығарды. «Қазак әдебиеті» 
окулығы дуниеге келді (1932). Сөйтіп казак аде-

c. Сейфуллин

биетінің дамып, калыптасуы- 
на елшеусіз еңбек сіңірді. Ә- 
пен тығыз шығармашылык 
байланыста кызмет аткарды.
«Тар жол, тайғак кешу» ро- 
ман-эссесінде «Семей жаста- 
рының екілі Мүхтар Әуезүлы 
Совет өкіметіне карсы болт
ан» деп, сол тұстағы саясат- 
тың ығында кеткен кезі де 
болды (С. Сейфуллин. Тар 
жол, тайғак кешу, 1927, 188- 
бет). «Хан Кене» туралы» ма
кала жазып, Мухаңның жетіс- 
тіктеріне шынайы достык кеңілмен куанышын, ри- 
зашылытын білдірген («Эдебиет майданы», 1934, 
№5); «Социалды Қазакстан», 1934, 10-11 маусым). 
Ә. Сәкеннің шытармашылык жолына зер салып, 
үнемі жылы лебізін білдіріп отырған. «Қоңыр» де
ген бүркеншік атпен «Қызыл суңкарлар» туралы» 
сыни макаласында С. пьесасының жетістіктерімен 
катар, көркемдік жағынан кеткен кемшіліктерін 
атап айткан («Шолпан», 1922, №2-3, 80-83-бет- 
тер). С-нің әдеби еңбегінің 20 жыл толу мерекесіне 
арналған «Шыншыл, тәкаббәр акын» макаласында 
«С-нің шығармаларынан елеңін, әңгімесін, поэма- 
сын алсак, барлығында да сүюі мен ашуы, ырза- 
лығы мен наразылығы, үміті мен күдігі әркашан 
барынша шын сезімнің толкыны боп білінеді. Со- 
нысымен әсерлі де күшті боп шыға алады» деп, 
суреткердің шын шеберліпн жоғары бағалаған, 
«акын еңбегіне сыншы да, тарихшы да емес, жай 
катардағы окушы есебінде көз жіберіп карасаң, 
өзгеде жок елі ірі қасиеті басымдап айкындана 
шығады. Мүның біріншісі: жалтағы жок шыншыл- 
дығы, екіншісі -  акындык тәкаббарлыы» деп ас- 
кактата жазды. Осы шьғармасын орысшаға ауда- 
рып, кеңейтіп, молайтып, толыктырып, сол жылы 
«Казахстанская правдаға» жариялап, орыс тілді 
окырмандарға таныстырды (1936, 12 шілде).

Т. Кәкішев.
СЕЙІТ, жазушының кейіпкері. «Қараш-Қараш 
сжигасы» шьғармасыһща Тұрар Рыскүловтың про
тотип! етіп алған. Жазушы 1927 ж. жаз айында Қар- 
каралыны аралап, кайтар жодда Саты, Асы аркылы 
Қараш-Қараш шокыларын, сол жердің жағдайын, 
табиғат болмысын, окиғаның өткен жерін көрген. 
Шығармаға аркау болтан Түрардың әкесі Рыскүл 
Жылкайдаров осы Қараш-Қараш асуыңда Шытыс 
Талтар болысы Саймасай Үшкемпіровты атканнан 
кейін, 10 жылта жер аударылды, ол өзімен бірге 
баласы Тұрарды ала кетеді. Он жасар бала абакты- 
ны паналап, оң-солын танып, теңсіздікті тереңірек 
үтынады. Әкесінің татдыр талкысына түскен өмірі, 
езінің жеке басының дара күресін баласына мирас 
еткені Түрардың есінен кетпеген. Повеете Рыскұл -  
Бактытул, Түрар -  Сейіт деп берілген. «Окута үтым- 
ды, ерекше талапты, момын кара бала болашак 
заманның белгісіз бір жарьғына осы абакты ішіңде 
сенген көңілмен күн санап ержетіп келе жатты» де
ген үміт үшкынымен аякталады.

Р. Бердібай

СЕЙІТМЕТОВ Райымбек Нотайбайұлы (1938- 
2007), актер, режиссер, педагог. Қазакстанныңха- 
лык артисі (1987). Қазакстан ІҮІемлекеттік сыйлы- 
тының (1984), республика Ленин комсомолы сый- 
льғының (1974) лауреаты. Оның актерлік реперту- 
арында -  Ә. пьесаларының негізінде койылтан 
спектакльдердің маңызы зор. Солардың ішінде



Ә. пен Л. Соболевтің «Абайындағы» Әбіш, «Қара- 
қыпшақ Қобыландысыңдағы» Бірсімбай, аударма- 
ларындағы Люченцио мен Кассио (У. Шекспирдің 
«Асауға тұсау» мен «Отеллосыңда») -  шынайы жа- 
салған сахналық бейнелер. Сөздің астарын ашып, 
поэтикалық нақышын жеткізуге ұмтылу -  оның 
актерлік ізденістеріне тән қасиет. Ә. Тауасаров- 
тың «Қурметті ИКС» (1983), Т. Әбдіковтің «Біз ушеу 
едік», Ш. Муртаза мен Қ. Ысқак,тың «Қызыл жебе» 
(1987), Мұртазаның «Сталинге хат» (1988), 
«Бесеудің хаты» (1989), С. Балғабаевтың «Ең әде- 
мі келіншек» (1993), Ә-тің «Алуа» (1984), Ғ. Мүсі- 
реповтің «Ақан сері -  Ақтоқты» (1985) пьесаларын 
жастар театрының сахнасына шығарды.

Б. Қүндак,байүлы.
СЕЙІТОВ Сағынғали (1917-2007), ақын, әдебиет 
зерттеуші, аудармашы. Филология ғылымының 
кандидаты (1961). Авторлар ужымымен бірге жазғ- 
ан «Қазақ совет әдебиеті» оқульғының (орта мек- 
тепке арналған, 1942, 1949) бір тарауын Ә-тің өмірі 
мен шығармашылық қызметіне арнады. Ал «Әлем 
көзі -  Әуезовте» деген мақаласында улы сурет- 
кермен «бір елде туып, бір дәуірде өмір сүргенін, 
оның қаламдас інісі» болғанын, студент кезінде 
лекциясын тыңдағанын, қызметтес әріптесі бол
таный жазды («Қазақ әдебиеті», 1997, 28 қазан). Ә. 
«Қайта туған халык,тың әдебиеті» атты мақаласын- 
да «Қазақ совет поэзиясының көп ізденіп, еркені 
есіп келе жатқан», «өткен жолы жемісті, аддағы бо- 
лашағы қызықты», «қазақ поэзиясының табыскер» 
талапты ақындарының қатарында С-ті атаған (12 
томдықшьгармаларжинағы, 1969,12-том, 479-бет).

Мурат Әуезов.
СЕЛЬВИНСКИЙ Илья ( К а р л )  Львович (1899- 
1968), орыс ақыны, жазушы. Абай, Жамбыл, I. 
Жансугіров, Т. Жароков, Ә. Тәжібаев сыңды қазақ 
ақын-жазушыларының көптеген туындыларын, 
Ә-тің «Еңлік -  Кебек» пьесасын орыс тіліне ау- 
дарды. «Ән шашуы -  әнге» деген мақаласында 
(«Огни Алатау», 1963, 17 қараша) ұлы жазушының 
«Абай жолын» қазақ даласының устінде қалқып 
журген әнгетеңеген. «Көңілімде ешпес бейне» атты 
естелігінде «Еңлік -  Кебекті» орысшаға аударған- 
да, ұлы жазушының өзі жайында айтқан жылы 
лебізін, көрсеткен қадір-құрметін зор мақтаныш- 
пен айтқан.

Мурат Әуезов.

СЕМЕЙ, қала, бурынғы Семей облысының орта- 
льғы. Ә. осында 8 жылдай тұрды. Алғашқы мақа- 
лалары («Адамдық негізі -  әйел», «Оқудағы құрбы-

Семей қаласыңцағы Абай муражайы.
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ларына», «Қайсысын қолданамыз?» т. б.) жарық 
көрді, 1917 ж. «Еңлік -  Кебек» пьесасын жазып, 
Шыңғыстау еліндегі Ойқұдық аулында керсетті. 
1918 ж. «Абай» журналын ұйымдастыруға қатысып, 
оның белсенді авторы бодцы. 1919 ж. семинария- 
ны бітіріп, қалаға қызметке орналасты. «Бәйбіше- 
тоқал», «Ел ағасы» пьесалары, «Қорғансыздың ку- 
ні» әңгімесі жазылды. 1924 ж. 29 желтоқсанда 
Абайдың дуниеден еткеніне 20 жыл толуына бай- 
ланысты еткізілген кеште улы ақынның қазақ 
әдебиетіне қосқан үлесі туралы баяндама жаса- 
ды. Сол жылы кектемде Орыс географиялық қоға- 
мының Семей белімшесі ашылып, Ә. төрағаның 
орынбасары болып сайланды, бұған қоса ұстаз- 
дық қызметпен шұғылданды. 1925 ж. «Таң» жур- 
налының шығуына кемектесіп, овда бірнеше шы- 
ғармаларын жариялады («Барымта», «Қаралы су
ду», «Қарагез», «Қобыланды батыр» т. б ). Сөйтіп 
улы жазушы Ленинградка оқуға кеткенге дейін, 
яғни 1917-25 ж. аралығыңда С. қаласында турды. 
Абай Қунанбаевқа байланысты кептеген зерттеу- 
лерінде, әсіресе «Абай жолы» эпопеясында С. өңі- 
рі, оның табиғаты, тыныс-тіршілігі, адамдары жө- 
нінде жан-жакты баяндап, суреттеді, ешпестей 
белгі қалдырды.

М. Бөйсенбаев,
СЕМЕЙ ГУБЕРНИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕ- 
МЕЛІК КЕҢЕСІ, Семей губерниялық халық-ағар- 
ту бөлімі жанындағы қурылым. Ә. 1924-25 ж. Се- 
мейде болтан кезінде осы кеңеске муше болтан. 
Ол казак педагогика техникумында сабак беру- 
мен катар, мектептерде оку-тәрбие ісін жолта 
кою, жас устаздарта тылыми-теориялык жене 
едістемелік кемек керсетуде, елді тылым мен 
мәдениетке жетелеуде бірсыпыра игі шаралар ат- 
картан. Меселен, аталмыш кеңестің 1925 жылты 
15 сәуіріндегі (№ 22 хаттамада) мәжілісінде тылы- 
ми-әдістемелік кеңес мүшесі Әуезов жазты де- 
малыс кезеңінде педтехникум окушыларын казак 
тарихына, ауыз әдебиетіне байланысты кажетті 
деректер жинаута жумылдыру туралы баяндама 
жасатан. Осытан байланысты «Әдебиет ескілігі» 
атты нускау макала даярлайды, ол мәжілісте 
бекітіліп, 1925 ж. 23 сеуір кунгі «Қазак тілі» 
газетінің 40-санында «Әдебиет ескілігін жинақ- 
таушыларта» деген атпен жарияланады. Макала- 
ның аятына «Семей техникумы» деп кол койтан. 
Ә. әрі сыпайылыкпен, әрі бір кісінің пікірі болып 
танылмасын деп, едейі бүркеншік атпен жария- 
латан. Макаланың авторы Ә. екенін алташ рет 
айткан талым -  Қ. Мукаметханов (Семей облыс- 
тык мемлекеттік мурататы, 415-қор).

Қ. Керейбаев.
СЕМЕЙ ГУБЕРНИЯЛЫҚ СТИПЕНДИЯ КОМИС- 
СИЯСЫ, оқу орындары мен окудаты жастарта кар- 
жылай көмек керсетумен шутылдантан губерния- 
лык аткару комитетінің арнаулы белімі. Комиссия 
1925 ж. 10 желтоксандаты мәжілісінде 15 мың сом 
мелшеріндегі стипендия корының 1/3 белігін жо- 
тары оку орыңцарындаты студент жастарта арнау
лы стипендия ретінде татайындау мәселесі карас- 
тырылтан. Хаттамада сондай жастардың толык ті- 
З ІМ І  келтіріліп, екінші болып Ә-тің есімі көрсе- 
тілген. Оның фамилиясының тусында: «Студент, 
литерат. отдела университета, II курса, Ленингр., 
Казахст., 420 р.» деген жазулар бар. Бул улы жа-
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зушының Ленинград университетіне оқуға қайтып 
барған кезіне дәл келеді.

Қ. Мәшһүр Жусіп.

СЕМЕЙДЕГІ ГУБЕРНИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ- 
ЛЫК КОМИТЕТІ, саяси ұйым. 1919 ж. Семей еңі- 
рінде кеңес өкіметінің орнаған кезіңде 2 рет қурыл- 
ды. 1919 ж. 12 ақпанда Сібір революциялық комите- 
тінің құрамыңцағы әскери-революциялық комитет! 
«облыстық революция комитет!», ал 1922 ж, 22 
ақпанда Сібір революциялық комитет!н!ң құрамын- 
дағы Семейд!ң облыстық революциялық комитет! 
“Семей губерниялық революциялық комитет!» деп 
аталды, 1919 ж. 18 желтоқсанда Ә. губревкомның 
мәжіл!сіне қатысып, әр жерде революциялық коми- 
теттер қурушыларды қызу құттықтады. 1919 ж. 24 
желтоқсанда губревкомда «Үлттық бөл!мше» құры- 
лып, Ә. меңгеруш!л!гіне тағайындалды. Облрев- 
комдағы қызмет карточкасындағы сураққа жауап 
беріп, өз б!лімі жөн!нде Ә.; «Семейд!ң мұғалімдер 
семинариясының 4 класында оқимын», ал саяси 
тұғыры жөн!нде: <<Коммунисп!н, РКП Семей парти- 
ясының №191 мүшес!м!н» деп жауап берген. 1921 
ж. 28 мамырда РК(б)П губревкомының төралқа 
мәж!л!с!нде Ә. алда болатын партконференция- 
ның редакциялық комиссиясына сайланды. Сол 
жылы 18 маусымда губревкомның шеш!м! бойын- 
ша Ә. төтенше өкіл ретінде Қарқаралы уез!не «жұ- 
мыс барысын жолға қою» уш!н ж!бер!лд!. Қаз!р 
губревком үй!нде облыстық тарихи-өлкетану мура- 
жайы орналаскан,

К. Қүрманова.
«СЕМЕЙДІҢ ГУБЕРНИЯЛЫҚ ҮШІНШІ КЕҢЕС- 
ТЕР ТОБЫНА», жазушының мақаласы. Үңдеу-ма- 
қала “Қазақ тіл!» газет!н!ң 1922 жылғы 6 қыркүйек 
күнг! 66-санында жариялаңды. Шығармалар жина- 
ғының 50 томдық толық басылымының 2-томына 
к!рд! (1998). Жазушы 1922 ж. сәуір-қыркуйек ай- 
ларында Семей губерниясына төтенше өк!л болып 
кедді. Ә. губернияның 3-кеңес!н өткізу мәселес!не 
т!келей ат салысып, уәк!лдерге газет арқылы ти!сті 
нұсқау беріп отырды. Кеңесте талқыланатын күн 
тәртібі өте жауапты әрі ерекше даулы мәселе еді. 
Сол үш!н уәк!лдерге «Ашық хат» жазып, казак 
кызметкерлер!н бірл!кке шакырды. Қыркуйек ай- 
ының 5 күн! өткен бұл кеңесте Ә-т!ң Семей губер- 
ниясындағы 5 ай бойы жүрг!зген еңбегіне баға 
берілді. Соңдай-ак губерниядағы саяси-экономи- 
ксілык, ұлтаралык жағдайды талдады. 3-кеңестің 
уәкілдеріне арнаған бұл макаласы каламгерд!ң 
мемлекеттік саясат туралы калам тарткан соңғы 
көсемсезі. Бұдан кей!н мемлекетт!к баскару !сінен 
мүлдем бас тартып, ғылыми-шығармашылык 
жұмыска бет бұрды. Оған республикада калыпта- 
скан саяси-жазалау науканы да кері ыкпалын 
тигізд!. Әр! Орынбордағы Бүкілказактык кеңесте 
Алашорда кайраткерлер!не карсы п!к!р ұйымдас- 
тырып, орыс большевиктерімен бір ігіп кеткен 
белсенді казак кызметкерлер!н!ң укімет басына 
сайлануы Ә-тің көң!лін катты алаңдатты. Алайда 
соған карамастан, ол губерниялык 3-кеңестің жұ- 
мысын акырына дейін жетк!з!п кетті.

Т. Жүргбай.
СЕМЕЙ КІТАПХАНАСЫ, А б а й  а т ы н д а ғ ы  
С е м е й  к а л а л ы к  ғ ы л ы м и  к ! т а п х а н а -  
с ы, оку-ағарту мекемесі. 1883 ж. саяси жер ауда- 
рылғандардың бастамасымен курылған. 1902 ж.

Абай атындағы к!тапхана. Семей каласы.

Н. В. Гоголь есім!, 1994 ж, ұлы акын ес!м! берілген. 
Абай көшесіне орналаскан. 1995 ж. Халыкаралык 
кітапхана кауымдастығына (ИФЛА) мүше болды.
1996 ж. оның кұрамына балалар мен жасөспір!мдер 
к!тапханалары к!рд!. К!тапхананың 10-ға тарта 
бөлім! бар. Үжым мүшелер! 1995 ж. Стамбулда,
1997 ж. Қырымдаөткен халыкаралык конференция- 
ларға катысты. Кітапхана корында Абай пайдала- 
нған к!таптар, улы акынның Семейде окығаны, 
Ш. Уәлихановтың әскери кызметте болғаны, 
Ф. Достоевскийд!ң айдауда жүрген!, Алаш арыс- 
тары, Ә-т!ң Семейде окып, кызмет !стеген! тура
лы көптеген материаддар бар.

Қ. Мәшһур Жусіп.
СЕМЕЙ ҚАЗАҚ ПЕДАГОГИКА ТЕХНИКУМЫ,
окуорны. 1922ж. 4желтоксаңда ашылды. Педтех- 
никум курамында 2 негізгі, бір даярлык бөл!м! 
жумыс !стеді. «Степная правда» газет! 1922 ж. 
6 желтоксаңдағы санында: «3-ші губерниялык Со- 
веттер съезінің қаулысына сәйкес. Семей кала- 
сында ұйымдастырылған Қырғыз муғал!мдер! тех
никумы ез сабағын бастап кетті. Қаз!р техникум- 
да 90-нан астам тыцдаушы бар. Көпшіліг! -  кыр- 
Ғ Ы З Д Ы Ң  кедей балалары. Техникумға губерния
лык оку бел!м! меңгеруш!с!нің орынбасары Сэтба- 
ев жолдас басшылык жасайды. Оның иыгына мек- 
теп пен интернаттарды уйымдастыру тэр!зд! 
курдел! м!ндеттер жуктелген. Қазпедтехникумның 
камкоршысы «Хлебопродукт» акционерлік коғамы- 
ның Семей бөлімшесі болды» деп жазды. Ал 
«Казак т!л!» газет!н!ң 1922 ж. 24 желтоксандагы 
санында мынандай жолдар бар: «Бул оку орнына 
20 белмес! бар тастан каланган ғимарат бел!нд!. 
Жендеу жумыстарын жург!з!п, электр тартылды. 
Сондай-ак оку кластары, музей, демалыс орын- 
дары ашылды. Окушылар тургын жаймен камтыл- 
ды». 1922 ж. 17 желтоксанда окушылар оку орны- 
НЫҢ ашылу курметіне орай «Куншыгыс» такырып- 
ты музыкалы кеш уйымдастырды. 1923-25 ж. 
мунда Ә. казак эдебиет!нен дэр!с окьщы. Оның 
сол кездег! жан жоддасы, азамат эр!птес! белгілі 
театр кызметкер! Ғ. Теребаев ед!. Қ. Сэтбаев пен 
Ә. Маргулан да -  осы техникум тулектер!. Қазір 
бул уйде муғалімдер колледж! орналаскан.

к. Қурманова.



СЕМЕЙ ҚАЛАЛЫҚ 5 СЫНЫПТЫҚ УЧИЛИЩЕСІ,
оқу орны. Семей қаласында «Семей уездік 
училищесі» деген атпен ашьшып, 1881 ж. Семей 
қалалық 5 сыныптық училищесі болып қайта қүрыл- 
ды. Училище Батыс Сібір училищелер бас инспек- 
торының құзырына, 1885-1915 ж. Батыс Сібір оқу 
округін ің  басқаруына қарады. 1914 ж. Семей
1-ерлер Жоғары бастауыш училищесі деп аталды. 
Ә. училищені 1915 ж. өте жақсы бітірген, оған №220 
аттестат берілген. Жазушы бұл туралы: «Оқуды 
бес-алты жасқа келген соң, өзімнің үлкен әкем- 
нен оқи бастадым. Сол кісінің адцынан хат танып, 
түркі оқитын болған соң, 9-10 жасымда әкеммен 
бір туысқан ағам Қасымбек қасына алып, басын- 
да бір жыл Семейдегі Камали деген хазіреттің 
медресесінде мүсылманша оқытты да, артынан 
орысшаға берді. Орыс оқуына әуелі өзі дайыңда- 
ды. Содан кейін бір қыс ел ішіндегі ауылнай школ- 
дан, Әбіш Хасенов деген Семей семинариясын 
бітіріп шыққан учителінен оқып, келесі жылы күз 
Семейдің «5 класный городской училищесіне» 
түстім» деп дерек қалдырған («Өз жайымнан мағ- 
лүмат», М. Әуезов музей қоры, №382-папка).

Б, Байғашев.
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ, оқу
орны. Ғылым, білім, өндіріс, ауыл шаруашылығы, 
рыноктық экономика, жаңа технологиялар сала- 
ларында мамандар даярлайды. Семей қаласын- 
дағы педагогика, технология жене зооинженерлік- 
малдәрігерлік институттарды біріктіру негізінде 
1995 ж, 13 карашада қүрылды. Университетте за- 
манымыздың заңғар жазушысы Ә-тің есімін мәңгі 
бақи үрпақтар санасында үялатумен байланысты 
ауқымды істер атқарылып келеді. Әсіресе гумани- 
тарлық факультетте үлы суреткердің өмірі мен 
шығармашылығына қатысты ғылыми-теориялық, 
ғылыми-әдістемелік конференциялар өткізу жо- 
лға қойылған. Жазушының өміршең мүрасын 
тереңірек оқып үйрену ушін арнайы курстар мен 
семинарлар өткізіледі, Студенттерге 12 атаулы сти
пендия тағайындалған, олардың екеуі Ә. атыңдағы 
стипендиялар, Қаламгердің туған күні қарсаңын- 
да «Әуезов күндері» мен «Әуезов апталығын»
өткізу дағдыға айналған. _ . ^ ,

Е. Сыдықов, А. Еспенбетов.

СЕМЕЙ МҮҒАЛІМ ДЕР СЕМИНАРИЯСЫ, оқу
орны. 1903 ж. Семей қаласында ашылды. Батыс 
Сібір оқу округіне караған. Бастауыш училищелер 
мен бастауыш орыс-кдзақ мектептеріне жене ауыл- 
дық қазақ мектептеріне мүғалімдер даярлады. Оку 
мерзімі 3 жылдық (3 класты) бодды. Дайындығы 
төмен оқушыларға арналған даярлық класы жүмыс 
істеді. Көптеген қазақ жастары оқып білім алды. 
Дін сабағы, орыс тілі, шет ел тілі (неміс, француз), 
қазақ тілі, математика, тарих, география, жараты- 
лыстану, сызу, ән-күй, қол еңбегі пәңдері оқытыл- 
ды, Мүқтаж кедей балаларына қазына стипендия- 
сы тағайыңцалды. Ә. «Земский стипеңциясын» алып 
ОК.ЫДЫ (1915-19). Жазушы бүл туралы: «15-інші жыл 
городское училищені бітіріп, куз семинарияға 
түстім. Арасында ауырып, оқуды бірлі-жарымды 
тоқтатып, доғарып қойып жүріп, семинарияны 1919 
жылы шала-шарпы бітірдім» деп жазды (М. Әуезов 
мүражайы коры, № 382-папка). Семинарияда Ә. 
кезінде Алаштың алғашкы қүрбаны атанған Қазы 
Нүрмүхамедовпен, кейін өзіне, қызы Мүғамилаға 
қамқоршы болтан Ахметбек Сейсенбаевпен (Ах- 
метбек Шикібаев) бірге дәріс алды. И. Малахов,
В. Попов, В. Белослюдов, С. Степанов, Н. Қүлжа-
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нов сиякты 6 ІЛ ІК Т І үстаздардың дәрісін тыңдады. 
Семинария 1920 ж. жабыдды.

Б. Баигалиев.

СЕМЕЙ ОБЛЫСТЫҚ АЛАШ КОМИТЕТІ, саяси 
үйым. Алаш үлттық-демократиялық партиясының 
бөлімшесі, Партияның Семей облыстық комитетін 
қүру ісіне X. Ғаббасов, Ж. Акбаев, Р. Мәрсеков, 
Б. Сәрсенов, И. Әлімбеков т. б, тікелей қатынас- 
ты. Облыстық комитет 1917 ж. күзден 1918 ж. мау- 
сым айына дейін Семей өңірінің саяси-қоғамдық 
өміріне белгілі дәрежеде ықпал етті. 1918 ж. 
көктемнің соңына -  жаздың басына карай кеңес 
өкіметінің күшеюіне орай, Семей облыстык Алаш 
комитетінің мүшелеріне катер төне бастады, сон- 
дыктан оның мүшелері бой тасалап, жасырын жағ- 
дайға ауысты да комитет өз кызметін токтатты. 
Ә-тің коғамдык-саяси көзкарасының калыптасуы 
Алаш партиясының күрылуы, оның үлтты ояту жо- 
лыңдағы кызметі басталған түска дәлме-дәл келді. 
Ол партияның Семей облыстык комитетінің жүмы- 
сына белсене араласты, комитет мүшелерінің бі- 
разымен жаксы таныс әрі пікірлес болды.

К. Нурпейіс.
СЕМЕЙ ОБЛЫСТЫҚ ЖЫЛУ ЖИНАУ КОМИТЕ-
ТІ, коғамдык үйым. Жетісу, Сырдария облыста- 
рындағы аштыкка үшыраған казактарға жылу жи- 
нау комитетінің бөлімшесі. 1918 ж. 5 наурызда 
Алаш (Жаңа Семей) каласында «Жанар» уйымы- 
ның жанынан күрылды. Комитеттің ережесі, 
5 адамнан сайланған баскармасы, төрағасы М. Ду- 
латов, орынбасары Ж. Аймауытов, хатшысы Ә., 
казынашылары А. Есіркепүлы, А. Қоскейүлы бол
ды. Алгашкы мәжілісінде ашыккаңцар үшін 7 мың 
COM жылу жинадды. Комитет өкідцері облыс көле- 
мінде жылу жинаумен 1918 жыддың соңына дейін 
үздіксіз шүғылданды. Ә. комитет хатшысы ретіңце 
комитетке жылу жіберушілерді көптеп тартты. 
Аштарға жылу берушілердің тізімі «Сарыарка» 
газетіңде жарияланып түрды.

Б. Байғалиев.
СЕМЕЙ ОБЛЫСТЫҚ МУЗЫКАЛЫ ДРАМА  
ТЕАТРЫ, А б а й  а т ы н д а ғ ы  С е м е й  о б -  
л ы с т ь і к  м у з ы  к а л ы  к а з а к  д р а м а  
т е а т р ы ,  кәсіби театр үжымы. «Ес-аймак» драма-

Абай атындаты Семей облыстык музыкалы драма театры.
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ЛЫҚ труппа негізінде 1920 ж. уйымдастырылды. 
Театрдың құрылуына Ә., Қ. Сәтбаев, Ғ. Төребаев 
сынды азаматтар белсене к,атысып, көп еңбек 
сіңірді. Алғашқы шымылдығын I. Жансүгіровтін 
«Кек» драмасымен ашты. Будан кейін улттық дра- 
малық туыңдылармен қатар, орыс, туысқан халық- 
тар, батыс елдері жазушыларының шығармалары 
бойынша спектакльдер қойылды. 50-жылдарға 
дейін Ә-тің «Еңлік -  Кебек», «Айман -  Шолпан», 
«Қарагөз», «Ескілік көлеңкесінде», »Ел ағасы», 
«Абай» шығармалары негізінде жасалған спек
такльдер көрермеңдер талғамына усыныдцы. Үлы 
Отан соғысы жылдарында Ә. Әбішевпен бірігіп 
жазған «Сын сағатта», соғыстан кейінгі кездерде 
«Айман -  Шолпан» драмалары сахналанып, шы- 
ғармашылық табысқа жетті.

Қ. Мәшһүр Жусіп.
СЕМЕЙ ОРЫС ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚОҒАМЫ.
О р ы с  г е о г р а ф и я л ы қ  қ о ғ а м ы н ы ң  
С е м е й  б ө л і м і ,  ғылыми мекеме. Семей 
статистика комитет! 1902 ж. 13 сәуірде Батыс Сібір 
орыс географиялық қоғамы бөлімінің Семейдегі 
бөлімшесін қурды. 1924 ж. 8 мамырда бул бөлімше 
өз адцына Семей орыс географиялық қоғамы бо- 
лып жеке қурыдцы. Оның төрағалығына Ертіс өңіріне 
танымал мәдениет және ғылым кайраткері Б. Гера
симов, орынбасарльғына Ә. тағайыңдадды. Қоғам 
негізінен Семей өлкесінің географиясын, геологи- 
ясын, табиғатын, тарихын, этнографиясын, статис- 
тикасын, археологиясын жан-жақты зерттеумен 
шуғылданды. Бул жумыстарды қоғамның төраға- 
сы, орынбасары, 4 қоғам мүшесі мен хатшысы 
жүргізді. Ә. облыстағы оқу орындарында өлкетану 
үйірмелерін ашу жумыстарын қолға алды. 1924 ж. 
1-губерниялық өлкетану конференциясында ол 
«Абайдың қазақ әдебиетінде алатын орны» жөніңде 
баяндама жасады. Қоғам казақтың улы ақыны 
Абайдың дүниеден өткеніне 10 және 20 жыл толуы- 
на байланысты әдеби-музыкалық кештер өткізді.

К,. МәиііурЖуап.
СЕРАЛИН Мухамеджан (1872-1929), жазушы, 
ағартушы. «Топжарған» (1900), «Гулхашима» (1909) 
поэмаларын, көптеген өлеңдер, мақалалар жаз- 
ды. Шығармаларында ағартушылық идеяларды 
көздеді. «Шаһнама» дастанының «Рүстем -  Зо- 
раб» тарауын, А. Сорокиннің «Жусан» повесін 
(1915) казак тіліне аударды. Ә-пен тьғыз шығар- 
машылық карым-катынас жасаған. Ә. 1959 ж. 15- 
19 маусымда Алматыда өткен ғылыми-теориялык 
конференцияда сөйлеген корытынды сөзінде С. 
шьғармашыльғын зерттей түсуді усынған (20 том- 
дык шьғармалар жинағы, 20-том, 1985, 388-бет).

Н. Ерсарыулы.
СЕРАФИМОВИЧ ( П о п о в )  Александр Серафи
мович (1863-1949), орыс жазушысы. КСРО Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1943). Азамат 
СОҒЫСЫНЫҢ киын-кыстау кезеңдерін бейнелеген 
«Темір таскын» романының (1924) үзінділерін Ә. 
казак тіліне аударып, 1933 ж. «Эдебиет майданы» 
журналының 1-саныңда жариялады (5-12-беттер). 
«Октябрь өркені» атты макаласында С. сиякты орыс 
жазушыларының «үлгілерінен үйрену, өсу дәуірі 
бастадды» деп жазды.
«СЕРГО -  ҚАЗАҚ ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ ДОСЫ»,
жазушының макаласы. 1937 ж. 20 акпанда «Қазак 
әдебиеті» газетінде жарияланған (М. Қаратаев

Б. Қ. Серкебаев.

және Е. Ысмайыловпен бірге 
жазған). С. Орджоникидзенің 
кайтыс болуына байланысты 
көңіл айту рәсімі ретінде 
Қазақстан Жазушылар одағы 
уйымдастырған. Булардан 
баска бір топ жазушылар 
көңіл айткан. Бәрі Сергоның 
Отанға сіңірген ізгі еңбегін, 
ауыр өнеркәсіп өнімін дамы- 
тудағы кызметін жоғары ба- 
ғалаған. Ауыр өнеркәсіптің 
командармы, саяси бюроның 
мушесі, социализмнің негізін 
курушы көрнекті басшының бірі Орджоникидзе 
букіл өмірін, жалынды улы жүрегін ауыр өнеркәсіп 
өндірісін, Отан корғау өндірісін орнату ісінежумса- 
ды. Сергоның рөлінің умытылмайтындығын, Со- 
циалдык Қазакстанды куру тарихындағы, казак 
даласында ауыр индустрияның курылуындағы, 
кәсіптік кадр дайыңдау кезеңдеріңдегі еңбегін ба- 
ғалай келіп: «Ол Қазакстан даласында ауыр инду
стрия курды, өнерлі кәсіп кадрларын даярлауға 
көмектесті. Біз, Қазакстан жазушылары, шығар- 
маларымызда Сергоның умытылмас образын 
бейнелейміз, өйткені Сергонын енбегі -  курес 
улгісі, Отанымыздын ардакты адамдарына куш 
береді» деп атап етілген макалада.

С. Майлыбаөва.
СЕРҒАЛИЕВ Мырзатай (1938 ж. т ), тіл білімі 
маманы, әдебиет зерттеуші, публицист, жазушы. 
Филология ғылымынын докторы (1988), профес
сор (1990), ҚРҮҒА-нын академигі (2003). Ширек 
ғасырдан астам уакыт бойы мухтартанумен шуғыл- 
данып келеді. Бул салада 10-нан аса макала жария
лады. «Өнеге» кітабында (1998) Ә-тін шәкірттер- 
мен карым-катынасы мен лекция оку шеберлігін 
жастарға үлгі етіп усынса (3-13-беттер), «Мухтар 
Әуезов және көркем шығарма тілі» деген моногр- 
афиясында улы суреткердін тіл туралы айткан 
пікірлерін және онын әнгімелерінін тілін талдаған. 
СЕРЕБРЕННИКОВ Борис Александров (1915- 
1989), орыс тілтанушысы, КСРО ҒА-нын академигі 
(1984), профессор (1969). Негізгі енбектері түркі, 
фин-угор, үнді-еуропа тілдеріне арналған. Ә-тін 
60 жаска толуына байланысты жіберген жеделха- 
тында (баскалармен бірге) казак жазушысынын 
туған халкынын мәдениетіне зор үлес косканын 
атап көрсеткен.
СЕРИКОВ Сергей Николаевич (1904-1951), актер, 
әнші (баритон). Қазакстаннын енбек сінірген артисі
(1947). 1939-51 ж. Алматы орыс драма театрында 
кызмет етті. А. Корнейчук, К. Симонов, А. Горь
кий, О. Бальзак, В. Гюго сынды кептеген драма- 
тургтердін пьесаларында негізгі кейіпкерлердін 
бейнелерін сомдады. Ә-тін «Қаракыпшақ Қобылан- 
дысыңцағы» Қазаннын рөліңде ойнап, орындаушы- 
лык өнерінін шынайылығымен ерекшеленді. 
СЕРКЕБАЕВ Бекмухамед Қусайынулы (1892- 
1976), акын, драматург, педагог. Өз бетінше окып, 
татар, араб, парсы, орью тілдерін үйренеді Уфа- 
дағы «Ғаиіия» медресесінде окиды. Ауыл турмысын, 
заман ағымын, коғамдык өзгерістерді суреттеген 
өлен-жырлар, әнгіме, повестер, пьесалар жазды. 
Омбы муғалімдер гимназиясын бітірді (1918). М. 
Жумабаев, С. Торайғыров, С. Дөненгаев, башкурт 
акыны Ш. Бабичтермен дос-жоддас болтан. Ә-пен 
араласып, карым-катынас жасап, пікірлесіп турған.

С. Қорабай.



СЕРКЕБАЕВ Ермек Бекмүхамедулы (1926 ж.т ), 
әнші (баритон), актер, КСРО-ның (1959), Қазақ- 
станның (1956) халық артисі, Соц. Еңбек Ері (1986). 
1947 жыддан Қазақ мемлекеттік опера және балет 
театрының әншісі. Көптеген қазақ, орыс, Батыс 
Еуропа композиторларының шығармаларын сах- 
наға шығарып, әншілік дарынымен ерекшеленді. 
Мазмұны жағынан бір-біріне ұқсамайтын Қожағүл 
(«Біржан мен Сарада»), Тарғын («Ер Тарғында»), 
Панфилов («Жиырма сегізде»), Олег Кошевой 
(«Жас гвардияда»), Жермон («Травиатада»), Фи
гаро («Севиль шаштарасында») т. б. музыкалық 
тулғалар -  осылардың куәсі. С-тың үлкен шабыт- 
пен орыңцаған түңғыш партиясы -  Ә-тің либретто- 
сы бойынша А. Жүбанов пен Л. Хамиди жазған 
«Абай» операсы. С. спектакльдің өнбойында қазақ 
коғамыңца орын алған әділетсіздік пен қатыгездік- 
ке, заңсыздыққа қарсы батыл күрескен жігерлі де 
ақылды Абайдың бейнесін шынайы түрде сомда- 
ды. Абай партиясы әуенінің байлығымен, байсал- 
дыльғымен, кейде өктемділігімен ерекшеленіп, ескі 
сагпч^рыптың жетегіңце жүрген қарсыластарын тізе 
бүктіреді, үлы ақын мерейі салганат қүрады.

3. Қоспақов.
СЕР1КБАЕВА Жүмабике (1917-1996), актриса, ән- 
ші. Қазақстанның халық артисі (1974). Осы жыл- 
дан бастап Шымкент облыстық қазақ драма теат- 
рында қызмет істеді. Ғ. Мүсірепов, М. Ақынжа- 
нов, Т. Ахтанов, С. Жүнісовтердің пьесаларында 
басты кейіпкерлердің релдерінде ойнады. Ең алғ- 
аш Ә-тің «Еңлік -  Кебек» трагедиясында Еңліктің 
бейнесін сахнада көрсетті. Одан кейін Қарагөз 
(«Қарагезде»), Қүртқа («Қарақыпшақ Қобыланды- 
да») образдарын сомдап, актерлік шеберлігін та- 
нытты. Көбінесе сахналық кейіпкерінің ішкі жан 
дүниесіне ерекше ден қойды.
СЕРІКҚАЛИЕВ Зейнолла (1938-2004), әдебиет 
зерттеуші, аудармашы. ҚазМУ-ды бітірген (1960). 
Филология ғылымының кандидаты (1968). Қазақ- 
стан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (2002). Қазақстанның еңбек сіңірген 
қызметкері (1999). Ғылыми еңбектері әдебиет те- 
ориясы мен тарихы мәселелеріне, керкемдік та- 
ным ерекшеліктеріне арналған. «Ойлар. Толғаныс- 
тар» (1967), “Жылдар сазы» (1971), «Ақыл таразы- 
сы» (1976), «Ақ жол» (1990), «Дүниетану данальғы»
(1993) монографиялары мен сын мақалалар жи- 
нактары жарық керді. «Кең тыныс» атты макала- 
сыңца («Қазақ әдебиеті», 1964, 26 маусым), «Әде- 
биет туралы» монографиясында (1997) Ә-тің «Абай 
жолы» эпопеясының қазак жазушылары үшін улкен 
енеге, үлгі болғанын нақты теориялық тужырым- 
дармен, тақырып, сюжет пен композиция түрғы- 
сындағы деректермен дәлелдеген. Ә-тің 20 том- 
дық шығармалар жинағын және өмірі мен шьғар- 
машылық шежіресін (1997) әзірлеуге қатысқан.

М. Серғалиев.
СИДЕЛЬНИКОВ Виктор Михайлович (1906-1981), 
орыс әдебиет зерттеушісі, фольклоршы. Фило
логия ғылымының докторы (1950), профессор 
(1951). 1951 ж. Ә. екеуі казак ертегілерінің бір том- 
дығын Мәскеуде шығарды. Сол үшін оларға бур- 
жуазиялық-үлтшыддар деген кінә тағылды, өйткені 
жинакка хандар мен билердің даналығын дәріп- 
тейтін ертегілер де «енген» екен. Үш томдык «Ка
зак халык ертегілерін» орысша бастырып шығар- 
ды (М., 1958-64). Қазак ауыз әдебиетінің (1771- 
1966 ж.) библиографиялык көрсеткішін жасады
(1969). Қазақ әдебиеті мен фольклоры туралы
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көптеген ғылыми еңбектер жазды. Мухаң С-пен 
шығармашылык карым-катынаста болып, бір-бі- 
рімен араласып түрган. Жазушы өзінің «Ертегілер» 
деп аталатын зерттеуінде С. жинаған «Қазак ха
лык ертегілерін» молынан пайдаланған. Қаламгер 
казак жене орыс халықтарының киял-ғажайып 
ертегілерінің уксас келетінін салыстыра келіп: «Үш 
ағайынды жігіт» деген казак ертегісінің басы, 
әсіресе, орыстың «Сивка Бурка» деген киял- 
ғажайып ертегісімен ете үксас екенін профессор 
Сидельников дүрыс көрсеткен» деп жазған.

Мурат Әуезов.
СИДОРКИН Евгений Матвеевич (1930-1982), гра- 
фик-суретші. Қазакстанның халык суретшісі
(1980), ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреа
ты (1970), Қазакстанның еңбек сіңірген өнер кай- 
раткері (1965). 1957 жыдцан Алматыда жүмыс іс- 
теді. Қазақ баспаларында көркем шьғармалар мен 
оқулыктарды бе- 
зендіру, иллюстра- 
циялау жүмыстары- 
на көп еңбек сіңір- 
ді. Ә-тің «Абай жо
лы» роман-эпопея- 
сының керкемдеу 
жүмыстарына кі- 
рісіп, кейін бірнеше 
басылымдарда жа- 
рияланып, үлгіге 
айналған көптеген 
суреттер салды. Ә- 
т ің  мүражайдағы 
жеке кітапханасын- 
да суретшінің Қа- 
закстан әдебиеті 
мен өнерінің 1958ж.
Мәскеуде еткен 
онкүндігіне байла- 
нысты шығарылған 
«Батырлар жыры» 
кітаптарының және
«Абай жолының» арнайы басылымдарына салған 
тамаша иллюстрациялары сактаулы. Ә. дарынды, 
өзіндік айкын колтаңбасы бар суретшінің кітап гра- 
фикасы саласыңдағы шығармашылығымен катар, 
монументтік өнерін де зор бағалаған. Суретшінің 
соңғы еңбектерінің бірі -  «Әуезов үйі» ғылыми- 
мәдени орталығының әкімшілік ғимаратының бір 
кабырғасына жасалған жазушы шьғармаларының 
такырыптарына катысты барельеф. 70-жыддардан 
автолитографиямен айналысты. Осы саладағы екі 
жүмысын колданбалы өнер шебері А. Северов 
Ә-тің 70 және 100 жыдцық мерейтойларына арнал- 
ған сән-табактарға пайдаланды.

А. Қуаньиібаев.
СИЛЬЧЕНКО Митрофан Семенович (1898-1970), 
орыс әдебиет зерттеушісі. Филология ғылымының 
докторы (1957), профессор (1959), ҚазКСР ҒА-ның 
академигі (1962). ҚазКСР-інің еңбек сіңірген ғылым 
кайраткері (1924). Негізгі ғылыми еңбектері казак 
әдебиеті мен фольклорын, әдебиеттер байланы- 
сын зерттеуге арналған. 6 томдық «Қазак 
әдебиетінің тарихын» шығаруға катыскан. «Қазак 
фольклоры мен казак әдебиеті туралы очерктер» 
(М. П. Баталовпен бірге, 1934) монографиясын 
жариялады. Ә-пен әдеби байланыста, шьғармашы-

«Іңкәрлік». Суретші 
Е. Сиаоркинніңбезеңаірмесі. 1971.



538 «СИЛЬЧЕНКО м. с-ты ң»

лық қарым-қатынаста болған. С. ұлы жазушы 
туралы «М. Әуезовтің шығармашылық жолы» (Н.
С. Смирновамен бірге, 1967) монографиясын, 
«Қазақ әдебиетінің классигі туралы роман» («Боль
шевик Казахстана», 1948, Ng12), «Абай туралы жаңа 
роман» («Казахстанская правда», 1952, 2 акпан), 
«Жоғары атак» («Учитель Казахстана», 1959, 14 ма- 
мыр), «Мухтар Омарханулы Эуезов» (70 жаска то- 
луына орай, 1967), «Поэзияда -  талым, тылымда -  
акын» («Известия АН КазССР», котамдык серия, 
1967, №6), «М. Эуезов -  талым-педагог» («Извес
тия АН КазССР», котамдык серия, 1968, N»2) т. б. 
еңбектерін жазды. Ғалым бул еңбектерде Ә-тің 
жазушылык шеберлігіне, котамдык, шытарма- 
шылык кызметіне жан-жакты шолу жасап, өзіндік 
ерекшелігі мен көркемдік куатын зерделі турде тал- 
датан. Абай туындыларын жариялау мен зерттеу- 
дегі, абайтану тылымының калыптасып, дамуына 
сіңірген аса зор еңбегіне жотары бата берген.

Н. Акбай.
«СИЛЬЧЕНКО М. С-ТЫҢ «АБАЙДЫҢ ӨЛЕҢ- 
ДЕРІ МЕН ӘНДЕРІНЕ ОРЫС ӘДЕБИЕТІНІҢ 
ӘСЕРІ» ТУРАЛЫ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ ЕҢБЕГІ 
ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША ПІКІРІ» ( « К р а т к и й  п р е 
д в а р и т е л ь н ы й  о т з ы в  о д и с с е р т а 
ц и о н н о й  р а б о т е  М.  С.  С и л ь ч е н к о  
на  т е м у  « Р у с с к о е  л и т е р а т у р н о е  
в л и я н и е  в с т и х а х  и п е с н я х  Абая») ,  
жазушының сараптау пікірі. 1951 ж. 29 каңтарда 
орыс тілінде жазылтан. Ә-тің пікірінше, доктор- 
лык диссертацияның мәні -  Абайдың халык ауыз 
әдебиетімен байланысы және орыс классиктерінің 
улы акын лирикасына еткен ыкпалы накты әрі 
деректі салыстырулар аркылы терең карастырыл- 
тан. Будан кейін автор улы каламгердің кемшілік- 
тер жөнінде де айткан пікірлерімен катты санаса 
отырып, кайта өңдеу нәтижесінде 1956 ж. «Абай- 
дың шытармашылык баяны» деген монография- 
сын орыс тілінде шытарды. Пікір «М. О. Әуезовтің 
колжазба мурасында» сипатталтан (Мд561-папка), 
«Абайтанудан жарияланбатан материалдар» 
кітабында жариялантан.

Ш. Ыбыраев.

СИМВОЛ, н ы ш а н, белгілі бір нәрсені ез калпы- 
нан өзгеше, жанама сипатыңда көрсетуден туын- 
дайтын эстетикалык категория. Қиялдау, болжау, 
наным-сенімдер С-дың шытуына негіз болтан. 
Сондыктан символдантан бейне өзінің айкынды- 
тынан айрылып, булдыр тусінік береді. Мысалы, 
гул -  сулулык, жастык, кыс -  кәрілік, көңілсіздік, 
алтын -  байлык- С-н. «Абай жолы» романында 
жазушы С. етіп тусті алтан. Алтыбай жылкышы 
күңдізгі журістен, калың кардан, катал аяздан әб- 
ден кажып, ат үстіңде аздап калтиды. Тусінде әйелі 
Іңкәр жаны ашып, камкорлык көрсетеді. «Шарша- 
дың той! Жаурап біттің той, уйыктасаңшы... Ал 
төсек жайып койдым, уйыктай той, тыныта кой- 
шы!» дейді. Бул төсек -  өлім тесегі, Алда болатын 
шын касіреттің емеуіріні. Аш каскырлар каматан 
жылкыны куткарам деп, ол тутеген карлы боранда 
усіп өледі («Жутта»).

Н. Жуанышбеков.

«СИМВОЛИКАЛЫҚ ДРАМАНЫҢ ЭКСПОЗИ- 
ЦИЯСЫ МЕН БАЙЛАНЫСЫ (М. МЕТЕРЛИНК, 
Г. ИБСЕН, Г. ГАУПТМАН ЖӘНЕ Л.АНДРЕЕВ 
ПЬЕСАЛАРЫ)» [ « Э к с п о з и ц и я  и з а в я з к а

с и м в о л и ч е с к о й  д рамы»  ( п ь е с ы М.  М е 
т е р л и н к а ,  Г. Иб с ен а ,  Г. Г а у п т м а н а  и 
Л . А н д р е е в а )], жазушының макаласы. «Эуезов 
уйі» ҒМО колжазба корында сакталтан (238-бума, 
123-129-6.). Кара карындашпен жазылтан колжаз- 
баның сакталуы нашар, ешіп калган жерлері бар. 
Макала сакталтан бумадаты баска материалдар 
мен аталтан макаланың мазмуны баяндама екенін 
керсетеді. Макала алташ жазушының 50 томдык 
толык академиялык басылымының 20-томында 
берілді (Алматы: Жібек жолы, 2005, 5-19-6.). Ба
яндама едебиеттану тылымы талаптары туртысы- 
нан алтанда эдеби талдау технологиясының ең 
жотарты деңгейінде жазылтан. Драма жанрының 
теориясына катысты материалдарды максатты 
турде окып, макалада пьесалары талданатын ав- 
торлардың шытармашылытын терец зерттегені 
байкалады. Сюжетті шытармалардың, пьесалар- 
Д Ы Ң , әңгіме-повестердің авторы Э. бул еңбегінде 
керкем шытарманы курылымдык туртыдан тадцау- 
Д Ы Ң  үздік үлгісін жасатан. Баяндама курылымы 
катан тылыми принциптерге негізделген. Ешкан- 
дай такырыптык, идеялык баяндаулар жок. Автор 
алдымен негізгі проблеманың теориялык устаным- 
дарын беріп алып, ары карай әрбір поэтикалык 
мэселелерге жуйелі турде ауысып отыртан. Ме
терлинк шытармашылытыныц негізгі кезеңдерінің 
керкемдік ерекшеліктерін атап барып, символи- 
калык драма экспозициясы мен байланысының 
көркемдік кызметін керсетіп, пьеса афишалары- 
ның (кейіпкерлер тізімінің) әр авторларда колда- 
ну жолдарын, кызметін талдап, пьесалардаты ре- 
маркалардың керкемдік кызметіне катысты терең 
теориялык тужырымдар жасатан. Символикалык 
драманың керкемдік компоненттерінің орналасу- 
ындаты тосын жатдайлар, керкем бейнедегі реал- 
ды және символдык белгілердің ара катысы, экс
позиция түрлері, оның ішіңде психологиялык экс
позиция туралы накты ой-тужырымдар айткан.

Р.Әбдігулов.
СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович 
(1915-1979), орыс жазушысы, драматург, котам 
кайраткері. Кеңес өкіметінің басты идеолог!, Соц. 
Ецбек Epi (1974), Лениндік сыйлыктың (1974), 
КСРО Мемлекеттік сыйлытының (1942, 1943, 1946, 
1947, 1949, 1950) лауреаты. «Жеңімпаз» поэмасы 
(1937), «Біздің каласының жігіті» (1941), «Орыс 
адамдары» (1942), «Орыс мәселесі» (1946), «Жат 
көлеңке» (1949), «Достар менжаулар» (1948) пьеса- 
лары, «Кундер мен түндер» (1943-44), «Карулас- 
тар» (1952, 1971) романдары, «Өлілер мен тірілер» 
трилогиясы(1959)т. б. социализмді, оныңжеңісте- 
рін эпикалык аукымда суреттеді. Кайтыс болган- 
нан кейін жарык көрген (1988) «Менімен замандас 
адамның кезімен . И. В. Сталин туралы ойлар» 
жазбаларыңда 1940-1950 жылдарда идеологиялык 
өмірге езінің белсене араласканын актаута умты- 
лыс таныткан. Э-пен кызмет бабында кездесіп, 
достык-сыйластык катынаста болтан. Казак жа
зушысы 1-дәрежелі Сталиндік сыйлык алтан кез- 
де «Совет әдебиетінің куанышты куні» макаласын 
жазса («Правда», 1949, 11 сәуір), Лениндік сый
лык алтанда, бір топ каламгерлермен бірге же- 
делхат жолдап, жылы лебіз білдірген («М. О. 
Эуезовтің өмірі мен шытармашылык шежіресі», 
1997, А., 686-бет). Э-тің 60 жаска толуына байла- 
нысты «Тойта шашу» елеңін арнады (П. Антоколь- 
скиймен бірге; «Жудцыз» журналы, 1977, №9). Ә. 
«Драматургия заңы туралы кейбір ойлар» деген ма-
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Қазак.әдебиеті менөнерініңонкүндігі кезінде.
К. М. Симоновтыңкештіашусәті. Мәскеу. 1958.

қаласында: «Орыс совет драматургиясы және ол 
туралы жазылған сын әдебиет -  біздің еліміздегі 
ең жоғарғы, ең жемісті, белсенді лаборатория» 
дей келіп, С-тың «драматургия табыстарын толық 
меңгерген» шығармаларының қатарында «Орыс 
адамдары» драмасын атаған.

Мурат Әуезов.
СИНГАРМОНИЗМ, ү н д е с т і к  заңы,  сөздердің 
біркелкі әуезбен айтылуы, яғни сөз ішіндегі дау- 
ыстылардың не жуан, не жіңішке болып бірыңғай 
әуендесіп айтылуы. Демек сөздің мағынасын ұғу- 
да ундестік заңының тікелей қатысы бар. Ә. «Тіл 
және өдебиет мәселвсі» атты мақаласыңда «жаңа 
сөздерді алуда тугелімен сингармонизм заңына 
алу қажет десек, ол да ұшқары пікір болар еді» 
деп, солақай «марршыддық» пікірдің бурые екенін 
дәлелдей отырып ой өрбітеді. Ескілі-жаңалы 
орыс, шетел сөздерін сол күйінде қабылдамай, 
қазақ тілінің заңына, үңдестік заңына сәйкес жа- 
зуды ұсынып, сыңаржақтыққа, асыра сілтеуге жол 
бермеуді айтқан,

Н. Оспантөгі.
СИНТАКСИС, сөйлемдегі сөздердің байланысын, 
сөз тіркесінің заңдылықтарын, сөйлем к,ураудың 
амал-тәсілдерін қарастыратын грамматикалық ка
тегория. Сөз тіркесінің құрамы сөйлем мүшелері- 
мен емес, сөз таптарының ыңғайына қарай ажы- 
ратылады. Сөз тіркесі болуы ушін оның қурамын- 
да толык, мағыналы екі сөз қажет. Ал жеке сөйлем- 
дер құрмалас сөйлемнің құрамына тускеңде жаңа- 
ша мән, жаңаша сипат алады. Ә. «Тілжөне әдеби- 
ет мәсөлесі» атты мақаласында кейбір жазушы- 
лардың тіл орашолағын сынға алған. «Біздің жазу- 
шыларымыз орыс көркем әдебиетінен құрмалас 
сөйлем құрудың үлгісін де алады және алуға тиіс 
те. Құрмалас сөйлемдер орынды, көркем болып, 
айқын, мөлдір мағыналы боп, үйлескен шағында 
ойлы жазушының талабын танытады», өйткені 
жазушыларымыздың «қазақ әдебиет тілін жасау- 
дағы іздену жаңалықтары -  сөйлем құрау, синтак- 
сиспен байланысты» деген тұжырым жасайды. 
Қаламгер өзінің ойын туйдектеп, толық жеткізуі 
ушін «көркем әдебиетте құрмалас сөйлем мәде- 
ниетін орынды, келісті етіп кіргізу қазактың әде- 
би тілінің еңцігі өсу сатысыңцағы өнімді ізденудің 
бір турі болуында дау жоқ» деп түйеді. «Кейде 
шешендік үшін поэзиялық синтаксистің, поэзия- 
лык лексиканың соны сөзден құрылуы ерекше 
қызық та болады. Нәзік келген көңіл жайын, ой

толқынын, сезім ырғағын, психологиялық тартыс 
пен тайталасты тың тілмен, өзінше бір ораммен 
орайлап айтқысы келетін талаптар бар. Бундайы 
болмаған жазушылықта жан жоқ, қасиет жоқ, ыс- 
тық, қызық, жарастық та жоқ» деп, түйдек-туйде- 
гімен келетін қурмалас сөйлемдерден шеберлік, 
көрік, сонылық іздейді улы суреткер.

Ә. Қайдар.
СИРАНОВ Қабыш (1914-1991), кино зерттеуші. 
Өнертану ғылымының кандидаты (1964). Негізгі 
еңбектері қазақ кино өнерінің тарихына арналған. 
«Ақ гүл» (1943, В. Морозовпен бірге), «Өмір жолы» 
(1960, Д. Тарасовпен бірге) көркем фильмдерінің, 
«Домбыра үні» (1944, С. Тимошенкомен бірге), 
«Кенен Әзірбаев» (1974) деректі фильмдерінің 
сценарийін жазды. Орыс тілінде «Қазақ кино өнері»
(1958), «Советтік Қазақстанның кино өнері» (1966), 
«Шәкен Айманов -  актер жене режиссер» (1970), 
қазақ тілінде «Кино туралы әңгіме» (1973) атты кі- 
тагттарында Ә. сценарийін жазған «Райхан» (1940), 
«Абай әні» (1945) көркем фильмдерінің жарыққа 
шығуы жөнінде мол мағлұмат, құнды деректер 
келтірген. Абай әні фильмі -  қазақ кино өнерінің 
даму тарихында елеулі болғанын айтқан («Қазақ 
кино өнері», 1958, 27-бет).
СИСЕКЕНОВА Әдемі (шын фамилиясы: Д  і л х а - 
н о в а - С и с е к е н о в а ;  1939 ж. т.), актриса. 
Қарақалпақстанның халық артисі (1968). 1971 жыл- 
дан Атырау облыстық драма театрында қызмет 
істейді. X. Ерғалиев пен М. Ысқақовтың «Құрман- 
ғазысында» Наталья, С, Муқановтың «Мөлдір ма- 
хаббатында» Қалиса, I. Есенберлиннің «Ғашықта- 
рында» Үлбосын, О. Бодықовтың «Қанжар мен 
домбырасында» Айша, «Махамбетінде» Қаламқ- 
ас, С. Адамбековтің «Жесірлерінде» Айтолқын 
т, б. сахнаға шығарды. Ә-тің «Айман -  Шолпан» 
комедиясындағы Айман рөлін ойнап, шеберлік 
дәрежесінің биік екенін байқатты.
СКАЛЬД (скандинавтарша: акын, әнші деген сөз), 
өлеңшілер, норвег және исланд ақындары. 9-13 
ғасырларда өмір сүрген. 250-ге жуық өлеңі белгілі. 
Олар норвег және басқа әскери көсемдердің (ко- 
нунгтардың) ерліктерін марапаттап, түрлі жағдай- 
ларда сықақ т. б. тақырыптарда шумақтар шьғар- 
ған. Өз өлеңдерінде нақты оқиғаны суреттеген. Ә. 
«Жамбылдың айтыстағы өнері» атты шьгармасын- 
да басқа халықтардағы ақыңдар айтысына тоқта- 
ла келе: «...Скандинавия елдерінде болтан эдда- 
ларды жырлайтын скальдылар -  көбінше айтысқа 
жүйрік ақындар» деген. Осыған ұқсас ойды 1948 
ж. шыққан көп томдық «Қазақ әдебиеті тарихы- 
ның» 1-томына жазған «Айтыс өлендері» тарауын- 
да да айтқан.

Н. Акбай.
СКВОРЦОВ Николай Александрович (1899-1974), 
партия, кеңес қайраткері. 1938-45 ж. Казахстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің 1-хатшысы бол- 
ды. 1941 ж. шілдеайыңдаӘ-тіңбаспаханадатеріліп 
жатқан «Абай» романын шытарута кеп кедергі жа
сайды, бірақ мұндай күшті қарсылыққа қарамай. 
Казак мемлекеттік баспасының бас редакторы 
Б. Кенжебаев 1942 ж. шілде айында жарыкка 
шығарады, сол үшін кызметінен куылады. Бүл 
С-тың жалғыз Ә-ке жасаған кастандьғы емес, күллі 
казак зиялыларының соңына шырак алып түскен- 
дігін С. Мүканов кезінде кынжыла еске алған.
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СКОМОРОХ, орта ғасырлардағы орыстың кезбе 
актерлері. Олардың бойында музыканттық, әнші- 
лік, бишілік, комедианттық қасиеттер болған. Өз 
өнерінде орындау шеберлігімен қатар, күнделікті 
өмір ерекшеліктерін сықақ өлөһщер, драмалық 
көріністер арқылы көрсетіп, музыкалық аспаптар- 
мен сүйемелдеп отырған. Шығармашылығында 
импровизация улкен орын алған, Ә. 1948 ж. шық- 
к.ан «Қазақ әдебиеті тарихының» 1-томына жазған 
“Айтыс өлеңдері» тарауында қазак ақыңдар айты- 
сына ұқсас басқа халықтардағы әдеби жанрлар 
жайында шолу жасап: «Орыс халқының ескілігінде 
әрі күлдіргі артистер қызметін атқаратын, әрі ақын 
-  скоморохтар өнері де сол айтыстың талай үлгі- 
лерін туғызған» деген ой айтқан. Мундай пікірді 
«Жамбылдың айтыстағы өнері» атты мақаласында 
да келтірген.

Б. Майтанов.

СМАЙЫЛОВ Камал Сейітжанұлы (1932-2003), жа- 
зушы, публицист. Өнертану ғылымының кандида
ты (1975). “Сенің бакытың» (1960), «Біздің ғарыш 

ғаламат» (1972), «XXI ғасырға саяхат» (1981), 
«Өмірдің өзімен өлшесек» (1983), «Ғасыр қырқа- 
сында» (1986), «27 жіберілмеген хат» т. б. шығар- 
малары жарық көрді. «Көксеректің көкжиегі» 
(«Қазақ әдебиеті», 1975, 25 сәуір), «Кино өнерінің 
қамқоршысы» («Қазақ әдебиеті», 1977, 23 қырк- 
уйек) атты мақапаларында Ә-тіңұлттық кино өнерін 
дамытуға қосқан үлесі туралы ой қозғаған.

Н. Акбай.
СМАЙЫЛХАН Қулжанулы (1867-1956), жазушы- 
ның немере ағасы, Әуездің інісі Құлжанның бала- 
сы. Разақ Самарханулы, Арынбек Әуезулы ушеуі 
Мұхтардың бірінші әйелі Райхан Кәкенқызына 
куда түсуге Мамайлардың ауылына барып, уағда 
байласып, қалың малына келісіп қайтқан. 1917 
жылғы үйлену тойларын қолынан өткізген. М. Ди- 
қанбаев: «Ертеңінде Разақ, Смайылхан, Арынбек 
«қудысқоңыр» деген атпен бірге бір кұлынды биені 
жетектеп алып, мал айдасуға Әуездің тоқалы Са- 
кыштың інісі Жұмаханды ертіп, куда түсуге журіп 
кетті» деп жазады өзінің «Мен білетін өмірбаян» 
атты естелігінде. С. Абай урпактарымен етене ара- 
ласып, ол ауылдың ойын-сауыктарын уйымдас- 
тырушылардың катарында жүреді. 1917 ж. мау- 
сым айының жетісі куні Ералы жазығындағы Ой- 
кудык деген жерде Әйгерімнің отауында Акылия 
Турағулкызының Санияз Медеуулына узатылу 
тойы өтеді. Осы тойға арнап Ә. «Еңлік -  Кебек» 
пьесасын жазып, оны жанаса тігілген кос киіз уйде 
сахнаға кояды. Осы спектакльдегі Кеңгірбай би 
бейнесін С. ойнайды. т. Журтбай.

СМИРНОВА Нина Сергеевна (1908-1978), әдеби- 
ет зерттеуші, фольклоршы. Филология ғылымы- 
ның докторы (1951), профессор (1953), ҚазҚСР 
ҒА-ның корреспондент мүшесі (1956). Ғылыми 
еңбектері казак ауыз әдебиеті мәселелеріне 
арналды. Ә-пен бірге «Қозы Көрпеш -  Баян сулу», 
«Қамбар батыр», «Қыз Жібек» эпостык жырлары- 
ның ғылыми басылымдарына басшылык жасады. 
Орыс тіліңдегі 3 томдык «Қазак әдебиеті тарихы- 
ның» Ә-тің зерттеулері жарияланған «Қазак фольк- 
лорына» байланысты 1-томының (1968) редакция- 
сын баскарып, жауапты редакторы және авторла- 
рының бірі болды. Алғаш рет «Абай» романы тура

лы «Абай» деген макаласын «Советская этногра
фия» журналында жариялады (1949, №4). Онда 
«Абай» романының жазылу тарихы, жазушының 
улы акын образын жасау жолындағы ізденістері, 
романның халыктык сипаты мен фольклорлык са- 
рындары сез етідді. 1957 ж. Ә-тің 60 жаска толуы- 
на орай, М. Сильченкомен бірлесіп жазған «М. 
Әуезовтің творчестволык жолы» атты кітапшасы 
казак жене орыс тілдеріңце жарык керді. Ә. «Ок
тябрь өркені» деген макаласында (1957) біздің 
әдебиетіміздің табыстарын мол үгіттеуші, кепке 
танытушы достар катарында С-ның есімін атайды 
(20 томдык шығармалар жинағы, 19-том, 372-бет), 
ал 1959 ж. эдеби мурага арналған конференция- 
дағы корытынды сөзінде С-ның фольклор туралы 
жасаған баяндамасы жайында жылы лебізін 
білдірді.

С. Қарабаи.

СНЕГИН ( П о ц е л у е в )  Дмитрий Федорович 
(1912-2001), орыс жазушысы, акын, кинодрама
тург, аудармашы. Қазакстанның халык жазушы
сы (1987). Президенттің бейбітшілік жене рухани 
келісім сыйлығының лауреаты (1992). «Есте кал
ган бір кеште» атты естелігінде Ә. пен В. Иванов- 
ТЫҢ араларындагы достык кауышуларды елжірей 
жазады, ейткені «дел олардай ешкім болмайды» 
деп, улы адамдардың бүкіл элем мәдениетіндегі 
алатын орнын дел белгілеп айткан. Ә-тің 90 жаска 
толуына байланысты Семей каласында тургызыл- 
ган ескерткіштің салтанатты ашылуында сез 
сей лед!.

Мурат Эуезов.
СОБОЛЕВ Леонид Сергеевич (1898-1971), орыс 
жазушысы. Социалистік Еңбек Epi (1968). КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1943). Ә-тің 
досы және аудармашысы. «Күрделі жендеу» (1932) 
романы суреткердің талант куатын танытты. Өзін- 
дік баяндау тәсілі, тосын теңеулері, көркемдік 
әдістерді еркін колдануы, ащы шындыкты батыл 
бейнелеуі аркылы сол тустағы әдеби ортаны дүр 
сілкінтті. Өткір ойлы публицистикалык макалалар 
мен сыни еңбектерге белсене калам тартты. Казак- 
стан мен казак әдебиетінің улкен досы, насихат- 
таушысы жене жанашыры болды. 1935 ж. Ленин
град жазушыларының өкілдерімен бірге туңғыш 
рет Қазакстанның топырағын баскан жазушы се
дан бастап емірінің соңына дейін казак еліне де
ген калткысыз көңілін езгерткен жок- Ол Ә-пен 
таныскан алғашкы сапары туралы «Абайдың руха
ни інісі» атты естелігін жазды. Жазушының Қазак-

М. Әуезов, Вс. Рождественский, Л. С. Соболев.
Мәскеу. 1958.



стан мен қазақ жауынгерлері жөнінде жазған ма- 
қалалары «Теңіз жаны» атты жинағына енді. Ол 
1940 ж. Ә-пен бірігіп «Дала жыры» атты қазақ әде- 
биетінің антологиялық жинағын құрастырып, «Қа- 
зак халқының фольклоры мен эпосы» деген үлкен 
ғылыми мақала жариялады. Сол жылы Ә. екеуі 
«Абай» трагедиясын жазды. Бұл екі улы суреткер- 
дің шығармашылық достығының ғана айқын көрі- 
нісі емес, сонымен қатар бүкіл қазақ өнерін жаңа 
белеске көтерген үлкен тарихи кұбылыс болды. 
«Абай» трагедиясы 1941, 1946, 1947, 1948, 1958, 
1975 ж. Мәскеу баспаларынан орыс тілінде жарық 
көрді. Қазақ тілінде Ә-тің 1940, 1947, 1948, 1950, 
1960, 1969, 1982 ж. шыққан әр түрлі жинақтарына 
енді. «Абай жоіы» роман-эпопеясының орыс тіліне 
аударылуы барысындағы ұзақ жылдық шығарма- 
шылық байланыс пен ортақ мудде Л. Соболев пен 
Ә-тің достығын одан әрі нығайта түсті. Романның 
«Татьянаның қырдағы әні» тарауын Л, Соболев 
орысшаға аударып, Мәскеуден жарық көрген 
«Дала жырлары» (1940) жинағында жариялады. Ал- 
ғашында А. Никольская мен Т. Нұртазин тәржіма- 
ларының көркем сараптаушысы ретінде қатысты, 
Кейіннен романның бүкіл аудармашылық жүгін 
өзінің мойнына адды. Қазақтың турмыс-сажы мен 
ұлттық психологиясын бұрынғыдан да тереңдеп 
зерттеді («Біздің Мұхтар», 1975). С-тің қатысуы- 
мен аударылған «Абай», «Абай жолы» роман-эпо- 
пеялары 1945-73 ж. Мәскеудің орталық баспала
рынан 2 том болып бірнеше рет басылып шықты. 
Сол арқылы дүние жүзіне кеңінен тарап, әлемнің 
40-қа тарта тіліне аударылуына дәнекерлік жаса- 
ды. Абайдың өмірі мен шығармашылық жолын 
зерттеуге және оны аударуға ерекше көңіл бөлді. 
Абай мен Ә. туралы «Данышпандар өлмейді» («Ка
захстанская правда», 1939, 23 маусым), «Абай 
Құнанбаев» («Правда», 1954, 5 қыркүйек), «Абай- 
дың рухани бауыры» («Литературная Россия», 1967, 
29 қыркуйек), «Төңкерістен туған әдебиет» («Лите
ратурная газета», 1949, 7 мамыр), «Ондаған жыл- 
дарға уласқан достық» (Қазақстан туралы мақала- 
лар мен очерктер жинағы, 1971) деген еңбектерінде 
ұлы суреткерлерге деген ерекше ілтипатын білдіріп 
отырды. Абайдың 1940, 1945 ж. Мескеуде жарық 
керген таңдамалы жинақтарына «Ағартушы-ақын» 
деген көлемді алғы сөз жазды, ақынның қанатты 
сөздері мен «Отыз жетінші сөзін» орыс тіліне аудар- 
ды. 1986 ж. «Современник» баспасында жарық 
көрген «Айнымас досқа» атты жинағында «Абай» 
трагедиясының жазылу тарихы мен кейіпкерлерді 
іріктеу барысындағы шығармашылық толғаныста- 
рға барынша кең орын берген. Күнделіктегі жаз- 
баларынан Ә-тің сол кездегі кеңіл күйі, ой деңгейі, 
ішкі тебіренісі анық байқалады. С-тің езінің досы 
жөніндегі естелігі деректі фильм («Мухтар аға», 
1967) таспасына жазылып алынған.

С, Қирабаев, Т. Жүртбай. 
«СОВЕТ АҚЫНДАРЫНЫҢ АЙТЫСЫ», жазушы- 
ның мақаласы. «Айтыс» жинағының 3-томына жаз- 
ған алғы сезі. Дәстүрлі ақындар айтысын зерттеп, 
бірнеше монографиялық тараулар, арнаулы мақа- 
лалар жазған Ә. бұл еңбегінде кеңес заманындағы 
ақыңдар айтысының тарихына шолу жасап, езіңдік 
ерекшеліктерін ашқан. Осы дәуір айтысы жайын- 
да жазушы: «Осы жолмен айтыстың да улгісі, маз- 
муны, бағыты тубірімен өзгереді. Рас, қазіргі ай- 
тыстарда да бұрынғы айтыстар дәстүріне уқсас 
бірнеше белгілер бар» дей келе, тарихи-әлеуметтік 
езгерістердің ақындар айтысының поэтикасына
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өзгерістер енгізгеніне тоқтайды. «Бірақ сонымен 
катар тақырып, мазмұн, таптың, саясаттың сана- 
сы, мүддесі жағынан қарасақ, совет ақындары- 
ның айтыстары ескі айтыстан әлдеқайда терең, 
кең, озық та өзгеше» деген пікірінен Ә-тің ез 
түсінігімен катар, сол кездегі саяси кысымның 
ұшкыны аңғарылады. Айтыскер ақындарға «таңы- 
лған» такырыптарды зерттеуші де мойындауға тура 
келген. Ә. бұл еңбегінде мысал айтыска көбірек 
токталып, такырыптарын жіктеп, идеялык, көркем- 
дік ерекшеліктерін таддайды, Дәстүрлі айтыстағы 
жариялык мүмкіндіктерінің шектелуі әсерін ең- 
бектің осы тустарынан көруге болады. 1939 ж. Ал- 
матыда еткен, 1943 ж. Қарағандыдан бастап көпте- 
ген облыстарда етіп, Алматыда өткен Республика- 
лык акындар айтысына токталады. Айтыс соғыс 
кезінде өткендіктен, айтыстың негізгі такырыбы -  
соғыс, ел корғау такырыбы екенін ашкан. Ай- 
тыскерлікті туғызған дәстүрлі ортаның езгеруіне, 
жаппай сауаттылыктың әсеріне байланысты Ә. 
ауызша суырыпсалма айтыстың ескілікті халыктың 
дәстүрінен тыс жазып айтысу әдеті араласты дейді. 
Бұл жаңалыкка езінің карсы екенін ашык айтады. 
Макаладан Ә-тің дәстүрлі таза акындык айтысты 
колдайтынын, кеңестік идеология талап ететін та- 
кырыптарға риза еместігін аңғару киын емес.

Р. Әбдіғүлов.
«СОВЕТ ӘДЕБИЕТШ ІЛЕРІНІҢ ОРТАҚ ІСІ»
( « О б щ е е  д е л о  с о в е т с к и х  л и т е р а т о -  
р о в »), жазушының макаласы. Орыс тілінде жа
зылып, 1954 ж. 2 тамызда «Правда» газетіңде, со- 
ңынан 5 томдык шығармалар жинағының 5-кіта- 
бында (1975, 285-293-беттер) жарияланды, кейін 
20 томдык шығармалар жинағының 19-кітабына 
енгізідді (1985, 194-200-беттер). Ә, бұл макалада 
КСРО халыктары әдебиетінің аударылу, соның 
ішінде орыс тіліне аудару мәселесін көтерген. 
Орыс тіліне аударған шығарма кең аренаға шы- 
ғып, окырмандарға тезірек танылады, ейткені 
казіргі окырмандардың кепшілігі екінші ана тілін 
-  орыс тілін жаксы меңгерген. Муның үстіне туыс- 
кан халыктар әдебиетін жасаушылар өздерінің тел 
әдеби дәстүрлерімен бірге, орыстың классикалык 
және казіргі заманғы әдебиет үлгілері негізінде 
тәрбиеленіп келеді. Сондыктан КСРО халыктары- 
ның барлык әдебиетшілері бүгінгі орыс жазушы- 
сы меңгерген социалистік реализмге бағытымен 
кадам басуда. Бүл еліміздегі туыскан әдебиет- 
тердің бірін-бірі байытып, жетіле, толыса түсуіне 
септігін тигізеді. Бүдан әрі автор керкем аударма 
женіңце айткан каламгер А. Фадеевтің, К. Федин- 
нің, Л. Леоновтың, Н. Погодиннің, К. Симонов 
пен А. Суриковтың т. б. сездерін дәлелге тарта- 
ды. Үлы каламгер орыс жазушылары мен сыншы- 
ларына біркатар сын айткан. Оның пікірінше, әде- 
биет онкүндіктерін еткізген дүрыс, бірак орыстың 
әдебиет зерттеушілері туыскан халыктар әдебие- 
тінің кемістік-жетістік жактарына терендеп бара 
алмай жүр. Еліміздегі ғылыми институттар мен 
жоғары оку орындары әдебиетті жүйелі түрде зер- 
ттеу жүйесін үйымдастыруға, білікті әдебиет сын- 
шыларын, аудармашылар мен окытушыларды да- 
ярлап шығаруға міндетті. Мазмүны -  социалистік, 
түрі -  үлттык әдебиетімізді аудару ісіңце тілге кеп 
кеңіл белу кажет. Драма, проза жанрларын ауда
ру онша киындык келтірмегенімен, поэзияны ауда-
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руда біраз кедергілер туыңдауы ықтимал. Алайда 
тупнусқаны түгелдей жеткізудің мумкін еместігін 
желеу етіп, көркем аударманың мән-маңызын 
төмеңдетуге әсте болмайды деп қорытады автор 
өз ойын. Сайып келгенде, Ә. коммунистік идео- 
логияны қаншалықты қабылдамағанмен, осы 
тәрізді ұран мақалаларды еріксіз жазып түруға әрі 
міндетті болған сыңайлы.

Р. Бердібай.
«СОВЕТ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ 
ТУРАЛЫ» ( « З а м е т к и  о т е о р и и  с о в е т 
с к о й  д р а м ы » ) ,  жазушының мақаласы. «Ли
тературная газетаның» 1953 жылғы 1 желтоқсан- 
дағы санында жарияланған. Кейін жазушының 
«Мысли разных лет» (1961, 175-179-беттер), 5 том- 
дық(М., 1975, 5-том, 277-281-беттер), 20 томдық 
(1985, 19-том, 190-194-беттер)шьғармаларжинақ- 
тарында жарық керді. Қазақ тілінде бұл мақала- 
ның екі еседей кеңейтілген түрі «Драматургияның 
заңы туралы кейбір ойлар» деген атпен басылды. 
Екі мақаланың негізгі мазмұн-мағынасы сәйкес 
келгенімен, сезбе сөз аудармасы емес, едәуір ай- 
ырмашылыктары да бар. Қолжазбасы жазушы 
мұрағатында осы атпен (М9229-папка) және «Выс
тупление Мухтара Ауэзова на XIV Пленуме Союза 
советских писателей СССР)», «К тезисам выступ
ления на Пленуме Союза писателей» деген атау- 
лармен бірнеше нұсқада (№241-п.) сақталған. Бұл 
мақаласы туралы ҚазКСР ҒА Президиумына 1953 
ж. 15 желтоксанда жазған «Менің 1953 жылғы қыз- 
метім туралы» деген мәлімдемесінде толық баян- 
даған. Мақалада автор қазіргі кезде драма жан- 
рының теориялық мәселелерін жан-жақты терең 
талдап, тану қажет екендігіне айрықша тоқтала- 
ды. Совет драмасының теориясын зерттеудің қан- 
шалықты маңызды екенін дәлелдеп жатудың ка
жет! жоқ деп, бул мәселенің әлі күнге өз дәреже- 
сінде зерттелінбей келе жатқанына назар аудара- 
ды. Айталык, 1953 жылғы 9-10-сыныптарға арнал- 
ған бағдарлама мен орыс әдебиетінің тарихы 
окулықтарыңца көрнекті ақын-жазушылардың по- 
эзиялық, прозалық шьғармалары туралы ете жақ- 
сы теориялық талдаулар жасалынса, драмалық 
шығармалардың өзіндік жанрлық ерекшеліктері 
туралы ондай талдаулардың жоқ екеніне қынжы- 
лады. Қазіргі газет, журналдарда жазылып жүрген 
сын макала, зерттеулерде де бул мәселе көңілде- 
гідей емес, «Біздің жазушыларымыз бен сыншы- 
ларымыз драматургиядағы шеберлік мәселе- 
лерімен байыпты шуғылданбайды» деп, өзінің 
кейбір ой-пікірлерін ортаға салады. Автор: «Тео- 
риялык проблемаларды творчестволык тұрғыда 
кеңінен зерттемей турып, драматургияны шындап 
дамытуға болмайды» деп корытындылайды.

К. Сыздыков.
«СОВЕТСКАЯ СТЕПЬ*, газет. Қазіргі «Казахстан
ская правда» газетінің бұрынғы атауы. Оған дейін 
«Известия киргизского края» (1920-21), «Степная 
правда» (1921-23), 1923-31 ж. осы атымен атал- 
ды. Кезінде Голощекиннің үкім шьғаратын мінбе- 
сіне айналды. Абай мен Ә-тің шығармаларын кара- 
лаған, солшыл, айғайшыл, сыңаржак макалалар 
көгттеп жарык көрді. Бұл макалаларда Ә-ті саясат- 
тада, әдебиетте буржуазиялыкұлтшылкөзкарасы- 
нан айнымады, байлардың идеолог! болды деп 
каралады. «С. с-те» Ә-т!ң «Еңл!к -  Кебек» (1926, 22

каңтар), «Қарагөз» (1927, 21 наурыз) атты макала- 
лары жарияланды.
«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ», баспа. Бұрынғы 
КСРО Жазушылар одағының басылымы. М 
Горькийд!ң ұсынысы бойынша 1934 ж. ашылған. 
Алғашкы ен!м! 1934 ж. караша айында шыкты. 
Онда нег!з!нен көп ұлтты кеңес әдебиет! өк!лдер!- 
н!ң шығармалары жарияланды. Бул баспадан Ә- 
т!ң «Абай» (1-к!тап, Л. Соболевт!ң катысуымен 
А. Никольская мен Т. Нуртазин аударған, 1945;
2-кітап, Соболевт!ң катысуымен Никольская мен 
Нуртазин аударған, 1948; 1-2-к!тап, Соболевт!ң 
аудармасы, 1949; 1-2-к!тап, 1950), «Абай жолы» 
(«Путь Абая», 3-к!тап, Соболевт!ң аудармасы, 
1952), «Абай» (1-2-к!тап, 1950), «Абай жолы» (1-
2-к!тап, 1960), «Қараш-Қараш» (аударған А. 
Пантиелев, 1962), «Шаткалаң» (әңг!мелер жина- 
ҒЫ, 1965), «Қараш-Қараш» (жинак, 1968) атты 
к!таптары 450 мың данаға жуык таралыммен 
басылып шыкты. Осы баспадан жарык керген 
«Абай» романының басылымы уш!н Э-ке КСРО 
Мемлекетт!к (1-дэрежел! Сталинд!к) сыйлык 
бер!лд! (1949).
«СОВЕТТІК ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАРЫ»,
библиографиялык аныктамалык. 1987 ж. «Жазу
шы» баспасынан шыккан. Қурастырғандар: С. Ах
метов пен Д. Ерк!шев. К!тапта Қазакстан акын- 
жазушыларының, эдебиет сыншылары мен эде- 
биет зерттеуш! ғалымдардың өм!рбаяндык мәл!- 
меттер!, шығармашылык кызметтер! баяндалған. 
«Мухтар Әуезов» бел!м!ңце улы жазушының өм!р!, 
шығармалары, коғамдык кызмет!, орыс каламгер- 
лер!мен карым-катынасы туралы б!ршама дерек- 
тер берілген. Аныктамалыктың көлем! 39,3 баспа 
табак, таралымы 6 мың дана.

Н. Баутан.

«СОВЕТТІК ӨМІР ШЫНДЫҒЫ» ( « Р е а л ь н о с т и  
с о в е т с к о й  ж и з н и » ) ,  жазушыныңмакаласы. 
«Новое время» журналының 1952 жылғы 45-санын- 
да жарияланған, Макаланы Ә. Қазан революция- 
сының 35 жылдығына арнап журналдың караша 
айындағы нөм!р!не жазған. Онда коғамдык-эконо- 
микалык дамудағы социализмн!ң жет!ст!ктер! мен 
ерекшел!ктер! айтылады. Автор мәдениет, ғылым, 
экономика, б!л!м саласын дамьпү жайлы сез ет!п, 
көптеген деректер келт!ред!. Орта Азия республи- 
каларының жай-куй!н таяу және алыс Шығыспен 
салыстыра карайды. Кеңес Одағы орнағаннан берг! 
35 жыл !ш!нде Қазакстанның кандай би!кке жеткен! 
накты деректермен керсет! лед!. І\^зыка-театр енер!, 
әдебиет, аударма саласының дамьғанын алғашкы 
Социалист!к Еңбек Ерлер!, Мемлекетт!к сыйлык- 
тың лауреаттары шьга бастағанын, казак әйел!н!ң 
тағдыры өзгер!п, коғамдык-әлеуметт!к салаларда 
орын ала бастағанын атап етед!. «Кешег! шопан -  
бүг!нг! көрнект! ғгілым, академик, инженер, көб!н!ң 
тағдыры осыпай болып кедді. Индустрия орталык- 
тары дамыды: Қарағанды, Балкаш, Лениногор, 
Жезказған, Тем!ртау, Емб! т. б. тем!р жол жуйелер! 
салыңды. Қазак әйелдер! жоғары баскару орнына 
көтер!дц!. Аруларымыз Мәншук, Әлия -  Кеңес Ода- 
ғының Батыры атанды. Жоғарыда келт!р!лген де
ректер казак халкының Кеңес Одағы кез!нде 
Түркия, Иран, Ауғанстан сек!лд! елдерден канша 
би!к турғанына дәлел болады. Бул елдер өз!н!ң көне 
мәдениет!не карамастан, сауатсыз, кайыршылык 
пен ауыр жағдайда ем!р сур!п келед!» деп, шалкыта 
жазады улы суреткер.

6  Мамыраев



СОЗАҚ АУДАНЫ, әкімшілік, аумақтық бөлік, едді 
мекен. Оңтүстік Қазақстан облысының солтустік 
бөлігінде орналасқан. Ежелгі Қаратаудың теріс- 
кейінен Бетпақдаланың едәуір бөлігіне дейін со- 
зылып, солтүстігінде Қарағанды, шығысында 
Жамбыл, батысында Қызылорда облыстарымен 
шектеседі. Ауданның атауы орта ғасырдағы көне 
қала Созаққа байланысты қойылған. Ә-тің «Оң- 
тустік сапарынан» атты очеркінде: «Қаратаудың 
теріскейі мен түстігі аңыз-әңгімеге, дастан-хикая- 
парга толы дерсіз. Шаян мен Созақтағы ескі түрғын 
әңгімешілер аңызы бойынша Созақтан қазақтың 
үш жүзі тараған. Созақ ауданындағы Көкмұрын- 
Той деген қос төбеде қазақтың көп руларының 
тасқа шабылған таңбалары бар» деген мағлұмат 
берілген. Жазушы Созақ ауданында алғаш рет 
1959 ж. 24-25 қыркүйекте ауданның басты шару- 
ашылық, тарихи-мәдени ескерткіш орыңдарында: 
Баба ата, Құмкент, Баба түкті Шашты Әзіз, Шо- 
лаққорған, Жыныс ата, Сызған, Ақназар, Су- 
ындық, Балықшы ата т. б. басты шаруашылық, 
тарихи-мәдени ескерткіш орындарында болып, 
«Балықшы» шопандар демалыс үйінің естелік 
кітапшасына тілек жазып қалдырған. Белгілі жур
налист, сол кездегі «Оңтүстік Қазақстан» газетінің 
редакторы Ә. Омаров өзінің 1970 ж, шыққан ес- 
телік кітабында: «Мұхаң осы жердегі бір әңгіме- 
сінде ата-бабаларының ертедегі қонысы осы Қара- 
тауда болғаңдьғы жайлы сыр айтты» деп жазады 
(«Асыл арман», А., 1970, 54-бет). Соңғы рет 
Ә. 1961 ж. сәуір айының соңында Т, Әлімқулов, 
Ж. Еділбаев, Қ. Жарқынбековтермен бірге бірер 
күн болып қайтқан. Сол кездегі аудаңцық партия 
комитетінің 1-хатшысы Ә. Сасбұқаевпен жақын 
пікірлес болып, хат алысып тұрған. Созақтағы 
Әбдіраманов Балтабай, Берденов Кенжеғүл, Өмір- 
беков Есіркеп, Үрмізі сияқты шежіре кісілердің 
әңгімелеріне және Сүгір Әлиев, Файзолла Үрмі- 
зов, Төлеген Момбеков сыңды күйшілердің өнері- 
не ден қойып, ықылас бідцірген. 60-жылдары аудан- 
дағы бір орта мектепке Ә-тің есімі берілді. Жазу
шы өзінің Созақта болған алғашқы сапары жайлы 
1959 ж. жазған «Оңтустік сапарынан» атты очеркінің 
«Қадімнен мәлім Қаратауда» атты 2-тарауында 
және «Өскен өркен» романында кең баяндаған. 
Романда Созақ -  «Үзақ», Шолаққорған -  «Биік- 
қорған», Қумкент -  «Көнекент», Тасты -  «Састы» 
т. б. өзгертіліп алынған. Созақтағы Баба ата 
мешітінің маңыңда өткен қайғылы қанды оқиғаға 
байланысты туған «Үміттің ажалы» атты деректі 
жырдың мазмұны аздаған өзгертулермен «Алуаның 
ажалы» деген тақырыппен романның 3-тарауына 
енген. Осы сапарға қатысты жазбалар мен қойын 
дәптерлері жазушы мурағатыңда сақтаулы.

К, Сыздыцов.
СОКРАТ (б. 3. б. 469-399), ежелгі грек филосо
фы. Афиныда дүниеге келген. Ол жазып қаддыр- 
ды деген белгілі еңбек жоқ, бірақ С. айтты деген 
сөздер көне дәуірдің философтары мен ойшыл- 
дарының көпшілігінің еңбектерінен кездеседі. 
Платон мен Аристотель оның танымдарына көп 
тоқталса, Ксенофонт «Сократ туралы естеліктерін» 
жазды. Үлкен ойлы еңбек кене Рим тарихшысы 
Плутархтан да кездеседі. Осылардың барлығы- 
нан да Сократтың аса ірі тұлға екендігі керінеді. 
Солардың жазбаларына қарағанда, ол қаланың 
көшелері мен алаңдарында көпшілік алдында 
өзінің уағыздык сөздерін айтқан. Өз бойындағы 
ілімді әңгімелесу, пікір алысу аркылы жеткізген.
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Жастар алдындағы уағыздық толғаулары керісін- 
ше бағаланып, оған жастарды аздырды, рухани 
жағынан бұзды деген де айып тағылып, у ішіп 
өлуге мәжбүр етеді. Сократ есімі Шығыс ойшыл- 
дары мен ғуламаларының еңбектерінен жиі кез- 
десіп отырады. Абайдың «Жиырма жетінші» және 
«Отыз жетінші» сөзінде осы философ туралы сөз 
болады. «Жиырма жетінші сөз» бен Ксенофонт- 
тың «Сократ туралы естеліктерінің» 4-тарауының 
уқсас келетін тұстары бар. Абай «Отыз жетінші сө- 
зінде»: «Сократқа у ішкізген кім?» дейді де, оны 
істеген көп екенін, сол көпті ебін тауып жөнге сал 
дегенді айтады. Ә. «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы 
(1845-1904)» атты монографиясында, т. б. зерт- 
теу мақалаларында Сократқа қатысты сөздеріне 
тоқталады. Жазушы «Абай жолы» эпопеясында 
Сократ пен Абай ойларының өрістестігін ашады, 
дін, мораль, адамгершілік жайындағы ойларын 
осылармен байланыстырып дамытса, ғақлияла- 
рындағы адалдық, адамдық, шыншылдық, ғылым, 
дін, жан құмары, тән құмары жөніндегі шәкірттері 
алдындағы толғаныстарын мәслихат, әңгіме-ке- 
ңес түріңде сипаттаған.

Т. Әкім.
СОЛТАБАЕВ Қасымбек (т.ж.б.-1959), 1931 жылғы 
«Шыңғыс көтерілісінің» басшысы. Ел арасында «Ақ 
сиырдың көтерілісі» деп аталған. Шыңғыстау елінің 
малын тігерге тұяқ қадцырмай жиып алып, қалың 
жұрт жаппай аштықтан қырыла бастағанда, ашын- 
ған халық қолына қару алған. «Кеңес өкіметі тар- 
тып алған ақ сиырымыздың сүті үшін!» деп ұран 
тастаған. Сондықтан бұл қозғалысты Шыңғыс елі 
«Ақсиырдың көтерілісі» деп атап кеткен. С. көтеріліс 
оәтсіздікке ұшырағаннан кейін біраз жыл Ресейдің 
ішкі өлкелерінде бой тасалап журген. Ш. Қудай- 
бердиев жазықсыз оққа ұшқанда, қасында болт
ан. Кейін қолға түсіп, өмірінің біразы түрмеде өткен. 
1955 ж. елге қайтып оралған. Шәкәрімнің қаза табу- 
ының жай-жапсарын толық баяңцап берген бірден- 
бір куә адам. Ә. Қасымбекті жас кезінен жақсы 
білген, өзі уйымдастырған Бақанас өзенінің бой- 
ындағы егіншілер кооперативінің мушесі болтан.

Т. Журтбай.
СОЛТАБАЙ Бопыулы (т.-е.ж.б.), төре. Солтабай 
Бопыулы 18 тасырдың соңы мен 19 тасырдың 
1-жартысында Найман ішінде Сыбан руын биле- 
тен. Ә. Абайдың ақын шәкірті Көкбайдан жазып 
алып, «Таң» журналының 1925 ж. 2-саныңца жария- 
латан «Сыбан Ақтайлақ би» атты мақаласында 
Ақтайлақ бимен бірге қун дауына С-ды да қатыс- 
тырады. Шын мәнінде қун дауына ол қатыспатан, 
тек осы билікке түскен әкесі Бопы төреге пара 
алып берген. Ә. жариялатан бул нусқа жазушы- 
ның 20 томдық шытармалар жинатында (16-том, 
172-173-беттер) жарық көрді. «Қазақтың ауыз әде- 
биеті» атты зерттеуінде (19-том, 402-бет) «султан 
Солтабай» деп, Актайлақ билігіне байланысты 
атайды. «Таң» журналының 1925 ж. 1-санында «Сы
бан Сабырбай ақынның Солтабай төреге айтқан 
сөзі» деген таты бір материал жариялап, бул нусқа- 
ны «Әдебиет тарихы» кітабында билер айтысына 
пайдалантан (191-бет). Ә. Ақтайлақ бидің атақты 
ақын баласы Сабырбайдың сөзін еліне өкпелеп, 
баска жакка ауа көшкен С-та халық атынан айтқан 
басуы мен билік сөзі ретінде келтірген.

С. Қорабай.
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СОПЫЛЫҚ ӘДЕБИЕТ, с у ф и з м ,  (араб, суф -  
жүн, суфи -  жун кеудеше киген адам), исламдағы 
діни-философиялық әдебиет. Букіл мусылман ға- 
ламын алмай-ақ, қазақтың жеке болмысына үңіл- 
геннің өзіңде де сопылықтың неше алуан белгілері 
көрініс береді. Көптеген әдет-ғурыптардың сопы- 
лықпен байланысты екенін айтқан пайғамбар (с. 
ғ. с.) өзінің жолын ұстанушы ізбасарларына сопы- 
лыққа мейлінше қурметпен қарау керектігін 
естеріне салып отырған. Сопылықтың басты идея- 
сы -дуниеден безу емес, дуниеде болу. Оның 
мәнісі: өзімшіл, менмен, рухани жарымжан, көрін- 
геннің қулы болмай, тәуелсіз болу, Алла тағала- 
ның берген сыйы мен нығметіне шүкіршілік ету, 
мақтағанға малданбау, даттағанға шамданбау, 
ашуланып қорланбау, қанағат, сабырлық ету. Со- 
пылар алдымен Қуранға, хадиске суйенеді. Журек 
-  иманның турағы дейді, Абайша айтқанда бұл 
толық адамда болады. Осыған қарағанда, сопы- 
лықты жүрекпен ғана үғынуға болады, сондықтан 
оның басты мақсаты -  жүректі ояту. Әрине журегі 
оянған адам басқаның да жүрегін оятады, бүған 
даналық пен сүлулых, шынайылықтың баламасы 
ретінде қарайды. «Сопыларды түсінгісі келген 
адам алдымен өзі сопы болу керек» деген имам 
Ғазалидың сөзі осыған саяды. Жалалиддин Руми, 
Сағди, Жәми сияқты көптеген ақындар сопылық 
ойдың данышпандары саналады. Мүндай қасиет 
қазақтың ақын-жырауларының бойынан да, шы- 
ғармаларынан да көптеп табылады.
Қазақ жеріндегі сопылық ой Ахмет Йасауиден 
бастау алады. Ол шығармаларын туркі тіліңде, со- 
ның ішінде көшпенділердің танымы мен үғымына 
орайластырып жазды. Оның жолын үстанып, оның 
мектебін үлгі еткендердің қатарына Сүлеймен 
Бақырғани (1186 ж. өлген), Мансүр Арыстан Баба 
(1197 ж. өлген), Лүқпан Переңде, Ысқақ Баба (1239 
ж. өлген) сияқты атақты сопылар жатады. Ахметтің 
өзі Бүхарадағы Әбу Жақып Хамадани (1078-1140) 
мектебініің тәрбиесін көрді. Ол жетіле келіп, түр- 
кілік машайықтар бағытын қалыптастырды. Тур- 
кілердің ежелгі нанымдарын сопылық ағыммен 
шебер үштастырған ол бахсылық сарын үлгісіндегі 
салт-жоралғыпарына, қүрбандық шалу рәсімдері- 
не де жаңа ғүрыптарды енгізді. Оның ілімі жарату- 
шы хақ тағаланы тани отырып, оның түтас бір бөл- 
шегіне айналды. Мүндағы басты нәрсе -  рухани 
пәктікті сақтау, хаққа деген сенімді арттыру, ол 
сенім шариғат (жабарут), тарихат (малаку), мағ- 
рифат (лакут), хақиқат (насүт), яғни хақ жолын тану 
арқылы жүзеге асады, соңца ғана адам бірлік, тү- 
сіністік табады. Оның ойынша, таухидке (бірігу) 
жету сопылых ілім жолымен ғана болады. Оның 
шығармаларыңда көп айтылатын зікір Алла таға- 
ланы есхе алудан туыңдады. Ал Қүранның да бір 
аяты -  зікір. Алланы еске алу ушін де зікір етеді, 
оның ең негізгі үстанымы жүректі ояту, жүрегін 
оята алған адам басқаның да жүрегін оятады. 
Жалпы сопылық тәубе, тәуекел, тасбих, шүкір, 
ықылас, зікір сөздерімен тығыз байланысты. 
Авторы белгілі-белгісізі бар дін жайын к,озғайтын 
өлең-жырлар кдзақ арасыңца кең өріс алды. Бүкіл 
Шығысқа танымал шығармалар өзіндік көрініс-си- 
патқа ие бодцы, ақын-жыраулардан басқа, кітаби 
ахындардың шығармаларында да кең epic алды. 
Ораз молда, Шәді төре, Мәделі Қожа, Жүсіпбек

Шайхисламүлы, Нүржан Наушабаевтай ақындар 
белгілі сюжеттерді кдзақ болмысына карай икем- 
деп, ислам дінін, Мухаммед пайғамбар (с. ғ. с.) 
өмірін, оның төрт шадиярының есімдерімен байла- 
ныстыра жырлады. «Сал-сал», «Зарқүм», «Керба- 
ланың шөлі», «Хазрет Расулалланың миғражға шық- 
қаны», '>Жүм-жүма», «Әзірет Әлінің қүлдыққа са- 
тылуы» секілді көптеген дастандар алдымен ауыз- 
ша, бертінірек келе кітап болып басылды, Өсиеттік, 
насихаттық бағыттағы бүл туындылардың тілі тар- 
тымды, көркем, оқиғалары қызғылықты, тарихи 
шындыққа жақын болды. Таза сопылық жолға 
түсіп, сопылық ілімін үстанбағанмен оның белгілері 
көрініс беріп жатқан ақыңдар көп болды. Мысалға 
Кердері Әубәкірдің: «Сопылық деген ауыр жол, 
Үстап түрсаң -  тәуір жол. Сопылықты іздесең, 
Оқьған көп ғалым бол» деғен жолдарының өзі со- 
пылық үстанымның астарына ойды бүрады. Жалпы 
қазақ ақындарының қай-қайсысының бойынан да 
сопылықтың үлкенді-кішілі белгілері табылады. 
Сопы Аллаяр өзінің шығармаларын таза сопылық 
бағытта жазды. Ә. ондағы ойларды өзінің зерттеу- 
лері мен көркем шығармаларына қолданды, со- 
пылыққа қатысты еңбектерді ол сызып, жиекте- 
ріне белғілерін қоя отырып оқьғандьғы өзінің жеке 
кітапханасындағы кітаптардан көгттеп кездеседі. 
1935 ж. жазылған «Хасеннің қүбылыстары» әңгі- 
месінде бір кездердегі сүлу да оқьған, қылықты 
кыз Жәмиланың аузына осы сопының «Болур бір 
фәрдадан юз фәрда би жай» деген сөзін салады. 
Бертін келе ол қыз осындай сөздерді айтты деуге 
келмейтіндей халде көрінеді. Бүл сөзді өткен 
ғасырдағы 40-жылдардың 2-жартысында жазыл- 
ған «Абай жолы» эпопеясының 2-кітабында («Еңіс- 
те») тағы да қолдаңцы, бірақ мүнда акылды, акы- 
лына көркі сай, үстамды, ойлы әрі мүңды Салтанат- 
тай қыздың аузынан айтқызады. Салтанатта сопы 
ақынның сөзіне лайық мінез, білім мөлшерден, 
шектен аспайтын әдеп бар. Жәмила «Мүхамма- 
дия», «Сыбатылғазиндерді» окьғанымен, ондағы 
сөзді хатына қосқанымен білімділік белгісі білін- 
бейді. «Сыбатылғазин» деп отырғаны Аллаярдың 
«Сухбатул Ғазизині». Ақынның «Аллаяр сопы» 
(1840), «Сухбатул Ғазизин» (1843) кітаптары Қазан- 
да басылып шығады. Бүл жерде жазушы өзінің 
кейіпкерлерін исламға, шығысқа, оның ғылым- 
біліміне байланысты ойларға барғыздырды. Со- 
лардың ішінде сопылық жолдағы ой иелері, акын- 
дар бар. Эпопеяда Абайды да осындай бағыттағы 
таным, ойларменталай рет бетпе-бет кездестіреді 
Зерттеуші ретінде де Ә. сопылыкка катысты 
өзіндік таным,ой-пікірлерін макалалары мен мо- 
нографияларында білдіріп отырды.

Т. Әкім.

«СОТ», жазушының макаласы. Түңғыш рет «Қазак 
тілі» газетінің 1921 жылғы 10-12 каңтардағы 114- 
санында жарык көрді. Семей губревкомындағы 
казак бөлімінің меңгерушісі кезінде Ә. казак 
бөлімінің аткаратын кызметі, рөлі, максаты мен 
міндеттері жайынан кооператив, ауыл шаруашы- 
лығы, билік, неке заңы және сот жүмыстарының 
барысын халыкка түсіндіру максатымен баспа 
беттерінде жеке-жеке арналған макалалар жазып 
отырған. Қазак халкы сотты калай үғады, оның 
максаты, жүмыс барысы мен өту кезендерін, «ел- 
дің біріңдегі акысын біріне әперу, еселестіру, үры- 
ны тыю, кыз-катынның арызын орындау» деп тү- 
сіңдіреді. Алайда бүл соттың басына жеткен лай- 
ыкты баға, канағат кылатын жүбанышты кызмет



емес. Себебі: сот қай мемлекетте, қай жерде бол- 
са да, тазалықтың, ақтықтың қорғаны, соның аң- 
душысы, қуралы дедік және қай елде болса да, 
адамшылық, әділет, тазалық жолымен тәрбие- 
лейтін сот дедік. Негізгі нығайған, бағыты түзел- 
ген елдің түбегейлі тәрбиешісі болмақ нағыз шын 
әділ сот болмақ» деп, нақты көрсетіп, анықтап 
береді.

С. Май/ыбаева.
СОФОКЛ (б. 3. б. 496-406), ежелгі грек драма
тург!. Мемлекеттік және әскери қызметтер атқар- 
ған. 120-дан астам драма жазған. Трагик ақындар- 
дың айтысына 30 рет қатысып, 24 рет бас бәйгені 
жеңіп алған. Бізге 7 драмасы ғана жеткен. Қалған- 
дарының тек үзіңділері сақталған. Көп шығармала- 
рының қай жылы жазылғаны белгісіз. «Антигона» 
(411), «Эдип патша» (425), «Электра», «Филоктет» 
(409), «Үстындағы Эдип» т. б. туындыларын жазғ- 
ан. Шығармаларында Грекияның дәуірлеп түрған 
кезіндегі дүниетанымын бейнелеген. С-дың шы- 
ғармашылығы әлем әдебиетіне аса күшті эсер етті. 
Ә. «Жа/иіы театр өнері мвн казак театры» атты ма- 
қаласында Эсхил, Софоклдердің драмалары шық- 
қан соң Дионистің тойы кез келген жерде жасал- 
май, арнаулы театрда көрсетілетін болтан деп, грек 
театрының өркендеу тарихынан хабар береді. 
С-дің өзінен кейінгі қаламгерлерге жасаған ықпа- 
лының күшті болғанын атап көрсеткен.

Ғ. Еа'м.
«СОЦИАЛДЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ» БАСҚАРМА- 
СЫНА АШЫҚ ХАТ», жазушының мақаласы. 
Туңғыш рет 1935 ж. 29 мамырда «Социалды Казах
стан» газетінде жарияланды, сол нұсқа Ә-тің 20 
томдық шығармалар жинағына енгізілді (1985, 17- 
кітап, 27-28-беттер). Бұл ашық хаттың жазылуы- 
ның өзінше себебі бар. қазақ драма театрында 
әдебиет бөлімін басқарып жүрген жазушы 1935 ж. 
қаңтар-ақпан айларында іссапармен Мәскеу мен 
Ленинградка кеткен кезде, Ж. Шаниннің «Арка- 
лык» пьесасы кайта өңделіп, театрға койылады. 
Осы спектакль туралы Ғ. Мүсіреповтің «Аркалык- 
тың» жаңа койылуы туралы» деген макаласы «Со
циалды Қазакстанда» жарияланып, театр мен 
Ә-тің атына каткылдау сын-пікір айтылады. Мәс- 
кеуден келісімен, ұлы жазушы «Аркалык» жөніндегі 
Ғабит сыны» деген жауап макаласын үсынады, 
бірак макала жарияланбай калады (жазушы мұра- 
ғаты, 223-папка, 15-27-беттер). ОсыарадаТұрғам- 
байулы жағдайды пайдаланып, сол жылы «Ленин- 
шіл жас» газетінің 76-санына макала жазып, те- 
атрға, әсіресе Ә-ке «Аркалык» пьесасы ушін ауыр 
айып тағып, солакай, ұрда-жык сынға алған. 
Сөйтіп ұлы каламгер ашык хат жазуға мәжбүр 
болады. Себебі «Аркалык» пьесасының койылуы 
туралы Мұхаңның ешкандай катысы жок, сон- 
дыктан ол жазыксыз сынға ушыраған. Жұртшы- 
лыкка теріс пікір тудырмас үшгн, редакция бас- 
шыларының дұрыс түсінік беруін талап еткен. 
«Социалды Казахстан» газетінің бас редакторы 
Ғ. Мусірепов Мухаң тарапынан жазылған ресми 
ашык хаттың мән-мағынасын дұрыс ұғынып, бұл 
хатты газетте жариялаумен катар, өз тарапынан 
«Мұхтардың хаты туралы» деген түсінік хатын 
коса ұсынған. Ол Ә. туралы теріс ұғым тудырған 
Тұрғамбайұлының хатына арнайы токталып: «Те
атр мен Мұхтарға куйе жаккысы келіпті де, аузы- 
на не түссе, соны айтыпты... Мұхтарға, театрға 
күйе жағуға сол макала мұрындык болған болса, 
оны мұрындык кылғысы келгендерге карсы шы-
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ғатынымды менің жариялап коюым керек секідці» 
деп әділ ескерту жасаған.

Б. Майтанов, Н, Оспантегі. 
«СОЦИАЛИСТІК МӘДЕНИЕТТІҢ ШЫҢЫ» (« В е р 
ш и н а  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  к у льт у ры») ,  
жазушының макаласы, «Казахстанская правда» 
газетінде 1938 ж, 18 маусымда жарияланған. 
М. Горькийдің жарык дуниемен коштасканына 2 
жыл толуына байланысты жазылган. Ә. ез мака- 
ласыңца Горькийдің интернационаддык-социалис- 
Т ІК  мәдениетті дамытудағы еңбегінің маңызына 
токталған. Казак халкының Горькийді жаксы 
білетінін, республикада оны сүйіп окитынын сөз 
етеді. Казак окырмандарына оның әңгімелері мен 
романдары ғана емес, пьесалары да жаксы та- 
ныс. Тіпті кейбіреулері республика театрларының 
репертуарларына енгізілген. Жакын арада ГИТИС- 
ті бітірген казак тобы «Васса Железнованы» кой- 
мак. Интеллигенция арасында Горькийдің буржу- 
азиялык идеология, халык жаулары туралы пуб- 
лицистикалык еңбектері жаксы белгілі деп улы 
орыс суреткері жөнінде жылы лебізі мен ыстык 
ыкыласын білдірген. Одан әрі «совет ғылыми 
фольклористикасының негізін калаушыларының 
бірі» -  Горькийдің халык шығармашылығын да- 
мьп-уға коскан үлесін атап көрсетеді. Автор Горь- 
кийдің дәстүрінен біздің үлкенді-кішілі жазушы- 
лардың бәрі енеге алатынын сөз етеді, «М. Горь
кий -  адамзат жеткен әлемдік рухани мәдение- 
тінің шыңы» деп корытады макаласын.

Б. Мамыраев.
СОЦИАЛИСТІК РЕАЛИЗМ, әдеби ағым. Әлеу- 
меттік әділетсіздіктерге салғырт карамайтын, тең- 
сізд ік таксыретін тарткан ғарып-міскіндердің 
аянышты халін, олардың арманы мен үмітін Ә. 
жаны шыркырап ашып, коғам бойындағы айык- 
пас дертті көркем әдебиеттің өз тәсілімен таныта 
білді. Жазушының осы 20 ғасырдың 20-жылда- 
рында жараткан әңгімелері мен повестерінде 
(«Корғансыздың күнінен» бастап, «Жетім», «Жу- 
андык», «Ескілік көлеңкесінде», «Барымта» т. б.) 
бул жағдай анық көрінеді. Өкінішке карай, әдеби 
сын мен зерттеулерде бул тектес туындылардың 
мәні төмендетіліп көрсетілді, революциялык жа- 
рылыстарды бейнелемеген, дүние зұлымдыктары- 
на тікелей үкім шығармаған реалистік жаратын- 
дылар деп сипаттадды. Өмірдің кан тамыры соғып 
тұрған көркемдік жинактаулардың шын бағасын 
беруге социалистік реализмнің касаң кағидалары 
мұрша келтірмеді. Ондаған жыддар бойында бар- 
лык оку бағдарламалары мен окулыктарда, әде- 
биет тарихына арналған кітаптарда Ә-тің 1932 жы- 
лға дейінгі шығармалары кеңес әдебиеті рухында 
жазылмаған деп сипатталды.
Ә. әкімшілік-әміршілік жүйе идеологиясының та- 
лабына орай, кеңес шындығына арнап шығарма- 
лар да жазған. Бұған оның 30-жылдардағы бірта- 
лай әңгімелері мен пьесалары дәлел. Бұл шьғар- 
маларда да жазушының каламына тән әсем өрнек- 
тер нышаны байкалғанымен, көркемдік куаты жа- 
ғынан автордың 20-жылдардағы туындыларынан 
төмен. Осыған карамастан мектеп окулыктарын- 
да Ә-тің кеңестік такырыпка жазылған «Шаткалаң», 
«Буркітші» тәрізді әңгімелері енгізіліп отырды. 
Көркемдік дегенді «идеялылыктың» канжығасына 
байлап жіберетін заман талабы осындай болатын.
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Өзінің жан-жүрегімен қабылдамаған нәрсені дә- 
ріптеуге де, талдауға да жазушы қулқы соқпаған. 
Оның тарихи тақырыпқа, атап айтқанда, улы акыны- 
мыз Абай жөнінде роман жазуға бекінгені журек 
қалауына да, өмір тәжірибесіне де, эстетикалық 
муратына да лайык еді. «Қазіргі заман тақырыбы- 
на мойын бурмағаны ушін» өмір бойы сын сойы- 
лына ушыраса да, суреткер өзі танщап алған жол- 
дан таймаған. «Абай» романы букіл кеңес әдебие- 
тінің таңдаулы туындысы деп мойындалған (1949) 
шақта да, жадағай сыншылардың Ә-тІ ескішіл деп 
айыптаудан толас таппағаны, суреткердің атына 
небір сорақы сөздерді айтып келгені белгілі. Тіпті 
1959 ж. Ә. 4 кітаптан туратын «Абай жолы» роман- 
эпопеясы ушін Лениңдік сыйлық алып, кеңес жа- 
зушыларының алдыңғы сапына шыққанда да, со- 
лакай белсенді сыншылар Мухаңды қазіргі, зама- 
науи тақырыпқа бурылуға шақырумен болды. 1959 
ж. Қазақстан Жазушыларының курылтайында бір 
топ каламгерлердің Ә-тен осы заман шындығы- 
нан роман жазуды өтінген еді. Аяқталмай қалған 
«Өскен өркен» осыдан кейін дуниеге келген... 
Өзінің шығармашылық жолын әлемдік әдебиеттің 
реалистік дәстурімен бастаған, осы бағытта қалам 
кайратын анық таньгтқан Ә-ке төңкерісшіл әдебиет- 
тің принциптері әуел бастан жат болып көрінген. 
Ескі тәртіптің қирап, жаңа тузімнің калыптаспаған 
аралығында халықтың басынан кешірген орасан 
ауыртпалықтарын көрсетпей, ылғи дерлік байлар 
мен капиталистерді қаусатып жаткандарды бей- 
нелеу өмірдің сан қырын тасада қалдырғанмен 
бірдей еді. Ә. жазушы міндеті өмірдің ішкі иірімде- 
рін, адамдардың көңіл куйлерін, тартыстар мен 
кайшылықтарды, мінездер кереғарлығын тарата- 
тын классикалық әлем әдебиетін өзіне улгі етіп 
алған еді. Жазушының алғашқы әңгімесі «Қор- 
ғансыздың кунінде» казак кедейінің уй турмысы, 
панасыздар халі, куштілер зәбірі, мазлумдар ка- 
сіреті дуниежузілік әдебиеттің озык улгілері дең- 
гейінде берілген ғой. Солакай сыннан канша сок- 
кы көрсе де, Ә. өзі таңдап алған көркемдік дәстур 
жолынан ауыткымай, ағынға карсы жузгені оның 
еркінің куштілігін, нағыз табанды курескер мінезін 
көрсетсе керек. Ал заман әдебиетінің таскыны- 
мен аға бермей, өзіндік бетін, көзкарасын сактап 
калу ілуде ғана біреудің колынан келмек. Ә. -  
кеңестік болмыс жағдайында шыншыл шығарма 
жасаудың мумкіндігі шағын екенін ерте баста 
тусінген суреткер. Сондыктан ол көптеген калам- 
гер секілді «урымтал» такырыптарға әуестенбей, 
өзінің бағын тарихи және фольклорлык такырып- 
тардан іздеді. Уакыт оның таңдауы бірден-бір 
дурыс таңдау екенін көрсетті. Суреткердің «Еңлік 
-  Кебек», «Қарагөз», «Айман -  Шолпан», «Қара- 
кыпшак Қобыланды» сыңцы пьесалары казак те- 
атрларының туракты репертуары катарынан орын 
алды. Ескі өмір шыңдығына арнап шығарма жасау 
кезінде улкен шығармашылык проблема болта
ный, мундай пікір таласында өз кезкарасын жак- 
тап шығу білімдарлыкпен катар тегеурінділікті ке
рек еткенін умытуға болмайды. Бул арада жазу- 
шыларға таудай кедергі болған тағы бір «кисын» -  
революциядан бурынғы өмірде казак елін караң- 
ғылык каптаған, жарык сәуле туспеген, жаксылык- 
тың бәрі кеңес дәуірінде пайда болды деген жа- 
санды дуниетаным. Мундай жағдайда ертеде казак

елінде дана билер, айыр көмей шешендер, әділ 
казылар, ел камын жеген ерлер болған деп дәлел- 
деу аса киын міңдет еді. «Еңлік -  Кебек» пьесасы 
алғаш рет сахнаға койылғанда, Ә-ке ескілікті 
дәріптеді деген мін тағылуы кездейсок емес. Он- 
дай айыптаулар жазушының узак өмірінде толас 
таппады. Қазактың классикалык эпосы «Қобылан- 
ды батырдың» табиғатын аныктау керек деген дис
куссия 1953 жылға дейін созылғанын еске тусірсек, 
осы такырыпка пьесаны будан ертерек жазған 
Ә-ке оңай тимегенін тусіну киын емес. Ал ертедегі 
казак кауымының тарихын іске алғысыз етіп көрсе- 
ту улы орысшылдык шовинизмнің бурыннан келе 
жаткан дағдылы «әуені» болатын. Халкының адал 
перзенті, казак акыл-ойының ордасындай болған 
Абай елінде туып-өскен, улттык кундылыктарды 
ерте таныған, 20 ғасырдың бас кезінде казак 
тәуелсіздігінің туын көтерген улылармен пікірлес 
болған, едцің азаттығынан артык кымбат дуниеде 
жок деген уғымды пір туткан Ә. кеңестік тузімнің 
жыршысы емес, адамзаттык кундылыктарды 
кастерлеуші, насихаттаушы болу анағурлым ар
тык екенін білді.
Социалистік реализмнің сырт карағанда ғылыми 
дәйекті болып естілетін, іс жузінде орындалуы 
машакат ауыр талаптарының тағы бірі -  өмір кубы- 
лыстарын есу-езгеру, дамуы устінде, келешек 
муратын есепкеала отырып суреттеу міндеті. Құбы- 
лыстарды өсу-өзгеруі устінде бейнелеу тіршіліктің 
сан турлі керіністері ішінен коммунистік идеялар 
курескерін немесе осы максатты көздеген адам- 
дарды ғана екшеп көрсету талабы болып шыға- 
тын. Қазакстанда кеңес укіметі орнаған кезеңнің 
таксыретін жаксы білетін Ә. курескер большевик- 
тер бейнесін жасауға кұлшына коймады. Қазак 
жеріндегі 1921-22 және ЗО-жыдцардағы ашаршы- 
лык тусында халыкты аман сактап калуға шын жа- 
нашырлык көрсете алмаған большевиктік басшы- 
лыктың «наркын» ол ете айкын таныған еді. Бул 
жылдарда Ә. Қазакстан Орталык аткару комите- 
тініңжауапты саяси хатшысы еді. Ол өзіне берілген 
мансап билігін тугелдей халык муддесіне бағыш- 
тады. Қазак даласына біртіндеп жылжып келе жат
кан аштык каупі туралы казак кызметкерлерінің 
кеңесінде Ә-тің жасаған баяндамасы бойынша 
каулы алынған. Осы бір тарихи кужатта «Барлык 
тиісті мәліметтерді жинактап, ашаршылыкка ушы- 
раған кыр еліне керсетілетін көмектің мелшерін 
өсіру туралы калайда Орталыктың келісімін алу 
міндеті Меңдешев пен ^е зо в ке  жуктелсін» деген 
де сөйлем бар. Бул Ә-тің халык камы ушін жасал- 
ған осындай терең азаматтык әрекетке тікелей 
катыстылығын және оған тапсырылған міндеттің 
салмактылығын аңғартса керек. Үлы суреткердің 
социалистік реализм «калыбына» сыймай, әр ке- 
зеңнің саяси талаптарына икемделмей, өзіне де
ген киянат-ғайбаттарға төтеп беруінің тупкі сыры 
-  оның улт муддесі ушін кызмет етуді биік мурат 
санап, осы аңсарға жан-тәнімен берілгендігінде 
еді. Әрине, ез ултына еңбек сіңірмеймін деген ка- 
ламгер болмайды. БІрак болғысы келетіндік пен 
болуға тағдыр жараткандыктың арасында улкен 
айырма бар. Біз Ә-ті казак муратын жырлауға ту- 
ған жан деп білеміз. 20 ғасырдың бастапкы 
ширегінде казак акыл-ойының аспанында жаркы- 
рап туған жуддыздар ерте ағып тускенде, солар- 
дың кезіндей, сөзіндей болып Мухаңның кеңес 
дәуіріңде аман-есен өмір кешуі -  тағдырдың казак 
халкына берген сыйы. Егер Ә. замана сыншыла-



ры талап еткендей, актуалды тақырыптың жыр- 
шысы болып өтсе, әдебиетіміз орны толмас ол- 
қылыққа душар болар еді. Халқының бойынан 
қасиет тапқан, оның сәулетті келешегіне сеніммен 
қараған, сүйегіне имандылық ана сүтімен, ата дәс- 
түрімен дарьған, дуние білімдеріне жастай қанық- 
қан, ұлт үшін басын бәйгеге тіккен асыл азамат- 
суреткер «Абай жолы» сыңды сомсурет, ғасырлар- 
да өшпейтін ескерткіш қалдырып кетті. Оның та- 
маша драмалары, көркемдікке, ойшылдыққа бө- 
ленген очерктері, ауыз әдебиетінің асылын аршы- 
ған зерттеулері, аса жетік аудармалары бәрі де 
халқымыздың көркемдік мүлкі болып қалды. 
Қазақ кеңес әдебиетінің ең таңдаулы шьғармасы 
«Абай жолы» романынан жатпай-турмай мін іздву- 
шіліктің небір сорақы мысалдары болған. Кез кел- 
ген шығарманың жаны мен ажары болып табыла- 
тынтартысқа мүлдедерлікорын қалмағанеді. Тіпті 
солақай теорияшылар «тартыссыздық теориясы» 
дегенді де ойлап тапты. Оларды кеңес елінде тар- 
тыс туғызарлық қайшылық жоқ, елдің бәрі бір 
адамдай коммунизм идеялары үшін алға басып 
барады, ендеше мұндай ортадан қайшылық, тар- 
тыс іздеу өмір шындығын бұрмалаушылық деп 
есептеді, кімде кім тіршілік талқысында қағажу 
көрген шерменде жанды кейіпкер етіп алса, ол 
кеңес болмысына жабылған жала болып көрінді. 
Ең өкініштісі қазақ халқының бастан кешкен ауыр 
трагедияларының көркем әдебиетте көрінбей қалу- 
ында еді. Жас қауымды ұлттық санадан журдай 
етіп тәрбиелеу, қайдағы бір бұлдыр «коммунизм 
идеясы үшін» қандай құрбандық жасаса да ақта- 
лады деген зұлым саясатты уздіксіз үгіттеу, елдің 
өзіне тән дәстүрлерін залалды деп көрсету, қазақ 
табиғатына жат әдеттерді жүйелі түрде сіңіру, мек- 
тептерде тек орыс мемлекетінің тарихын оқыту, 
Ресей болмаса қазақтың күні қараң еді деген зы- 
миян пікірді үстемелетіп ендіру, үлт мүддесін айт- 
қандарды ел бірлігіне іріткі салушылар деп айып- 
тау, ел тарихындағы ең асыл, өшпес қүндылық- 
тардың бағасын әдейі төмендетіп көрсету, қазақ 
тілінің өрісін барған сайын тарылту, ислам дінін 
түбірімен жою, түрік халықтарының өзара туыс- 
тығын умьп'тыру мұның бәрі әдебиетте айтылмай- 
тын жабық тақырыптар еді. Осылайша ондаған 
жылдар бойында қазақ халқының мәңгүрттенуіне 
жол ашылып, елінің тарихын, салт-санасын, әдет- 
ғүрпын, тілін, дінін білмейтін жаңа буынды қалып- 
тастыру ісі жоспарлы түрде жүргізілді. Бұл жағ- 
дайды елінің шын перзенті Ә. басқа әріптестерінен 
терең түсінгені кәміл. Кейбір шалағай белсенділер 
халықтың тарихын оқытпау, қазақ мектептерінің 
санын азайту коммунизмге жетудің нышаны деп 
лепірсе, енді біреулер аралас некенің өсуі бізді 
мүратқа тезірек жеткізеді деп өрекпіді, өз ана тілін 
білмегенге қысылмайтыңдар, отбасында тек орыс 
тілінде сейлесу прогрестің бірден-бір белгісі 
деушілер пайда болды. Үлы суреткер, мойымас 
рухтың адамы Ә-тің жан-жүрегіне мұндай жойқ- 
ын жолсыздық қаншалық ауыр эсер еткенін түсіну 
қиын емес. Осының бәрін көре отырып, жазушы 
бұл сұмдықтың жолын бөгеу мүмкін еместігін 
сезді. Сондықтан барлық таланты мен қайратын 
өлмес шығармалар жазуға, елдің елдік белгісін 
хатқа түсіруге, ғылым жүгін көтеріп әкететін ма- 
мандар даярлауға жұмсады. Ол өз басындағы 
кептеген халдердің өткен ғасырда жасаған Абай 
жағдайына ұксас екенін де көрді, үлы ақын Абай 
секідді Мүхтар да «мыңмен жалғыз алысты». Өзінің
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шығармаларында жалғыз жол, адал жол халқына 
қызмет ету екенін көрсетті. Халықтың дәстүріндегі 
бары мен нәрін жоқ қылуға үмтылған әкімшілдік, 
әміршілдік жүйеге өз еңбектерімен қарсы әрекет 
етпекке бекіңді. Ә-тің тарихи, фольклорлық тақы- 
рыпқа жазылған шығармалары мен зерттеулері -  
толығымен тоталитарлық жүйенің үлт негізін 
құртуға бағытталған істеріне берілген жауап.

Р. Бердібай.
«СОЦИАЛИСТІК УЛТТАР ӘДЕБИЕТІНІҢ ДАМУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» ( « О с о б е н н о с т и  р а з в и 
т и я  л и т е р а т у р  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  
н а ц и й » ) ,  жазушының IVI. Фетисовпен бірігіп 
жазған мақаласы. Алғаш рет 1959 ж. «Коммунист» 
журналының 12-нөмірінде жарияланып, одан соң 
ҚазКСР Ғылым академиясы шығарған «Қазақ ке- 
ңес әдебиетінің мәселелері» деп аталатын орыс 
тіліндегі жинақтың 2-томында жарық көрді (1960,
3-19-беттер), кейін Ә-тің 20 томдық шығармалар 
жинағының 19-кітабына енгізілді (1985, 222-241- 
беттер). Авторлар мақалада кеп ұлтты кеңес 
әдебиетінің даму жолдарын баяндауды мақсат 
еткен. Әдебиет пен енердің қоғам өміріндегі орны 
олардың өз халқының тарихи дамуында прогрес- 
шіл дәстүрлерді толық әрі көркемдік тұрғыда 
бейнелеуімен айқындалмақ екенін айта отырып, 
зерттеушілер төл әдебиеттің өркендеу-өсу бары- 
сын заман ағымына сәйкес қарастырған. Өйткені, 
олардың пікірінше, қайта жаңғырған халықтар тек 
социалистік қоғамда ғана зор шығармашылық 
мумкіндік алып социалистік реализм туындыла- 
рында жаңа адамның тууы мен қалыптасуының 
күрделі процестері, социализм мен коммунизм 
қүрушылардың ой-арманы көрініс табады. Бүл -  
кеңес заманындағы мызғымас шындық. Өйткені 
өмірді социалистік жолмен жаңғырту жолындағы 
мұраттар, әлеуметтік мақсаттар, талап-талпыныс- 
тар, қоғамымыздағы коммунистік мораль норма- 
лары халық бүқарасы үшін де, өнер шеберлері үшін 
де бірдей. Авторлар әдебиеттің таптық, халықтық 
бағытына тоқталып, буржуазиялық декадансты, 
ревизионистерді, әдебиеттегі үлтшылдықты сынға 
алған, Әдебиет пен енердеұлттық дәстүрлерді иге- 
руге баса назар аударған. Үлттық поэзияның 
езіндік ерекшеліктері, үйқас түрлері, олардың 
бірін-бірі байытуы туралы терең ғылыми пікірлер 
айтқан. Үлттық дәстүрлер эстафета сияқты ғасыр- 
дан-ғасырға ауысып, үлттық әдебиеттерді байы- 
тады, уақыт озған сайын олардың кейбірі жойы- 
лады. Кеңес заманында олардың орнын жаңа 
дәстурлер басады. Болашақта біртұтас, дүниежү- 
зілік мәдениет пен әдебиетке жету үшін үмтылу 
қажет, бұл үшін әлем халықтары өздерінің үлттық 
мәдениеттерін жан-жақты дамытуға тиіс деген 
байлам айтады авторлар.

Р. Бөрдібай, Н. Ерсарыупы. 
«СОЦИАЛИСТІК ҮЛТТАРДЫҢ ДОСТЫҚ СЕМЬЯ- 
СЫНДА» («В д р у ж н о й  с е м ь е  с о ц и а 
л и с т и ч е с к и х  н а ц и й » ) ,  жазушының 
мақаласы. 1951 ж. 1 ақпанда «Казахстанская прав
да» газетінде шыққан. Газеттің 3-беті Қырғыз КСР- 
нің 25 жылдығына арналған. Осы бетте Қырғыз 
КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының төрағасы 
Т. Құлатовтың мақаласы мен X. Ерғалиевтің өлеңі, 
тойға қатысты шағын хабарлар берілген. Макала 
Ә-тің ыстық ықыласты кұттықтау сөздерімен бас-
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талады. Әрі қарай: «Тарихи тағдыры ортақ, бір- 
бірімен көрші, тілі туыс, шаруашылық түрмыс-сал- 
ты жақын қырғыз бен қазақ халықтарының өмір- 
тіршілігі буржуазиялық тарихшыларды теріс пікірге 
итермелеп, бул екі халық бір ұлт деген мүдце зи- 
янды, бурые қорытынды шығаруға мәжбур етті» 
деп, қазақ, қырғыз халықтары тарихындағы бір 
шындықты көрсеткен жолдар бар. Екі халықтың 
уқсас жерлері көп болғанмен, этнос ретінде тілі, 
тарихы, мәдениеті, жері бөлек халық екендіктерін 
талдаған. Әдеттегі қалыппен екі халыққа Қазан 
төңкерісі әкелген жаңалықтарды да айтып өткен. 
Екі халықтың төл перзентімін деп санаған Жам- 
был тулғасын айта отырып, халықтар арасындағы 
рухани туыстық мәселесіне тоқталады. Қырғыз- 
қазақ әдеби байланыстары нақты іиысалдармен 
дәлелденген. Қырғыз халқының өнері, мәдениеті, 
ғылыми қысқа-қысқа фактілермен көрсетілген.

Р. Әбдігүлов.
«СӨЗ АЛҒАН -  ТАУ САҒЫЗ БЕН КӨК САҒЫЗ»,
жазушының 1933 ж. жазған очеркі. Сол жылы ол 
Тулкібас және Жуалы аудардарына сапар шегіп, 
аудан өмірімен етене танысады, еңбек адамдары- 
мен тікелей жузбе-жүз кездесіп, сырласу, әңгіме- 
лесу арқылы, көрген-білгендері негізінде бірнеше 
очерктер туғызған. Осы сапарда жазылған очерк- 
тер оқиғасы бір-бірімен жалғасып, өрбіп отырады, 
бірінде басталған әңгіме екіншісінде дамып, ты- 
ғыз байланыста ұштасатындай эсер қалдырады. 
Бұдан бурынырақ жарық көрген «Көктемнен бері» 
очеркінде арагід ік аталатын «промхоздың» іс 
тәжірибесі осы шьгармада кеңінен ашылады. Кау
чук шығару ушін шикізат ретінде пайдаланылатын 
тау сағыз бен көк сағызды өсірудің технологиясы 
жайлы сөз болады. Соңдықтан очерхтің тақырыбы 
-  тың. Жазылмай жүрген жайттарды қалың оқыр- 
манға таныстырып, тың тақырыпқа қалам тербеу -  
Әуезов-очеркистен уйренерлік қасиет. Очерк ны- 
саны -  екі жыл сайын өнім беретін көк сағызды 
өсірудің тиімді тәжірибесін бүкіл Одақ көлеміне 
таратқан өнеркәсіп шаруашылығы. Көк сағыз, 
ғалымдар жорамалы бойынша, 3 -5  жылда өнім 
беруі керек еді. Ал осы бірғана фактіні сөйлетудегі, 
оқырманға тусіндірудегі жазушы шеберлігін мына 
түста байқаймыз: «...әлде калай толғағын «келер, 
келер жылдар» дегізіп жүрген көк сағыз жаз орта- 
сында, ай куніне маң етіп, тайы қулындап, тоқтысы 
қоздаған промхоз». Сөйтіп автор шаруашылық 
жетістігін көркем тілмен көрікті айшықтап берген, 
Бул очерктің түпнускдсы жазушы мурағатында сақ- 
талмаған. Шьгарма 1933 ж. 30 қарашада «Социал- 
ды Қазақстаңда» жарияланған. Кейін жазушының 
20 томдық шығармалар жинағының 8-кітабына сол 
газеттегі нусқасы бойынша енгізілді.

Б. Жакып.

«СӨЗ БАСЫ», жазушының мақаласы. Ә-тің 1951 
ж. Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспа- 
сынан шыққан казак тіліндегі «Қырғыз жырлары» 
жинағына (антология) жазған алғы сөзі. Алғы сөз 
дәстурлі түрде Ленин, Сталин саясаты аркылы 
еркендеген шеткері улттардың бакытты тағдыры 
жайында кыска кіріспеден басталып, әрі карай 
Т. Сатылғанов, Т. Молда сиякты халык акындары 
жайында кыскаша мәліметтер берген. Қырғыз 
кеңес әдебиетінің өкілдері ретінде А. Токамбаев, 
Ж. Бекенбаее, Қ. Маликов, Т. Үметалиевтерді ата-

ған. Республикадағы баска улт екілдерінен дунген 
акыны Я. Шивазаны атаған. Қырғыз халкының 
ауыз әдебиеті жайында жоғары баға берген. Ток- 
тағул, А. Үсенбаев, А. Османовтардың шығарма- 
шылығы туралы кыскаша айткан. Жинак поэзияға 
арналғанмен, «Сез басында» кырғыз прозасының 
тарихына шолу жасалып, Қ. Баялинов, Т. Сьщык- 
беков, Қ. Жанташевтың негізгі шығармалары атал- 
ған. Жинак Қырғыз КСР-нің 25 жылдык мерекесіне 
арналып шығарылған.

Ч. Жумагүлов.

«СӨЗ -  КІТАП ДОСТЫҢ ЖӨНІНДЕ», жазушы- 
ның публицистикалык макаласы. 1955 ж. жазылғ- 
ан. Сол жылы 14 каңтарда «Қазак әдебиеті» 
газетінде жарияланды, кейін Ә-тің 20 томдык шы- 
ғармалар жинағының 19-кітабына сол күйінде 
езгеріссіз енгізілді (1985, 345-349-беттер). Автор 
макалада республикадағы кітап саудасы, казак 
тілінде кітагттар шығару мен тарату туралы ой тол- 
ғайды, ез пайымдаулары мен усыныстарын ор- 
таға салады. Жазушының пікірі бойынша, адам 
өмірінде кітаптың маңызы аса зор; кітап аркылы 
біз адамзат мәдениетімен танысамыз, сөйтіп ол 
біздің егіз-серік досымызға айналады. Бурын ха- 
лыктың мәдениеті сабының санына, турғын үй 
маңының тазалығына карай байкалса, казір 
еңбекшінің мәдени дәрежесі уйіндегі кітагттың са
нына, сапасына карай белгіленеді деп, Ә. өзінің 
ағартушылык, устаздык көзкарасын танытады. 
Жазушы осындай білім казынасының аз таралым- 
мен шығарылғанына, алыс елді мекендерге жет- 
пей жататынына кынжылады. «Әрбір уйде кітап- 
хана жасау үшін күресуіміз шарт» деп усыныс ай- 
тады. Журтшылыкка эстетикалык тәрбие беретін 
керкем әдебиет шьғармаларының, санитария мен 
гигиенаға үйрететін кітаптардың молырак шыға- 
рылуына ден кояды. Үлы суреткер: «Кітагттар казак 
окушысына кажет емес деуге кімнің аузы бара- 
ды. Кітагтты тарата білу кажет. Қазағы аз калада, 
облыс орталығында тозаң басып жаткан кітаптар- 
ды ез окушысына алып бару шарт. Халыкты идея- 
лык жағынан тәрбиелеу мәселесіне келгенде, усак 
есеп-кисаптың шеңберінен шыға алмайтын адам- 
дардың ыркына еруге жарамас» деп, кекейтесті, 
проблемалык мәселелерді кетереді, кітап тарату 
ісін мейлінше терең ойланып, парасатты турғыда 
шешуді талап етеді.

Р. Бердібай, Н. Акбай. 
СӨЗДІК ҚОР, т і л д і ң  н е г і з г і  с ө з д і к  ко-  
р ы, тілдіңсездік курамыныңтуракты белігі. Сөздік 
курамға Караганда, сан мөлшері, көлемі шағын, 
өйткені оған кез келген сез кіре бермейді. Қоғам, 
адам өміріндегі ең кажетті уғымдарды білдіретін 
жалпы халыктык сөздер ғана кіреді. Ә-тің сездік 
коры ете бай. Тек «Абай жолы» эпопеясында 18 
мыңдай сез кодданған. Ал Шекспир небәрі 18 мың, 
Пушкин 22 мың сөз пайдаланған. Ә. «Тіл және өде- 
биет мәселесі» атты макаласында: «Бугінгі біздің 
жазушыларымыздан байкалатын бір үлкен олак- 
тык -  кеп жазушылардың сездігі шағын, тілі ке- 
дей. Бірталай акындарымыздың көптен жазып 
журген еңбектеріндегі сөздік корға келсек, жиы- 
ны 5-6 мың сөзден аса коймайтын мүлкі ғана бар 
ма дейсің. Бул кемшіліктен жас жазушылар ғана 
емес, егде жазушыларымыздың да cay емесін айту 
керек» дей келіп, біркатар калам кайраткерлерін 
сынап өткен. «Көп ізденіп, ғылым, техника сөздік- 
терін және бугінгі Қазакстанның бар елкесіндеп 
халыктың тіл байлыктарын мол пайдалану мә-



селелерін үнемі шартты талап етіп, сынап отыру 
керек» деген пікірі әлі өз маңызын жоғажқан жоқ.

Ә. Қайдар.
«СӨЗ ҚҮДІРЕТІ», зерттеу еңбек. Авторы -  Р, Сыз- 
дықова. 1997 ж. «Санат» баспасы шығарған. Ав
тор қазақ көркем сөзінің прозалық қуатын 
зерттеуіне арқау етіп алған. Кітап: «Жазушы тілі 
және оның көркемдік әлемі» және «Функционал- 
дық стильдер. Көркем әдебиет стилі» атты екі 
бөлімге бөлінген. Алғашқы бөлімнің бір тарауын 
Ә. шығармаларының тіліне арнап, оны «Мұхтар 
Әуезов -  көркем сөздің пірі» деп атаған. Өйткені 
«дуниежузілік әдебиеттің қатарында тұрып, өзге- 
лермен терезесін теңестірген қазақ көркем проза- 
сы тілінің диахрондық-синхрондық даму өрісін, 
яғни бастауы мен бугінгі барысын сөз етер бол- 
сақ, Бейімбет Майлин, Мухтар Әуезов, Жусіпбек 
Аймауытовтардың қалам тартыстарына соқпай өту 
мумкін емес» дей келіп, автор ұлы жазушы шы- 
ғармаларының тіл көркемдігін оның «сөз таңдау», 
«сөз қолдану», «сөз әрлеу» әдістері арқылы сөз 
еткен. Кітаптың көлемі 11,76 баспа табақ. Таралы- 
мы 1000 дана. Еңбек студекттер мен мұғалімдерге, 
студенттерге оқу құралы ретінде ұсынылған, 
сондай-ақ сөз қадірін білетін оқырмандарға ар— 
налған.

Ә. Қайдар.
«СӨЗ МӘЙЕГІ», зерттеу еңбек. Авторы -  Ғ. Жан- 
дыбаев. 1998 ж. «Жеті жарғы» баспасы шығарған. 
Онда Ә-тің шығармаларындағы мақал-мәтелдер 
мен тұрақты сөз тіркестеріне тусінік берілген. «М. 
Әуезов мақал-мәтелдері көбіне-көп диалогта 
кейіпкерлердің аузынан айтылады және де қатаң 
турде тырнақшаның ішінде «қамалмай», ауызекі 
еркін қолданыстағы қалыппен көрініс табады. Ә- 
тің сөз орамдарын оқығанда, бейне бір әуезді 
бақты аралағандай әсерде боласыз. Оның әрбір 
жолы, әр сөйлемі өзінше бір нақыл десе болған- 
дай. Орынсыз тіл безеу емес, құр тақпақтау емес, 
сулу ойдың тунық Судан көргендей айнымас 
суреті» деп, жазушының тіл шеберлігіне ой жугірт- 
кен. Осыған орай, Ә. қолданған мақал-мәтелдер 
мен сөз тіркестерін бір бөлімге, сөз өрнектері мен 
белгілі бір тіркестерді екінші бөлімге топтасты- 
рып, әрқайсысының мән-мағынасын мысалдар 
арқылы тәптіптеп тусіндірген. Кітаптың көлемі 9,3 
баспа табақ, таралымы 1000 дана. 
«СӨНІП-ЖАНУ», жазушының әңгімесі. Алғаш рет 
«Шолпан» журналында «Заман еркесі» деген тақы- 
рыппен жарияланды (1923, № 6-8). Кейін Ә-тің 
«Қараш-Қараш» (1936, 1960), 12 томдық (1967, 
1-кітап), 20 томдық (1979, 1-кітап) шығармалар жи- 
нақтарына енді. Әңгіменің алғашқы нусқасы да, 
кейінгі нусқалары да бірыңғай сөздермен баста- 
лып, аяқталады. Журналда басылған нусқасында 
шығарманың аяғы бар деп, «роман» деген айдар 
такса да, көлемді етіп жазбақ болтан әуелгі тала- 
бын орындамаған, бұрынғы улгіні қалдыруды 
мақұл көрген. Шығарма кейінгі басылуларында 
біршама редакциялық өзгерістерге ушыраған. Ә. 
Сыздық пен оның жолдасы Сулейменді әдейі 
«оқыған» дейді де, оқығандығының кері әсерін 
көрсетеді. Екеуі де әр нәрсенің ішкі сырына 
уңілмей, сыртқы сымбатын ғана көреді. Сулей- 
мен Жәмиланы: «Қыздың пішіні сұлу болмаса, 
суйкімді жақсы тусі бар» деп сынайды да, қыз- 
дың мінезі мен сырына назар аудармайды. Ал ау- 
ыдда өскен, «оқымаған» Есімжанның сөзі бұларға 
Караганда әлдекайда есті. «Көп ойлану керек.
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Окыған жігітке катын тастағыш деген елдің жала- 
сы бар. Өз басың бірді жас кунімде айттырдың- 
дар деп, тусін көрместен жіберіп отырсың. Сен де 
сол жаладан аман емессің. Қалай болса да, кісіге 
көңілін бір жерге байлайтын канағат керек, Сонан 
соң тәуекел деп, бір жерге бекінесің» дейді уйле- 
ну туралы. Бұдан «окымаған» жігіттің сөзі «окыған» 
жігіттің сөзінен каншалықты маңызды екенін аң- 
ғарамыз. Олардың өмір суру әдісі, ой-өрісі бас- 
каша. Бул жағдай уйленгеннен кейін Сыздык пен 
Жәмиланың карым-катынасына кеп эсер етеді. Өз 
камын ғана ойлайтын өзімшілдік касиеттің салда- 
рынан, Сыздыктың сезімі лауламай быксып, тез 
сөніп калады. Жәмила иманды ата-ананың тәрбие- 
сін керген, ішкі дуниесі бай, ез бағасын жаксы 
біледі. Сыздык оны кінәлағанда, ештеңе айтпай- 
ды, сөйтіп куйеуінің «тәрбиесі» іске аспай, келін- 
шегін өзінен алыстата береді. Жәмила «Сыздык- 
тың ылғи кінәлап сөйлейтін, таусылмас сында- 
рын ундемей тыңдайды да, аяксыз тастап журе 
береді». Акырында әуелі унаған Жәмила баска- 
ша көрініп, кейін мулдем кеңілі калады. Сыздык 
ауылдағының бәрінен жалығып, калаға келеді, 
енді кала өмірін кызыктайды, алдыңғы катарлы 
жастармен араласады. 17 жылғы теңкерістің 
мәнісіне бара алмай, карбаласта калады. Бул -  
Сыздыктың табиғаты, себебі улкен өзгерістерде, 
істің мәніне баруға шамасы жетпейді. Бірак ол 
жаңа кызык табады. Куйеуі өлген Лисовская де
ген орыс әйеліне елігеді. Алайда кім білсін бұл 
кызығының каншаға созыларын?! Сейтіп ұлы 
жазушы әңгімеде адамның жетілу барысында зор 
маңызы бар тіршіліктің сыры мен сымбатын айы- 
ра білуді, оны өмірде орынды колдана білуді 
көрсеткен,

Д. Омаров.
СПЕНСЕР Герберт (1820-1903), ағылшын әлеумет- 
танушысы, психолог, философиядағы позитивизм 
теориясының негізін салушылардың бірі. Ол адам 
дуниедегі кұбылыстарды танып, ажыратканымен, 
оның мәнін тусінуге дәрменсіз. Ал жалпы ғалам- 
ның сырын Қудайдан баска адам тусіндіріп беру- 
ге кабілетсіз деген тужырымды усынды. Соның 
негізінде ғылымда «Спенсердің даму тужырымы 
және коғамның органикалык теориясы» деген ба- 
ғыт пайда болды. Ол революция -  котам тәніндегі 
індет деп бағалады. Абай Спенсердің 1866-1869 ж. 
Санкт-Петербургте шыккан 7 томдык шығармалар 
жинағымен таныс болтан. Ә. Абайдың философия- 
лык кезкарастарының дамуы мен тупкі негізін тал- 
дай келіп, Абайдың адамгершілік жөніндегі шы- 
тармаларыңца Спенсердің әсері жок деуге болмай- 
ды (20 томдык шытармалар жинаты, 1985, 18-том, 
136-бет) және оның Спенсердің мораль филосо- 
фиясымен туыстас екені кумәнсіз (сонда, 1984, 
15-том, 141-бет) деп абайтану саласындаты бар- 
лык еңбектеріңде пікір біддіріп отырады.

ғ. Еам.
СПИНОЗА Бенедикт (1632-1677), нидерланд фило
софы. Туйсік пен акылдың нактылыты -  жотары 
парасатка жетелейді деп пайымдады. Оның бұл 
пікірі Абайдың «Қара сөзінен» анык нышан береді. 
Баланың танымы -  «білсем, көрсем» демек, дәмін 
татпак, ол -  табити туйсік, ал дуниенің сырын бі- 
луге, кұпиясын тусінуге, «хакімдік» дәрежегеумты- 
лу -  толык адамның ойына тән касиет деген бай-
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ламдарында С-ның «Парасат» туралы ұғымының 
жаңғырығы жатыр. Ә. «Абайдың діні -  ақылдың 
діні» дегенде, С-ның осы Парасат іліміне жүгінеді 
және Абай батыс философиясымен де шүғылда- 
нып, Спиноза мен Спенсерді оқыған деп сілтеме 
жасайды (20 томдық шығармалар жинағы, 1985, 
18-том, 53-бет). Сонымен қатар абайтану сала- 
сындағы мақалалары мен зерттеулерінің бәрінде 
біресе Кәкітайға, біресе Көкбайға, біресе Кеннан- 
ға суйене отырып, С-ның атын үнемі қайталап ай- 
тып отырады.

Ғ. £ом.

«СССР ХАЛЫҚТАРЫ ӘДЕБИЕТТЕРІН АУДАРУ»
( « Х у д о ж е с т в е н н ы е  п е р е в о д ы  л и т е 
р а т у р  н а р о д о в  С С С Р » ) ,  жазушының 
мақаласы. Алғаш рет 1954 ж. «Литературная газе- 
таның» 23 желтоқсандағы санында, кейінірек 
«Дружба народов» журналында (1955, №2) жене 
«Вопросы художественного перевода» жинағын- 
да (М., 1955), «Второй Всесоюзный съезд советс
ких писателей» деген кітапта (1956) жарияланды, 
Бул макала кенес жазушыларының бүкілодақтық
2-съезіне баяндама ретінде дайындаған (1954). 
Баяндама мәтінін әзірлеуге П. Антокольский мен 
М. Рольский катысқан. Авторлар ұлттық әдебиетті 
дамыту мен халықтар достығын нығайтудағы 
көркем аударманың атқаратын рөліне тоқталған, 
Баяндама-макалада сонымен бірге жазушылар- 
дың 1-бүкілодактық съезі (1934) мен 2-съезінің 
аралығындағы аударма ісінің дамуы туралы есеп 
келтірілген. Онда улттық әдебиетті дамытудағы 
орыс аудармасының рөлі айрықша атап өтілген. 
Аударманың теориясы мен практикасы туралы па
кты мәселелер сөз болып, кейбір теоретиктердің 
аударма жайлы пікірлерінің артыкшылығы мен 
кемшілігі баса керсетілді. Баяндама авторлары- 
ның пікірі бойынша, аударма теориясындағы не- 
гізгі кемшілік -  аударма жасаудағы улттык үлгінің 
жан-жакты жетілмегеңдігіңде болып отыр. Автор
лар аударма мәселесі тек лингвистиканың ғана 
емес, әдебиеттанудын да нысаны екеніне баса 
назар аударған. Көркем әдебиетті аудару эстети- 
касын сактау барлык теорияның өзекті мәселесі 
болып саналады делінген баяндамада. Авторлар 
өздеріне мынадай сүрактар кояды: баска тілде 
сәйкестендіре аудару мүмкін бе? Олар батыстың 
поэзия аударылмайды деп, поэтикалык аударма 
жасауға мүлде карсы болып, оны жолма-жол ау- 
дармамен алмастырғанын мысал етеді. Осы ойла- 
рын өрістете отырып, авторлар швед синологы 
Карлгриннің «кытай мәтінін түсіну үшін, кытай ру- 
хын тусіне білу керек» деген пікіріне сүйенеді. Екін- 
ші талап: Өзінің ана тілін де жаксы біліп, аударма 
кезінде ана тіліңнің таза болуы және оны байыта 
түсу ушін күресу кажет. Осыған байланысты Вер- 
гилидің «Өнегесін» аударған кезде В. Брюсовтың 
тек латын поэтикасында колдануға мүмкін латын 
синтаксисін орыс тілімен, орыс өлеңімен орында- 
мак болғаңдығын мысал етеді. Не болмаса, ағыл- 
шын тілі мен ағылшын синтаксисінің кыскалығын 
есептей отырып, кейбір аудармашылардың Шек
спир шығармаларындағы мазмүн мен образ 
жүйесін біріктіріп жібергенін айтады. Сонымен 
бірге аудармашының шығармасы аударылатын 
үлттың тілін ғана емес, оның үлттык ерекшелігі мен 
дәстүрлерін білуі де аса кажетті. Сол кезде ғана

аудармашы, әдеби процесті жасаушы, оның бел- 
сенді мүшесі болып шығады. Аудармашы маман- 
дар дайындау М, Горький атындағы Әдебиет ин- 
ститутындағы керкем аударма факультет! мен ка- 
федрасының басты мәселесіне айналды. Үшінші 
талап: көркем шығарманың аудармасы түпнүска- 
дай болып шығуы керек деп корытады ой-пікір- 
лерін авторлар.

5. Мамьраев.

«СССР ХАЛЫҚТАРЫ ӘДЕБИЕТТЕРІНІҢ ӨР- 
КЕНДЕУІ», жазушының макаласы. Еңбек 1957 ж. 
«Қазак совет әдебиеті тарихының очерктерінде», 
1962 ж. «Уакьп және әдебиет» атты кітапта басыл- 
ды. Ә-тің 17 және 20 томдык шығармаларына ен- 
ген. Макалада Орта Азия, Кавказ, Украина, Бело
руссия, Балтык бойы елдерінің әдебиеті туралы 
ойлары мен талдаулары берілген. «Кеп ултты мем- 
лекетіміздегі мол әдебиеттік процестердің заң- 
дылык бітім-бағдарын» таныту үшін әдебиеттерді 
түтас зерттеу, әрбір үлт көлеміңцегі әр алуан та- 
рихтык жағдайларды керсету, ортак заңдылык- 
тарды ашу кажеттігін методологиялык бағдар ре- 
тіңде үсына келіп, Ә. осы максатты жузеге асыру 
кажеттілігіне токталады. Ол әрбір халыктың әде- 
биетіндегі үлттык түрлері сол халыктың тарихи 
даму ерекшелігімен бірлікте карау керектігін, оны 
орыс әдебиетіндегі реализммен жалғастыра тек- 
серу шарт деп карайды, бүл жүмысты әдебиет- 
тердің өзара жакындасу мәселесімен кабыстыра 
зерттеу, орыс, украин, белорус әдебиеттерін бір 
топта, Балтык жағалауы халыктары: литван, ла
тыш, эстон әдебиеттерін екінші топта, Кавказдағы 
грузин, армян, әзірбайжан әдебиеттерін ушінші 
шоғырда, казак, кыр>ғыз, өзбек, түрікмен, тәжік 
әдебиеттерін төртінші сала етіп оку, үйрену кажет- 
тігін ескертуі, ал мүндай оку жуйесі СССР-дың 
жалпы тарихына аралас келуі керек деп біледі. Ә. 
орыстың классикалык әдебиетінің үлы түлғалары 
Пушкин, Лермонтов, Белинский, Герцен, Черны
шевский, Чехов, социалистік төңкерісшіл әдебиет- 
тің негізін салушы А. Горькийдің шығармашылык 
тәжірибесінен үлт әдебиеттерінің өкілдері тағлым 
алып келгенін, өздерінің рухани казынасын байы- 
тканы ойларының күрделі желісі етіп сөйлейді. 
Әзірбайжаннан М. Ф. Ахундов, Сабыр мен Ма- 
медкулизаде, Грузиядан Чавчавадзе, Армениядан 
Абовян, Налбандян, Қазакстаннан Абай, Осетия- 
дан Коста Хетагуров, Татарстаннан Абдолла То
кай есімдерін атағанда олардың шығармашылык 
бағытындағы ортак мүраттарды алдымен аңғар- 
тады. Кеңес дәуіріндегі коғамдык күрылыс жағ- 
дайында өмір кешкен казак Жамбыл, лезгин Сү- 
леймен Стальский, кырғыз Токтағүл, түрікмен Ата 
Салык, езбек Ислам шаир, каракалпак Садык шаир 
шығармаларының такырыбы мен көркемдік 
тәсілдеріңдегі үңдестіктерге көңіл аударады. Осы- 
лайша үлт акын, жазушыларының әр кезеңдегі 
өкіддерінің еңбектеріндегі бағыттастыктарды ата- 
ды. Бүл -  КСРО халыктары әдебиеті туралы казак 
зерттеушісі тарапынан жазылған түңғыш еңбек.

Р.Бердібвй.
«СТАЛИНГЕ ХАТ», жазушының хаты, 40-жыгщар- 
дың соңында Ә-ті куғындаудың екінші дурбелеңі 
басталғанда, С. Бәйішев «Профессор М. Өуезов 
өткендегі кателерінің шырмауыңда» деп аталатын 
макала жариялап («Социалистік Қазакстан», 1947, 
14 наурыз), үлы жазушыға жазыксыз жала жап- 
кан. Сол жылдың бас кезінде Казахстан Компар- 
тиясының Орталык Комитет! каулы кабыдцап, онда



ҚазКСР Ғылым академиясы Тіл және әдебиет ин- 
ститутының жумысын сынаған еді. Бәйішев урым- 
тал сәтт( пайдаланып, қызылкөз идеологияның 
көрігін қыздыра түсу мақсатымен осы мақаланы 
жазған-ды. Бұл мақаладан кейін Ә-тің басына 
төнген қара бұлт бұрынғыдан да қоюланып, тіпті 
барар жер, басар тауы қалмады. Сөйтіп амалсыз- 
дан «БК(б)П Орталық Комитетіне. Сталин жолда- 
сқа» деген атпен хат жазды. Онда С. Бәйішевтің 
макаласының сындарлы, партиялық принцип турғы- 
сында емес, көрінеу көзге ауыр айып тағып, 30 
жылдық жазушылық, ғылыми-зерттеу және 15 
жылдық педагогикалық қызметін жоққа шығар- 
ған сандырақ екенін атап көрсеткен. Одан әрі ав
тор көркем шығармаларының, аудармаларының, 
зерттеу еңбектерінің мән-мағынасына ойысып, 
ғылыми атақ-даңқын, қызмет лауазымын айтқан. 
Букіл еңбегін Бәйішев жалғыз сөйлеммен жоқка 
шығарса, Орталық Комитеттің хатшысы Әбдірах- 
манов идеология майданыңдағы өз қателерін ма- 
ған жауап отыр дейді. Мысалы, Бәйішев 1946 ж. 
«Қарақыпшақ Қобыланды» пьесасын «драматур- 
гиялық шедеврі» деп, оны драма репертуарының 
«алтын қорына» жаздырса, бір жылдан кейін өзіне- 
өзі қарсы келіп отыр, ал Әбдіхалықов дәлелсіз 
айыптағаннан аса алмай отыр, ал республика бас- 
шысы Шаяхметовтің пікірі де тірелген жағдайына 
көңіл аударуды өтінген. Хатпен қоса «Абай» рома- 
нының орыс тіліндегі бір данасын жіберіп отырға- 
нын мәлімдеген. Сталиннің хатты алған-алмағаны 
белгісіз, қалай дегенмен, 1949 ж. «Абай» романы 
1-дәрежелі Сталиндік сыйлықты алып, жағдайдың 
біршама жеңілдегені мәлім.

Ж. Кдамбаев.
СТИЛЬ, жазушының бейнелеу шеберлігі, жазу 
мәнері, емір шындығын танып-білу, сезіну қабілеті, 
даралық өзгешелігі, өз қолтаңбасы. Көркем 
әдебиеттегі стиль қаламгердің ой-ерісін таныта- 
тын, азаматтық-қоғамдык бағытын нақтылайтын, 
көркем бейне жасаудағы мақсаты мен мүмкіңцігін 
айқындайтын түр мен мазмүнның түтастығы, де- 
мек әр суреткердің өз стилі, ерекшелігі, дара ма- 
шығы болады. Ә, стиль мәселесіне зор мән бер- 
ген. 1959 ж. 15-19 маусымдаАлматыдаөткенқазақ 
әдебиетінің негізгі проблемасына арналған кон- 
ференцияда сөйлеген «Корытынды сөзіндө» стиль 
ерекшелігі женіндегі ойларын ортаға салған. 
«Әдебиеттік үлттық түр мәселесінің бір іргелі үлкен 
мәні -  стильде. Теңеу тілі, әр алуан көркемдік 
шеберлікпен келетін сез кестесі түгел қүрала келіп, 
атағанда, тіл бүл стильдің өзі емес, құралы, қоры 
ғана, Екінші бір үлкен стиль -  сөздік, ақындық 
теңеу, кесте мағынасынан басқа екінші мағынаны 
және тудырады. Ол -  үлттық мінез, бейне жасау- 
дың стилі. Міне, үлттық түрдің жайына ауысқан- 
да, осындай ірі белгілер тілден гөрі артығырақ 
орын бар, өзгеше сипат есепті болатын жайлар 
бар» деп, стильге катысты, оны тудыратын негіз- 
дерді атап көрсеткен. Үлттық бейне мен стиль екі 
түрлі нәрсе. «Сөздегі теңеулер стильдік бейнелер 
системасын қүрайды. Сондықтан мал бақк,ан, 
көшпелі елдің емірі, бар тіршілігі қазақ ақын, жа- 
зушыларының сөздік, ақыңдық стилінде теңеудің 
сол бүрынғы болмыс, реальный қорынан алады», 
демек стиль әдебиеттің үлттық сипатымен, оның 
түрімен, әр шығарманың ішінде әр түрлі болады, 
ол қайталамайды. Себебі «эстетикалық ерекшелік 
дегеніміз тіл ғана емөс, кең мағынада алынған 
үлттық стиль болады. Ол езі үлттық бейне ретінде
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-  адам, екінші үлттык сөздік шеберлік ретіңде ақын- 
дық стиль болады. Осындай түсінікпен жазушы- 
ның шығарушылық еңбек жолын бірнеше саты деп 
түсіну керек. Ол ең алдымен өмірді тану, білуге 
міндетті» деген пікір, үсыныстар айтқан. «Абай 
(Ибраһим) Қүнанбайүлы (1845-1904)» монографи- 
ясында («Абайдың лирикасы» тарауы) суреттеу 
қүралдарының стильге тікелей байланысты екенін 
тағы да аңдатып өтеді: «Тегінде, пейзаждың езін 
суреттеуде көп ақын ездерінің стильдік езгешелігін 
анық аңғартады. Шығыс ақындарының ескі дәс- 
түрін алсақ, олар анық тауды шындық қалпында 
суреттемей, салыстыру үшін әр алуан түспалдар- 
ға бейімдеп көрсететін. Тауы кейде тауға үқсаса, 
кейде қиялап, шүбарлап, әсірелеп айткан түман- 
ды, жүмбақты бір көріністерге ауысып кетер еді» 
деп, стильдің анык, дәл, шындықкд жақын түруын 
ескертеді. Ал «Заман шарты» деген еңбегінде: 
«Әдебиеттің болашағын сөйлегенде, жаңа стиль 
жою мен жаңа түр жайын ойласқаңца, жазушының 
өз заманы алдыңцағы жауаптыльғы да ең алдыңғы 
қатардағы, ең үлкен жай екенін үмытуға болмай- 
ды» деп, стильдің заман үнімен, дәуір тынысымен 
астасып жатуы керектігін де атап өтеді. Әрбір 
суреткердің ез стилі бар екенін, оны түсіне, үғына 
білу қажеттігін айтып, үнемі ескертіп отырған. Бүл 
жөніңде: «Сізге Анатоль Франс үнаса, маған Баль
зак үнайды. Сейлем қомақты, қосалқылы болуға 
керек. Сейткенде автордың стилі мәнерлі, әсерлі 
болып шығады. Мен езім әруақыт солай жазуға 
талпынам» деген (Н. Анов. «Жарқын бейне жадым- 
да» / /  К і т.: «Біздің Мүхтар», 1976, 172-бет).

3. Қабдолов, Н. Мбай. 
СТИЛЬ Андре (1921 ж, т.), француз жазушысы, 
публицист. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1951). «Алғашк.ы соққы» трилогиясы (1951- 
53) ең күрделі шығармасы болып табылады. Бүл 
туынды казак тілінде жарык көрді (1953). «Кітап 
пен өмір» атты макаласында: «Мүхтар Әуезовтің 
романы, ең апдымен, поэзия сазына толы, сикыр- 
лы, сүлу алыс жағалауға жетелейді. Ол алыс жаға- 
лау біз үшін кеңістік пен уакыт койнауында, бірак 
сол тылсым әлем бүл кітапта біздің казіргі бол- 
мысымызбен кандай коян-колтык жымдаскан, 
өйткені ол халыктың тағдыры баскалардан алабе- 
тен ерекше болып саналмайды!» деп, «Абай жолы» 
туралы ризашылыкпен тамсанса, «Қараш-Қараш- 
тың» стиль айкындығы, сез күрылымы Гомерді еске 
түсіреді» деген жүрекжарды сезін айткан («Біздің 
Мухтар», А., 1976, 124-бет).

М. Маданова.
«СТОЛИЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», « А т а м у р а »,
коғамдык-экономикалык жене әдеби-мәдени га
зет, Аптасына бір рет шығып турды. Алгашкы саны 
1994 ж. 21 наурызда жарык көрді. Соңғы нөмірі 1999 
ж. тамыз айында шыкты. Бас редакторы -  
М. Қул-Мухаммед. Ә-тің 100 жылдык мерейтойы- 
на байланысты 1997 ж. 23 тамызда «Философия 
жайынан» атты макаласы басылды. Бул жазушы- 
НЫҢ 1918 ж. жазылган алгашкы шығармаларының 
бірі еді. Макаланың түсінігін жазып, әзірлеген -  
жас ғалым, философ Л. Ақбаева. Ал профессор 
М. Қараевтың «Ол халыкпен мәңгі бірге» деген ма
каласы заңғар жазушының өлмес-өшпес рухына ар- 
надцы. Республика Ғылым академиясында, Орта- 
лык мемлекеттік муражайында, Үлттык кітап-
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ханада, Мемлекеттік өнер мұражайында Ә-тің 
мүшелтойы салтанатпен атап өтілді. 27 қыркүйек 
күні халық жазушының Төлебаев көшесіндеп мүра- 
жайы алдына жиналды. Мүхаңның көзі тірісінще 
отбасымен түрған бүл үй «М, Әуезов үйі» ғылыми- 
мәдени ортальғына айналды. Мереке қарсаңыңда 
ол күрделі жөндеуден өтіп, бурынғы қалпына 
келтірілді. Орталықтың қайта ашылу рәсіміне рес
публика Президент! Н. Назарбаев арнайы қатысып, 
сөз сөйледі. Осы окиға туралы материалдар газет- 
тің 1997 жылғы 3 казандағы нөмірінде жарияланды.

Ә. Пірманов.
СУВАНБЕРДИЕВ Турғынбек (1921-1989), жазу- 
шы, аудармашы, баспагер. «Қызыл Кыргызстан» 
газетінде әдеби қызметкер, «Лениншіл жаш» га- 
зетінің редакторы, Кыргызстан коммуниста жас- 
тар одагы орталық комитетінің хатшысы, «Комму
нист» журналы редакторының орынбасары, Кыр
гызстан Компартиясы Орталық Комитетінде сек
тор меңгерушісі, радиоақпарат бас басқармасы- 
ның бастыгы, Кыргыз мемлекеттік баспасының 
директоры, «Советтік Кыргызстан» газетінің ре
дакторы, Кыргыз КСР Министрлер Кеңесі Мемле- 
кеттік баспасез комитетінің терагасы, Кыргызстан 
полиграфия комбинатының директоры болды. 
Ә-тің «Абай жолы» эпопеясын алгаш рет қыргыз 
тіліне аударды (1-кітап, 1955; 1-2-кітап, 1957-63;
3-кітап, 1957; 4-кітап, 1963, Д. Абдылдаевпен бірге).

Ч. Жүмағулов.
СУ ӨЛЕҢ, фольклор жанры, айтыс өлеңі. Әдеби- 
ет зерттеу гылымында алгаш Ә. қолданган тер
мин. Ақыңдар айтысында көбінесе жастар қолдан- 
ган. Жер, су, тау жайларында жергілікті халық ара- 
сында қалыптасып калган, жаттанды шумақ, тар- 
мақтардың көмегімен, бұрыннан бар елеңге сүйе- 
нумен ербіген. Даму деңгейі мен ақындық шебер- 
лікті талап ету дәрежесі жагынан әдет-салт айты- 
сы мен ақындар айтысының аралыгындагы тур. Ә. 
1948 ж. «Казак әдебиеті тарихының» 1-томына 
жазган «Айтыс елеңдері» тарауыңда бул алуандас 
айтыстар кепке ортақ, жалпылық және жас талап- 
тарга сүйеніш көмекші, жетекші болатын айтыс 
үлгілері деп, анықтамалык мәліметтер берген.

Р. Әбдігулов.
СУРКОВ Алексей Александрович (1899-1983), 
орыс акыны, когам кайраткері, Соц. Еңбек Ері 
(1969). КСРО Мемлекеттік сыйлыгының лауреаты 
(1946,1951). 1959 ж. «Каһармандар елі» аттышыгар- 
масы казак тіліне аударылды. С. «Әуезов туралы 
сез» деп аталатын деректі фильмде Ә-пен кандай 
достык карым-катынаста болганын әңгімелейді. 
1955 ж. Үңдістан сапарында Ә-пен бірге болды. Ә. 
«Индия очерктерінде» кептеген кездесулерде бірге 
жүріп, сез сөйлегендерін, оның улкен ойлы аза- 
мат, кайраткер екеңдігін жазды («Акын аймен араз- 
дасты» деген тарауында, 20 томдык шыгармалар 
жинагы, 8-том, 338-бет).

Т. Әкім.
СУРКОВ Евгений Данилович (1915 ж. т.), орыс эде- 
биет зерттеушісі, енер сыншысы. Ресейдің еңбек 
сіңірген өнер кайраткері (1970). Өнертану гылымы- 
ның кандидаты (1952). «К. А. Тренев» (1955), «Әде- 
би жекпе-жек» (1969), «Ғасыр проблемасы -  сурет- 
кер проблемасы» (1973) т. б. кітаптары басылып 
шыкты. Ә -Т ІҢ  «Абай» операсы туралы «Спектакль- 
эн» («Советская культура», 1958, 23 желтоксан).

«Еңлік -  Кебек» пьесасының Мэскеуде еткен казак 
әдебиеті мен өнерінің онкүңцігі кезіңдегі койылымы 
жене баска спектакльдері жөнінде «Халык бола- 
шакты көздейді» макалаларын жазды. («Театр», 
1959, №3), «Уакыт сыры» («Театр», 1959, №3).

Т. Әкім.
СУ ЧЖОУ СЮНЬ (1939 ж. т.), кытай эдебиет 
зерттеушісі. «Семей» университетінің профессоры. 
1995 жыдаан Кытай Халык Республикасының Казак- 
стандагы елшілігінде кызметкер. 70-жылдардан 
бастап кеңес жазушыларының шыгармаларын 
кытай тіліне аударумен шугылданады. 1990 жыл- 
дан казак әдебиетіне кызыгушылык танытты. 1993 
ж. 3 айдай біздің едде болып, Абай, Шәкәрім, Мух- 
тардың еңбектерімен танысты. Бөрілі, Жидебай, 
Карауыл жерін аралады. Абайдың кара сездерін, 
Шәкәрімнің философиялык жазбаларын, С. Сан- 
баевтың «Аруана» повесін, Ә-тің «Каралы сулу», 
«Сыбанның моласында», «Жетім» әңгімелерін 
аударды. Казактың калам кайраткерлері туралы 
«Шыңгыстаудың уш шыңы -  Абай, Шәкәрім, Мух
тар», «Абай портрет!», «Семей туралы очерк», «Абай 
-  казактың рухани устазы», «Абай мен Мұхтардың 
отанындагы жолжазбаларым», «Шэкэр!м -  Абай- 
Д Ы Ң  шэк!рт!» т. б. 20-га жуык макалалар жазды.

С. Журтбай.
«СҮҒАНАҚ СУР», жазушының повес!. Ә-т!ң жо- 
галган шыгармасы. Мундай шыгармасының бар 
екен! ез!н!ң «Өз жайымнан мағлумат» деп атала
тын ем!рбаяндык колжазбасы аркылы белг!л! бол
ды. Осы жазбасында былай дел!нген: «26-27- 
жылы «Суганак сур» деген повесть жазып ед!м, 
баспага шыкпады» (№382-папка). Осыдан баска 
ешкандай дерек айтылмаган.

т. Әкім.
СҮЛТАНБЕКОВ Мурат Ракымжанулы (1938 ж. т.), 
эдебиет зерттеуш!, акын, аудармашы. Филоло
гия ГЫ ЛЫ М Ы НЫ Ң кандидаты (1971). Абай, Шэкэр!м, 
Эсет т. б, шьғармашыльғына байланысты кепте
ген макалалар жазды. Акылбайдың «Дагыстан» 
поэмасын, Турагулдың «Экем туралы» естел!г!н, 
Абайдың кара сездер!н, Шәкэр!мн!ң «Еңл!к -  Ке
бек» дастанын орыс т!л!не аударды. Улы жазушы- 
НЫ Ң шыгармашылык шеберл!г! туралы «Мухтар 
Әуезовт!ң улы таланты» атты к!табы жарык керд! 
(Семей, 1992).
СҮЛТАНҒАЗИН Өм!рзак Махмутулы (1936-2004), 
математик. КазМУ-ды б!т!рген. Физика-математи
ка ГЫ ЛЫ М Ы НЫ Ң докторы (1972), профессор (1974), 
ҮҒА-НЫҢ академиг! (1983). КСРО Мемлекетт!к сый- 
ЛЫЫНЫҢ лауреаты (1987). 80-ге жуык гылыми ең- 
бект!ң, 2 монографияның авторы. Ғылыми еңбек- 
тер! нег!з!нен дифференциялык теңдеулер теория- 
сының саласы -  тасымалдау теңдеулер!н зерттеу- 
ге жэне оларды электроңцы есептеу!ш машиналар- 
дың көмег!мен шешуге арналган. «Үлттык гылым 
академиясы» деген сухбатыңда Ә-т!ң студент жас- 
тарга дэр!с беру урд!с!н үлгі етіп, тыңдаушьюының 
ойына уялаткан б!л!мн!ң зор мэн! бар екен!н айткан 
(«Егемен Казакстан», 2002, 30 наурыз).

Ө. Прманов.
«СҮЛТАНМАХМҮТ (1893-1920)», жазушының ма- 
каласы. Ә-т!ң орта, орталау мектепт!ң 7-сыныбы- 
на арналган «XIX ғасыр мен XX ғасырдың басын- 
дагы казак әдебиетінің оку курзлы» (1933) деп 
аталатын к!тапта басылды, 1937-38 ж. «Эдебиет 
хрестоматиясына» едэу!р өзгер!стермен ыкшам- 
далып енг!з!лді. Газет-журналдарда кызметтес 
болтан Ә. Султанмахмуттың өм!р!н де. шыгарма-



шылығын да жақсы білген. Оқулықтағы мақала- 
сыңда жазушының шығармашылығын «Султанмах- 
муттың өмірі», «Сұлтанмахмұттың шығармалары», 
«Султанмахмұт өлеңінің көркемдік сыры» деген 
тақырыгттар бойынша қарастырса, кейінгі хресто- 
матияға жазғандарын ешқандай тақырыптарға 
бөлмей әңгімелеген. Бунда тек «Бір адамға» де
ген өлеңі мен «Ауырмай есімнен жаңылғаным» 
әңгімесі берілген. Абайдан кейінгі мықты ақын- 
ның өзіндік ерекшеліктерін Ә.: «Сұлтанмахмут 
оқығандармен бірге қазақ елін білімді ел қылып, 
елінің есіктегі басын төрге шығаруға тырыскан 
ақын. Мәдениеттен шет өскен журттың тапаурыны 
боп, сыбағасынан утылып келе жатқан елді жа- 
рыққа суйреп, қатарға қосу -  ақынның бас арма- 
ны. Ақын бул жолда қандай қиыншылык кездессе 
де бәрін бір арманның мерейіне жендіріп, шыдас 
береді. Үнемі жаңалық, өзгерісті, еркіндікті аңсап 
журген ақын көңілі Алаш бағытын қуана қабылда- 
ды» деп топшылайды. Бірақ жазушы айтқандай, 
алаш бағытын куана қабылдау узаққа бармады, 
заман өзгеріп, алаш жолы тарылды, оған буйрегі 
бурғандарды қуғынға ушыратты. Ендігісі «жасай- 
мын бір қол кабыс, кейінгіге берем деп» боп қана 
қалды. Болып жатқандарға көңілі толмады. Жер
дей безіп «А, дуние» деп аспанға талпынды. Өт- 
кеннің барлығы босқа кеткен сияқты көрінеді. «Ке- 
дей» мен «Адасқан өмір» осыңдай куйзеліс кундер- 
де жүрген шағында жазылды. Соңғы поэмасында 
«Мен сәби мейірімді ана қушағында» деп бастап, 
арманына жеткізерді әскербасылықтан, байлық- 
тан, әкімдіктен іздейді, бірақ саралай келгенде, 
біреуіне де турақтамайды, соның барлығынан 
тураксыздық көріп, шешуін таба алмайды. Ақыры 
ғалым болып өнер дуниесін байытуды, журтқа ілім- 
білім таратып, данышпан атануды дурыс кереді. 
Одан басқа оның ақ ниет адалдығы ешкімге керек 
емес, оған ешкім мойын бурмайды, әдідцік ешқа- 
шан орнамайды деген оймен әлгі шешімге ден 
қояды деп, Ә. ақын туралы ойларын аяқтаған.

Н. Акбай.
СУЛТАНОВ Иззат(толықаты-жөні: И з з а т  Ата-  
х а н у л ы  С у л т а н о в ;  1910ж. т.), езбекәдебиет 
зерттеушісі, сыншы, драматург, қоғам қайраткері. 
Филология ғылымының докторы (1955), профес
сор (1957). Өзбекстанның еңбек сіңірген өнер 
қайраткері (1964) және Ғылым академиясының 
академигі (1995). Өзбекстан Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1970). Ә-пен достық, шығарма- 
шылық қатынаста болған. 50-жылдары екеуі де 
кудаланып, Мәскеуде бірге қызмет істеген. Үлы 
жазушының 80 жылдык мерейтойына байланысты 
«Үлкен суреткер» атты мақала жазып, Мухаңның 
биік қасиеттеріне тағы бір тағзым етті. Ә. 1956 ж. 
қыркуйекте С-тың докторлық диссертациясы 
жөніңдежылы пікір айтып, оң кезқарасын біддірген.

Қ. Сейданов.
СУЛТАНОВ Қалымбет (1932 ж. т ), қарақалпақ 
әдебиет зерттеушісі. Филология ғылымының док
торы (1991), профессор (1994). Көптеген ғылыми- 
зерттеу кітаптардың, 100-ге жуық мақаланың ав
торы. Ә-тің 100 жылдык мерейтойына байланыс
ты «Жер жузілік әдебиеттің көрнекті қайраткері» 
деген мақаласы жарық көрді («Еркін Каракалпак- 
стан», 1997, 29 шілде).
СУЛТАНОВ Өмірзак Сембайулы (1953 ж. т.), зоо
техник, әдебиет зерттеуші. Ауыл шаруашылык 
ғылымының кандидаты, доцент (1996). «Физкуль
тура -  менің бузылмас намазым» деректі повесінде
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Ә-тің дене тәрбиесіне, спортка, улттык ойында- 
рға зор мән бергені женіңце баяндаған («Спорт», 
1997, 36-37, 39-41). Ал «М. Әуезов -  казактың 
улттык спорт ойындарының жанашыры» (1997), 
«Той -  тәңірдің казынасы» (1997), «Ярыш» эмбле- 
масының сыры» (1998) деген макалаларында улы 
жазушының спортка деген шын пейілін таныткан. 
СУРАНШЫ Акынбекулы (1812-1864), батыр. Қо- 
кан хандығының отаршылдык шабуылдары мен 
кырғыз манаптарының барымта-жорыктарына кар- 
сы соғыскан. Ә. 1938 ж. жазылған «Жамбыл және 
халык, акындары» деген макаласында Жамбылдың 
«Өтеген», «Сураншы», «Саурык» жырларын атаған. 
Бул жырлардың такырыбы -  ел корғау екенін көр- 
сеткен. С. тулғасына бірнеше рет токталған. 1948 
ж. «Қазак әдебиеті тарихының» 1-томына жазған 
«Айтыс өлеңдері» атты монографиялык еңбегінде 
С. жайында оны ел корғаған батыр ретіңде айтып, 
әрі карай Жамбылдың тарихи «Сураншы» жыры- 
ның басты кейіпкері және айтыстарда айтылатын 
кейіпкер ретінде көрсеткен.

Ж. Қасымбаев.
СҮГІР (т.-ө. ж. б.), жазушының кейіпкері. Қунан- 
байдың замандасы, Бөкеншінің Суйіндікпен бірге 
журген белді адамы. Ә-тің «Абай жолы» эпопея- 
сында Тоғжанмен катар аталатын Керімбала -  осы 
Сүгірдің кызы. Эпопеяда бул былай берілген: 
«Бөжей, Суйіндік заманынан бері бул күнге шейін 
Жігітек-Бөкенші арасында араздык салкыны тусіп 
көрмеген еді. Бірак мына жастардың мынау 
кылығы Бөкеншіні өртке салғандай. Бул күнде 
Сүйіндік өлген, ендігі тізгіннің кебі осы Сүгірде 
болатын. Енді сол Сүгірге караған Байгөбек, Жан- 
гөбектей улкен аталары, Борсак, Дегелеңдей кок
сы туысы түгел дурлікті. Сүгірдің Әкімкожа, Бал- 
кожа, Нуркожа деген балалары мен өзі боп тула- 
ғанда, «Әуелі Жігітектің жылкысын тиіп аламын» 
деп бір жасанды» («Жайлауда» тарауында).

Б. Майтанов.
«СҮЙІКТІ АҚЫН» ( « Л ю б и м ы й  п о э т  »), 
жазушының макаласы, 1948 ж. 15 мамырда «Прав
да востока» газетінде жарияланды. Өзбектің улы 
акыны Ә. Науаидің 500 жылдык мерейтойына ар- 
налған. Газеттің бул кунгі нөмірі тугелдей Науаи 
тойына бағышталған. Ә-тің макаласы -  шағын 
ғана. Сан ғасырлардан бері Науаи есімі Қазакстан- 
да кеңінен мәлім. «Ләйлі -  Мәжнүн», «Фархад -  
Шырын» сиякты өлмес дастандарының сюжеттік 
желісін көптеген казак акыңдары жаңғыртып, жа- 
ңартып айтып келеді деп, Науаидің Абаймен каты- 
сыженіңдехабарбереді. Науаидәстурінің 19ғасыр- 
дағы казак акындары Шәңгерей мен Шәдіге, акын, 
әнші Акан серіге де эсер еткенін айтады.

Р. Ықыласов.
СҮЙІНБАЙ Аронулы (1815-1898), текпе акын, жыр- 
шы, айтыскер. Акын шығармаларында казак хал- 
кының турмысы, әлеуметтік курылымы, батырлык 
дәстүрі, әдет-ғурпы, арман-муддесі суреттелді. 
«Терт биге», «Өзгетөре өлсе де, Сөк өлмейді» т. б. 
елеңдерінде коғамның түрлі топтары өкілдерінің 
психологиялык ерекшеліктерін ашады. «Өтеген 
батыр», «Жабай батыр», «Сураншы батыр», «Сау
рык батыр» жырларында ел корғау такырыбын 
көтерді. Бул такырыптарды кейін Жамбыл баста- 
ған акындар жалгастырып әкетті. С-дың Тезек те- 
ремен, Қаңтарбаймен, Жантаймен, Тәттікыз, Уэ-
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зипалармен аитыстары қазақ аитыстарының ал
тын қорына косылды. Қырғыз ақыны Қатағанмен 
айтысы жалпы саны көп емес халықаралық айтыс- 
тардың ең үздігі. Ә. 1957 ж. «Қазақ ССР тарихы- 
ның» 1-томында қазақ мәдениеті мен әдебиетіне 
арналған тарау жазған. Тараудың бірі «Шернияз 
бен Суйінбай» деп аталған. Мунда: «Суйінбай 
Жетісуда (қазіргі Алматы облысы, Жамбыл ауда- 
ны) туып өсті. Тілге шешен, сөзгежуйрік ақынЖеті- 
судағы қазақ-қырғыз халықтарының арасында өте 
беделді болды» дейді. «Суйінбай өлендерінде 
өмір шындьғы, халықтың уміттері мен армандары 
айқын байқалып отырды. Алайда Шернияз басы- 
нан кешірген феодалдарға бағыну қырсығынан 
қутыла алмады» деп сынап кетеді (395-бет). «Ха- 
лықтың ғасырлық жыры» мақаласында: «КөптІ 
қанап, журтты жылатқан бас бузар, сотқар бек пен 
байды ызамен әшкерелеп, ақын устаз Суйінбай 
жырлапты» деп жазды. «Қазақ әдебиеті тарихы- 
на» (1-том, фольклор) арнап жазған «Айтыс 
өлеңдері» тарауы мен 3 томдық «Айтыс» жинағына 
жазған алғы сөзінде Суйінбай жайында ойларын 
айтқан. «Жаттандыны айтпаған болса, тек қана бір 
Шөже, Суйінбай, Жанақтар өмірінде қаншалықты 
ушан-теңіз, суырыпсалма өлеңдер туғанын мөл- 
шерлеу қиын емес» деп, жоғары баға береді (20 
томдық шығармалар жинағы, 17-том, 281-бет).

С. Садырбаев.
СҮЙІНДІК Жангөбекулы (1815 -  ө. ж. б.), жазушы- 
ның кейіпкері. Бөкеншінің беделді адамы, Тоғ- 
жанның әкесі. Қунанбай Омбыға айдалған кезде 
Кушік Тобықтының болысы болған. Сонда ол 
Қунанбайды кепілдікке сурап, ісін қайта қарауға 
ықпал етеді. Ағайын-аралық істе, дауда, билікте 
С-тің әділ болғанына Ә. «Абай жолы» эпопеясын- 
да біраз орын береді; соның бірі әкесінің жумсау- 
ымен барған Абай: «Мен қойдың бөлігін бөлмей- 
мін, қудайдың бөлігін бөлемін» депсіз. Осының 
мағынасы қалай?» дегенде: «Шырағым, бул сөзді 
әкеңнен уғынсаң етті» деп алып, Суйіндік болған 
жайды уғындырады. Мамай Көжекбай мен Қулжа- 
байдың жерін бөлу өзіне тапсырылған С. «бөлік 
былай болсын» деп журіп отырады, бұл журісін 
унатпаған Қунанбай «Уай, алапес! Сен қалай журіп 
барасың!» дегенде ол жоғарыдағы мәтел болып 
кеткен сөзін айтады («Абай жолы», «Шытырман- 
да» тарауы). Қунанбай әкесі Өскенбайға ас бер- 
генде, шырайлары келісіңкіремей журген С. оған 
бара алмай калады. Біреулер «таяғы тиер» деген
де: «Мені Қунанбай жараткдн жоқ -  қудай жарат- 
ты. Оның таяғы маған жазса -  тиер, жазбаса -  
тимес» дейді (№29-папка, 125-бет).

Т. Әкім.

СҮЙІНШІ. турмыс-салт жыры. Естіртуге мағына- 
сы жағынан кдрама-қарсы. Қуаныияы, жақсылық- 
ты жайларды өлеңмен естірткен. Халық арасында 
суйінші жырын айтқаңдарға «суйінші» беру дәстурі 
болған. Суйінші ақшалай, заттай берілген. Суйінші 
сурау дәстурі қазіргі кунге дейін жеткен. Бірақ 
елеңмен жырлап айту дәстурі сақталмаған. Ә-тің 
1939 ж. Мәскеуде «Литературный критик» журна- 
лының Ю-11-саңдарында шыққан (Л. Соболевпен 
бірігіп жазған) «Қаэак халқьиың эпосы мен фольк- 
лоры» атты монографиялық еңбегінің «Халык по- 
эзиясының шағын турлері» деген тарауыңда: «Сон- 
дай-ақ «естіртуге» кдрама-карсы мағынада «суйін-

ші» жыры да туған. Жақсы лепес жеткізген адам 
суйінші сурап, сый-сияпат алатын болған» дейді. 
Суйіншіні халық ауыз әдебиетінің жанры ретінде 
атаған алғашқы зерттеуші -  Ә. еді.

3. Ахметов.

СҮЙІНШӘЛИЕВ Ханғали Жұмашулы (1918-2006), 
әдебиет зерттеуші, абайтанушы. Филология ғылы- 
мының докторы (1969), профессор (1972), Қазақ- 
станның еңбек сіңірген жоғары мектеп қызметкері 
(1984). Ғылыми еңбектері қазақ әдебиетінің тари- 
хына, сыны мен теориясына арналған. Бул салада 
«Абайдың қара сөздері» (1956), «Абай -  ағарту- 
шы, реалист» (1955), монографиялары, оқулықта- 
ры жарық көрді. Ал «Қазақ әдебиетінің тарихы» 
атты кітабында (1997) төл әдебиетімізді жаңаша 
жуйелеп, оның 12 ғасырлық (VIII-XX ғ.) тарихын 
баяндады. Қызметтес болған 50-жылдардан бас- 
тап Ә-тің шығармашылығын узбей зерттеп келеді. 
«Абай» спектаклі (1952), «Абай туралы романдар- 
дың соңғы кітабы» (1956), «Пайдалы жинақ» (1957), 
«Қазақ әдебиетін тану ғылымы туралы» (1957), «К 
вершинам мастерства» (1958), «Әдебиетіміздің 
дәуірлік туындысы» (1959), «Әдебиетіміздің ойлы 
зерттелуі, жаңа биігі» (1960), «Ғылыми мәні зор 
еңбек» (I960), «Керкем сөздің шебері» (1962), 
«Зерттеуші ғалым» (1967), «Мухтар Омарханүлы 
Әуеэов» (1968), «Терек толғау туындылары» (1978), 
«Қазақ әдебиетіндегі халықтар достығы» (1983), 
«Шалқар шабыт» (1997), «Талактқа тағзым» (1998) 
т. б. еңбектерінде улы жазушының өнегелі қа- 
сиеттері, шалқар шабыты, суреткерлік таным-тал- 
ғамы, шешен шеберлігі, терең ойшылдьғы, устаз- 
дық жолы, зор адамгершілік тұлғасы, таңғажай- 
ып білімі, әлемдік әдебиетке қосқан өлшеусіз улесі 
туралы толғана жазды. Ә. 1959 ж. 15-19 маусымда 
еткен қазақ әдебиетінің негізгі проблемаларына 
арналған ғылыми-теориялық конференцияда сөй- 
леген қорытынды сөзінде С-тің Дулат ақын же- 
ніңде жасаған қосымша баяндамасына сол кездегі 
идеологияға байланысты біржақты сын айтса да, 
ғалымның еңбегіне әділ баға берген («Әдеби мура 
және оны зерттеу», 1961, 354-бет).

Н. Ақбаи.
СҮЛЕЕВ Біләл (1893-1937), педагог, ақын, драма
тург, публицист, сатирик. «Картаға салынған қатын» 
пьесасын (1921), «Қайтсең көсем боласың» (1922), 
«Нақысбек» (1922), «Қабанбай мен Сазанбай» 
(1922), «Жұт жеті ағайынды» (1923), «Қазақ муға- 
ліміне» (1923), «Қыз бен жігіт айтысы», «Қазақтың 
24 бас алқа дыбысы» сатиралық елеңдерін т. б. 
жазды. Көптеген еңбектері «Тілші» газетінде жария- 
лаңды. Ә-пен алғаш рет қалай танысканын Ф. Габи
това баяңдап, Ә-тің 16-жылғы көтеріліс туралы ма- 
териалдар жинауға келгенін жазған («Өртеңде енген 
гул». А., 1998, 127-бет). Демек 1927 жылданбастап, 
екеуі аралас-қуралас болып, кездесіп, пікір алы- 
сып журген, 30-жылдары бірге тергелген.

қ. Рай.
СҮЛЕЙМЕНОВ Аскар (1938-1992), жазушы, дра
матург, публицист, аудармашы. Қазақстан Рес- 
публикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты
(1996). Шығармаларында бостандықты аңсап. 
еркіндікке умтылған өнер адамдарын, дуние бол- 
мыстың мәні мен адамдық болмыстың муратын 
суреттеді, адамзат тіршілігін тарихи, рухани-мәде- 
ни турғыда зерделеді. Ә-тің 80 жылдық мерейтой- 
ына байланысты «Болмыспен бетпе-бет» мақала- 
сында улы жазушының кісілік және суреткерлік 
биік туғыры туралы ой толғаса («Лениншіл жас».



1977, 22 қыркуйек), өмірінің соңғы жылдарында 
айтқан әңгіме-сұхбатыңда жалпы қазақ зиялыла- 
рының астаң-кестең өмір тарихына тоқтала келіп, 
туған әдебиеттің тағдыры мен талайына барлау 
жасаған («Қазақ әдебиеті», 1990, 29 маусым).

И. Хасенум.
СҮЛЕИМЕНОВ Ғабдолла (1928-1998), актер. 
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі (1976). Актер- 
лік өнерінің дамуына Ә. пьесаларында ойнаған жас 
Абай («Абай» романы бойынша), Әзімхан («Абай» 
трагедиясында), Еспембет («Еңлік -  Кебекте»), 
Көбікті («Қарақыпшақ Қобыландыда»), Нарша 
(«Қарагөзде») рөлдері -  актердің улкен табысы. 
Ең соңғы ойнаған рөлі Ә-тің «Қилы заман» рома- 
нының негізінде Н. Оразалин жазған пьесадағы 
Тунғатардың бейнесі -  ірі сахналық жемісі. 
СҮЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарулы (1936 ж. т.), ақын, 
филолог, қоғам және мемлекет қайраткері. Қазақ- 
стан Республикасының төтенше және өкілетті 
елшісі (1995), халық жазушысы, ҚР Мемлекеттік 
(1972) және Жастар одағы сыйлықтарының (1964, 
1967) лауреаты. Шығармаларын орыс тілінде жа- 
зады. Мухаң С-тің алғашқы жырлары мен «Адам- 
ға табын, Жер, енді» дастанына ерекше ықылас- 
пен қарап, әдеби кеште сейлеген сөзінде атап 
өткен. Өткір де терең ой, тарихи-философиялық 
пайымдау, ыстык сезім мен туған даласына де
ген суйіспеншілік, ойлау жуйесі мен тосын бей- 
нелі теңеулер -  оның ақындық рухына тән қаси- 
еттер мен ерекшеліктер. Өленщері әлемнің көпте- 
ген тілдеріне аударылды. С. улы жазушының 
«Қараш-Қараш оқиғасы», «Кексерек» повестері 
бойынша тусірілген «Асудағы атыс», «Кексерек» 
фильмдерінің экрандалуына тікелей жетекшілік 
етті. Жазушының туғанына 80 жыл толуына орай 
тусірілген «М. Әуезов туралы сез» атты деректі 
фильмнің мәтінін жазды. 1987 ж. Ә-тің 90 жыл- 
дық мерейтойында «М. Әуезов туралы» баянда- 
ма жасады, Мәскеудегі Бағаналы залда еткен 
салтанатты жиыңда кіріспе сөз сөйледі («Мухтар 
Әуезов әлемі», 1997). Ақын мұнда Ә-тің өмірі мен 
шығармашылық жолындағы кеңестік қысымды 
барынша әшкерелей отырып, жазушының шығар- 
масына мулде жаңа кезқарасты қалыптастыру 
кажеттігін айтты. С. Алаш ардагерлерін ақтау 
мәселесін көтеріп, қасақана умтылған есімдерді 
катарға қосуға улкен куш жумсады. Желтоқсан 
оқиғасы (1986) кезінде жазықсыз сотталғандар- 
ды турмеден шығару қозғалысының басында 
болды. Абай мен Мұхтардың туған еліндегі Деге- 
лең атом полигонын жабу ушін куресіп, «Семей- 
Невада» қозғалысын ұйымдастырды.

Т. Журтбай.

СҮЛЕЙМЕНОВ Рамазан Бимашулы (1931-1992), 
тарихшы. Тарих ғылымының докторы (1973), про
фессор (1977), Қазақстан Ғылым академиясының 
академигі (1989), Қазақстан Ғылым академиясы- 
ның Ш. Уәлиханов атындағы сыйлығының лауре
аты (1973). Ғылыми еңбектері Қазақстанның мәде- 
ни құрылысы мәселелеріне арналған. Ә. ез аспи- 
рантының «Қазақстандағы екінші және ушінші бес- 
жылдық тустарындағы мәдени құрылыс» деп ата- 
латын кандидаттық жумысына пікір жазған. Бұл 
пікірінде жазушы жас ғалымның аса аумақты ма- 
териалдарды екшеп, оны қорыта білген зерттеу- 
шілік қабілетін жоғары бағалаған. Қазақстанның 
сол бір жылдардағы кең ауқымды мәдени қуры- 
лысын әрі орнықты, әрі дәлелді көрсетіп, нақты 
аша білген дейді (№ 207-папка).

СЫҒАЕВ 555

Т. Әкім.

СҮЛЕЙМЕНОВА Зәрипа Ізтілеуқызы (1920-1994), 
актриса, әнші. Қазақстанның халық артисі (1963). 
Ғ. Мусіреповтің «Амангелді», «Қыз Жібек», «Қозы 
Көрпеш -  Баян сұлуында» -  Бану, Қыз Жібек, 
Баян, Б. Майлиннің «Шуғасында» -  Шұға, Ә. Әбі- 
шевтің «Достық пен махаббатында» Сеуле, 
Ә. Тәжібаевтің «Көңілдестерінде» Маржан рөлде- 
рін ойнады. Ә-тің «Еңлік -  Кебек», «Айман -  Шол- 
пан», «Қарагез» драмаларыңда Еңлік, Айман, Ка
рагез сынды арулардың бейнелерін сахнада көр- 
сетіп, зор табысқа жетті.
СҮРТІБАЕВ Мулік (1917-1997), актер. Қазақстан- 
ныңхалықартисі (1955), ҚазКСР Мемлекеттік сый- 
лығының лауреаты (1970). 1951 ж. қойылған Ә-тің 
«Абай» трагедиясында Соболевпен бірге басты 
рөлді орындаған актер ойшыл-сыршыл ақынның 
бейнесін, сан қырлы адами қасиетін улкен шебер- 
лікпен, бояуын қандыра керсете білді. 1957 ж. Ка
зак академиялық драма театрына қабылданып, 
Ә. Мәмбетов жаңартып қойған «Абай» спектак- 
лінде тағы да Абай тулғасын сомдады, өзінің пси- 
хологиялық портрет шебері екенін танытты, акын- 
ның қайғылы өмірін, ішкі дуниетанымын терең 
керсетуге көп куш салды. 50 жылдай ғумырын сах- 
на енеріне арнаған актер өзі ойнаған ең басты релі 
Абай деп білген. Кебек, Төлеген, Козы, Ыбырай, 
Алдар, Хлестаков, Кобыланды, Ленин, кинодағы 
Аңғарбай («Біздің суйікті дәрігер») -  бул бейне- 
лердің бәрі С-тың сегіз қырлы өнер қайраткері 
екенін керсететін айғақтар.

Б. Мекішев.
СҮТЖАНОВ Бақтияр Бекебайұлы (1942 ж. т.), 
жазушының жиені. Ә-тің алғашқы әйелі Райхан 
Кәкенқызынан туған туңғыш қызы Мұғамиланың 
ұлы. 1966 ж. Алматы халық шаруашыльғы инсти- 
тутының финанс-кредит факультетін бітірген. 
1965-69 ж. «Средазпромзернопроект», «Казгор- 
стройпроект» ғылыми институттарында инженер, 
аға инженер, топ бастығы, 1971-77 ж. Энергетика 
министрлігінің Энергетика институтында жоспар- 
лау-өндіріс белімінің бастығы, 1994 жылдан «Ка- 
захинторгта» аға маман болып істейді. 
СҮТЖАНОВ Нариман Бөкебайулы (1940-1974), 
жазушының жиені. Медицина ғылымының канди
даты. Ә-тің алғашқы әйелі Райхан Кәкенқызынан 
туған туңғышы Муғамиланың баласы. 1967 ж. Ал
маты мемлекеттік медицина институтының фар
мацевтика факультетін, 1971 ж. Львов медицина 
институтының аспирантурасын бітірген. Онколо- 
гиялық химия саласында халықаралық маңызы бар 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жургізген. 1971 жыл
дан Онкология институтында лаборатория меңге- 
рушісі болып істеді.
СҮТЖАНОВА Гулжаһан Бөкебайқызы (1953 ж. т.), 
жазушының жиені. Ә-тің бірінші әйелі Райхан Кә- 
кенқызынан туған Муғамипаның қызы. 1975 ж. Ка
зак политехника институтын бітіріп, инженер-энер
гетик мамандығын алған. 1982 ж. Мәскеу сауда 
институтын бітірді. Сауда саласында жумыс істеді. 
Казір «Арай» кетерме сауда бірлестігінде кызмет 
аткарады.

Р. Әбдігулов.
СЫҒАЕВ Әшірбек Теребайулы (1947 ж. т.), театр 
зерттеушісі, коғам кайраткері. Казакстанның 
еңбек сіңірген өнер кайраткері (1989), «Сахнаға
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сапар», «Жарнама алдындағы ой» атты құнды зерт- 
теулер жариялады. «Сахнаға сапар» кітабыңда улы 
Мүхаңның ұлттық драматургияға, режиссураның 
дамуына өлшеусіз үлес косқанын баса айтып, 
Ә-пен қатар Мүсірепов, Мұқанов еңбектерінің сах- 
намен байланысты тұстарын сала-салаға бөліп 
зерттеуді талап етеді. «Пьеса сахна устінде таны- 
лады» деген мақаласында 1953 ж. жазылған, узақ 
уақытқа дейін көрермендер сарабына туспей, сах- 
налық құлпы ашылмай келген Ә-тің «Алуа» пьеса- 
сына таддау берілген, бул туынды -  шығармашы- 
лық толғаныстың жемісі екені дәлелденген. Ғылы- 
ми-зерттеу еңбектерінің көбінде Ә, қазақтың 
улттық драматургиясының негізін салушы ретінде 
көрсетіледі. «Қара шаңырақтың аруақты иесі» атты 
мақаласында Ә-тің театрға сіңірген еңбегін жан- 
жақты қарастырған («Парасат», 1997, №6).

5. Мекішев.
СЫДИЫҚҮЛЫ Қабиболла (1934-2001), әдебиет 
зерттеуші. Қазақстан Жазушылар одағының мү- 
шесі (1993). Филология ғылымының кандидаты 
(1966). Ғалым қазақ ауыз әдебиетінің тарихи даму 
жолдарын саралағанда, оның ірі өкілдерінің шы- 
ғармашылығын зерттеу ісінде Ә-тің пікірлеріне, 
еңбектеріне суйенеді. Мысалы, ол «Халқымен қай- 
та табысқандар» деп аталатын зерттеуіңде (1997) 
үлы жазушының Әбубәкір, 20 ғасыр басындағы 
ақын-жазушылар, Ғ. Қарашев, Мүрын жырау т. 6. 
туралы айтқан ой-пікірлеріне ден қойған. Ал «Үлы 
үстаз үлағаты» деген мақаласында («Маңғыстау», 
1987, 26 кыркүйек; «Ана тілі», 1997, 11 қыркүйек) 
Мүхаңның студент жастарға деген ыстық 
ілтипатын, ар алдында, әдебиет алдында адал 
болу, халыққа қалтқысыз қызмет ету жөнінде ай- 
тқан ақыл-кеңестерін тілге тиек еткен. 
СЫДЫҚБЕКОВ Түгелбай (1912-1997), қырғыз 
жазушысы, ақын. Қырғыз әдебиетінің негізін са- 
лушылардың бірі. Қырғызстанның халық жазушы
сы (1968). КСРО Мемлекеттік сыйльғының лауре-

М. Әуезов пен Т. Сыдыкбеков. Бішкек. 1954.

аты (1949). Кыргызстан Үлттык ғылым академия- 
сының академигі (1954). Кыргызстан Республика- 
сының Батыры (1997). 50-жылдардан бастап Со
вет-Үндістан достық қоғамының вице-президенті, 
Бейбітшілік қорғау комитетінің, 1959-64 ж. 
Лениндік сыйлықтар комитетінің, КСРО Жазушы
лар одағының мүшесі болтан кезде Ә-пен қызмет 
бабында жиі-жиі кездесіп, достық, жолдастық, 
шығармашылық байланыстарын үзбеген. Бүлар- 
дың бәрін «Үлы сөз» туралы ой» деген мақаласын- 
да (1955), «Кымбатты Мүхаңа» атты қүттықтау ха- 
тында (1957) т. б. баяндаған. Ал «Ініден ізет» 
естелігінде 1938 ж. жазда танысқан кезден бастап 
қарым-қатынастарының бір сәт толастамағанын, 
өзінің қазаққа қыз беріп, қыз алған қүда-жекжат 
екенін, Мүхаңның «Манас» женіндегі еңбегін қыр- 
ғыз халқының жоғары бағалағанын баяндаған. Ә. 
те «СССР халыктары әдебиеттерінің өркендеуі» 
атты зерттеуінде С-тің бірқатар романдарын 
(«Біздің заманның адамдары», «Тау балалары», 
«Тау арасыңда») қырғыз әдебиетінің табысы екенін 
көрсетіп, «Кейбір үлт жазушыларының романдары 
туралы» мақаласында қырғыз жазушысының ха- 
лықтар достығы тақырыбын жақсы меңгергеніне 
ризашылығын білдіре отырып, бірқатар сын 
пікірлер айтқан.

Ч. Жұмағулов
СЫДЫҚ Махмудүлы (т.-ө. ж. б.), жазушының та- 
нысы. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясына мол дерек 
берген. Романда мол суреттелген Кішкене молда- 
ның немересі. Букіл өмірі Абай аулыңда өтеді. Оның 
Абайдың өзі, айнала төңірегі туралы көргені мен 
білгені кеп. Жазушы 1935 ж. желтоқсанда дерек 
жинауды бастағанда, ең алғашқы әңгімелескені -  
осы С. Мүхаңның алгашқы дәптері де соның «Кеш- 
жөнекей әңгіме айт деп, артынан езі айтатын» де
ген сөздерімен басталады. Дерек айтушылар Кіш- 
кене молданы «Махмүдқа үқсайды. Бірақ мүрын, 
сақал, бет -  барлығы Махмүдтан үлкен» дейтін 
(№29-папка, 146-бет). С-тыңдасоларғаүқсастығын 
еске алады. Бірде Абай С-тан «өлең қалай болады 
деп ойлайсың» деп сүрайды да, өзі: «Үйықтап, ояна 
салысымен қолыма қарындаш алып жазып тастай- 
мын. Бастығырылып, үйықтай алмай, оянып алып 
жазып тастасам бойым сергіп қалады. Дарыған 
деген осы ма» дегтгі. АбайдікІ деп, біраз елендерді 
есіне алған. Оның берген деректерінің көпшілігі 
романға пайдаланылды. Абайдың Бежейлердің 
алдынан шығып сәлем бергенін, Байсалдың жақ- 
тырмағанын, соған қарамай, Бөжей батасын бер- 
генін жазушы алғаш осы С-тан естіген.

Т . Ә ю м .

СЫДЫҚОВ Әміржан Сьщыкүлы (1898-1983), пе
дагог. Педагогика ғылымының кандидаты (1948), 
доцент (1949). Еңбектері педагогиканың ғылыми- 
теориялык мәселелерін зерттеуге арналған. Халық- 
ты ағарту ісіне зор еңбек сіңірген. «Жаңа типті 
мектептерде оқу процесі мен оқыту әдісі жайын- 
да» (1960), «Ы. Алтынсариннің педагогикалық иде- 
ялары мен ағартушылық кызметі» (1969) т. б. 
еңбектері жарық керді. С. Семей бес кластық учи- 
лищесінде Ә-пен бірге оқып, «Жарыс» футбол ко- 
мандасында бірге ойнаған. Өзінің естелігінде 
(«Казахстан мүғалімі», 1982, 30 желтоқсан), жазу- 
шының зеректігін, кішіпейілдігін, камқорлығын 
толғана еске алады.

К Керейбаев
СЫДЫҚОВ Түрлыбек (1928 ж. т.), филология ғы- 
лымының кандидаты (1958). «Егемен Казахстан»



газетінде 1997 ж. 12 наурызда жарияланған «Аға- 
ның алды -  ақ жайлау» деген естелік-мақаласын- 
да Ә-тің қазақ фольклорын зерттеудегі ұлан-ғай- 
ыр еңбегіне жан-жақты тоқталған. «Жыр қайнары» 
(1966), «Тереңтамырлар»(1975, орыстіліңде), «Тол- 
ғандырар тағдырлар» (1977), «Ғасырлардың Key
cap булағы» (1980) атты монографиялары мен 
М. Ғабдуллинмен бірге жазған «Қазақ халқының 
батырлық жыры» зерттеуінде (1972) Ә-тің қазақ 
фольклоры жайлы еңбектеріне сілтеме жасап, 
пікірлерінен ой өрбітеді, ұлы ғалымның ұлттық 
фольклортану ғылымын қалыптастырып, дамыту- 
дағы еңбектеріне жоғары баға береді.

С. Қорабай.
СЫ ЗДЫ ҚОВ Керімбек (1939 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, мухтартанушы. Филология ғылымының 
докторы (1997), профессор (1990). Ғылыми еңбек- 
тері негізінен Ә-тің шығармаларын зерттеуге ар- 
налған. Үлы жазушының 12 және 20 томдық шығар- 
малар жинағын құрастьірып, ғылыми тусініктерін 
жазысқан; «М. О. Әуезов творчөствосы бойынша 
библиографиялық көрсеткішті» (1972) дайындауға 
қатысқан. Ә-тің шығармашылығы туралы «Мұхтар 
Әуезов -  әдебиет сыншысы» (1973), «Мухтартану- 
дың беймәлім беттері» (1997) монографиялық зер- 
ттеулер мен 100-ден астам мақаланың авторы. 
«Мухтар Әуезов -  әдебиет сыншысы» негізінен жа- 
зушының сыншылық қызметін таддайды. «Мұхтар- 
танудың беймәлім беттері» -  автордың осы ба- 
ғыттағы ұзақ жылдар бойы жүргізген ғылыми із- 
деністерінің қорытыидысы іспеттес.

Д. Ысқакулы.
СЫЗДЫҚОВ Мәнтай (1915-1975), актер, Қазақ- 
станның еңбек сіңірген артисі (1945). Әр алуан 
рөддерді ойнап, өзінің өткір мінезді кейіпкерлердің 
бейнелерін терең суреттейтін шеберлігі мен дара- 
лығын танытты. Актерлік өнерінің қалыптасуына 
Ә. шығармаларының негізіңдегі қойылымдардағы 
ойнаған рөлдері көп себінтигізді. Солардың ішінде 
«Абай» трагедиясындағы Долгов, «Айман -  Шол- 
паңцағы» Жантық, «Еңлік -  Кебектегі» Есен, «На- 
мыс гвардиясындағы» Панфилов бейнелері т. б. 
Баска қойылымдардан Т, Ахтановтың «Сәулесін- 
дегі» Алдаберген, Қ. Мұхамеджановтың «Құдағи 
келіптісіндегі» Сәрсен рөлдері де -  актерлік
ізденістің жемісі. ,  _

Б. Қундакбаиулы.

СЫЗДЫҚОВА Рәбиға Ғалиқызы (1924 ж. т.), 
тілтанушы. Филология ғылымының докторы (1972), 
профессор (1989), ҚазКСР ҒА-ның корреспондент 
мүшесі (1979), Қазақстан Республикасы Мемлекет- 
тік сыйлығының лауреаты (1996). Орфографиялық, 
түсіңдірме сөздіктерді жасауға катысты, орта, жо- 
ғары мектептерге арнап бірнеше оқулықтар жаз- 
ды. «Сөздер сөйлейді» (1980, 1994), «Сөз сазы» 
(1983, 1995), «Қазак әдеби тілінің тарихы» (1984, 
1994) «Қазак тілінің анықтағышы» (2000) т. б. зерт- 
теулері жарық көрді. «Абай шығармаларының тілі»
(1968), «Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы»
(1970), «Абайдың сөз өрнегі» атты монографиясын- 
да ұлы ақынның қазақ жазба әдебиетінің негізін 
салуда зор рөл атқарғанын дәледцеді. Ғалым бұл 
зерттеулерінде Ә-тің Абай туралы айткан пікірлеріне 
жиі-жиі жүгініс жасап отырған. Ал «Сөз қудіреті» 
атты еңбегінің «Мұхтар Әуезов -  көркем сөздің пірі» 
атты тарауы улы жазушыға арналған. Автор онда 
Абай -  казак жазба әдеби тілінің ұлттык кезеңінің 
бастаушысы болса, М. Әуезов -  сол тілдің көркем 
проза, драматургия, публицистика, ғылыми әде-

«СЫН САҒАТТА» 557

биет стильдері деп танылатын тарамдарының 
іргетасын калаушылардың ірілерінің бірі, көш бас- 
таушыларының зоры деп тужырымдаған.

Ә. Катар.
СЫДЫХАНОВ Әбдірашит Аронулы (1937 ж.. т ), 
суретші. КСРО Суретшілер (1967) және Кинемато- 
графистер (1985) одағының мүшесі. ҚазКСР Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1986), «1916 жыл»
(1969), «Акындар даусы», «Ереуілшілер», «Жеңіл- 
геңдер», «Маңғыстау мұнайшылары (1970) триптих- 
тарының «Қазакстан туралы поэма» панносының 
(1974), бірнеше портреттің т. б. авторы. Ә-тің шы- 
ғармасы бойынша жасалған «Қараш-Қараш» көркем 
фильмінің коюшы-суретшісі болды (1967).

Н. Ахбай.
«СЫН БОЛАШАҚҚА МЕГЗЕСІН», жазушының ма- 
каласы. 1959 ж. казан айында «Қазак әдебиеті» 
газеті редакциясыңца өткен әдебиет сыншылары 
мен зерттеушілерінің жиналысыңда сөйлеген сөзі. 
Сол жылы осы газеттің 30 казандағы саныңда жа- 
риялаңды. Ә. бұл пікірінде казак әдеби сыны жай
лы тереңнен ой толғап, кадау-кадау мәселелерді 
көтерді. Қазак әдебиетінің «революциядан бұры- 
нғы томаға-тұйык калпынан әлдекашан кұтылған» 
әдебиет екенін, «орыс әдебиетінің тамаша шы- 
ғармаларынан үлгі, эсер алумен» катар «оларға да 
өз әсерін тигізіп, букіл совет әдебиетінің көркейіп, 
өсуіне ат салысып отырған әдебиет» ретінде та- 
нылғанын, «барлык ұлт республикаларының 
әдебиетінде де ортак такырыптар өте мол» болғ- 
анымен, «такырыпты меңгеру шеберлігі, улттык 
накышы, талас-тартыс шешімдері әркилы» 
екендігін атап етіп, «оларды салыстыра зертте- 
ген жөн» деген токтамға келді. Сонымен бірге 
сыншылардың ұлттык тур мен социалистік реа
лизм, дәстүр мен жаңашылдык, казак әде- 
биетінің жанрлары және оның хал-жайы деген 
такырыптар төңірегінде проблемалар көтеріп, бұл 
мәселелерді накты мысалдар аркылы теориялык 
топшылау негізінде шешу кажет екенін айтты. 
Бұл ретте әсіресе прозадағы тартыс жайына ке- 
ңірек токталып, «шығармада талас-тартыс болма- 
са, ол адамды кызыктырмайды. Роман үлкен оки- 
ғаларға, шынайы һәм шытырман тартыска курылуы 
шарт» деп, көркем туындыға койылар басты талап- 
тарды сынамалап, «кейбір казак романдарының 
сюжеті әлсіз, сұйык» келетінін сөз етіп, М. Шоло
хов шығармаларын үлгі кылды. «Шығармадағы ав- 
торлык ремарка мен диалог күшті болуғатиіс», «әде- 
би сын мен әдебиеттану ғылымын ілгері бастыру 
үшін... әсіресе казіргі әдебиеттің жайын ғылыми 
тадцап, сурыптап, жүйелеп, оған бүкілодактык әде- 
биет биігінен әділ, терең баға беріп отыру, сөйтіп 
әдебиет теориясына лайыкты үлес косу кажет» 
деген түйін жасады.

Н. Жанақова.
«СЫН САҒАТТА», жазушының пьесасы. Пьеса- 
ның алғашкы нускасы 1941 ж. жазылды. Мұнда 
Үлы Отан соғысына катыскан кеңес жауынгерлері 
мен елдегі еңбек адамдарының ерліктері сурет- 
телген. Осыған орай пьесаның окиғасы жиі 
ауысып, бірде майданда, бірде Қарағанды шах- 
тасында, еңді бірде дала госпиталіңде өтеді. Бул 
тәсіл пьесаға эпикалык кеншік беруге колайлы 
болғанымен, окиға желісінің шұбалаңкы болуына 
әкеп соккан. Әсіресе соғыс көріністері шұбаты-
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лып, пьесаның көркемдік жағына нұқсан келтірген. 
Көп ултты солдаттардың достығы үстірт суреттел- 
ген. Пьеса үлттық драматургиядағы елеулі көр- 
кемдік жетістікке көтеріле алған жоқ. Автордың 
сол жазылған жылы қайта өнделуі де осыған бай- 
ланысты болса керек. Мүңда кейіпкерлердің аты 
түтас сақталғанымен, пьеса түтастай өнщеліп қай- 
та жазылған. Көп көріністер қысқартылып, жеке- 
леген екі-уш көрініске біріктірілген. Ал пьесаның
3-нүсқасы жазушының 6 томдық таңдамалыларын- 
да (1956) жарияланды. Бүл жолы негізінен жеке 
кейіпкерлердің монологтары ықшамдалып, редак- 
циялаумен шектелген. Сахнаға пьесаның 1941 ж.
2-нүсқасы қойылып, республика театрларыңда зор 
табыспен жүрді. Соғыс тақырыбына байланысты 
түңғыш шығарма болғандықтан, барлық қазак те- 
атрларының сахнасында көрсетілді. Қазақ акаде- 
миялықдраматеатрыныңсахнасына 1941 ж, 7 қара- 
шада А. Тоқпановтың режиссурасымен шығары- 
лып, тыңғылықты жургізілген дайынідық жүмысы- 
ның нәтижесінде шығармада суреттелген сын са- 
ғаттарды әрбір орыңдаушы өздерінің бастарынан 
кешкен күйдей сезінген. Кеңес халқының азат- 
тығы мен бақыты ушін фашизмге қарсы курес -  
қойылымның идеялық нысанасына айналды. Спек- 
такльдің орталык кейіпкері -  Ербол Датов актер 
Ж. Өгізбаевтың ойынында қарапайым қазақ жігіті, 
қайыспас ер, ерен еңбегімен, соғыстағы ересен 
батырлығымен шынайы суреттелген. Ол кейіпкер- 
дің жанды бейнесін жасап, аңқылдаған ақ көңіл 
адалдығын, төңірегін кулкіге көметін әзіл-қалжың- 
ды да суйетін етіп бейнелеген. Қойылымға қатыс- 
қан Қ. Қуанышбаев (шахта директоры), С. Қожа- 
мқүлов (карт шахтер Тәнеке), С. Майқанова (Мә- 
рияш) және Р. Қойшыбаева (Кәден) нағыз халық- 
тық характердің психологиялык сәттерін наным- 
ды ашкан. Драма «Әдебиеттік оку кітабында» 
(1944, 1946), Ә-тің 12томдық(1969, 8-том), 20том- 
дық (1982, 11-том) шығармалар жинағында жа
рияланды.

Б. Қүндакбайүіы.
«СЫННАН НЕ ТІЛЕР ЕМ», жазушының мақала- 
сы. Ә. «Қазақ әдебиеті» газетініңтүңғыш нөмірінде 
(1934, 10 каңтар) жариялаған. Бүл кезде түрпайы 
әлеуметтік сынды басшылықка алған ҚазАПП үйы- 
мы қызметін тоқтатып, жаңа жазушылар үйымын 
күру, оның негізгі шығармашылык әдісін айқын- 
дау мәселелері төңірегінде пікір алысулар жүріп 
жатқан еді. Қазақ әдебиетін одан әрі өркендете 
түсу үшін алдымен оның арнайы органы -  әдеби- 
ет газетін шығару күн тәртібіне койылды. Соны- 
мен Қазақстан жазушыларының үні -  «Қазақ 
әдебиеті» газеті 1934 жылдың 10 қаңтарынан шыға 
бастады. Әдебиет газетінің шығуы мәдени, әде- 
би өмірдегі елеулі оқиға бодцы. Газеттің алғашқы 
нөміріндегі Ғ. Мусіреповтің «Үлы дәуірге -  улкен 
әдебиет», С. Сейфуллиннің «Кезектегі істерім» 
сиякты материалдарымен бірге, Ә-тің осы мака- 
ласы катар жарык көрді. Онда казак әдебиеті сы- 
нының сілдыңда түрған міңдеттерге жан-жакты ток- 
талумен катар, түңғыш нөмірі шыккан «Қазак 
әдебиеті» газетінің аткарар кыруар істерін де айк- 
ындады. Әдебиеттің арнайы газетінің жарык 
көруіне байланысты сынның мумкіндіктері толыға 
тусетініне оның әдеби өм ірдегі белсенділігі, 
объективтілігі, жауынгерлігі мен ғылыми негізділігі

күшейетініне, жанрларының молыға, жетіле бере- 
тініне сенім білдірген.

Д  Ыскакүіы.

СЫҢСУ, түрмыс-салт жыры. Қыз үзату дәстүріне 
байланысты туған. Қыздың үзатылар алдында ел- 
жүртымен, туған-туыстарымен, ағайын-жекжатта- 
рымен, жер-суымен, балалык өмірімен коштасуы 
ретінде айтылады. С. өлендері күрылысы жағынан 
7, 8, 11 буынды болып келеяі. Ө. «Каэақ ха/щының 
эпосы мен фольклоры» атты зерттеуінде С. туралы 
өте жаксы айткан, Қазактың ескі ғүрпы бойынша, 
аталас жакын адамдар кыз алысып, кыз беріспеген. 
Сондыктан кыз алыс ауылдағы, алыс атаның ада- 
мына үзатылған. Сөйтіп кыз көз көрмеген киянға, 
бөтен жүртка барған. Еріксіз үзатылған кыз жанына 
баткан мүң-шерін жырға косып, өзінің ғана емес, 
жалпы казак әйелінің аянышты тағдырын таныта- 
тын әсерлі, шыншыл жырлар тудырған. Ал сыңсу- 
ды айткан калыңдық барлык күрбы кыздарымен 
бірге, сол ауылдағы және жакын көрші ауылдағы 
үйлерге барып танысатын болған. Сөйтіп елі-жүртын 
тастап кеткелі жаткан сәтте калыңдык туып-өскен 
шаңырағын, жанкүйер жакыңцарын кимай, киналғ- 
ан касірет-кайғысын, туған жерге, өтіп кеткен бал- 
ғын балапык, уыз жастык шағына кош айткан мүң- 
зарын өз жырымен тербеген».

Н. Ерсарыүлы.

СЫРЫМ Датов (1712-1802), батыр. Батые Қазак- 
станда Ресейдің отарлау саясатына, хандык би- 
ЛІКТІҢ әділетсіздіктеріне карсы халык көтерілісте- 
рінің басшысы. Аскан батырлығымен, колбасы- 
лык касиеттерімен, шешендігімен ерекшеленген. 
Жас кезінен акыл-ойының, әділдігінің, шешенді- 
гінің аркасыңда Бала би атанған. 1772-73 ж. пат- 
ша өкіметі мен жергілікті сүлтандардың билігіне 
наразы халык көтерілісін баскарып, көтеріліс ба- 
сылғаннан кейін өкіметке карсылығын токтатпа- 
ған. Ә-тің «Қазак ССР тарихының» 1-томына жазғ- 
ан «Қазактың ауыз әдебиеті» макаласыңда халык- 
тың біркатар өлеңдері мен аңыз әңгімелері казак- 
тык XVIII ғасырдың аяғында Кіші жузде болған 
көтерілісіне. Сырым батырдың осы көтерілістегі 
рөліне арналған. Сырым батыр жайындағы аңыз- 
дарда, ертегі, әңгімелерде оның ханға және хан- 
ның төңірегіндегілерге карсы капай күрескені ай
тылады» деп, С-ның Нүралы ханмен кездескеңдегі 
батыддығын, акыл-ойын, тапкырлығын көрсететін 
диалогтан, Орынбор генерал-губернаторына бер- 
ген жауабынан мысалдар келтірген. Хиуа ханы- 
мен кездесуі туралы халык арасындағы аңызға 
Караганда, ханға Сырымның сөз алғырлығы мен 
турашылдь(ғы унамайды да, хан оған кісі жіберіп, 
у беріп өлтіртеді дейді.

Ж. Қаамбаев
«СІЗДЕРДІҢ ПІКІРЛЕРІҢІЗДІ ДЕ БІЛГІМІЗ КЕ- 
ЛЕДІ» (« Мы х о т и м  с л ы ш а т ь  и в а ш  г о 
л о с ! » ) ,  ашык хат. Ә. бүрынғы кеңес жазушыла- 
рымен бірге американ жазушыларына арнайы жол- 
даған. Онда американ үкіметінін бөтен мемлекет 
шекарасындағы тыншылык әрекеті үшін, АҚШ 
мемлекеттік департаментіне карсы бірлесе кимыл- 
дауға шакыржан. Сонымен бірге олар Свердловск 
түбінде атып түсірілген «Локхид У-2» үшағынын 
сыныктары бүкіл американ халкынын абыройына 
нүксан келтіретінін айткан. Эрине бүған америка 
жүртшылығы кінәлі емес, өйткені әнгіме бөтен ше- 
караны әдейі бүзу принципінде болып отыр. Амери
кан үкіметінін осы өрескел әрекетін әшкерелей 
отырып, кенес жазушылары өздерінін американ-



дық әріптестерін әлем жұртшылығына өздерінің 
естияр пікірлері мен салиқалы ойларын айтуға 
шақырды. «Басқа мемлекеттіңөркениеті мен шека- 
расын сыйлау -  халықаралық құқықтың ең негізі» 
деп атап көрсетілген. Хатқа М. Әуезов, Н. Гри
бачев, Б. Изаков, В. Катаев, Н. Михайлов, С, Ми
халков, Б. Полевой, А. Сафронов, А. Чаковский, 
М. Шолохов, А. Штейн, С. Щипачев кол қойған. 
Хатты уйымдастырып жазу ісінде Ә-тің халыкара- 
ЛЫҚ деңгейдегі кайраткерлік келбеті танылады.

Б. Мамыраев.
СІРГЕБАЕВ Ескен (1940 ж. т.), кескіндемеші, 
сәулетші. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының ла
уреаты (1982), Казахстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері (1990). Н. Байғаниннің 
(1972), I. Жансүгіровтің (1973) т. б. ескерткіш- 
бюстерін, 1982 ж. заңғар жазушы Ә-тің ескерт- 
кішін жасады (архитекторлары -  0. Баймырза- 
ев, М. Жақсылықов, А. Қайнарбаев). Ескерткіш 
Қазак академиялық драма театрының алдына 
койылды. Бұл шығарма мүсінші шығармашылы- 
ғындағы мұхтартану ғылымына қосылған бірегей 
үлес болып табылады.

Е. Ахметова.
СЦЕНАРИЙ, әдеби жанр. Эр түрлі қойылымдар- 
дың композициялық негіздері. Пьеса мазмұны- 
ның қысқаша тусіндірмесі іспеттес. Мұңца кейіп- 
керлердің сахнаға шьғуы, қосымша нөмірлері ай- 
қындалады. Әдеби драманың дамуымен байла- 
нысты сценарий жаңа мазмұн, мағына тапты, про
за мен драматургияның тәсілдерін пайдаланып, 
экрандык қойылым үшін жазылады. Қазіргі кезде 
кино сценарий, әдеби сценарий жене теледидар 
сценарий! сияқты салаларға бөлінеді; опералық, 
балеттік, пантомималық сценарийлер де бар. Ә. 
бұл салада көптеген еңбектер қалдырды, оның ал- 
ғашкы сценарий! «Райхан» деп аталады, Осы сце
нарий бойынша 1943 ж. көркем фильм түс!р!лд!. 
Бұданкей!н«Абай», «Біздіңсовхозда», «Әйелжолы» 
т. б. сценарийлер!н жазды.

7. Әкім.
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ТАБАНОВ Мұхаметқали Жексенбекұлы (1907-
1986), актер, режиссер. Қазақстанның еңбек 
с!ң!рген артис! (1951). Б. Майлиннің «Талтаңбай- 
дың тәрт!б!» пьесасын сахнаға шығарды (1937). 
Ғ. Мүсірепов, Ш. Хұсайынов, М. Шолохов пьеса- 
ларының қойылымдарында басты релдерді ойна- 
ды. Ә-т!ң «Айман -  Шолпан» комедиясыңда Жара- 
стык бейнес!н сомдап, актерл!к талантын таныт- 
ты. «Қараш-Қараш оқиғасы» повес!н!ң нег!з!нде 
түс!рілген «Асудағы атыс» көркем фильм!нде Қай- 
ранбайдың бейнес!н жасады.
ТАГОР Рабиндранат ( Т х а к у р  Р о б и н д р о -  
н а т х; 1861-1941), унд! жазушысы, акын, қоғам 
қайраткер!. Шығармаларындаұж-азаттығы, әлеу-

меттік теңс!зд!к, отансүйг!шт!к, еск! мен жаңа- 
ның қақтығысы мәселелер!н көтерд!. «Халық 
жүрег!» деген өлең! (1911) Үнд!станның улттық 
гимн!не айналды. Ә. «Тагордың кемеңгерлігі» де
ген мақаласында: «Рабиндранат Тагор унд! 
әдебиет!н!ң дамуына тұтас дәу!р кұрған шығар- 
малар тудырды. Оның шығармалары терең ли- 
ризмге, өм!рд!ң шұғылалы нұр шапағына толы. 
Тагордың ез Отаны азат болуын аңсауды мұрат 
етуден туған аса !р!, айтулы шығармаларын мәңг!- 
бақи еск!рте алмайтын да осындай қад!р-қасиет!» 
деп, ұнд! халқының улы перзент!н!ң жазушылық 
қызмет!не зор баға берген.
«ТАГОРДЫҢ КЕМЕҢГЕРЛІП», жазушының ма- 
қаласы. Үнд! халқының ұлы перзент!н!ң 100 жыл- 
дык мерейтойына арнап 1961 ж. жазылған. Алғаш 
рет Ә-т!ң «Уакыт және әдебиет» (1962, 421-425- 
беттер), 12 томдық (1962, 12-к!тап, 524-527-бет- 
тер), 20 томдық (1985, 20-к!тап, 458-463-беттер) 
шығармалар жинақтарына енг!з!лген. Макала: 
«Оның тұлғасы Батыс пен Шығыс мәдениет!н!ң 
тұтаса тоғыскан б!р әлем!ндей, аскар алып шы- 
ңындай» деп басталып, Тагордың заман талабы- 
на т!л каткан лирик акын, новеллист, романист, 
драматург, публицист рет!нде жазушылык мэде- 
ниет!н Терек менгерген, кулл! шығармашылык ерен 
дэстурлерд! мол камтыған каламгер екен!не ток- 
талады. Кейб!р акындар лап ет!п жанып, жарк етед! 
де, таскарангы сен!п калады, олар тарих уш!н 
куйрыкты жулдыздай тез сенед!, ал Тагордын 
«шығармалары сіздін ой-сана кег!н!зде менг!-баки 
сенбейд!, ем!р бойы тап касында болады. Олар 
бейне б!р тарихтын шугыла шашкан сер!г!ндей» 
екен!н, онын «букіл бес континентт!н азаматы бол- 
ғанын», ол «болашак сан ғасырлар бойына да ел- 
мей, ешпей жасай» берет!н акыннын кызык тағ- 
дырына барлау жасайды. Сейт!п автор Тагордын 
элем эдебиет! классиктер!мен терезес! тек, солар- 
ға барабар каламгер бейнес!н мактан етед!. Онын 
«Гора» романынын бук!л унд! эдебиет!не тиг!зген 
зор ыкпал, одан кептеген жазушылардын тағлым 
алғанын атап көрсет!п, оны Үнд!стандағы сыншыл 
реализмнін аса !р! туңғыш шығармаларынын б!р! 
дейд!. Үнд! классиг!н!н 100 жылға толу мерекес!н 
казак халкы да арнайы атап етуге эз!рлен!п жатк- 
анын, онын тамаша туындыларын казак окырман- 
дарынын суй!п окитынын, бул шығармалар ананы 
мей!рленд!р!п, жастык шакты канаттандырса, экен! 
даналык ойға кенелденд!ред! деп, сез куд!рет!н 
кетере, ес!р!п айтады. «Мен!н кызмет!м -  тэл!м- 
тэрбие беру. Адам баласын толғандырған мэселе- 
лерд!н бэр! де эз!н!н тубегейл! шеш!м!н тэрбие- 
ден табатындығына мен сенем!н» деген Тагордын 
улағатты сездер!н мысалга келт!р!п, онын туын- 
дыларынын да тэрбиел!к-танымдык мэн-мағына- 
сы зор деп аяқтайды сез!н автор.

Н. Ерсарыүлы.
«ТАЖАЛ АЙМАҒЫ» ( « З о н ы  у ж а с а » ) ,  жазу- 
шынын макалась!. «Литературная газетада» 1959 
ж. 9 маусымда шыккан. Макала Онтуст!к Африка 
одағы мен Америка Қурама Штаттарындағы ра- 
сизмге карсы жазылған. Жазушы Американын 
«Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» журна- 
лында шыккан Дэвид Ридт!н «Онтүстік Африка 
трагедиясы» атты расизмге карсы макаласын окы- 
ғанда ерекше танғалғанын, Американын ез!н!н де
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расизмнен, қара тустілерді кемсітуден ада емес 
екендігін айтқан. Бул мак,аланың (Дэвид Рид ма- 
қаласының) Оңтустік Африкадағы расистердің жан 
туршігерлік әрекеттерін айта отырып, АҚШ-тың 
өзіндегі расизмді буркемелеу мақсатыңда жазы- 
луы мумкін деп ескерткен. Әуезов мақаласы КСРО 
мен АҚШ арасындағы «қырғи қабақ соғыстың» 
өршіп турған кезінде жазылғаңцықтан, алдымен 
американдық расизм сыналып, Марк Твеннің «Со
единенные Линчующие Штаты» деп айтқанын еске 
салады. Макалада Оңтустік Африка одағындағы 
улттық кемсіту мен қуғындаудың сан салалы жол- 
дары керсетілген. Дэвид Рид макаласынан мы- 
салдар келтіре отырып, расистік елдегі сұмдық- 
тарды ашына айыптаған. Мақаланы оқу барысын- 
да негрлердің сол кездегі азапты өмірі көзге айқ- 
ынелестейді. Кемсіту, қанау, қорлау жолдары мен 
әдістері нақты мысалдармен баяндалған.

Р. Ыкыласов.
ТАЙЖАНОВ Алтай (1948ж. т.), философ, мұхтарта- 
нушы. Философия ғылымының докторы (1995), 
профессор (1996). Зерттеу еңбектерінің басым бөлі- 
гі Ә-тің шығармашылыымен байланысты. «М. Әуе- 
зов -  ойшыл» деген тақырып бойынша кандидат- 
тык (1984), «Мухтар Әуезов шығармашылығының 
дуниетанымдық өзектері» атты тақырыпта доктор- 
лык (1995) диссертация коржады. Үлы жазушының 
философиялык, психологиялык, педагогикалык, 
ағартушылык көзкарастары, ойлары мен пікірлері 
туралы 100 баспа табактан аса ғылыми еңбектер 
жазды. Бұл тужырымдары «М. О. Әуезов -  ойшыл» 
(1991), «М. О. Әуезовтің педагогикалыык көзкара- 
стары» (1990), «Мухтар Әуезовтің педагогикалык 
мураларының мектеп өміріндегі орны» (1993), 
«Мухтар Әуезов шығармашылығының дуниетаным- 
дык өзектері» (1995), «М. О. Әуезовтің рухани мұра- 
ларындағы этномәдени дәстурлері» (Ә. Нысанба- 
евпен бірге, 1997) т. б. жан-жакты баяңдалды.

Р. Досымбекова.
ТАҚЫРЫП, әдебиеттің әңгіме, макала, очерк, по
весть, роман т. б. жанрларының ауызекі әңгімелер 
мен лекциялардың негізгі ойы, мазмұны, устан- 
ған бағыты, көтерген мәселесі, яғни шығармашы- 
лыктың іргетасы; муңда автордың белгілі бір идея- 
лык турғыдан суреттемек, бейнелемек, ашып 
актармак максаты. Суреттелетін окиғалар мен 
кұбылыстардың идеялык-көркемдік болмысын, 
баска да проблемалык тұстарын ашуды максаты 
еткен автордың ойы такырып атынан аныктала 
коймайтын кездері де бар, ал Ә-тің «Қаралы сұлу», 
«Барымта», «Қилы заман», «Көксерек», «Туман 
айығарда» сиякты бірсыпыра шығармалары такы- 
рыбының атынан нендей мәселенің көтерілетінін 
аңдау киын емес. Ал такырып мәселесі оның «Кей- 
бір үлт жазушыларының романдары туралы», 
«Бугінгі заман және оның геройы», «Жыл келген- 
дей жаңалык сеземіз» деген бірсыпыра макала- 
ларында удайы сөз болып отырады. «Тарихи та- 
кырыптан бугінгі шындыкка бір-ак секіру, шуғыл 
ауысу каншалыкты киын» (12 томдык, 12-том, 514- 
бет) екенін айтса, жастар поэзиясына катысты: 
«Ой такырыбы кайталанғанымен бурынғы біреуле- 
рдің жазғанын кайталау деген жок, әркім өз унін 
таныткысы келеді Поэзияның такырыбы шағын 
болса да өзінің туған жерін, анасының жайын, 
көктем, куз, кыс, махаббат мәселесін айткысы

келеді. Бул такырыптар букіл адамзат тарихы бол- 
ғаннан бері айтылып келе жаткан такырыптар» (12-
том, 502-бет) деген ойын ортаға салады. .

Т. Әкім.

«ТАЛАП», 1) жастар уйымы. 1917 ж. мамыр айы- 
ның соңында Шыңғыс болысының окыған жаста- 
ры курган. Максаты -  казак мәдениетін көркейту, 
казак әдебиетін насихаттау, кітаптар бастырып 
шьгару, жок-жітікке көмек көрсету. Үйымның мак
саты, бағдарламасы «Сарыарка» газетінің 1917 
жылғы 13-нөмірінде жарияланды. 5 кісіден баскар- 
масы сайланды, төрағасы Мекайл Абайулы, хат- 
шы Ғабдуллин, Ә. уйым курылтайшыларының бірі 
бодды. «Т-тың» алғашкы жузеге асырған игілікті 
ісі Қытайдың Қулжа каласында аштыкка ушыра- 
ған казактарға көмек беру ушін Ә-тің басшылығы- 
мен және режиссерлік етуімен Ш. Қудайбердиевтің 
«Еңлік -  Кебек» дастанын алғаш ауыл сахнасына 
коюы еді. Қойылым Турағул Абайулының улкен 
кызын узату тойында екі киізді катарластырып 
тіккен сахнада койылды. Қойылым алдында Ә. 
пьеса туралы сөз сөйледі, рөлдерді «Т-тың» му- 
шелері ойнады. Көрермеңдерге 50 тиындык билет 
сатылды, 100 шакты көрермен тамашалады. Қой- 
ылымнан тускен 54 сом 50 тиын Қулжадағы аштарға 
жіберу ушін «Сарыарка» газетінің баскармасына 
тапсырылды. Үйымның 1917 ж. 25 казанда өткен 
жиналысында Алаш козғалысына колдау көрсету 
белгілеңді. Үйым Семейде шыкпакшы «Абай» жур- 
налына 500 сом, «Азамат», «Теңдік» серіктіктеріне 
уйым атынан жарна садды; уйым дукенін ашу ушін 
6 мың 405 COM ерікті жарна жинады. Кейін «Талап» 
уйымының мушелері Семейде курылған Алашор- 
да комитетінің жумысына кызу араласты, Алашор- 
да әскері катарыңда тәуелсіздік жолында куресті. 
Үйым кеңес өкіметі орнағаннан кейін кызметін 
токтатты. Дерек көздері Алматыдағы Орталык 
мемлекеттік мурағатта сактгілған.
2) коғам. 1922 ж. 4 желтоксанда Туркістан мемле- 
кеттік ғылыми кеңесінің жанынан курылды. Ә. «Та
лап» коғамының баскарма мушесі болып сайла- 
нып, хатшылык кызмет аткарды. Ол коғамның 
казынашысы М. Тынышбаевпен бірге коғамның 
кітапханасын куруға көп еңбек сіңірді. Ә. 1924 ж. 
коғам мушелерінің ғылыми мәжілісінде «Қазак 
кырғыз әдебиетінің ілгері баскан дәуірлері» де
ген такырыпта ғылыми баяндама жасады. Қоғам 
Туркістан республикасының курамыңдағы Сырда- 
рия, Жетісу облыстарының Қазакстанға косылу- 
ына байланысты, «Қазакстанды зерттейтін коғам» 
косылды. Бул коғамға Ә. 1927 ж. «Жетісу губерни- 
ясындағы халык ауыз әдебиетінің улгілері» деген 
3 баспа табак орысша ғылыми еңбегін, 10 баспа 
табак ел әдебиеті нускаларын шарт жасап, баспа- 
ға өткізген. Үлы жазушының аталған еңбектерінің 
кейінгі тағдыры белгісіз.

Б. Байгалиев.
ТАЛҒАР. тау. Алматы каласының шығыс жағын- 
дағы Іле Алатауының сілемі. Алматы облысы Тал- 
ғар ауданының ортсілығы -  Талғар каласы осы тау- 
дың етегінде орналаскан. Қаланы басып өтетін 
Талғар өзені бастауын Т. шыңдарындағы мәңгі 
муздактардан алады. Биіктігі -  теңіз деңгейінен 
4951 м. Ә-тің алғаш рет 1927 ж. «Жаңа мектеп» 
журналының 11-12, 1928 ж. 2-3, 4-5-сандарында 
шыккан көркемдік дәрежесі жоғары «Қараш-Қа- 
раш окиғасы» повесіңдегі окиғалар Т. тауларында 
өтеді. Повеете: «Бактығул бул уакытта Талғар ба- 
сынан кетіп, Шектіден Бурген, Талғарға карай тау



у. Танашев.

ішімен қатынасатын жолдың 
орта шенінде -  елсізде жүр... 
Түнде қарағайдың ығына 
паналайды... Күн шығысымен 
Қараш-Қараштың шаттарын- 
да, қара жолдың айналасын- 
да қарауылда отырады» де
ген жолдарда Т. тауының 
жанды суреттерін жасаған. 
Повестегі «Бүрген, Шалқар 
болыстарының бірталай 
ауылдары осында болатын» 
деген сөйлемдегі Бүргені -  
Түрген, Шалқары -  Талғар бо- 

лыстары. Повеете табиғат көріністерін берудің 
ғажап үлгілері өте көп. Т. өңірінің жанды суреттері 
асқан шеберлікпен бейнеленген.
ТАЛЖАНОВ Сәйділ Омарұлы (1908-1972), жазу- 
шы, филолог, аудармашы. Филология ғылымының 
докторы (1972). Ғылыми еңбектері негізінен көркем 
аударма мәселелеріне арналған. 30-дан аса ғылы- 
ми мақалалар жазды. «Көркем аударма мәселелері»
(1962), «Аударма және қазақ тілінің мәселелері» 
(1975), «Өткенкуцдерсейлейді»(1974)т. б. кітаптары 
жарық көрді. «Теңдесі жоқ Телғара» (К і т.: С. Тал- 
жанов. «Адам туралы толғау», 1965, 68-85-беттер), 
«Ғалым аға туралы» («Оңтүстік Қазақстан», 1970, 10 
маусым) мақалаларында Ә-тің суреткерлік 
шеберлігіне барлау жасаған. Ал «Мухтар Омархан- 
ұлы Әуезов» атты мақаласында ұлы суреткердің 
шығармашылық жолына арнайы талдау жасап, 
оның орыс әдебиетінен алған әсер-тағлымын сөз 
еткен (К і т.: С. Талжанов. «Аударма жене қазақ 
әдебиетінің мәселелері», 1975, 246-251-беттер). Ә. 
қазақ әдебиетінің негізгі проблемаларына арнал- 
ған ғылыми-теориялық конференцияда сөйлеген 
қорьпгыңды сөзіцде Т. өрнек жағынан шешен тілді, 
орамды түрде талдау жасай алатынын байқатты, 
оның баяндамасы сыртқы стильдік сипатын алған- 
да, шешен тілмен жасалған баяңдама деп бағалап, 
сол негізгі солақай идеологияға орай, Шортанбай- 
дың кепке мәлім кертартпа, қайшыльғы мол мура- 
ларын ақтау жағына бейім болды деген («Әдеби 
мура және оны зерттеу», А., 1961, 353-бет).

Н. Ақбай.
«ТАЛҚЫ», роман-эссе. Авторы -  Т. Журтбаев. 
«Қазақстан» баспасы 1997 ж. шығарған. Шығар- 
мада Ә-тің өмірбаяны мен шығармашылық жолы 
-  қоғам мен тағдырдың, тарих пен танымның, та- 
рихи тұлға мен жеке адамның аса курделі жолы 
баяңдалған. Автор ұлы суреткердің өміріңдегі қиын 
белестерді тауқыметке ұшыраған шьғармалары- 
ның жазылу тарихымен салыстыра отырып пікір 
қозғаған. Ә-тің 1929-32 ж. түрмедегі тергеу ісі, 
1936-38 ж. қысым көруі, қудалануы, жазықсызжа- 
па шегуі туралы мұрағат деректері арқылы нақты 
сөз етілген. Табиғаттың тауқыметін ерте тартқан 
қуатты емендер қашанда шыдамды, дауылға қар- 
сы қасарысып тұрып алады. Сол сияқты Мұхтар да 
сан шайқалып барып, қайта қалпына келді. Бірақ 
жапырағын желге тонатқан жапандағы жалғыз туп 
ағаштай куй кешкен Ә-тің 40-жылдардың бас ке- 
зіңцегі хал-ахуалын көз алдыңа елестетумен аяқ- 
талған роман. Кітаптың көлемі 20,1 баспа табақ, 
таралымы 2500 дана.
«ТАМАША ТУЫНДЫЛАР» ( « Г е н и а л ь н ы е  
т в о р е н и я » ) ,  жазушының мақаласы. «Культура 
и жизнь» газетіңде 1949 ж. 31 мамырда жариялан- 
ған. А. Пушкиннің 150 жылдығына байланысты.
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газеттің 3-бетінде бірнеше макала, әр республика- 
дағы көрнекті әдебиетшілердің пікірлері басыл- 
ған. Өзінің шағын мақаласында Ә. ұлы талант 
иесіне қурметпен бас иетінін, ез емірінде Пушкин 
шығармаларының үлкен орын алатынын, оның по- 
эзиясына өзінің етене жақындығын тебірене ай- 
тып, Пушкин шығармаларын Абай аударып, әуенін 
тапқан «Татьянаның Онегинге хаты» қазақ дала- 
сына кең тарағанын мақтанышпен жазады. «Мен 
«Абай» романы арқылы Пушкиннің мураларын та- 
ныстырғанда, өз халқымның тарихына және жеке 
өзіме көп өнеге көрсеткен ұлы адамның алдында 
аз да болса, борышымды өтейтін болдым деген 
қуанышты сезімде журдім. Лениндік-Сталиңдік ха- 
лықтар достығы аясында тәрбиеленген қазақ хал- 
қы Пушкинді өзінің ең жақын, ең қымбат рухани 
бабаларының бірі ретівде санайтыны менде мақ- 
таныш сезімін туғызады деп, ұлы жазушы заман 
ыңғайына қарай ой тужырымдайды.

Б. Мамыраев.

ТАНАШЕВ Уәлихан (1880-1968), Алашорда қай- 
раткері. Қазан университетінің заң факультетін 
1909 ж. бітірген. Заң ғылымының кандидаты. Ре- 
сей қалаларында адвокат болып жұмыстар атқар- 
ған. Алашорда үкіметін қуруға байланысты қужат- 
тардың дайындалуына тікелей ат салысты. Алаш- 
тың Орынбор қаласыңда өткен съезіне қатысқан, 
Букілресей құрылтайына делегат, Үлт Кеңесіне 
муше болып сайланған. Репрессияға ушырап, қай- 
тып келген соң, Қазан қаласында (қайын жұртын- 
да) қайтыс болды.

М. Қүл-Мухаммед.
«ТАҢ», журнал. Семей губкомы мен губаткомы- 
ның саяси, шаруашылық, мәдени, әдеби органы 
ретінде 1924 жыддың басынан 1925 жылдың орта 
шеніне дейін айына бір рет шықты. Редакторы Ә. 
бодды. Ел тіршілігі, турмыс-салт, саясат, мәдени- 
ет т. б. туралы хабарлар, сондай-ак, өлең, жыр, 
әңгіме, очерк сияқты керкем шығармалар жария- 
лады. Басылымның 1925 жылғы 1-4-сандарында 
жазушысының 6 әңгімесі («Жетім», «Барымта», 
«Қаралы сулу», «Кінәмшіл бойжеткен», «Буркіт аң- 
шылығының суреттері», «Ескілік көлеңкесінде»), 
2 мақаласы («Қобыланды батыр», «Шаншар» журна
лы») жарық көрді. Бұл жылдары Ә. ауыз әдебиеті 
улгілерін жинап, кітап етіп шығарған. Солардың 
бірқатары осы журналда басылды (мысалы, Са- 
бырбай ақынның, Абайдың, Буқар жыраудың, 
Күдеріқожаның сөздері, Жаман бақсының сары- 
ны, Ай-Таңсықтың қоштасқаны). Муңдай туынды- 
ларды жариялау журналдың беделін арттырып, та- 
нымдық қасиетін кушейте тусті.

Н. Ақбай.
ТАҢСЫҚБАЕВ Нұрбек Нурматұлы (1926-1976), 
суретші. Белгілі суретші О. Таңсыцбаевтың жиені. 
1951 ж. туындылары Бүкілодақтық көрмеде көрсе- 
тілді. Өзінің қалаулы жанры -  пейзаж көрінісін 
бейнелеуде ерекше шеберлік танытты. Мысалы, 
«Тау табиғаты» атты картинасында (1957) туған жер- 
дің әсем көрінісі, табиғат таңғажайыбына тамса- 
нған салт атты, шығып келе жаткан күннің алтын 
шапағы шынайы көрініс тапқан. Ә-тің 60 жасқа тол- 
ған мерейтойы кезінде автор осы картинаны сыйға 
тартты. Сурет улы жазушының муражай-үйінде 
сақтаулы.

А. Қуаньидбаев.
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ТАҢСЫҚБАЕВ Орал (1904-1974), кескіндемеші. 
КСРО халық суретшісі (1963), Өзбекстанның еңбек 
сіңірген өнер қайраткері (1943), Өзбекстан Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1973). «Көш» 
(1931), «Туған өлке» (1951), «Қарақұм ГЭС-індегі 
таң» (1957), «Шарбақ қурылыстарында» (1959), «Іле 
өзенінің аңғарында» (1958), «Таудағы күз» т. б. 
картиналарында әсем табиғатты, өлке тынысын 
сырлы да қанық бояумен өрнектеді. 1938 ж. Алма- 
тыға келіп, Қазақ опера жене балет театрында 
Ә-тің либреттосы бойынша жазылған В. Велика- 
новтың «Қалқаман -  Мамыр» операсына эскиздер 
жасады. Ә-пен, оның отбасымен достық қарым- 
қатынаста болды, Жазушы Т-ты ҚазКСР ҒА-на 
қызметке шақырып, бейнелеу өнері бөлімін баска- 
руды ұсынған. Суретші 1948 ж. Мі^аңа «Бөртегүл» 
натюрмортын, ал 1957 ж. 60 жасқа толуына байла- 
нысты «Көктөбе» атты тамаша суретін сыйлады. Ә. 
«Жыл келгендей жаңалык сеземіз» деген мақала- 
сында Т-тың суретшілік өнеріне жоғары баға бер- 
ген. Үлы жазушы кайтыс болғаңда, «жетім қалдық- 
ау" деп қамығып, Мухаңның портретін садды.

А. Қуаиышбаев.
ТАРАЗ, Ә у л и е а т а , М и р з о я н ,  Жа м б ы л ,  
қала. Ә. 1955 ж. «Оңтүстік Қазақстан» газетінің 6 
маусымындағы жарияланған екі облыс -  Шым- 
кент пен Жамбылдың шаруашылық, мәдениет, 
турмыс-тіршілігіне қатысты материалдарды оқып- 
танысқаннан кейін артынша Жамбыл облысына 
журіп кетеді де, соның нәтижесінде «Түркістан 
солай туған» очеркі жазылады. Бұл өңірге 30-жыл- 
дардың басыңца да келген, бірақ ол кездегі жаз- 
баларында каланың емес, ауылдарда көрген- 
білгендерінің деректерін қағазға түсірген. Ал бұл 
жолы алдымен қалаға аялдап, оның айналасын- 
дағы кейбір шаруашылықтардың жай-жағдайла- 
рыіиен танысты; әр түрлі мамаңцық, еңбек адам- 
дарымен әңгіме-сухбаттары үлкен эсер қалдыр- 
ды. Қала іргесіндегі «Красная звезда» колхозы- 
ның бастығы, депутат, 1939 ж. Қапланбек малдәрі- 
герлік техникумын бітірген Ақатаев Ғалымжан, 
Жамбыл ауданының басшысы Ақбозов, Талас 
аудандық атқару комитетінің төрағасы Байбатша- 
ев Шабден, облыстың басшысы Артығалиевтар- 
мен әңгімесі, бұларға қарапайым көпшіліктің ықы- 
лас-ниет, ой-пікірлерінің қосылуы жаңа шьғарма- 
лар өрісіне қарай бой ұрғызғаңдай болды (№ 537 
папка, 1-52-беттер). Белгілі журналист, сол кездегі 
Жамбыл облыстық газетінің бас редакторы Ғайса 
Сармұрзин осылар жөніңде толық жазған.

т. Әкім.
ТАР A3 УНИВЕРСИТЕТІ.М ухаммед Х а й д а р  
Д у л а т и  а т ы н д а ғ ы  Т а р а з  у н и в е р с и 
т е т ! ,  жоғары оқу орны. 1967 ж. орта мектеп үшін 
муғалімдер дайындайтын жоғары оқу орны -  пе
дагогика институты болып, бурынғы Жамбыл, 
қазіргі Тараз қаласывда қурылған болатын. Ә. шы- 
ғармаларын зерттеу -  оқу орнының басты тақы- 
рыбы. 1970 ж. академик М. Қаратаевтың жетекші- 
лігімен университет оқытушысы Қ. Тасболатулы 
«Мухтар Омарханулы Әуезовтің шығармашылығын 
орта мектепте оқыту» деген тақырыпта диссерта
ция қорғап, педагогика ғылымының кандидаты 
дәрежесін алды. Университетте 1996 жылдан бас- 
тап «М. Әуезов шығармашылығын мектепте оқыту- 
дың утымды жолдары» деген теориялык семинар

турақты жумыс істейді. Мухаңның 90 және 100 
жылдық мерейтойлары қарсаңында Қ. Тасболат- 
улының, Р, Садыкбековтың, А. Бодықованың ма- 
қалалары «Ақ жол» газетіңде жарық көрді («Омар
ханулы Мухтар жырлаған тіл мен ойдың сәуле- 
сі», «Абай жолы» эпопеясындағы параллелизм», 
«М. О. Әуезов әңгімелеріндегі фразеологиялық 
оралымдар»). 1977 ж. қыркүйек айында универси
тетте жоғары оқу орындары мен мектеп муғалім- 
дерінің қатысуымен «Әлем әдебиетінің классигі» 
деген тақырыпта ғылыми-әдістемелік конферен
ция еткізілді. Онда: «Абай және Мухтар туынды- 
ларындағы тілдік, керкемдік ойдың бірлігі», «Абай 
жолы» тетралогиясындағы фразеологиялық ора- 
лымдардың қолдану ерекшеліктері», «М. О. Әуезов 
шығармашылығын оқытудың утымды жолдары», 
«Абай жолы» романындағы ауыз әдебиеті улгі- 
лері», «Абай жолы» эпопеясындағы философия- 
лык ойлар» т. б. баяндамалар тыңдалды. Сурет- 
шілердің Ә. шьғармашылығына, өміріне арналған 
көрмесі уйымдастырылды. Сонымен бірге ән-саз- 
ды кеш, әзіл-оспак-тапкырлар байкауы, «Бәйбіше- 
токал», «Еңлік -  Кебек» шығармаларынан керініс- 
тер жарысы өткізілді, ал студенттер арасында 
«Мухтар Омарханулы Әуезов шьғармашылығымен 
калай таныстым» деген такырыпта шьғармашылык 
жарыс, 1996 жыдцан казак тілі мен әдебиеті белі- 
міңде арнайы «Әуезовтану» курсы өткізіліп келеді. 
Ә. шьғармашыльғына арналған кітаптар, улы жа
зушы туралы мәлімет, макала жариялаған газет- 
журналдардың кермесі университет кітапханасыңда 
туракты жумыс Істейді. Соларға арнайы түсінік 
жургізетін консультациялык орын бар. Универси- 
теттің сырттай жене муғалімдердің білімін жетілдіру 
бөлімінде «М. О. Әуезов шьғармаларын окьггудың 
утымды жолдары» деген арнайы курс бар.

у. Бплімбаев.
«ТАРҒЫН ТУРАЛЫ», жазушының макаласы. Туң- 
ҒЫШ рет 1936 ж. 5 тамызда «Қазак әдебиеті» газе- 
тінде жарияланды, сол нуска Ә-тің 20 томдык шы- 
ғармалар жинагына енгізілді (1985, 17-к1тап, 53- 
55-беттер). Жазушы ер! драматург С. Камалов- 
Т Ы Ң  «Таргын» пьесасы музыкалык театр саханасы- 
на дайындалып жаткан кезде «Мухтар жолдаспен 
әңгіме» деп, интервью турінде берілген. Пьеса ха- 
лык арасына кең тараган жыр негізінде жазылып, 
кептеген турк! халыктарының өмір-тіршілігінен ха
бар береді. Сондыктан режиссер де, актерлер де, 
жалпы театр ужымы да кеп ізденіп, кеп еңбектену- 
ге тура келед! деп, шығарманың кетерер жүгінің 
ауыр екенін ескертеді. Автор одан эр! Камалов- 
ТЫҢ жырдың такырыбын ғана пайдаланып, өзінше 
молайтып, тереңдетіп, кеп жерінде жаңа окиғалар- 
мен байытканын атап керсеткен. Жыр түрінде бу- 
рынғы хан турмысын даттаудан, әсірелеуден аса 
алмаган сюжетке едем! өзгерістер енгізген, тың- 
нан жаңа адамдар коскан, окиға шын тартыс желі- 
сіне курылған дей келіп, улы жазушы: «Бул біздің 
музыка театрының репертуарында улкен олжаның 
бірі болады деп ойлаймын» деп темемдайды әңгі- 
месін.

Н. Оспантегі
ТАРИХ, Ж а з у ш ы н ы ң  т а р и х  т у р а л ы  о й -  
п I к I р л е р I . Ә. пайымында фольклордың өзі 
турған тарих; ертегілердің, батырлык жырлар мен 
аңыз-әңгімелердің де аргы тег! тарих. Батырлык 
жырлар рулык, тайпалык дәуірлердің кажеттілі- 
гінен туса, ертегілер де кеп жагдайда ез бастаула- 
рын болтан шындыктардан алады, бірак буларда



фольклордың табиғатына тән көркемдік тәсілдер 
қолданылады. Зерттеуші бұларды әдебиет тари- 
хына қатыстьр еңбектерінде арғы шығу мерзіміне 
қарай жүйелейді. Соның ішіңде жырларға арнайы 
тоқталып, буларды Алтын Орда, Ноғайлы, Астра- 
хан, Қырым хандықтары дәуірінің туындысы деп 
бөлді. Осының алғашқысына «Нұрадин», «Орақ- 
Мамай», «Қарасай-Қазы», «Телағысты» жатқызды. 
Екіншісіне жоңғар қалмақтарының шапқыншылы- 
ғына байланысты Қабанбай, Бөгенбай, Олжабай, 
Өтеген, Бердіқожа, Жәнібек батырлар, үшінші 
кезеңіне орыс отаршылдығына қарсы Кенесары, 
Исатай, Махамбет, Жанқожа, Бекет, Досай, төр- 
тінші кезеңіне 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық 
көтерілісіне қатысты туған жыр-дастандарды жатқ- 
ызды. Сондай-ақ жалпы тарих жолындағы адам 
баласының ілгерілеген басқыштарын да төрт буы- 
нға бөліп қарады: оның бірінші тармағына -  тағы- 
лық тұсындағы отырықшыддық дәуірді, екіншісіне 
-  ана қожалығы жүрген дәуірді, үшіншісіне -  ата 
мен ру қожалығы жүрген дәуірді, төртіншісіне мем- 
лекет негізі құрылған дәуірді жатқызды. Қазақтың 
аңыз-әңгімелері мен ертегілерінде көне дәуірлердің 
барлығы да қамтылатынына тоқталды.
Зерттеуші тарихи өлең ел әдебиетінің бір ғана 
ағымы, ол ел өмірінің қилы кезеңдерінен, істеген 
ісінен көрінеді деп бідці. Булардың көбі оқиғалар- 
дың ішінде болтан, көзбен көргендердің әңгіме- 
лерінен тұрады. Ел аузынан қалған мұндай белгі- 
лерді: «Бұл дәуірдің әдебиеті сол кездегі х<ұмбақ 
хунте жеткен елдің алдында туртан құздан, алдын- 
даты қайтылы күнінен қорқып, қобалжып тұрып, 
ыңыранып күрсінген күйін білдіреді, не болса да 
артына қайтар күн жоқ» деп елестетеді. Сол тұстың 
күйін күйлеп, жотын жоқтайтын дүниелерді зар 
заман ақындары айтты дейді. Оның ойынша арты 
тегі Асан Қайтыта барып тірелетін мундай ойдаты 
ақындарды тарих дәуірі тутызды; олар елдің жай- 
ын ойлап жылайды, қайтырады, қамытады, ойы, 
сезімі, білім-шалымы елге ақыл, өсиет айтута ар- 
налады, басшысы да, ақылшысы да, сыншысы да 
бола біледі. Бұл сарын келе-келе заманының қай- 
тышыл, уайымшыл ақындарын да кебейтті. Осы- 
лардың тарапынан ілгерті куннің талай жұмбатына 
шешу айтылды. Абылай тұсында мүмкін болса, 
орыс билігіне батынбай, елдің іртесін белек сақ- 
тау ниеті кушті болды. Осындай ниеттегі ақындар- 
дың бірі -  елте келер күннің жұмбатын шешіп беріп, 
үлгі-есиет, болжау айтса, екіншісі -  жыр-толтау- 
ын төгумен тана шектелді. Екеуінің де өсиеттері: 
«Ол күнде қарындастан қайырым кетер, Ханнан 
куш, қаратайдан шайыр кетер, Үлы, қызың оры- 
сқа бодан болып, Қайран ел, есіл журтым сонда 
нетер» дегенсияқтыелеңкүйіндежеткізідці. Асан- 
нан басталтан зар заман сарыны кейінгі ақындар- 
ды шешуі қиын жумбақ халте тусірді. Көп ақын- 
дарды курсінтіп, куңіренткен шерлі сарын келіп- 
келіп Абайта дейін жалтасты.
Мухаңның ойынша, суреткердің туындысы тарих- 
тың өткеніне, осындай шындықтарына батыттал- 
танмен, көп жатдайда өз заманының леп-сары- 
нын сезіндіріп жатады. Сол сарынның көрініс та- 
буы әлеуметтік көзқарастың ербуімен байланы- 
сады, мундайда алдымен жалпы халықтық, 
мемлекеттік мудделер басты орын алады. Булар- 
дың әлеуметтік ортамен, халықтық салт-дәстур, 
нанымдарымен, ойлау, мінез ерекшеліктерімен 
тамырластыты тарихтаты ақикат болмысты қан- 
дай дәрежеде көрсеткен шеберлігімен байланы-
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сады. Мундай жатдайда тақырыпқа арқау бол
тан тарихи шындықтар болмысының көркемдік 
шарттарына батыныштыльғы кіреді. Бул туста ол 
ең бастысы тарихи шытармаларда кетеріліп отыр- 
тан нысана (объект) табитилытынан ауытқымауы, 
өзінің ауқымды деңгейінен, өзіндік ерекшелік- 
терінен алыстамай, қотамдық өмір мен халық- 
тың турмыс-тіршілігі өз қалпында бейнеленуі, 
қилы-қилы оқиталар мен сол дәуірдің қайраткер- 
лері, қотамдаты, емірдегі әлеуметтік мәні бар 
қубылыстары қамтылуы тиіс деп білді.
Бул ретте қаламгер зерттеулерімен қатар тарихи 
шындықты өзінің көркем шьғармаларының да бас
ты езегіне айналдырды. Осының ең алташқысы 
«Еңлік-Кебек» болса, жиырмасыншы жьщдары бул 
«Хан Кене» пьесасы мен «Қараш-Қараш оқитасы», 
«Қилы заман» сияқты прозалық шытармаларына 
жалтасты. 30-жыддары одан да ары өрісті, жемісті, 
табысты батытқа бет адды: «Түнті сарын», «Айман- 
Шолпан», «Ақан-Зайра», «Абай» драмалары осы- 
ның катарына жатса, «Абай жолы» эпопеясының 
жазылуы да сол туста қолта алыңцы. Эпопея қазақ 
халқының арты-бергі бір тасырлык тарихынан ха
бар береді, соны суреттейді, соны баяндайды. 40- 
жылдары «Қалкаман-Мамыр», «Бекет», «Қа- 
рақыпшақ Қобыланды», «Сын сататта», «Намыс 
гвардиясы» сияқты тарихи тақырыптаты пьесала- 
рын жазса, өмірінің соңындаты «Өскен өркен» ро
маны да нақтылы өмірде болтан адамдар татдыры- 
на қурылды, булардан басқа «Әдебиет тарихының 
очерктері», «Әдебиет тарихы», «Қазак. ССР тари- 
хы» кітагттарының да кептетен тарауларын жазды.

т. Әкім.
ТАРИХИ ӨЛЕҢДЕР, т а р и х и  ж ы р л а р ,  белгілі 
бір оқитата байланысты тутан тарихи шытарма- 
лар. Қазіргі әдебиеттану тылымында «тарихи жыр» 
деп қолданылады. Керкемдік қасиеттері жатынан 
батырлық эпос пен кәсіби әдебиеттің екі аралы- 
тындаты жанр түрі. Негізгі кейіпкерлері өмірде 
болтан, тақырыбы нақты тарихи оқиталарта негіз- 
делген. Бірақ тарихи шындықты толықтай сақтай 
бермейді. 1925 ж. 23 сәуірде «Қазақтілі» газетіңде 
Ә-тің «Әдебиет ескШгін жинаушыларға» деген ма
калась! шықты. Макала авторы халыктың ауыз 
әдебиеті мурасын жинаудың маңызын айтып, жи- 
нау жолдарын көрсеткен. «Әдебиет жайынан жа- 
зып алатындары» деп такырыпша қойып, жазып 
алынута тиісті халык ауыз әдебиеті шытармала- 
рын жүйелеп, нөмірлеп берген. Тертінші нөмірде 
«Есім, Абылай сиякты кепке белгілі хандар жай- 
ындаты тарихи өлеңдер. Қабанбай, Бегенбай, 
Атыбай сиякты бергі замандаты батыр жайындаты 
жорык өлеңдер» деген. Муңда тарихи өлеңдер тер- 
минімен катар жорык өлеңдер атауын да колдан- 
тан. Жазушының тарихи елетщерді жан-жакты, 
жуйелі түрде карастыртан еңбегі -  1927 ж. Қызы- 
лордада шыккан «Әдебиет тарихы» окулыты. Мун- 
да «Ауызша әдебиет түрлерін» терт топка беліп, 
тарихи өлеңдерді әңгімелі өлеңдер тобына жат- 
кызтан. «Әңгімелі» сезін сюжетті, окиталы деген 
утымның синонимі ретінде алтан, Бул топта ба
тырлар әңгімесі, ел поэмасы, тарихи елеңдер бар. 
Кітаптаты «Тарихи елендер» бөлімі аныктамалык, 
теориялык ойлар айткан, тарихи шолу жасатан кі- 
ріспе мәтіннен және «Кенесары -  Наурызбайдың» 
кыскаша әңгімесі және мәнісі, «Исатай -  Махам-
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бет» жырының қысқаша әңгімесі және мәнісі, «Бе- 
кет батыр» жырының қысқаша әңгімесі және мәнісі 
атты тақырыпшалардан тұрады. Фольклордың та- 
рихи өлендерден басқа түрлерінде деректілік, 
мезгіл, мекен анықтығы жоқ деп алып, жалпы та- 
рих өлеңдері, өз санына қарағанда, ескі батырлар 
өлеңінен аз болмауы керек деп болжам жасаған. 
Қазіргі кез фольклористика ғылымы жазушының 
бул болжамының толықтай дурыс екенін көрсетіп 
отыр. 1939 ж. Мәскеуде шығатын «Литературный 
критик» журналының 1939 ж. 10-11, 1940 ж. 1-са- 
ныңда шыққан «Қазак халкының эпосы мен фоіък- 
лоры» (Л. Соболевпен бірге жазған) атты көлемді 
еңбегіңде халык ауыз әдебиетін алты топқа бөліп, 
бір тобына тарихи жырларды жатқызған. Тарихи 
жырлар арнайы қаралғанмен, көлемі аз. Анықта- 
малық тужырымдары «Әдебиет тарихыңда» айтқ- 
андарын қыска қайырып қайталаған. Сол кездегі 
қазақтың хандарының, усақ тере, би, ру жуанда- 
рының сатқыңдығымен қоса халық ішінен еркіндік 
аңсаған батырлар шығып, халықты куреске бас- 
тады, осыдан барып халық арасында тарихи өлең- 
дер туған дейді. „  .

Р. Әбдіғулов.
«ТАРИХ ПУТЕВКАСЫН БЕРГЕН АДАМ», жазу- 
шының макаласы. 1937 ж. 4 желтоқсаңца «Социа- 
листік Казахстан» газетінде басылған. КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің туңғыш сайлауы куні -  12 жел- 
тоқсан карсаңында жазылып, Қазақстаннан депу- 
таттыққа кандидат болып усынылған, Казахстан 
Компартиясы Орталых Комитетінің 1-хатшысы Л. 
Мирзоянды холдау бағытында жазылған. Ә. са- 
яси ундестік турінде жазылған бул публицистика- 
лых махаласын естелік сияхты бастап, Мирзоян- 
ның Казахстанға алғаш келген кезіндегі мәдениет- 
тің, әдебиет пен өнердің жағдайы ауыр, шығар- 
машылых хызметкерлерінің саны аз және маман- 
дых дәрежесі төмен болғанын айтады. Осындай 
олхылыхтардың орнын толтырып, республикадағы 
әдебиет пен өнердің, жалпы мәдени хурылыстың, 
оху-ағарту жұмысының барлых салаларын курт 
көтеру жөніндегі жаңа басшылыхтың жанашыр 
хамхорлыхпен, білгірлікпен жумыс жургізгені зор 
ханағат сезімімен тілге тиек етіледі. Мирзоянның 
мәдениет майданына кунбе-кун көңіл бөліп, тіке- 
лей басшылых жасауының, тиісінше ахыл-кеңес- 
тер беріп отыруының архасында аз уахыттың ішін- 
де өнер, әдебиет хайраткерлері арасыңда зор өр- 
леу туып, барлых істің жедел ілгері басханы нахты 
мысалдармен дәлелденеді. Жаңа басшының әсі- 
ресе ел ішінен халых таланттарын іздестіріп тау- 
ып, олардың дарын-хабілетін дамыту бағытында- 
ғы нусхауларының мол нәтижелі болғаны еске 
алынады. Осыңдай игі бастамалардың жархын мы- 
салы ретінде харт Жамбылдың ахындых шабыт 
көзінің ашыпуы зор суйінішпен айтылады. Респуб- 
ликадағы мәдени өрлеудің осы бастамасы ахырын- 
да хазах өнерінің Мәскеуде өткізілетін 1-онкуңді- 
гіне әзірлікпен уштасханы, оның аса зор табыс- 
пен сажанатты турде өткізілгені көбіне-көп бірінші 
басшының тікелей хамхорлығы мен назарының 
нәтижесі болтаны баршаға мәлім шындых ретіңде 
баяндалады. Соңдыхтан республиканың өнер және 
әдебиет, жалпы мәдениет хайраткерлері Мирзо
янды хатты хұрметтеп сыйлайды. Алдағы бола- 
тын сайлау куні оған бірауыздан дауыс беріп, шын

журектен сенім білдіреді. Сөйтіп одахтағы өкімет 
билігінің жоғарғы органына өздерінің халаулы өкілі 
етіп сайлайды деп бітіреді.

Ж . Ысмағулов.

«ТАРИХИ РОМАН», оху хуралы. Авторы -  Р. Бер- 
дібаев. 1997 ж. «Санат» баспасынан жарых көрген. 
Кітапта хазах тарихи романының даму, халыптасу 
жолдары мен ерекшелігін сипаттаған. Кітаптың бір 
бөлімі әдебиетімізді улкен идеялых-көркемдік 
белеске кетерген Ә-тің «Абай жолы» эпопеясын 
талдауға арналған. Уахыт озған сайын жазушы- 
ның көркемдік мурасын хайталап сөз ететін тың 
мәселелер туындайды. Бурын жарияланбай кел
ген кейбір шығармаларының жарых көруі, жаңа 
зерттеулердің пайда болуы, әдеби мурағатының 
сипаттама жасалуы, заман талабы әдебиеттану- 
шылар алдына эпопеяны өзгеше, басхаша хыры- 
нан харастыру міңцетін хояды. Осыған байланыс- 
ты бул еңбекте романның хазах әдебиетіне әкел- 
ген тың хасиеттері -  характер сомдау шеберлігі, 
шығарманың тартыстых, хұрылымдых жуйесіндегі 
жаңалыхтары, суреткерлік лабораториясы тура- 
лы айтылады. Әсіресе Ә-тің адам мінезін, табиғат 
суретін терең реалистікпен берудегі жаңашыл- 
дығы, әдеби тілімізді халыптастырудағы шеберлігі 
баса көрсетіледі. Еңбектің көлемі 18,4 баспа та- 
бах, таралымы 1000 дана. Студенттерге, ұстаздар 
мен әдебиетшілерге арналған.

Н. Ерсарыулы.
«ТАРТЫС», жазушының пьесасы. 1935 ж. Алма- 
тыда Казах көркем әдебиет баспасынан жеке кітап 
болып шыхты. Үзінділері «Социалистік Казахстан» 
газетінде (1934, 5 мамыр), «Казахстан жазушыла- 
ры» кітабында (альбом, 1934) жарияланды. Жеке 
кітап болып шыххан нусхасында емле ерекшеле- 
рінің бір жуйеге келмегендігі, беттердің ауысып 
кетуі, тусіп халуы, не мәтіннің редакциялых өзге- 
ріске ушырауы сияхты кемшіліктер, себептер 
ескеріліп, Ә-тің 20 томдых шығармалар жинағы- 
ның 10- томына енгізілді. Пьесада Ә-тің 1928-30 
ж. Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік универси- 
тетінің аспиранты. Казах ағарту институтында 
охытушы болтан кезінде көртен-білтен охиталар- 
ды, адамдарды суреттеген. Алаш охытандары, 
ултшыддар, большевиктер арасыңдаты саяси, ада- 
ми хатынастар бейнеленген. Пьесадан жазушы- 
ның көркемдік харымымен хатар, 30-жылдардың 
идеолотиялых талаптарының әсері де байхалады. 
Дегенмен хазах охытандарының әр турлі топтары 
жайында Казах институтының охытушылары, 
алашорда адамдары, кеңес хызметкерлері, оху- 
шы жастар, талымдар, діни адамдар, өнер хай- 
раткерлері, әйелдер образдары көркемдік дәре- 
жесі жатынан солтындау жасалтан. Пьеса таным- 
дых жатынан ете баталы. Сол кездеті тарихи-әлеу- 
меттік жатдай, идеолотиялых курес саяси талап- 
тардың аясында суреттелтенмен, зер салып хара- 
танда, реалистік сипат, көркемдік шыңдых басым. 
Алайда хазах зиялыларының көзхарастары, сол 
кездегі жотары оху орнындаты харым-хатынас- 
тар, коммунистердің, алашорда мушелерінің ара- 
сындаты тартыс схемата хұрылтандыхтан, охита 
желісі босандау шыххан.

Р. Әбдігулов.
ТАСБОЛАТҮЛЫ Капаш (1926 ж. т ), педатог. 
Педагогика тылымының кандидаты (1970), доцент. 
«М. О. Әуезовтің шытармашылытын орта мектеп- 
те охыту» деген тахырып бойынша кандидаттых 
диссертация хортатан. Ғылыми еңбектері негізінен



мұхтартану мәселесіне арнапған, Бұл салада «Әде- 
биет сабағында оқушылардың танымдық белсен- 
діліпн арттыру жодцары» (1974), «Қазақ әдебиетін 
оқытуға арналған суретті тусіндірме» (1975), «Абай 
жолы» романын талдау үстінде оқушылардың та- 
нымдық белсеңділігін арттырудың жолдары» (1987) 
атты оқу-әдістемелік кітаптары, «Әуезов шығар- 
машылығын оқыту кезінде көрнекі құралдарды 
пайдалану» («Қазақстан мектебі», 1966, №1), «Абай 
жолы романын оқыту туралы» (сонда, 1968, N94), 
«Әуезов творчествосын оқытудың кейбір мәсе- 
лелері» (сонда, 1979, N910), «Көркем ойдың шыңы» 
(«Еңбек туы», 1987, 25 қыркуйек), «Үлы Мұхтар 
жырлаған тіл мен ойдың сәулесі» («Ақ жол», 1977, 
3 қыркуйек) т. б. мақалалары жарық көрді, 
ТАСТАНБЕКОВ Құман Нурмағанбетулы (1945ж. т.), 
актер. Қазақстан Республикасының халық артисі
(1993). Алғашқы ойнаған рөлі «Қыз Жібек» 
фильміңдегі Төлеген (1970). Будан кейін «Қыс -  ма- 
засыз маусым» (1971), «Менің ағам», «Ерекше күн» 
(екеуі де -  1972), «Аққулар ушып келді» (1973), «Ма- 
хаббат жаңғырығы» (1974), «Ағама арналған қа- 
лындық», «Қараша қаздар қайтқанда» (екеуі де -  
1979), «Провинциялық хикая» (1981), «Алаң шеті», 
«Өрнек» (екеуі де -  1982) т. б. көркем фильмдерде 
басты кейіпкерлердің бейнелерін сомдады. Театр 
сахнасында кептеген спектакльдерде лирикалық 
сезімтал кейіпкерлердің образын жасады. Солар- 
дың ішінде Ә-тің «Айман -  Шолпаныңда» Әлібек, 
«Қарагөзінде» Нарша, «Абайыңда» (Л. Соболевпен 
бірігіп жазған) Айдар реддеріңде ойнап, табиғи та- 
лантын танытып, шеберлігін шыңдай түсті.

Н. Торгай.
«ТАС ТҮЛЕК», жазушының аяқталмай қалған әң- 
гімесі. Қолжазбасының басына «ұзақ әңгіме» деп 
жазған, оқиғаның қалай дамитыңдығы бес беттік 
жоспарында нақты баяндалған, бірақ жоспардың 
соңғы беті ғана сақталған. Түрмеден босанысы- 
мен қолға алған шығармаларының бірі -  осы, оқиға 
желісі ашаршылыққа алып барар кезеңдерден ба- 
сталады. Ссылай жазып, осылай өрбітерге тый- 
ым салынатынын қаламгер ол тұста білген жоқ. 
Жоспарының тугел сақталмауы да осындай жағ- 
дайдың себебінен болу керек. «Жазылды» деген 
бөлігі сол аштық кезеңіне тіреліп барып тоқтай- 
ды, ашаршылық әңгіме арқауына айналатындығы 
анық сезіледі. Күдік тудыратын, аяғы насырға 
шаптыратындай деректер мен жазбалардан ары- 
лып, көзін жою қаламгердің әдетіне сол тұстарда 
енді. Ал жаңағы айтылған жоспарда тыйым салы- 
нған, ашаршылық көрінісі осында баяндалған еді. 
Әдейі жоюының себебі буның алдында ғана тер- 
геу, қинаулардың неше алуан қитурқы буралаңда- 
ры болмашы нәрседен ілік тауып, басты арылмас 
бәлеге шырмайтынын ез көзімен көрді. Осы аттас 
пьесасына да, сол бір қиын кезең оқиғасын арқау 
еткісі келгенімен, әлгідей себептер ондағы оқиға 
желісі мен ой ағымын мулде басқа арнаға бурғы- 
зып жіберді. Жоспар: «Политотдел Серікбайды сұ- 
райды, түкіреді. Октябрьге қарсы Жарқын Сүт- 
жанды устатады» дегенмен аяқталады.

Т. Түрғанбаев.
«ТАС ТҮЛЕК», жазушының драмасы. Үлкен әлеу- 
меттік теңкерістердің әсерінен халық санасына 
түскен езгерістерді, рухани эволюцияны бейне- 
леу жолында Ә. әсіресе, драматургияда, сан алу
ан шығармашылық тәжірибе жасады, қалыпты 
поэтика турғысынан қарағанда ерсі керінетін шы- 
ғармалар да жазды. Осы ретте «Т. т.» драмасына
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бірталай назар аударуға болады. Бұл пьеса ең 
алдымен езінің архитектоникасымен қызық. Әрбір 
керіністе драматург жаңа өмір қубылыстарын ал- 
дыңа тартады. Соның негізінде қаһармандар бой- 
ында пайда болтан рухани, психологиялық жаң- 
ғыруларды кереміз. Бас-аяғы тұйықталған, аз 
уақыт ішінде бурқ ете түскен тартыс емес, бірнеше 
жылдарға созылған тармағы мол күресті аңғара- 
мыз. Драматург қаһармандарының бойындағы 
езгерістерді, маркаю эволюциясын сенімді штрих- 
тармен бейнелейді. Ауыл жігіттерінің орыс тілін 
білуге күш салуы осы орайдағы қиындықтар, 
кулкілі әрекеттер, юморлық жайттар қызық 
мінездер сахналық әрекет, бояуы қанық диалог- 
тар арқылы ашылған. Бұл жерде екі түрлі тағдыр 
тоғысқан. Ата-анадан, туған ағадан ат құйрығын 
кесіп кетіп, тіршіліктегі сенім-тірегім, қуаныш- 
кызығым деген адамнан, кезсіз махаббатпен 
сүйген күйеуінен соққы жеп, зар еңіреп, запыран 
кұсқан сорлы әйел. Әлсіз де болса, қарсылыққа 
шама жоқ. Екі оттың ортасында қалған. Адам 
мінезінің, әсіресе әйел табиғатының, осал жерін 
жақсы пайдаланып, олжа тусіруді дағды қылған 
зұлым еркек басына катер төнген шақта сыналған 
қаруын қынаптан суырып алыпты. Характерлік да- 
ралығы бар персонаж Шәкен арқылы драматург 
жуан жерден, түбірлі ортадан шыққан адамның 
социализм идеясына келу жолын көрсетпек болт
ан. Тік бақай, ерке өскен, шолжың, бір беткей 
қыздың мінезі бірте-бірте батылдық, тапқырлық, 
күрескерлік сипаттарына ойысады. Қапыда Местің 
қолына түсіп, жалаң қылыш жүзіне табан басқан- 
дай күйде қалғанда мерт сынып кетпейді. Тіпті 
әкесі Қондыбайды керген сәттің өзінде бойын 
тежеп ақылға жеңдіріп, айламен іс етеді. Жаңа 
ортаға, осы қауымға Шәкен қиындық кешіп, оқ 
пен ерттің ішінен күреспен етіп келеді. Авторлық 
позиция, драматург идеалы кепшілік сценаларын- 
да жақсы аңғарылады. Сегізінші суреттегі шопан- 
дар арасындағы диалогтан совхозда жүргізілген 
арандату, зиянкестік қылмыстарының тап күресінің 
жалғасы, алапат шайқастың соңғы жаңғырығы 
екені ұғылады. Қосалқы, эпизодтық персонаждар 
мінездік ерекшеліктерін танытып қалады. Пьеса 
финалында драматург шығармаға берілген аттың 
символикалық мән-мағынасын Арпабайдың 
монологіне ашып береді. Адамның әлеуметтік 
күрес үстінде қайта тууын көрсеткен, ескі семья- 
ның ыдырап, жаңа семьяның қалыптасуын бейне- 
леген, таггтық шайқастар майданында әке мен бала, 
аға мен қарыңдас, күйеу мен әйел арасында болт
ан тартысты суреттеген «Т. т.» пьесасы -  Ә. драма- 
тургиясыңдағы қызықты шығарма. Драма жазушы- 
ның 1935 ж. «Тас түлек» жинағына енді, 12 томды- 
ғының 8-томында (1969 ж.), 20 томдығының 9-то- 
мыңца (1981 ж.) басыдды,

Р. Нүргали.
ТАСЫБЕКОВАТорғын(1938ж. т.), актриса. Казак- 
стан Республикасының халық артисі (1991). Сах- 
нада алғашқы орындаған рөлі -  Лопе де Веганың 
«Шөп қорыған ит» спектакліндегі Марселла мен 
Ә-тің «Абай» трагедиясындағы Мағыш. Актерлік 
өнерінің қалыптасып, дамуына Ә. пьесалары негі- 
зінде қойылған спектакльдердің орны белек. Жо- 
ғарыда аталған Мағыш бейнесіне жалғастырып, 
«Қарақыпшақ Қобыландыда» Құртқаның, «Абай»
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романының негізінде Б. Римова сахналық жуйесін 
түсірген «Абай -  Әйгерім» қойылымында Әйгерім, 
ұлы драматург аударған У. Шекспирдің «Отелло- 
сыңдағы» Биянканың тамаша тулғаларын жасады. 
Т. -  әйел затының өзіңдік ішкі иірімдерін, роман- 
тикалықтебіреністерін жарқырата ашуға бейім сах- 
на шебері, «Қазақфильм» тусірген «Ән қанатын- 
дағы» тамаша сомдалған Сәбира бейнесі -  кино 
өнеріндегі биік белес. Б. Қундакбайулы.

ТАТАР ӘДЕБИЕТІ. Туркі тілдерінің қыпшақ тобы- 
на жататын татар тілінде қалыптасқан әдебиет. 
Татар әдеби тілі Алтын Орда дәуіріндегі сарай 
жазбалары мен жарлықтарының және ежелгі туркі 
жәдігерліктерінің негізінде дамыды. Ә. татар әде- 
биетінің тарихын жетік білді және бала кезінен бас- 
тап татардың ән-куйін, ертегілерін, жырларын тың- 
дап, шәкірт шағынан жазба әдебиеттерді оқып 
өсті. Өзі татар тілінде өте жатық сөйледі. Оның 
кезқарасы Ш. Маржами, Қ. Насыри, Ғ. Ибрагимов 
таратқан жәдидтік бағытта қалыптасты. Ол өзінің 
“Әдебиет тарихы», «Қазақ әдебиетінің тарихынан», 
«Социализм дәуіріндеп Орта Азия мен Қазақстан 
халыктары өдебиеттерінің дамуы туралы», «Ер- 
тегілер», «Айтыс өлеңдері» атты зерттеу еңбектері 
мен абайтану мәселелеріне арналған шығармала- 
рының барлығында да татар әдебиетінің туркі жұр- 
ты әдебиетінің құрамдас бір бөлігі болып табыла- 
тынын унемі ескертіп отырды. Мұның себебін 
Абайдың көзқарасының кдлыптасуын мысалға ала 
отырып тусіндірді («Абай дәрістері», 1994, 43-бет). 
Мухтардың өзі де осындай білім сатысынан дәріс 
алды. Әдебиет және өнер институтының фольк
лор бөлімінің меңгерушісі ретінде туркі тектес ха- 
лықтардың әдеби байланыстарын жан-жақты зер- 
ттеп, тарихи-саяси бірлестіктердің тусындағы ор- 
тақ тамырларды анықтады. Соның ішінде қазақ 
пен татар елінің арасындағы байланысқа ерекше 
көңіл аударды. Ноғайлы дәуіріңдегі дастандар мен 
батырлық жырлардың тарихи негізін тереңдете 
отырып, жан-жақты талдайды. Әсіресе «Қобылан- 
ды» жырының шығу тегі татар ұлтының тәуелсіздігі 
жолындағы куреспен тікелей байланысты екеніне 
назар аударады. 1945 ж. «Едіге», «Орак-Мамай» 
жырларын ултшыл-буржуазияшыл, орысқа карсы 
жазылған шығарма ретінде «әшкерелеп», оларды 
жариялауға тыйым салған кеңестік қаулы тусыңда 
Ә. те улкен сынға ұшырады. «Қазақ әдебиетінің 
тарихы» атты көлемді еңбек «кеңес өкіметі мен 
орыс халкына қарсы жазылған арандатушы зерт
теу» деп бағаланып: «БК(б)П Орталық комитетінің 
нусқауы бойынша... халықтық сыпаты бар батыр- 
лык жырларын белек, бурын-соңғы устем тап, са
рай мен хандар ортасының жыршысы болған, 
халыкка салт-санасы жат ақыңдар жырлап журген 
«Едіге» жыры ғана емес, «Орак-Мамай», «ІІІора 
батыр» жырының да халықтык санаға жат вариант- 
тары соңғы тексеруде бірінші томнан алынып тас- 
талды» (сонда, 215-216-беттер). Бул қаулы бау- 
ырлас екі елдіи ортак эпостық мураларын зертте- 
уге улкен кесірін тигізді, 50 жыл бойы халықтан 
жасырылып келді.
Қазак пен татар әдебиеті байланыстарының ерек
ше ынтымактаса дамыған және жазба әдебиет- 
терінің негізі каланған кезеңі -  Ресей империясы- 
ның бодандығына тусіп, тарихи тағдыры мен ру-

хани муддесі уштаскан 16-19 ғасырлардың арасы. 
Ә. өзінің «Қазақ әдебиетінің тарихынан» атты Е. 
Лизуновамен бірігіп жазған мақаласында «Керуғ- 
лы» дастанының кең тарағаны сондай, қазір біздің 
колымызда осы дастанның казак тіліндегі алты 
нускасы бар. Ортак бір шоғырға айналған араб, 
Иран, көне өзбек, турікмен, кырғыз, татар, кара
калпак жене ішінара әзірбайжан әдебиетіндегі 
кітаби-халыктык дастандар мен романдар, аңыз- 
дар шоғыры XIX ғасыр әдебиетін тарихи-әдеби 
тұрғыдан салыстыра зерттеу аса зор және өте 
кызыкты нәтижелерге жеткізбек деп баға берді. 
Татардың кітаби акындары Ғалидың «Иусиф уә 
Зулейха», Мұхаммедиярдың «Тухфа-и мәрден», 
«Нуры Садыр» қиссалары мен Мауле Қулыйдың 
хикматтары мен ғазелдері, Отыз Еменидің баян- 
дары-хикаялары, X. Салиховтың «Тәңда жаным» 
атты өлеңдері мен софылык дастаңдары, Ә. Қарғ- 
алының, Ғ. Қаңдалкщің, М. Акмолланың, Я. Емель- 
яновтың өлеңдері татар әдеби тілінің негізін калау- 
ға улкен улес косты. М. Акжігітовтің «Хисамет- 
дин-Мэнлә» романы (1886), Ғ. Илиясидің «Биша
ра кыз» драмасы (1887) дуниеге келді. А, Оразаев- 
Құрмаши, М. Ғайнуллин, Акмолла сиякты акын- 
дар өздерінің шьғармаларын казак тілінде де жаз- 
ды, Татардыңұлы акыны Ғ. Тоқай М. Ғайнуллин- 
нің шығармашылык жолын айта келе ол: «Таһир 
мен Зуһра» және «Бозжігіт» дастандары татардікі 
деп саналғанымен, бұл поэмалардың тілі -  казак- 
тардыкі» деген (Ғ. Токай. Шьғармалары, 1958, Қа- 
зан, 4-том, 214-бет). Бул дәстурді кейін Ә. Ғалы- 
мов, С. Шәріпов, И, Салахов, М. Гумеров жалғас- 
тырды. 19-20 ғасырдағы мукым туркі тектес халык- 
тардың әдебиеті мен ғылым, білім жуйесі Маржа- 
нидің ықпалымен ілгері дамыды. Ә-тің абайтану 
саласындағы әр еңбегінде: «Татардың мусылман- 
ша окып журіп, сыншы болтан Шаһабуддин Мар- 
жани шығармаларын Абай көп окыды. Ол дін кіңдігі 
Бухарада окьған хапдарын жазады. Осы медресе- 
де Низами, Науаи, Қожа Ғафиз, Фирдоуси шьғар- 
малары окытылатын. Міне, Абай да осындай мед- 
реседе білім алған» деп, унемі кайталап отыруын- 
да жоғарыдағыдай улкен мән бар (сонда, 83-бет). 
Қазак пен татар әдебиетінің өте өнімді және жан- 
жакты тығыз байланыста дамыған кезеңі 20 
ғасырдың басы. Ә. айткандай, «1915 жылға дейін 
исі туркі журтының әдеби тілі» мен жазуы ортак 
болды. Соның ішіңде өзге ұлттарға карағанда, та- 
тарларда баспасез бен кітап шығару ісі өте жаксы 
жолға койылып, мәдени орталыкка айналды. Ағай- 
ыңды Кәримовтердің, Хусайыновтардың, Бораган- 
скийдің жеке меншік баспалары ашылды. Бірінші 
орыс-революциясынан кейін монархияның улттык- 
жазалау саясаты әлсіреп, сөз бостандьғына де
ген катан тыйымын женілдетуге мәжбур болды. 
Татар ағартушылары мен баспаханалары казак 
әдебиетіне ерекше көніл бөлді. 1917 жылға дейін 
татар баспаларынан шыккан казак кітаптарынын 
саны, Ә-тін мәліметінше, 140-тан асады екен. Әсі- 
ресе «Уакыт», «Орал», «Шора» басылымдары бел- 
сенділік танытты. Оның басты бір себебі: татар 
зиялыларынын көпшілігі казак даласына келіп, 
шәкірт тәрбиелеп, жергілікті жердін жағдайымен, 
тілімен, тарихымен етене таныс болуында еді. 
X. Ямашев, М. Вахитов, Ғ. Қулахметов, Токай, 
Ибрагимов, Ф. Карими, Ғ. Камал, Ф. Өмірхан, 
М. Файзи, Ф. Бурнаш, Ғ. Ғафури, Һ. Такташ сияк
ты ірі әдеби тулғалар татардың классикалык 
әдебиеті мен көркем жанрларынын барлык сала-



сын к,алыптастырды. Бұл кезді татар мәдениеті мен 
әдебиетінің, қоғамдық ойының өрлеу дәуірі деп 
атауға болады. Жоғарыдағы қалам қайраткерле- 
рінің барлығы да қазақ елімен, оның рухани дү- 
ниесімен тікелей байланыста еңбек етті, Абайдың 
өлеңдері 1897 ж. «Қазанда шыққан «Князь бен За- 
ғифа» атты жинақта басылды, «Абай Қунанбаев 
туралы» («Уақыт», 1978, МоЗЗЗ) мақала жариялан- 
ды. «Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы» атты 
өлеңі «Сұ,^ қыз» (Қазан, 1909, 14-бет) жыр жина- 
ғына кірді, Ә. Қазанда шыққан газет-журналдар- 
ды шәкірт кезінен бастап оқыды. Барлық ақын- 
жазушылардың шығармаларымен өте жақсы та- 
ныс болды және көпшілігін жатқа білді. Мұхаң 
Ибрагимовті белгілі дәрежеде өзіне устаз тутты. 
Соның ішінде татардың ұлы ақыны Тоқайды өте 
құрметтеді, Ол улттар әдебиеті мен абайтану са- 
ласындағы барлық мақалаларында Пушкин мен 
Абай, Шевченко мен өз ұлттарына қандай еңбек 
сіңірсе, Тоқай да татар әдебиетінен сондай орын 
алады деген пікір білдірді.
Татар және қазақ әдеби байланысының негізгі ке- 
зеңі кеңес өкіметі билік құрған соңғы 70 жылды 
қамтиды, Бауырлас екі халықтың ынтымағы мен 
рухани карым-қатынасы, көркем ойлау жүйесі 
жаңа деңгейге көтерілді. Қазақ, татар көркем сөз 
өнерінің жетістігі болып табылатын елеулі шығар- 
малардың барлығы да екі тілде аударылып, басы- 
лып отырды. Ф. Бурнаштың, X. Туфанның, 
Н. Санбеттің, С. Хакимнің, 3. Нұридің, К, Тинчу- 
риннің, М. Ғаляудың, М. Әмірдің шығармалары 
мен Қ. Нәжмидің «Ескек жол», «Көктем желі» (1947), 
Ғ, Башировтың «Намыс» (1948), Ә. Абсалямовтың 
«Ғазинұр» (1953), Ғазидің «Үмытылмас жылдар» 
(1949), Әмірдің «Таза жан» (1956) романдары та
тар әдебиетін жан-жакты дамытты, халықаралық 
деңгейге көтерді. КСРО Мемлекеттік сыйлықта- 
рын алған Ғ. Башировтың, Нәжмидің туындыла- 
ры туралы Ә. «СССР халықтары әдебиеттөрінің өр- 
кендеуі» атты мақаласында: «Қауи Нәжми татар 
совет әдебиетінің алғашқы дәуірінен бері қарай 
үзбей жазып келе жаткан шебер прозаик. «Көктем 
желдері” атты романы үлкен атак алған ірі шығар- 
ма... Ғумар Баширов -  совет дәуіріндегі турмыс- 
ты шебер суреттейтін жазушы-романист. «Намыс» 
атты романы Отан қорғау тақырыбына арналған. 
Үлкен сын кундерінде тыддағы татар совет халқы- 
ның адал қыздары мен ұлдары еткен геройлык 
қайратты, биік сананы сипаттайды» деп пікір 
біддірді. Бұл ойын өзге де мақалаларында қайта- 
лай айтып отырды. Ә-ті Мүсаның Жәлил тағдыры 
мен жырлары ерекше тебіреніске бөлеген. Ақын- 
ның түрмеде жазылған «Моабит дәптері» атты 
жинағы Лениндік сыйлыққа ұсынылғанда, аудар- 
масының әлсіздігін сылтауратып, шет қакпай жа- 
сай бастаған комиссия мушелерінің алдыңца: «Сіз 
осы жырлардың турмеде «дар тұзағын кие оты- 
рып» жазылғанын сезінесіз. Шыныңда да бул жыр- 
лардың денін Жәлел өзінің өлімге кесілгенін сез- 
ген соң жазды. Ол -  лирик. Оның жағдайында ли
рик болғанның өзі каңцай кұдірет! Ол кайғыра оты- 
рып жазды. Бірак каһармандьғы бір сәтке де мука- 
лған емес. Ол кызын айта отырып, Отанын айтты, 
ол жарын айта отырып, Отанын айтты. Ол дар 
түбінде тұрып та, Отанын ойлайтынын сыр еткен. 
Ол -  шын ержурек каһарман, улкен патриот, улы 
адам» деп толғана сөйледі («Мухтар Эуезов тура
лы әлемі», 1997, 52-бет). Қазак-татар әдебиетінің 
байланыстары, оның ішінде Ә-тің өмірі мен шы-
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ғармашылығына арнаған Б. Ыскаковтың, X. Усма- 
новтың, М. Гайнуллиннің, С. С. Әдһамованың, 
А. Ғумардың, X. Кумысниковтың, Б. Урманченің, 
А. Шамовтың, X. Хайридің, И. Илалованың моно- 
графиялары мен макалалары жарияланды. Ә-тің 
«Абай жолы» роман-эпопеясы С. Әдһамованың 
аударуымен 1957 (1-2-кітап), 1960 (2-3-кітап) Қазан 
каласында татар тілінде басылып шыкты.

Г. Журтбай.
«ТАТЬЯНАНЫҢ ҚЫРДАҒЫ ӘНІ», жазушының 
повесі. А. С. Пушкиннің 100 жылдык мерейтойы 
карсаңыңца Ә. «Абай» деген жаңа романнан орыс 
тілінде узінділер жариялады. «Акын үніне сахара 
мүлгіді» («Степь внимала поэту») тарауынан «Пись
мо Татьяны» атты үзінді (аударған М. Воронцов) 
«Литературный Казахстан» журналында (1937, 
N“2-3), «Как запела Татьяна в степи» (аударған Л. 
Соболев) СОЛ жылы осы журналдың 6-санында, 
«Татьянаның кырдағы әні» атты казак тіліндегі 
үзінді «Социалды Қазакстан» газетінде (1937, 9 - 
13 акпан), «Әдебиет майданы» журналында (1937, 
№4) жарык көрді. Бул үзінділерде 1887 ж. улы 
Абайдың орыс акынның «Евгений Онегин» рома- 
нымен табысып, одан аудармалар жасауы, ола- 
рға ән өзі шығарып, казак арасына таратуы баян- 
далған. Кейін бул узінділер аз-кем жөнделіп, тү- 
зетіліп, езгертіліп, «Абай» романының «Биікте» 
(«Татьянаның сахарадағы әні») деген тарауына 
енгізілді, кітаптың 1949 жылғы басылымынан бас
тап осы атаумен басылып келеді.

Н. мбай.
ТАУ ӨЛЕҢ, фольклор жанры, айтыс өлең түрі. Ә. 
алғаш рет сипаттаған. Ол айтыскер акынның калып- 
тасу, өсу жолдары жайында айта келіп: «Қазак- 
станның кей жерлеріндегі тағы да бір айтыс маз- 
мундары және де косымша болатын. Ол да кепке 
ортак, кепке мәлім өлеңдерді мол туғызған мазм- 
ундар. Мысалы, бурынғы Жетісуда сондай косым
ша мазмундар «тау өлең», «су өлең», «жер елең» 
деген айтыс өлеңдерін туғызған» дейді (20 том- 
дык шығармалар жинағы, 17-том, 291-бет). Атгіл- 
ған еңбегінде жазушы осы топка жататын елеңдер- 
дің «дағдылы мазмуны», «уйреншікті бастауы, 
ербуі, аяктауы» болатынына токталған. Кепке ор
так формалары, керкемдік куралдары жайында 
баяндап, айтысушылар ездерінің тауларды кан- 
шалыкты көп білетіңдіктерін керсетіп, білім тала- 
сына да түседі деген.

Р. Әбдіғулов.
«ТАҺИР -  ЗУҺРА», түркі халыктарына ортак ға- 
шыктык жыры. Окиғасы батыстың «Ромео мен 
Джульетта», шығыстың «Ләйлі -Мәжнүн» шығар- 
маларына уксас. Онда екі жас арасындағы адал, 
берік махаббат дәріптеледі. Дастанның әр түрлі 
нускалары езбек, кырғыз, турікмен, әзірбайжан, 
түрік, татар т. б. халыктарда бар. Қазак тілінде А. 
Оразбаев жазған нуска «Қисса-и Таһир иле Зуһра» 
деген атпен 1888-1908 ж. ішінде 9 рет, А. Сабалу- 
лы жазған «Қисса-и Таһир -  Зуһра» 1911 ж. Қазан- 
да жарык көрді. Сөйтіп казак арасына дастанның 
осы екі нускасы кең тараған. Ә. езінің «Қозы 
Көрпеш -  Баян сулу» деген зерттеуінде бул жыр- 
дың казак дастанымен уксас екеніне назар аудар- 
ған. «Әсіресе сол жырдың турікмен классик акыны 
Молла Непес кайта жырлап, XVII- XIX ғасырлар 
жапсарыңда жарияланған түріне езгеше үйлеседі»
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деп, «Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» поэмасымен салыс- 
тыра қарастырған. Бұл ұқсастықтың екі себебіне 
тоқталған: 1) «Қозы Көрпеш» жыры «Таһир -  Зуб
ра» жырынан ескі болғандықтан, өзінен кейін ту- 
ған дастанға эсер еткен; 2) «Таһир -  Зуһра» баспа- 
дан шығып, ел ішіне көп жайылған соң, «Қозы 
Көрпешті» жырлаушы қазақ ақындары жаңа мо
тив, жаңа оқиғалар қосқан (Қозы мен Баянның 
қайта тірілуі т. б.). Сөйтіп ұлы ғалым белгілі бір 
шығарманы зерттеу барысында жан-жақты, әр 
түрлі салыстыра тексерулер жасауды усынады.

Р. Бердібай, Н. Торгай. 
ТАШКЕНБАЕВ Сатыпалды (1948 ж. т.) сәулетші- 
конструктор. 1996-98 ж. «Әуезов үйі» ғылыми- 
мәдени ортальғы қурылыс жұмыстары дирекция- 
сының бас директоры болды. _Ол инженер-конст
руктор ретінде Қожа Ахмет Йасауи, Айша бибі 
(1979-80), Семейдегі Абай корық-мұражайы (1991- 
93), М. О. Әуезовтің мемориалдық үйі (1996-97) 
кешеңдері іспетті тарихи-мәдени орындарды сақ- 
тап қалу және жаңғырту жөніндегі ғылыми-зерт- 
теу жумыстарының т. б. мәдени сәулет сарайла- 
рының конструктор-авторы. 1993-97 ж. М. Әуе- 
зовтің мұражай-үйін қалпына келтіру, жаңа көрме 
ғимаратын салу, уй жиһаздары мен мүліктерін 
жаңғыртып-өңдеу жұмыстарының жобасын жасап, 
ғылыми-мәдени орталықтың көрме экспонаттарын 
жасақтауға жетекшілік етті. «Әуезов уйі» кешенін 
жобалап, құрылыс жұмысын жүзеге асырғаны үшін 
Ресейде өткен 2-халықаралық фестивальдің ар- 
найы дипломына ие болды (1998).

Т. Қудакелдіүлы.

ТАШКЕНТ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНДА СӨЙЛЕГЕН 
СӨЗІ, жазушының шығармасы. 1958 ж. 7-13қазан- 
да Ташкентте Азия және Африка еддері жазушы- 
ларының 1-конференциясы (қурылтайы) өтті. Ә. 
делегат болып қатысып, Өзбекстан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан делегатта- 
ры атынан сөз сөйледі. Бұл сөз алғаш рет сол жылы 
«Қазақ әдебиеті» газетінің 10 қазандағы санында 
жарияланды, кейінірек «Азия және Африка елдері 
жазушыларының Ташкент конференциясы» деген 
орыс тілінде шыққан кітапта жарық көрді (Таш
кент, 1960, 122-126-беттер). Осы нұсқа Ә-тің «Мыс
ли разных лет» (1961, 29-34-беттер), «Таңдамалы» 
(1997, 458-461-беттер) жинақтарына енгізілді. Ав
тор сөзінде екі құрлық халықтарының рухани 
жетістіктері туралы ой-пікірлерін ортаға салған. 
«Естігенімді айтайын ба, көргенімді айтайын ба?» 
депбастап, өзі көріп-білген, таныс-біліс, көкірегіне 
түйген, сырына қанық жайларды баяндаған. 
Қазақтың Абай, өзбектің Науаи, тәжіктің Айни 
сынды үлы ақын-жазушылардың әлемдік рухани 
байлыкка қосқан үлестерін, «Манас» эпосының 
дүниежүзілік тарихын маңызын, унді халқының 
«Махабхарата» жырының түрікмен тіліне тамаша 
аударылу тарихын, КСРО құрамындағы Қазақстан 
мен Орта Азия республикаларының, Сібір мен 
Қиыр Шығыс аймағының қол жеткен шығармашы- 
лық жетістіктерін әңгімелеп берген. Жазушы одан 
әрі социалистік реализм әдісіне тоқталып, оның 
«артықшылығын», маркстік-лениндік эстетиканың 
сыр-сипатын дәріптеп, біз жазушылардың бүкіл 
адамзат қоғамының прогресшіл ісіне өз үлестерін 
коса беретінін тілге тиек еткен. 1957 ж. Жапонияға 
барған сапарында халықаралык туризм орталығы

Никко қаласын көріп, таң-тамаша қалғанын мыса- 
лға келтіріп, осы конференцияда көргеніміз бен 
танығанымыз, соңында айтар қорытындымыз 
«ғажайып» болса екен деп сөзін аяқтаған.

МүратӘуезов.
ТАШКЕНТ, Ш а ш, қала. Өзбекстан Республика- 
сының астанасы. 1918-1924 ж, Түркістан АССР- 
нің орталығы әрі астанасы атанды. Ә. ертеден-ақ 
Т. қаласымен тағдырлас әрі сырлас болды. Ол 
1922-23, 1928-1930 ж. осында турып, «Шолпан» 
журналында қызмет істеді, Орта Азия мемлекеттік 
университетінің аспирантурасында окыды, орман 
шаруашылығы техникумында ұстаздык етті. Т-те 
ұйымдастырылған Мемлекеттік терминология ко- 
миссиясының ғылыми хатшысы қызметін атқарды 
(1929-1930). Нәтижеде жас Мұхтар Шығыс клас- 
сиктерінің, соның ішінде өзбек ақын-жазушыла- 
рының туындыларына айрықша көңіл койып, олар- 
дан терең сырлар, уытты ойлар түйді. «Тунгі ау- 
ыл», «Қысты күнгі далада», «Сыбанның моласын- 
да», «Кім кінәлі?» сияқты әңгімелерін, әдебиет пен 
мәдениетке қатысты бірнеше мақалаларын «Шол
пан» журналында жариялады. 1923 ж. Т-те «Бәйбі- 
ше-тоқал» драмасын қазақ тілінде шығарса, 1924 
ж. Ю. Вагнердің «Жердің жаратылысы жайындағы 
әңгімелерін» аударып, бастырды. Тігтті «Көксерек» 
әңгімесі де 1928 ж. езбек өлкесінде, Т-те дуниеге 
келді. 30-жылдары Ә. Орта Азия мемлекеттік 
университетіңде казак әдебиеті тарихынан лекция 
оки жүріп, әр түрлі әдеби үйірмелер мен драма 
театрларына катысады. Университетте ашылған 
«Кедей айнасы» альманағын шығарысып, онда 
«Сакудың оқушылары мен оқытушыларына» деген 
макаласын жариялады («Кедей айнасы», 1928- 
1929, №5). Жазушының «Қарагөз» трагедиясы 
«Ода» (казір «Офицерлер үйі») театрыңда койылып 
(1924), жүртшылық ілтипатына бөленді. 1944 ж. 
Т-те өткізілген Орта Азия халыктары достьгының 
апталығына катысып, үлы жазушы -  Айбек, Ғ. Ғү- 
ләм, К. Яшен, Үйғын, Миртеленлермен дидарла- 
сып, сүхбаттасты. Заңғар суреткер 1957 ж. Т-ке 
келіп, Шығыс зерттеушілердің бүкілодактык 
1-конференциясында баяңдама жасады. Онда ту- 
ыскан өзбек әдебиетінің даму жолына барлау жа
сап, өзінің шығармашылык максаттары мен ойла- 
рын окырмандар назарына үсынды. Бір жылдан 
кейін Азия және Африка елдері жазушыларының 
конференциясына Қазакстан делегациясын бас- 
тап барып, Орта Азия мен казак каламгерлерінің 
атынан сөз сөйледі; алдағы уакытта нәрлі, ойлы, 
кемел туындылар беретінін айтты. Жиыннан кейін 
каланың әсем жерлерін аралап. Низами атындағы 
педагогика институтының студент, окытушы кауы- 
мымен кездесті. 1960 ж. 17 казанда Ә. Өзбекстан 
Жазушылар одағыңда болып, каламдас достары- 
мен әдебиеттер достығы мен байланысы туралы 
пікір алысып, әңгімелесті.

Қ. Сейданов.
ТӘЖИН Марат Мүхамбетказыүлы (1960 ж. т.), 
әлеуметтанушы, философ, Әлеуметтану ғылымы- 
ның докторы (1991), профессор (1993), 40-тан аса 
кітаптың, макалалардың авторы. «Адам. Аймак 
Қала» (1990), «Аймактык әлеуметтану» (М. Тәжім- 
бетовпен бірге, 1993), «КСРО-дағы аймактык зерт
теу» (Лондон, 1988, ағылшын тіліңде), «КСРО-дағы 
кала түрғындарының бейөндірістік белсенділігі» 
(Лондон, 1989, ағылшын тілінде») монографияла- 
ры жарық көрді. Үлы жазушының 90 жылдык ме- 
рейтойына орай, Т. «Үстаз тілегі -  үрпакка сын»



атты мақала жазып, Ә-тің жастарды ғылым, білім 
үйреніп, туған халқының әдет-ғүрпын, салт-сана- 
сын ұмытпай, сыйлап-құрметтеу туралы айтқан, 
адамгершілікке шақырған сөздерін тағы да үлгі 
етіп ұсынды («Лениншіл жас», 1987, 25 қыркүйек).

М  Қул-Мухаммед.
ТӘЖІБАЕВ Әбділда (1909-1998), ақын, драматург, 
ғалым, қоғам қайраткері. Қазақстанның халық 
жазушысы (1985). Филология ғылымының докто
ру (1970), профессор (1976). ҚазКСР ІҮІемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1974). Әдебиеттану сала- 
сында жемісті еңбек етті. «Өмір және поэзия» 
(1960), «Қазақ драматургиясының дамуы мен 
қалыптасуы» (1971) монографияларын, «Жылдар, 
ойлар» (1976), «Жаданның хаттары» (1980), «Хат- 
тар сөйлегеңде» (1980), «Өмір мен ерлік» (1985) ат
ты сын, эссе, мақалалар кітаптарын шығарды. 
Н. Погодинмен бірге «Жамбыл» кинофильмінің 
сценарийін жазды (1954). Еліміздегі демократия- 
лык бетбұрыс кезеңінде жазған өлең-жырлары 
сыршылдығымен, шынайылығымен, терең фило- 
софиялык мазмүнымен, батылдығымен үлы 
өзгерістерді орнықтыруға улес болып қосылды, 
оқырмандар жүрегінен берік орын алды. Ә-пен 
тығыз шығармашылық байланыста журіп, «Ақ 
қайың» пьесасын бірге жазды. Үлы суреткердің 
шьғармаларына зер салып, унемі ой-пікірін білдіріп 
отыртан. Үзак жылдар хат жазысып тұрды.Үлы 
жазушыны сынаған Қ. Тұрғанбаевка қарсы жазғ- 
ан «Сын -  қолжаулык емес» деген мақаласынан 
бастап («Қазақ әдебиеті», 1935, 8 маусым), «Реви
зор» казак сахнасында» («Социалды Қазакстан», 
1936, 21 казан), «Мүхтар Әуезов» («Лениншіл жас», 
1946, №7), «Абай -  бізге сүйікті образ» («Социал
ды Қазакстан», 1949, 29 сәуір), «Жасарған пьеса, 
жаңарған спектакль» («Қазак әдебиеті», 1957, 22 
наурыз), «Алтын кұндак» («Жұлдыз», 1969, №4) 
т. б. рецензия-макалалары басылды. Сондай-ак 
«Қатар тізе косып» («Біздің Мұхтар», 1976, 135- 
141-беттер), «Есею жолында» (К і т.: Ә. Тәжібаев. 
Жыддар, ойлар. 1976) атты естеліктері жариялан- 
ды. Ә. Т-тың алғашкы акындык кадамына тәнті 
болып, «Әбділда ақын» (1938), «Әбділда Тәжібаөв» 
(1949) деген арнайы макалаларын жазды, жас 
акынға сәт сапар тіледі. Әдебиетке катысты көпте- 
ген еңбектерінде Т-тың шығармалары туралы өз 
ойларын, ризашылығын білдіріп отырды {«Қайта 
туған халыктың әдебиеті», «Дәстур мен жаңашыл- 
дык жайында» т. б.).

Ш. Ыбыраев.

«ТӘЖІБАЕВ ӘБДІЛДА ЖӘНЕ ОНЫҢ ДОСТА-
РЫ», макаланың жалпы атауы. 1937 ж. 24 мау- 
сымда «Лениншіл жас» газетіңде шыккан. Макала 
сол күні Қазакстан жазушылар ұйымында талкы- 
ланған. Талкылау материалдары «Лениншіл жас- 
тың» 29 маусымдағы санында жариялаңды. Онда 
талкылауға катысушылардың сөздері берілген. 
Материалдың алдына «Тәжібаев Әбділда және 
оның достары» деген ортак ат койылған. Алды- 
мен редакцияның кіріспесі берілген. Жиналыста 
Қазакстан кеңес жазушылар үйымының хатшысы 
Қаратаев сөйлеп, макаланы окып шығумен катар, 
Тәжібаевтың бірсыпыра саяси кателерін ашкан- 
дығын, шығармаларының идеялык жағынан саяз- 
дығын, «Лениншіл жас» газетіңце көрсетілген фак- 
тілердің дүрыс екендігін айтты дейді. Өз сөзінде 
Ә. те Тәжібаевты саяси-идеологиялык түрғыдан 
біраз айыптайды. Мысалы: «Тәжібаев бүгінгі күн- 
нің саяси, өткір мазмүңды такырыптарына ат сал-
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май, ескі акындар үлгісіне жалтарганда, бірінші: 
езін өрлетіп өсіретін соны жаңалыктан бір калып 
отыр. Екінші: ескіге барғанда да, керексіз іздерді 
кайта басып, өзіне залал келтіретін шиырларды 
аралап кетті» деген. Тәжібаевтың кателіктерін 
кезінде ескертіп, сынап отырмаған комсомолдар 
үйымы мен жазушылар үйымы да кінәлі дейді. 
«Тәжібаев классиктердің жазғандарын көп окиты- 
ны рас. Бірак окығанда және солардан улгі алып 
жазғанда, механический жолмен кете береді, 
дұрыс түсінуі жеткілікті емес» немесе «Классиктен 
үлгі алып, меңгеруді интеллигенттің өз басындык 
күйлерге салмау керек. Шелли, Гейнені әрине 
окуың керек. Ол жөнінде көп окып, катты есіп ке- 
лесің. Бірак олардың сол заманға лайыкты боп 
күрылған мазмүн жөндері бар, оны байкау керек» 
деген жолдардан айыптаудан гөрі мактау, акыл- 
кеңес айту басым. Одан әрі бүгінгі айтып отырған 
сынның барльғын, достык сын, тузеуші, жәрдем- 
ші сын деп карсы алуың керек деп, жиналыстың 
катал бетін жүмсартуға тырыскан. Осы материал- 
дардан 1937 жылғы ахуалды, әдебиетшілер орта- 
сындағы ауыр, кауіпті жағдайды көзге елестетуге 
болады. Ә. сөзінің соңғы сөйлемінде: «Сенің алғ- 
ашкы сөзің мойындау емес, киялаған дау болып 
шыкты, оған канағат кылуға болмайды» дейді. 
Бұдан алғашында сөйлеушілердің таккан айыпта- 
рын мойындамаған Тәжібаевтың екінші сөйлеген- 
де «жеңіліп», амалсыз келіскен акынның ауыр, 
аянышты жағдайын көреміз.

Р. Әбдігүлов.
«Т. Т. ТӘЖІБАЕВ ЖОЛДАСТЫҢ «АБАЙ ҚҮНАН- 
БАЕВТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТА- 
РЫ» ТАҚЫРЫБЫНА АРНАЛҒАН МАҚАЛАСЫ 
ТУРАЛЫ ПІКІР» ( « О т з ы в  о с т а т ь е  т о в а 
р и щ а  Т . Т . Т а ж и б а е в а  на т е м у  « П с и 
х о л о г и ч е с к и е  в з г л я д ы  А б а я  К у н а н -  
б а е в а »), жазушының макапасы. Ә. орыс тіліңдегі 
бұл сараптау пікірінде бұл еңбекті абайтану ғылы- 
мын жаңа таным түрғысында зерттеу саласымен 
косылған күнды еңбек деп бағалаған. Үлы жазу- 
шы айткан сын-ескертпелерде автор Абайдың пси- 
хологиялык, педагогикалык, философиялык көз- 
карастарын зерттеу барысында ескеріп, 1954 ж. 
«Абай Құнанбаевтың философиялык-психологи- 
ялык көзкарастары» деген ғылыми еңбегін орыс 
тілінде шығарды. Пікірдің колжазбасы «М. О. Әуе- 
зовтің қолжазба мүрасында» сипаттаған, жазушы- 
ның «Абайтанудан жарияланбаған материалдарын- 
да» алғаш рет жарык керді.

Н. Торғай.
ТӘЖІБАЕВ Төлеген Тәжібайүлы (1910-1964), пе
дагог, мемлекет және коғам кайраткері. Педаго
гика ғылымының докторы (1962), профессор 
(1949). Қазакстан Ғылым академиясының акаде- 
мигі (1954). Ғылыми еңбектері Қазакстандағы пе
дагогикалык ойдың даму тарихына, тәрбие мен 
білім беру мәселелеріне арналған. Бұл салада: 
«Абай Құнанбаев жастарды тәрбиелеу туралы» 
(1954), «Абай Құнанбаевтың философиялык, пси- 
хологиялык және педагогикалык көзкарастары» 
(1957), «XIX ғасырдың екінші жартысында Қазак- 
стандағы ағарту және педагогикалык ойдың да
муы» (1958) монографиялары жарык көрді. Ә-пен 
ұстаздык кызметте араласып, таныс-біліс болған. 
Абай туралы жазған зерттеулерінде ұлы жазушы
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айтқан пікірлерге сүйеніп, әркез жүгініс жасап 
отырған Мұхаң Т-тың «Абай Құнанбаевтың пси- 
хологиялық көзқарастары» деген мақаласына пікір 
айтып, еңбектің аса құнды, абайтану ғылымыңда- 
ғы соны әрі жаңа жаңалық деп бағалап, кейбір 
кемшіліктерін көрсеткен. Бүл сараптау пікірден 
кейін мақала кем-кетіктен арылып, ҚазМУ-дың 
ғылыми басылымында жарық көрді. Кейін толық- 
тырылып, кітап болып шықты («Абайтану дәрісте- 
рінің дерек көздері», А., 1997, 331-бет).

Н. Оспантегі.
ТӘЖІК ӘДЕБИЕТІ. Көне заманнан келе жатқан 
классикалық парсы тілді әдебиет пен кейінгі за- 
мандағы (1917 жылдан бергі) тәжік әдебиеті мен 
өнерін бөліп қарауға боліиайды. Ә-тің парсы-тәжік 
әдебиетінің озық улгілерін сол тідде шьғармашы- 
лықпен оқып-түсініп, ғылыми дәйекті ойлар ай- 
туы, екіншіден, шьғармаларының тәжік тілінеауда- 
рылуы, тәжік жазушыларының Ә-тІң әдеби мура- 
сын шығармашылықпен игеруі, Ә-тің реалистік 
дәстурінің тәжік әдебиетіндегі әдеби бағыттың 
дамуына әсері, 60-80-жылдардағы тәжік роман- 
дарының іздену, өсужолдарыт. б. мәселелер зерт- 
теушілер алдына улан-ғайыр сұрақтар қояды. 
Тәжік әдебиеті улгілерінің, дәстүрлерінің қазақ 
әдебиетіне әсері мен осы саладағы Ә-тің қызметі 
және қазақ әдебиетінің, әсіресе Ә. шығармашы- 
лығының қазіргі заманғы тәжік әдебиетіне әсері- 
нің фактілері өте көп. Ә-тің Орта Азия халықтары 
мен тәжік халқының іргелі прозасына әсері ушан- 
теңіз. Шартты турде айтқанда, «Абайдан кейін 
үзілген» тәжік-қазақ әдеби байланыстарын қайта 
тірілтіп, ширек ғасыр бойы жемісті жалғастыржан 
(көзі тірі кезінде) Ә. бодды. Кей жағдайда уйқас- 
шылдық пен образ, ой қайталауы басым деп сы- 
налған классикалық тәжік поэзиясын Абайдан кей- 
ін өз дәрежесінде бағалап, тусінікті тілмен ха- 
лыққа, оқырманға Ә. түсіндіріп берді. Тәжік-қазақ 
әдеби байланысында Ә. тәжік-парсы классикалық 
әдебиетін игеріп, өзінің аудармалары, ғылыми- 
зерттеу еңбектері, тәжік әдебиетшілеріментікелей 
араласуы арқылы тәжік халқының улттық мәде- 
ниетінің, әдебиетінің, ғылымының, өнерінің даму
ына зор улес қосты. Ол өзінің улггық мәдениетінде 
қандай орын алса, тәжік халқының рухани өмірінде 
де сондай улкен орын алады. Бул жайыңда Тәжік- 
станда Ә. жөнінде энциклопедиялық мақалалар 
мен рецензиялардан бастап, арнайы монография- 
лар жазылды. Қазақ және орыс тілдерінде шық- 
кдн «Қазақ совет әдебиетінің очеркі» кітаптарына 
жазған «ССРО халықтарының әдебиеті» деген та- 
рауда тәжік әдебиетіне арнайы тоқталды. Орта 
Азия халықтарындағы роман жанрының дамуы 
Әуезов есімімен тығыз байланысты. Орта Азия ха- 
лықтары әдебиетіндегі роман жанрының дамуы 
жайында айтылған ғылыми-зерттеу еңбектердің 
бәрінде дерлік С. Айни мен Ә. аттары қатар атала- 
ды. Ә-тің романдары, оның ұлы эпопеясы, жалпы 
роман жанры «тоқырауға» ұшырады, болашағы 
жох деген үрдіс етек алған кезде де, бул жанрдың 
ұзак, емір суретініне кәміл сеңді. Ә-ті қатты қурмет- 
теп, ұстаз санаған Ж. Икрами 1968 ж. «Звезда Вос
тока» журналының 6-санында шыққан «Суреттеу 
жене психологизм» атты макгшасында Орта Азия 
мен Қазақстан жазушыларының ішінде ең алды- 
мен Ә-ті, одан кейін С. Мұқанов, М. Айбек,

Б. Кербабаевтарды т. б. атаған. Икрами Ә-ті «әде- 
биеттегі устазым» деп есептеген ол 1973 ж. «Ком
мунист Таджикистана» газетінің 19 қыркүйектегі 
санында шыкқан «Адам тағдырын ойласақ» мақа- 
ласында Ә-тің шығармаларына үнемі зер салып, 
қадағалап оқитынын жазды. 1957 ж. «Шарки сурх» 
журналының 10-санында шыққан «Қурметті, қым- 
батты жазушы» мақаласында Ә. өзінің улы шыгар- 
масы «Абай жолы» арқылы көп ұлтты совет әдебие- 
тінің алтын қорына қомакты улес қосып, Қазақ- 
станды сусыз шел, қазактарды түйелі көшпенді 
деп білген миллиондаған оқырмандарға казак да- 
ласының кайталанбас сулулығын, көшпелі кумда- 
рын бағындырған адамдарын паш етті деген. 
М. Турсын-Заде Ә-тің тірі кезінде де, кайтыс бол- 
ғаннан кейін де мейлінше жоғары бағалады. 1976 
ж. «Дружба народов» журналының 2-санында жа- 
рияланған «Ортак үлесіміз» макаласында көп ұлтты 
совет әдебиетінде Әуезов творчествосы зор 
кубылыс деп, Абай шығармашылығын зерттеу ба- 
рысында улы акынның казак поэзиясына «аруз» 
өлең өлшемін кіргізіп, көптеген парсы-тәжік сезде- 
рін колданғандығын аныктады. 20-30-жылдарда 
казак зиялыларының кейбір өкілдері поэзиядағы 
шығыстык стиль, оның ішінде парсы-тәжік клас- 
сикалык поэзиясы казак әдебиетінің дамуына кері 
әсерін тигізеді деген бағыт устанғанда, Ә. накты 
мысалдармен, ғылыми терең байыптаулармен му- 
ның жаңсак екенін дәлелдеді, әлемге белгілі пар- 
сы-тәжік акыңдарын казак топырағында «каддыр- 
ды». Ә-тің парсы-тәжік әдебиетін жаксы білуіне 
эсер еткен тағы бір фактор -  оның Ленинград 
университетінен білім алып, атакты шығыстанушы- 
ғалымдар дәрісін тыңдауында. Тәжік-парсы әде- 
биетіне катты кызыкканын жазушының жеке кітап- 
ханасыңда Фирдаусидің, Омар Һәйямның, М. Сағ- 
дидің, Ш. Хафиздің т. б. тәжік әдебиеті классик- 
терінің шығармаларының сакталуы, олардың бет- 
терінде Ә-тің ез колымен жазылған алуан пікірлері 
дәлегщейді. Осы саладағы ғылыми-зерттеу жұмыс- 
тарының негізінде КСРО шығыстанушы-ғалымда- 
рының 1958 ж. Ташкентте өткен 1-конференция- 
сыңца, 1959 ж. Мәскеуде еткен шьғыстанушылар- 
дың 5-халыкаралык мәжілісінде бағалы баянда- 
малар жасады. Ә-тің адам, азамат ретіндегі тағы 
да бір касиеті сол, ол Икрамидің «Өзімді айыпты 
санаймын» романын тәжік әдебиеті мен өнерінің 
1957 ж. Мәскеуде өткен онкүндігі кезінде сола- 
кай сыннан корғап сез сөйлеп, кейін тәжік баспасө- 
зінде мақалалар жариялап, Икрамиді идеология- 
лык шабуылдардан корғап калды. Ә-тің: «Автор 
өз геройларын тек ак, кара бояулармен ғана су- 
реттемейді, кейіпкердің жан дүниесіне терең уңі- 
ліп, мінез-кулыктың нәзік кырларын ашуда улкен 
шеберлік таныткан» деген тужырымы әпербакан 
сыншыларға катты соккы болып тиді. Ал тәжік 
ғалымы Б. Ғ. Ғафуровтың 1953 ж. Сталинге: «Мух
тар Әуезов -  ерекше жазушы. Оны коржап калу 
керек» дегені мумкін Ә-ті трагедиядан сактап кал
ган болу керек. Жамбыл Жабаев пен Абай Қунан- 
баевтың 100 жылдык мерейтойларына (1945-46 
ж.) байланысты тәжік баспасөзінде жарияланган 
материалдарда Ә. жайында көптеген мәліметтер 
кездеседі. «Абай» романының үзінділері алғаш рет 
Э. Муллокандовтың аударуымен республиканың 
мерзімді баспасөзінде жарияланды. Бір жылдан 
кейін эпопеяның алғашкы екі кітабы осы аудар- 
машының тәржімасымен тәжік тілінде жарык көр- 
ді. Сол 1954 ж. Кеңес Одағы жазушыларының



2-съезінде П. Антокольский және М. Рыльский- 
мен бірге жасаған «ССРО халықтары әдебиет- 
терінің аударылуы» атты баяндамасында Айни, 
С. Үлүғ-Заде, М. Тұрсын-Заде шығармаларының 
аударылуы талданған. Баяндама тәжік тіліне ауда- 
рылып, «Шарқи сурх» журналының 10-саныңда жа- 
рияланды. Тәжік әдебиетшілері бұл мақаладан 
көптеген пайдалы ой-тұжырымдар алды. 1957 ж. 
қазақ-тәжік әдеби байланыстары үшін жемісті бол- 
ды. Бул жылы Ә-тің 60 жылдығы мен тәжік әде- 
биеті өнерінің Мәскеуде онкүңдігі өтті. Алматыда- 
ғы Ә-тің тойына Советтік бейбітшілік қорғау коми- 
тетіһще бірге жұмыс істеген жазушы М. Миршакар 
барды. Ол тойда жасаған баяндамасында Ә-тің 
«Абай жолы» роман-эпопеясына, ғылыми-зерттеу 
еңбектеріне, тәжік әдебиетіне қатысты зерттеу- 
леріне жоғары баға берді. Мерейтойға орай «Абай 
жолының» үзінділері, кейбір әңгімелері аударыл- 
ды. Икрами «Шарқи сурх» журналыңда (1957, №10) 
Ә. шыармашылығын жан-жақты талдаған көлемді 
мақала жариялады. Осы той кезіңце Тұрсын-Заде 
Алматыға құттықтау жеделхат жіберді. Сол жылы 
сәуір айында Мәскеуде өткен тәжік әдебиетінің 
онкүндігі кезінде Ә. тәжік прозаиктерінің шығар- 
маларын талдаған топта болып, Айнидің «Есте- 
ліктер» романы, Үлұғ-Заденің, Ф. Ниязидің, 
Р. Джалилдің әңгіме, повестеріне жылы лебіз біл- 
дірді. Алматыда 1959 ж. 15-19 маусымда қазақ 
әдебиетінің тарихына арналған ғылыми конферен
ция етті. Бұл конференция жұмысын басқарған Ә. 
әдеби байланыстар мәселесіне көп кеңіл беліп, 
казақтың кітаби ақындарының шығармашылығы- 
на араб-иран классикалық поэзиясының ықпалы 
туралы баяндап, «Шаһнаманың» т. б. парсы тілді 
батырлық эпостардың қазакша нұсқаларына тоқ- 
талды, А. Сайфуллаевтың осы жылы «Шарқи сурх» 
журналының 12-санында «Тәжік-казақ әдеби бай
ланыстары туралы кейбір жаңа деректер» атты 
көлемді мақаласы шықты. Онда тәжік-қазақ әде- 
би байланыстарының көп ғасырлық тарихы, бул 
бағыгтағы Ә-тің еңбегі жайында да айтылды. Ма- 
қалада жазылған жайларды Ә. те қоддап, жоғары 
баға берді. Мақала Тәжікстан мен Казахстан ба- 
сылымдарында 1963, 1968, 1972, 1989 жылдары 
қайталап жарияланды. 1960 ж. жас ақындармен 
кездескенде сөйлеген сезінде Тұрсын-Заденің 
“Азия дауысы» поэмасына арнайы тоқталып, ол 
Азия, Африка халықтары атынан сейлеп, унді, жа- 
пон немесе гана ақынының айта алмайтын ойла- 
рын айтты деді. 60-жылдары Әуезов шығармала- 
рын тәжік тіліне аудару жұмысы жаңа сапаға кете- 
рідді. 1962 ж. Ю. Акобиров «Қараш-Қараш оқиғасы» 
повесінен узіңділер аударды. Ә-тің 70 жылдығына 
орай осы жазушы “Қаралы сұлуды» аударып, 1967 
ж. «Садои Шарқ» журналының 5-санында жария
лады. Тәжік әдебиеттану ғылымында, әдебиет 
сынында Ә. шығармашылығы жайында кеп жазыл- 
ды. Бұларды 4 топқа белуге болады. Біріншісіне 
Ә. А. Лахутиден бастап М. Каноат пен А. Самадо- 
вқа дейінгі өлеңдер, очерктер, жолжазбалар, 
естеліктер жатады. Екіншісінде тәжік-қазақ әде- 
би байланыстарының жалпы мәселелеріне, керкем 
аударманың тарихы мен теориясына арналған 
мақалалар мен сыни еңбектер бар. Бұл салада 
А. Сайфуллаевтың, М. Ш. Шукуровтың, Ә. Нура- 
лиевтың, X. Шодиқуловтың, 3. Османова мен 
Самадовтыңеңбектері атап етугетурарлық. Үшінші 
топқа Ә-тің өмірі мен шығармашылығына қатысты 
арнаулы мақалалар, библиографиялық материал-
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дар, шығармаларының тәжік тіліңдегі аудармала- 
рына арналған сын мақалалар, соңғы топқа Тәжік- 
станда жарық көрген энциклопедиялық басылым- 
дардағы мақалалар жатады. Жазушының портре- 
тімен коса берілген арнаулы мақалалар Тәжік со
вет энциклопедиясының 1-томында, Тәжік әде- 
биеті мен өнері энциклопедиясының 3-томында 
берілді. Осы басылымдағы «Казахстан Республи- 
хасы», «Тәжіх-хазах әдеби байланыстары» маха- 
лаларында және «Тәжік совет әдебиеті тарихы- 
ның очерхтеріңце», «Возрождение древних тради
ции» атты ұжымдых монографияда Ә. тұлғасы, 
оның тәжіх, хазах халыхтарының достығы мен шы- 
ғармашылых байланыстарының нығаюына сіңір- 
ген орасан зор еңбегіне тиісті орын берілген. 
Ә. туралы тәжіх мерзімді баспасөзі мен шығарма- 
шылых ужымдарының ахпарат хұралдары жария- 
лаған материалдар ез алдына бір тебе. Казах жа- 
зушысының 60, 70, 90, 100 жыддых мерейтойына 
арналған мерекелік шаралар мен Алматы, Семей, 
Мәскеу халаларында, Казахстан мен Ресей жер- 
лерінде өткен ғылыми конференцияларға хатысты 
материалдар ете мол. Бұл жиындарда Ә-тің әлем- 
діх әдебиеттің алтын хорына хосылған шығарма- 
шылых муралары жайында Турсын-Заде, Ниязи, 
Икрами, Каноат, Акобиров, Сайфуллаев, Ә. Ма- 
ниязов және Самадовтар сез сейлеп, ұлы жазу- 
шының әрдайым біздің замандасымыз болып хала 
беретіні, туыстас халыхтардың, елдердің дәне- 
кер түлғасы екені жайында айтты. Ә-тің арамыз- 
дан кеткеніне кеп жыл етсе де, оның шығармашы- 
лых дәстүрі үлгі болып хала береді.

X. Шодикулов, Ә. Нуралиев. 
ТӘКЕЖАН ( Т ә ң і р б е р д і )  Кунанбайүлы (1844- 
1906), Кұнанбайдың Үлжаннан туған үлкен үлы. 
Болыс болған. Оның Абайға мүдде харама-харсы 
мінездің адамы екені көрінеді. Т-ның: «Отты арты- 
нан сендіреді, алдынан сөндірмейді. Күнту болыс 
бола берсін, сайлауға шейін ірітіп боламыз» деген 
сияхты есепхе хүрылған сөздері хөп (N9 29-папха). 
Романда Т-ның толып жатхан мінезі, болмыс-бітімі 
жан-жахты суреттеледі. Бөжейдің бата охырына 
алыстан «бауырымдап» ат хойысып барғанда, ат- 
шабар Жүмағүл екеуінің аттарының екі жағына ке- 
зех хисайысып, хүлап кететін кісі тәрізденіп шапх- 
аны Абайды нандырмайды. Ел билеудің салмағы 
жас басына түссе, өз шырғасынан шыға алмас 
дегенді ойлаған Кұнанбай, тәрбиесінен сыртхары 
хетіп бара жатхан Абайды үлыхтыхпен байлап хой- 
мах ниетімен шахыртады. Шахыртудың себебіне 
ханған Абай: «Әхе, сенгеніңізге рахмет! Ендігі 
міңдетті бізге артханыңыз орыңды. Арха-басыңыз- 
ды бүдан былайғы ауыртпалыхтан босату керек. 
Жалғыз-ах жаңағы сөзіңіз маған айтылса, мен өзім 
болыстых, үлыхтыхтан бастартам. Әрі ағалыхжолы 
бар, ебі де бар, үсынған орныңызға мына Тәкежан 
лайых. Осы болсын!» дегеңце («Абай жолы», «Бел- 
белесте» тарауы), үхыпты шәкірттей жүгініп отыр- 
ған Тәкежан хып-хызыл болып, хуанып кетеді. 
Т-ның алғашхы болыстығы ағайын, ел арасына іріткі 
салумен басталғанын, сондағы өхтем, іріліх мінез- 
халпының өмір бойы өзгермегенін жазушы терең 
ашып, үдайы үғыңдырып, елестетіп отырады.

Т. Турғанбаев.
ТӘПЕНОВ Ерсайын Кандержанүлы (1945 ж. т.), 
режиссер. КазКСР Мемлехеттіх сыйлығының ла-
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уреаты (1982). Ғ. Мүсіреповтің «Ақан сері -  Ақток- 
ты», Б. Майлиннің «Шұға», Қ. Мұхамеджановтың 
«Бөлтірік бөрік астында», Т. Ахтановтың «Махаб- 
бат муңы» мен «Күшік күйеү», Ә. Таразидің «Жақ- 
сы кісі», С. Жунісовтің «Өлі ара» пьесаларын т. б. 
сахналады. 70-80-жылдары Ә-тің «Айман -  Шол- 
пан», «Дос -  Бедел дос» драмаларын театр сахна- 
сына шығарып, зор табысқа жетті.
ТӘУЕКЕЛ (т, ж, б. -  1595), қазақханы (1582-1598). 
Ақназар (Хақназар) ханның мұрагері ретінде оның 
ісін жалғастырды. Моғолстан мен Бұхардан 
тәуелсіз өмір сүру үшін олармен үздіксіз күрес 
жүргізді. Нәтижесінде Бұхар әскерін талқандап, 
Ташкент пен Самарқаңды басып алды. Ресей Кө- 
шім ханға карсы куресу үшін Т-мен одақ құруға 
күш салды. Патша үкіметінің тағы бір максаты Т- 
ді Орта Азия хандықтарымен келіссөз жүргізуге 
пайдаланып, Бүхар хандығына қарсы қазақ ханы 
мен Иран шаһы Аббас 1-нің арасында одақ қүрғы- 
зу еді. 1594 ж. қаңтарда Т-ге әскер кемек көрсету 
ниетін білдірді. Мұның қарымы ретінде Т. үлы 
Хүсайынды аманатқа беруге келісті. Ал патша 
үкіметі Т-дің жиені Ораз-Мүхаммедті қайтармақ 
болды. 1595 ж. мамыр-маусымда Т. хан В. Степа
нов бастаған орыс елшілігін кабылдап, конақжай- 
лық танытады. Т. Бұхар үшін болған кескілескен 
үрыста каза тапты. Ә-тің жинаған деректері мен 
жазбаларының ішінен Тәуекел есімі кездесіп оты- 
рады. Бүлар әсіресе «Тауарих хамса», Абылайға, 
Хан Кенеге катысты жазбаларынан керінеді (N929- 
папка). Қазақ Ордасы үшін оның қаншалықты орын 
алатындығын Орта Азияның атакты тарихшысы 
Хафиз Таныштың: «Бүкіл Дешті-Қыпшаққа даңқы 
шыққан Тәуекел сүлтан ерлігі жөнінен де, мәрттігі 
жөнінен де, қажыр-қайраты жөнінен де әлемде 
теңдесі жоқ дара туған жан» деген сезі көрсетеді.

М. Қул-Мүхаммед.
ТӘУКЕ (1680-1715), қазақ ханы, Салқам Жәңгір- 
дің баласы. Қазақтың Үш жүзінен басқа қырғыз, 
карақалпаққа да билік жүргізді. Ресеймен дипло- 
матиялық қарым-қатынас орнатты. Хандық билікті 
нығайтуға бағытталған тың өзгерістер енгізді, би- 
лерге арка сүйеп, феодалдық ақсүйектерді -  сул- 
тандарды әлсіретуге тырысты. Бас билермен келісе 
отырып заңдар шығарды. Оның есімі «Жеті жарты- 
мен» тьғыз байланысты, ол «Тәуке хан заңдары» 
деп те аталды. «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім 
ханның ескі жолы» сияқты Тәукенің «Жеті жарғы- 
сы» да өзіндік ерекшеліктерімен аты қадды. Ә. өзі- 
нің зерттеулеріңде осы жағына көңіл аударған. 1927 
ж. шықкан «Әдебиет тарихында» жазушы: «Артқы 
емірі асусыз тау, өткелсіз су сияқты белгісіздік ке- 
зеңнің астында жатса, мына замаңца тарихтың асу 
кезеңіне шығып, бергі бетке карай күлаған сияқты 
болады. Тарихта бұл екі дәуірдің жапсары Әбіл- 
қайыр, Тәуке, Қайып, Абылай хандардың заманы- 
на келеді» деп жазады (142-бет). Бүл ойларынан 
Тәукені жоғары бағалағандық аңғарылады.

Ж. Қасьыбаев.
ТӘШЕНОВ Жүмабек Ахметүлы (1915-1993), партия, 
кеңес, мемлекет қайраткері. Экономика ғылымы- 
ның кандидаты (1962). Ә-тің 60 жаска толған той- 
ын өзі басқарып, өзі еткізді. Жазушы өзінің «Рес- 
публиканың жаркын жолы» деп аталатын мақала- 
сының жоспарында: «...әке өзінің балалық шағы- 
нан не айтар еді: «өзім киіз үйде тудым да, өстім.

Ала жаздай үзақ көшу, үдере кешумен өмір кеш- 
тім» дер еді. Осыны бүгін Одаққа мәлім үлкен та
лым геолот, академик Сәтбаев айтар еді. Және 
де осы жайды бүгінгі Қазакстан Жотаржы Советі 
Президиумының бастыты коммунист Тәшенов 
айтар еді» деп жазтан (20 томдық шытармалар жи- 
наты, 19-том, 492-бет). Қазакстанды басқарып 
түртан кезде «Бас арық» көшесіне Абай атын берді. 
Үлы ақынта ескерткіш орнатарда «Ескерткіштің ка- 
лай болтаны жен» деп, Ә-пен үнемі акылдасып 
отыртан.

Т. Әюм.

ТӘШТИТОВ Қайсар (1904-1938), педагот, журна
лист, комсомол, партия қайраткері. Ә-пен қызмет 
бабында кездесіп, сұхбаттасып журген. 1935 ж. 
Қазақ керкем әдебиет баспасынан «Тастүлек» 
жинаты шықты. Бүтан жазушының екі пьесасы мен 
бірнеше әңгімелері енгізілген. «Тастүлек» туралы» 
детен макала жазып («Лениншіл жас», 1935, 5 жел- 
токсан), Т. ұлы жазушының кітапка топтастырыл- 
тан «Тас түлек», «Түнгі сарын» драмаларын, «Шат- 
калаң», «Іздер», «Қүм мен аскар», «Білекке-білек», 
«Үш күн», «Қасеннің кұбылыстары» деген әңгіме- 
лерін талдап, көркемдік ерекшеліктеріне жылы 
лебіз білдірген.

Мурат Әуезов.
ТВЕРДОХЛ ЕБОВ Владимир Сергеевич (1937 ж. т.), 
монументші-суретші. Қазакстанның еңбек сіңір- 
ген енер кайраткері. 1973 ж. баска авторлармен 
бірге Ә-тің әдеби-мемориалды мұражайының жаңа 
экспозициясын жасады. Ол «Мұхтар Әуезов -  
котамдык кызметкер», «Бүл үйдегі он жыл» бө- 
лімдерінің авторы. Жазушының екі кабатты үйінің 
көлемді макетін жасап, керінісін дәлме-дәл 
көрсетті. Бүл макет жазушының 100 жылдык ме- 
рейтойына байланысты жасалтан мемориалдык 
мүражай экспозициясын күрута пайдаланылды. 
Бүл экспозиция 1973-93 ж. келушілерге кызмет 
етіп, үнемі жаксы кырынан баталанды.

А. Куашшбаев.
«ТВОРЧЕСТВОЛЫҚ ӨСУ» ( « Т в о р ч е с к и й  
р о с т  »), жазушының макаласы. 1952 ж. 16 жел- 
токсанда «Литературная газетада» шыкты. Мака
ла жазушы Ғ. Мустафиннің елу жылдык тойы 
еткеннен кейін жазылтан. Ә. жазушы татдырын 
ажын іздеушінің ауыр еңбегімен салыстыра келіп, 
алтынды желіге тек дарынды, еңбеккор, кайсар 
іздеуші тана жетеді дейді. Осы катарта Мүстафиңді 
де жаткызады. Макалада арнайы талдантан 
шытарма -  «Қаратанды» романы. Романның фа- 
буласынан, сюжеттік желісінен көбірек мәліметтер 
беріп, осылардың негізінде казак жеріне өндірістің 
келуін, казак шаруаларының ендіріске келуін, 
жумысшы табының шыту-калыптасу ерекшелікте- 
рін шыгарма материалдары бойынша карастыр- 
тан. Романда ескі мен жаңаның, көшпелі өмір пси- 
хологиясы мен жаңа әлеуметтік жатдай әкелген 
өзгерістердің шарпысуын ашу жагының күнды 
жактарын, мәдениет пен білім беру ісіне әсерін 
атап-атап көрсеткен. Макалада таптык тартыстың 
да бар екендігі жайында айтылтан. Ә. роман кейіп- 
керлерінің прототиптерін барлап, Мустафиннің өз 
өміріне катысты эпизодтарды саралап ашкан 
Шытарма авторының тілі женінде: «Тутан тілдің 
лексикалык байлытын, оның поэтикалык форма- 
ларын молынан пайдаланып, жазушы накты афо- 
ризмдерді, макал-мәтелдерді колданган, солар- 
дың негізінде адамдар арасындагы жаңа карым- 
катынастарды бейнелейтін соны көріністер жаса-



ған» деген дәл тұжырымдар жасаған. «Миллионер» 
мен «Шығанақ Берсиев» романдарын жаңа кол
хоз өмірін көрсеткен шығармалар деп қысқа қай- 
ырған. Автор Мустафин шығармаларындағы кем- 
шіліктерді де көрсетеді, «Шығанақ Берсиевте» 
партия қызметкерінің бейнесі үстірт ашылған деп 
кіналауы көбіне сол кез идеологиясының әсері 
болу керек. Ал «Миллионер» жайында адамдар- 
дың өсу жолындағы қиындықтарын сана жағынан 
емес, сан жағынан керсетіп, жағымды кейіпкер- 
лердің өзара қарым-қатынастарының ішкі себеп- 
терін жеткілікті шеше алмаған дегені шындыққа 
сәйкес келеді.

Р. Әбдігүлов.
ТЕАТР, Ж а з у ш ы н ы ң  т е а т р  т у р а л ы  
о й - п і к і р л е р і .  Бүгінгі мәдениетіміздің үлкен 
арнасы -  қазақтың үлттық театр өнерінің дүниеге 
келуі, кәсіби үлгіде қалыптасуы мен дамуы Ә-тің 
(Ж. Аймауытовпен бірге) есімімен тығыз байла- 
нысты. Ол түңғыш театрдың шығармашылық 
өміріне үзақ жыддар араласып, негізгі репертуар 
қорынжасады, бағыт-бағдарын анықтады. Әсіресе 
қазақ пен татар жастары бірігіп өткізетін «Шьғыс 
кеші»дәстүргеайналып, қалада кәсіби театр үйым- 
дастырылғанға дейін үзілмеген. Осындай ойын- 
сауықтар 1917 ж. Ә-тің «Еңлік -  Кебекті» жазып, 
ауыл сахнасына шьғаруына ықпал жасады. Қазан 
революциясынан кейінгі кезеңде адамдардың са- 
насына социалистік жаңа ой-пікірлер тарату мақ- 
сатымен, қазақжастары «Ес-аймақ» мәдени-ағарту 
қоғамын қүрды. Ол өзінің негізгі мақсатын түрлі 
ағарту жүмыстарын үйымдастырумен бірге, труп- 
паның шығармашылық қызметі арқылы жүзеге 
асыруды көздеді. Ә. мемлекеттік т. б. толып жат- 
қан қоғамдық қызметтеріне қарамастан, «Ес-ай- 
мақ» жүмысына Аймауытовпен бірге ат салысып, 
оның шығармашылық жағынан өсіп, нығаюына 
көмектесті. Ол заман тақырыбын зерделей оты- 
рып, бугінгі мен өткен дәуір арасындағы әлеумет- 
тік айырмашылықты суреттейтін пьесалар қойып 
отыруға ой салды. Ә. өзінің өнері жайындағы ой- 
ларын, айтқан пікірлерін, эстетикалық көзқарас- 
тарын Қазақ мемлекеттік театры қүрылғаннан кейін 
жазып, қағаз бетіне тусірген. Оның алғашқы 
келемді де маңызды мақаласы •^Жалпы театр өнері 
мен қазақ театры» деген атпен 1926 ж. «Еңбекші 
қазақ» газетінің ақпан айындағы ажы санында жа- 
рық керді. Дуниеге жаңадан келіп жатқан қазақ 
театры қандай болу керек, оның басқа теардан 
езгешелігі неде? Осы мәселелер төңірегіндегі ай- 
тыстарға Ә. қатысып, келелі пікір қозғады. Өзінің 
мақаласында ол сонау көне гректен бері қарай

Қазак театр труппасының алғашкы тобы. 1928.
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Еуропа едцерінің театрларына тоқталып, олардың 
даму жолдарын, сахналық дәстүрін, актерлік 
өнерін мәдени қауымға тусіндіре отырып, үйым- 
дастырылып жатқан қазақ театрларының қай ба- 
ғытта, қандай мәселелерге баса көңіл аударуы 
қажеттігіне жол-жоба сызып береді. Оның: «Қай 
өнерді алсақ та, әуелде елінің халық өнері болып, 
жалпы адам баласының ортақ теңізіне қүяды» деуі 
үлттық сахна енерінің келешегін кемел кереген- 
дікпен болжаудантуған. Ә. театрдағы негізгі мәсе- 
ле -  актерлік енерге ерекше көңіл бөлген. Сол 
тустағы өмір болмысын суреттеген пьесаларды 
драматургиядағы тың бағыт, жаңа бетбүрыс деп 
бағалаумен бірге, Ә. үнамды кейіпкер бейнесін 
жасаудағы олқылықтарды да батыл айтады. «Жак- 
сы пьеса сапалы әдебиет белгісі» деген мақала- 
сыһща: «...біздің пьесаларымызда осы жаңа адам- 
ның түлғасы әлі үсақ жатыр. Кеңілге қонымды 
емес. Үстірт схема болып түр. Сондықтан оқушы 
мен көруші езіне қарай лебімен тартып, баурап, 
еліртіп, жетегіне ертіп кете алмайды. Көруші ақылы- 
мен «жақсы» деп тусінеді, бірақ сезіммен терең 
ілеспейді» дейді. Мүнан кейінгі кезеңдерде жазу- 
шы өмірінің соңғы кундеріне дейін драматургия 
мәселесінен қол үзген жоқ. Қазақ драматургиясы 
мен театр жөніндегі Ә-тің шьғармашылық қызметі 
еш уақытта үлттық шеңбермен шектелген емес. 
Ол қазақ сахна қайраткерін орыс театры мен дра- 
матургиясының озық улгілерінен уйренуге, Ста
ниславский «жуйесін» меңгеруге шақырумен бірге, 
езі бас болып, істі қызу қолға алады. Үлы жазушы 
бүл асыл ой-арманына, көркемдік нысанасына Н. 
Погодиннің, К. Треневтің, В. Кришонның, Б. Прут- 
тык пьесаларын қазақша аударып, сахнаға қойғ- 
ызу арқылы жетті. Бүл бастаманың аса сәтті бо
лып, қазақ театрының көрнекті табысына айналуы 
-  Ә-ті мүнан да жоғары шығармашылық биіктерге 
жетеледі. Оның В. Шекспирдің «Отелло», «Асауға 
түсау», А. Гогольдің «Ревизор» пьесаларын ауда
рып, сахнаға шьғаруы казак театрын тағы бір бе- 
леске көтеріп тастады. Бірак әрбір үлттык театр- 
дың репертуары негізінен колтума шығармалар- 
дан күралатыны мәлім. Баска елдердің мыкты пье
саларын казакшаға аударып коюды келелі мәсе- 
ле етіп кетерген Ә-тің «...Қазакстанның драма те- 
атрының өсу жолындағы ең зор міндет оригинал 
жағында жатканын үмытпау керек» деуі сахна 
кайраткерлерін біржактылыктан арылуды, үлттык 
драматургия аркылы көркемдік мүратка жететінін 
ескертеді. Бүған Ә-тің бүкіл драматургиялык 
кызметі толык дәлел. Үлттык өнеріміздің ішінде 
кәсіби даму мен калыптасудың шығармашылык 
процестерін басынан кешірген, бүгінде әлем та- 
нитын деңгейге жеткен енер ордасы -  Абай атын- 
дағы Қазак опера және балет театры. Мүның да 
дуниеге келіп, аяғынан каз түрып, калыптасуына 
Ә-тің ыкпалы мол болды. Ол 30-жылдардың ба- 
сында жазған макалаларында үлттык актер мен 
әншілер, музыка кадрларын окытып, кәсіби түрғы- 
дан дайындау мәселесіне ерекше көңіл аударған. 
Бүл бағыттағы іргелі ізденістерді халыктың бай 
музыкалык мүрасы мен әншілік өнерінен өрбітуге 
акыл косады. Музыка мүраларын жинастырып, 
нотаға түсірген А. Затаевич, В. Ковалев еңбектерін 
пайдалануды, оларды бүгінгі енеріміздің кәдесіне 
жарату жағын карастырған. Және мүның кесімді
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шешіміне музыка мамаидарының араласқанын жөн 
көрген.
Кейінгі жылдары Ә, үлттық опералық өнеріміздің 
дамуына, оның әдеби негізі -  либреттоның көрке- 
мдік салмағына, музыкалық болмысына утымды 
пікір-кеңестерімен үлес қосты. Ол 1944 ж. «Абай» 
операсының либреттосын жазып, композиторлар 
А. Жүбанов пен Л. Хамидимен бірге қоян-қолтық 
жүмыс істеп, үлы ақын жайындағы күрделі музы- 
калық шығарманың дүниеге келуіне елеулі еңбек 
сіңірді. Бүдан бүрын ақын өмірінен атақты траге- 
диясын жазып, сахнаға қойдырған Ә. операның 
әдеби негізіне Айдар мен Ажар төңірегінен өрбитін 
оқиғаны желі етіп алған. Операның премьерасы 
1944 ж. желтоқсанда өтті. Бүл -  үлы ақынның та- 
маша әншілік-музыкалық мүрасын пайдаланып 
жазылған ірі сахналық-музыкалық шығарма, Ақын 
мен халық бірлігі -  операның лейтмотиві.Үлы 
ақынның баға жетпес өлең-әндерінің көркемдік 
қүдіреті мен оның қайталанбас сахналық-музыка- 
лық бейнесі сомдалған. Осы арада бір айта кететін 
жайт -  Абайдың әндерін жинастырып, нотаға 
түсіруге Ә-тің көп еңбек сіңіруі. Ол өзінің атақты 
«Абай жолы» романында ақынның жекелеген ән- 
дерінің дүниеге келуі мен олардың шебер орын- 
даушыларын да сипаттаған-ды. Абай дүние салғ- 
аннан кейін Семейде ауық-ауық өткізіліп түрған 
түрлі кештерде оның поэзиясымен жарыса туған 
әндерін өзінің айналасынан шыққан өнерпаз ше- 
берлер орыңцап журді. Ал операның жазылу ба- 
рысында жеке көріністер мен кейіпкерлердің ари- 
яларын тыңдау устінде жазушы композиторларға 
Абай әндерінің ерекшеліктері, тарихы, қай әңцерін 
кімдер нотаға түсіргені, тіпті Л. Хамңдцдің Семей 
театрында дирижерлік қызметте жүргеніңде өзінің 
кеңесімен көп әңцерді нотаға түсіріп, мына музы- 
калық шығармаға қажеттілерін іріктеп алу туралы 
ақыл қосады. «Абай әні» кинофильмінің музыка- 
сын Л. Хамидидің жазуы да осы жайларға байла- 
нысты. М. Әуезов ақын әлемін, әдеби-мәдени 
ортаның сырын композиторларға жеткізуге ерін- 
бейтін, оларға улкен талап-тілектер қоятын. М. 
Әуезовтің шығармашылық зор ықпалы сахна 
өнерімен шектелмейді. Оның қайталанбас қолтаң- 
басы үлттық өнеріміздің барлық салаларында 
өзіндік болмысымен, энциклопедиялық тереңдігі- 
мен өшпестей із қалдырды.

Б. Қундақбаиу/ы.

«ТЕАТР ЖӘНЕ КОМПОЗИТОР» ( « Т е а т р  и 
к о м п о з и т о р » ) ,  жазушыныңмақаласы. «Социа
листическая Алма-Ата» газетінде 1938 ж. 226- 
немірінде шыққан. Автор мақалада Қазак опера 
жене балет театрының 5 жылдығына орай, «кейбір 
нәтижелерді түжырымдау керек» екенін айта келіп, 
көптеген көрермендердің пікірін аңғартатын 
«түсініксіз сүрақтарымен» ой бөліскен. «Москва- 
да жоғары бағаланған театрдың неге әлі күнге 
дейін айқын шығармашылық бағыты жоқ?» деген 
сураққа жауап бере келіп, Ә. вокалдық орындау, 
әншілер мен режиссерлердің кәсіби шеберлігімен 
катар, композиторлар еңбегінің нәтижелеріне де 
сыни көзбен карайды. Оның ойынша, халық му- 
зыкасын шығармашылыкка пайдаланудың шека- 
расын анықтап, казак халык композиторларының 
туыңдыларын Қазакстанда жүмыс істейтін компо- 
зиторлардың үятсыздыкпен пайдалануынан корғау

керек. Автор бүл тезисін кең түрде түсіндіріп, па
кты фактілермен дәлелдеген. ^  омарова

«ТЕАТР, МУЗЫКА КАДРЫ», жазушының мака- 
ласы. Алғаш рет 1933 ж. 2 маусымда «Социадды 
Қазакстан» газетінде жарияланды, оған «Ойласу 
ретінде» деп түсінік беріліп, «Мүхтар» деп кол 
койылған. Кейін сол нүска Ә-тің 12 томдык (1969, 
11-кітап, 71-75-беттер), 20 томдык (1985, 17-кітап,
6-1Тбеттер) шығармалар жинактарына енгізілді. 
Жазушы макалада еліміздегі театр өнерін өркен- 
дету жолдары туралы өз ойларын ортаға салған. 
«Әлі күнге ез өнерінің білімін оқып шыккан бірде- 
бір актеріміз жок. Шынында, бүкіл дүние сахна- 
сының тарихында оқымай, ірі актер боп шыккан 
адам бірен-саран ғана емес пе?» деп, театр кадр- 
ларын дайындайтын арнаулы оку орнының жок- 
тығына, білім бермей, театр емірінің асыл коры -  
актерлер кауымын күрудың мүмкін еместігіне на- 
зар аударған. Музыка саласы да мәз емес. Үлттык 
музыка театрын, операны, опереттаны үйымдас- 
тырудың мезгілі жетсе де, халыктың ән-күйлерін 
жаңа заманға сай игеру қаркыны баяу, сылбыр. 
Автор бүл орайда А. Затаевичтен баска бірде-бір 
адамның жанашырлык танытып жүргенін көре ал- 
мағанына өкініш білдіреді. Облыстык, калалык те
атр ашуды, үлт аспаптар оркестрін үйымдастыру- 
ды үсынады. Өнер кадрларын даярлауды жолға 
кою туралы үкімет каулысын колдай отырып, те
атр, музыка мамандығын үйрететін техникум, орта 
мектептердің ашылатынын зор куанышпен хабар- 
лайды. Ә. енер кадрларын даярлаудың баска да 
жоддарын атайды: біріншіден, Мәскеуде театр ше- 
берханасын ашу; екіншіден, одактас республика- 
лардың театр студияларына окушылар жіберу; 
ушіншіден, өзіміздің мемлекеттік театрларымыз- 
дың жанындағы студияны үлғайту; төртіншіден, 
театр жанынан аудандык клубтар мен театрларға 
мамандар даярлайтын 6 айлык курс үйымдасты- 
ру; бесіншіден, мемлекет театрынан әр түрлі се- 
бептермен кетіп калған талантты актерлерді кайта 
шакыру. «Соңда біздің өнер саласында да көрнекті 
бір белге шығып калуымызға кудік болмайды, 
сенім артады» деп, үлы каламгер өнерге шын кам- 
корлык таныткан.

МүратӘуезов.
«ТЕКШЕНІҢ БАУЫРЫНДА», жазушының ӘҢГІ- 
месі. «Қыр әңгімелері» атты ортак атпен (1) Сы- 
банның моласында; 2) Текшенің бауырында) 
1923 ж. «Шолпан» журналының 6-8-сандарында 
шыккан. «Жаяу сал» деген бүркеншік ат койыл- 
ған. 1935 ж. жазушының «Ескілік көлеңкесі» жина- 
ғыңда, 1960 ж. «Қараш-Қараш» жинағында, Ә. шы- 
ғармаларының 12 томдык басылымының 1-томын- 
да, 20 томдык жинағының 1-томында, орыс тілінде 
1963 ж. «Простор» журналының 1-санында (ауд. 
М. Хамраев пен Ф. Моргун), 50 томдык толык шы- 
ғармалар жинағының 1-томында жарияланды. 
«Шолпан» журналындағы 1960 ж. жарык көрген 
«Қараш-Қараш» жинағына бергенде, біраз өзге- 
рістер жасалған. Өзгертулер -  негізінде сөйлем 
күрылысына катысты. Сюжеттік өзгерістер жок. 
Осыған катысты текстологиялык талдаулар 50 
томдыктағы осы әңгімеге катысты түсінікте келті- 
рілген «Қыр әңгімелері» күрылымыңдағы екі әңгіме 
де тарихи деректерге күрылған «Т. 6.» әңгімесінің 
прототипі -  белгілі батыр Тәуке Мүстафаүлы Сап- 
таяков. Бүл туралы Ә-тің өзінің айткяңцары да бар. 
Әңгіме архитектоникасы күрделі. Ауызекі әңгіме-



нің, новеллалық сипаттағы оқыс оқиғаға құрылған 
профессионалдық әңгіменің, дәстүрлі реалистік 
әңгіменің де қырлары бар. Әңгімедегі баяндау- 
шы -  қалаға оқуға бара жатқан жас жігіт. Оқиға 
қалаға бірге келе жатқан Сулеймен қарттың әңгі- 
месі ретінде өріледі. Баяндаушы мен Сулеймен 
қарттың сөздерінің өзіндік ерекшеліктері ашыл- 
ған. Баяндаушы тілі көркем әңгіме тіліне ойысса, 
Сулеймен тілі халықтың ауызекі әңгіме тіліне жа- 
қын. Әңгіме оқиғасы Жобалай атты батыр жігіттің 
таяқ жеп, қорлық көрген інісі ушін елде жоқ эре- 
кет жасап, кек алуы жайында. Інісін соққыға жық- 
қан елдің келінін узатып алып келе жатқан көшіне 
тиіп, тутқындап, біраз кун устайды. Осы оқиғалар 
Сулеймен әңгімесі арқылы реалистік сипатта ба- 
яндалады. Новеллаға тән оқыс оқиғамен бастал- 
ған әңгіме шынайы шешіммен аяқталған. Автор 
байсадды, шебер прозаик ретінде көрінеді. Жо- 
балайдың, келіннің образдары жанды бейне 
дәрежесіне жеткізілген.

Р. Әбдігулов.
ТЕЛҒАРАЕВ Сейфолла Пірімұлы (1910-1975), ак
тер, Қазақстанның халық артисі (1958). Ол сомда- 
ған кулдіргі бейнелер -  Жапал, Қараман, Жирен- 
ше, Баймағамбет Ә-тің «Еңлік -  Кебегі» мен «Қара- 
қыпшақ Қобыландысында», «Абай» трагедиясын- 
да, улы драматург аударған Н. Гогольдің «Ревизо- 
рындағы» Добчинский, У. Шекспирдің «Отелло- 
сы» мен «Асауға тусауындағы» Родриго мен Гру- 
мио -  актердің өнер жолындағы тамаша табыста- 
ры. Бұлардың бәрінде адам жанына әсерлі кул- 
кінің небір турлері көрініс беріп, актердің таланты- 
нан еріксіз туындап, сахналық бейне өзінің көр- 
кемдік болмысымен суреттеу тапқан. Жалпы 
Ә-тің драматург иясы мен аудармалары актердің ше- 
берлігінің дамып қалыгтгасуына ерекше ықпал етті. 
1942 жылдан кинофильмдерге тусті: Көкбай («Абай 
әнінде», 1945), Мақсұт («Дала қызында», 1954), 
Сайран («Біз осыңда турамыз», 1957), Хакім («Өмір 
жолында», 1959), Ербол («Алдар Көседе», 1964).

Б. Қүңдэкбайүт.
ТЕЛ ЖАНОВ Қанафия Темірболатұлы (1945 жы- 
лға дейін Ж а к ы п о в  Қ а н а п и я ;  шын аты: 
Мухамедханафия; 1927 ж. т.), кескіндемеші. КСРО- 
ның (1978), Қазақстанның (1963) халық суретшісі, 
ҚазКСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері (1961), 
КСРО Көркемсурет академиясының корреспоңцент 
мушесі (1967), профессор (1981), ҚазКСР Мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты (1967). Ең алғашқы 
«Жамал» картинасы арқылы Одаққа танылды. «Ата 
мекен», «Домбыра әуендері», «Көкпар», «Шуғыла», 
«Буркіт салу», «Қыз қуу», «Кун сәулелі өлкеде» т. б. 
туындыларында нәзік лиризммен қоса асқақ по
этика аңғарылады. «Абай әңдері» картинасы (1963) 
Ә-тің балалық шағына арналған. Көкжиекке дейін 
кесіліп, аспанмен астасып жатқан қазақ даласын- 
да, көктемгі көк шөптің устіңде атасы мен немересі 
отыр. Бала -  болашақ жазушы Ә. Үлы ақын Абай- 
дың өлеңдерін оқыған сайын атасы Әуез сөз 
құдіретіне ұйып, қиялға батқан. Картинада ұрпақ- 
тар ундестігі, мәдениет жалғастығы, жас адамның 
арман-уміті, ұшқыр қиялы сәтті бейнеленген. Ә. 
«Жыл келгендей жаңалық сеземіз» атты мақала- 
сында «суретшілердің арасында да бірсыдырғы 
жақсы буын өсіп келе жатыр» деп, булардың ката- 
рында Т-тың атын атайды, қазақтың жаңа сурет 
енері өте жаксы, жаңа сапада өсіп келе жаткаңцы- 
ғына суйсініс білдіріп, көп уміт артқан.

Р. срғз/мввэ.
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ТЕЛЖАНОВ Темірболат Мұхамеджанулы (1898- 
1938), жазушының досы. Ә-пен Ленинградта бірге 
оқыған. Ленинградта оқып журген жыдцары Ә-пен 
тьғыз карым-қатынас жасап, пікірлес бодды. Кейін 
жазушының зайыбы В. Н. Әуезова: «Таныстары- 
мыз онша көп емес-ті. Ол кезде Ленинградта бірта- 
лай казак окитын, тіпті казактардың «Жерлестер» 
ұйымы да кұрылған болатын. Бірак біздің уйге бас- 
каларжа карағаңца, Темірболат Телжанов (суретші 
Қанафия Телжановтың әкесі) жиірек келетін, сон- 
дыктан есімде калыпты» деп есіне алады («Мухтар 
Әуезов туралы естеліктер», А., 1997, 74-бет).

Б, Байгалиев.
«ТЕЛҚАРА», «Абай» романының алғашкы аты. 
Қолжазбасы «Әуезов уйі» ғылыми-мәдени орта- 
лығының колжазба корында сактаулы тұр. Кейін 
шығарманы баспаға дайындағанда, бас кейіпке- 
рінің атына сәйкес «Абай» деп өзгерткен. Роман
ный атын былай коюы себебін жазушы: «Үлжан 
мен Айғыз бір ауыл болып, Қунанбай осылармен 
турған уакытта екі шешесінің ортасындағы тел 
баласы -  Ыбырай болады... Сондыктан Абай ал- 
ғашкы балалык шағын екі шешесінің ортасында, 
жалғыз баланың халінде өткізген. Екі шешеге 
бірдей бала боп жургеңдіктен, сол кездегі улкен- 
дер Абайға «Телкара» деп ат койыпты. Зады Ә. ат 
коюда жай өмірдегі казак ғурпынан туындайтын 
карапайым Телғара емес, керісінше, батыс пен шы- 
ғыстың рухани казынасын тел еміп, коса меңгер- 
ген Телғараны есте тутса керек. Кейін Абай ержет- 
кен уакытта бірталай жеңгелері ертеде койылған 
атпен оны «Телкара» дейді екен» деп тусіңдіреді. 
Зады Абайдың бала кезіне арналған 1-кітапты со- 
лай атау ойында болса керек, бірак Ә. бул ниетінен 
кейін бас тарткан.

Т. Журтбай.
ТЕЛЯКОВСКИЙ Всеволод Владимирович (1894- 
1963), театр суретшісі, Қазакстанның еңбек сіңір- 
ген өнер кайраткері (1956). Ә-тің «Айман -  Шол- 
пан» музыкалык комедиясы мен «Еңлік -  Кебек» 
трагедиясының сахналык койылымын безендірді. 
Актөбедегі музыкалык драма театрында және 
1948-1956 ж. балалар мен жасөспірімдер театрын
да кызмет етті. Сахналык безеңцірулері ете көркем 
әрі спектакльдің мағынасын тереңдете тусетін 
мазмұнымен ерекшеленді. Ол жанр табиғатын аша- 
тын киім улгілері мен суреттерді таңдай білді. 
Қазак эпосы такырыбына арналған көлемді сах
налык суреттер салды. Әсіресе Ә-тің «Айман -  
Шолпан» спектаклін безендіруде оның бұл кыры 
ерекше көрінді. Суретші осы туындысын 1957 ж. 
Ә-тің 60 жаска толған мушелтойы кезінде жазу- 
шығасыйғатартты. Оңца: «Қазакәдебиетінің баты
ры М. О. Әуезовке мушелтойы куні автордан Тар
ту» деген колтаңбасы бар. Бұл сурет казір Әуе- 
зовтің муражай-уйінде сактаулы.

А. Қуанышбаев.
ТЕМІРБЕКОВ Зараб Мусаулы (1906-1938), әде- 
биет зерттеуші, журналист. Қарағанды облыстык 
комсомол комитетінің хатшысы, 1935-37 ж. «Ле- 
ниншіл жас» газетінің редакторы, Қазакстан Ком- 
партиясы Орталык Комитетіңде бөлім меңгерушісі 
болды. Ә-пен достык карым-катынаста болып, 
араласып тұрған. Ол өзінің «Еңлік-Кебек» макала- 
сында («Тілші», 1929, 13 сәуір) спектакльдің зор 
табыспен еткенін жазған.
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«ТЕМІР ҚАЗЫҚ», журнал. КСРО Үлттар комисса
риаты шығарған саясат, шаруашылық, білім, әде- 
биет басылымы. Редакторы -  Н. Төреқулов, Ол ел- 
ге өнер-білім беруді, ғылым таратуды мақсат етті. 
Басылым өзінің 1-нөмірінде «Жака кітагттар, жур- 
надцар» деген айдармен «Шолпан» журналының осы 
санына шолу берген, Оңда «Шолпан» -  қазақ-қыр- 
ғыз халқына пайдалы, улгі, сана-білім беретін жур
нал, келесі сандары бұдан да жақсы болып шыға- 
ды деген үмітіміз бар, өйткені жуырда Ташкентке 
белгілі жазушымыз Мухтар Әуезов барды, алған 
телеграммаға қарағанда, Мұхтар да басқармаға 
кірген, жауапкер жазушы болыпты деп жазылған.

Т, Қожакеев.
ТЕНДЕНЦИЯ, т е н д е н ц и я ш ы л д ы қ ,  үрдіс, 
әдебиеттегі тенденцияға (үрдіске) автордың өзі 
арқау етіп отырған өмір мен қүбылыс, болмысқа 
идеялық-эмоциялық қатысы, оны бүкіл жан дү- 
ниесімен сезініп барып бағалауы, үстанымы жата- 
ды. Жалпы тенденция ғылымға да, көркемөнердің 
барлығына да тән үғым; автордың саяси-әлеу- 
меттік, идеологиялық көзқарасындағы және бас
ка да мәселелерге қатысты теңценциясы болады, 
20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетіндегі 
негізгі тенденция халықты ағартуға, оянуға, ғы- 
лым, өнер-білім, тәуелсіздікке шақыру негізделсе, 
бүларды А. Байтүрсынов, М. Дулатов, М, Жума- 
баев, Ж. Аймауытов, Ә. тағы баскалардың жазғ- 
ан еңбектерінен көруге болады. Ә-тің алғашқы 
жылдардағы жазған публицистикалык мақалала- 
рында осы мәселе басым жатты, «Абай жолы» 
эпопеясында ескі мен жаңаның күресі арқылы үлы 
ойшыл ақынның гуманистігін, күрескерлігін, қай- 
раткерлігін ашып жеткізу тенденциясын үстанды. 
Реалист жазушы ретінде казак өмірі мен болмы- 
сын, түрмысын, этнографиясын, кейіпкерінің үлт- 
тык бітімін бейнелегенде осындағы шындык, дәл- 
дікті бүлжытпай көрсетуге, идеал түткан көзкара- 
сын бейнелі түрде жеткізуге күш салды. Мүндай 
әрекетке баруды тенденцияшылдыкка салыну деп 
үғуға болмайды, Максат -  халыкты үлт ретіндегі 
кадір-касиеті мен өзіндік ерекшеліктерін дуниеге 
таныту, толып жаткан иірім-бүралаңдарын мейлін- 
ше терең, нанымды түрде жеткізу және оларды 
әлемдік деңгейге көтеру.

7. Әкім.

ТЕҢЕУ, бір затты екінші затка салыстыру аркылы 
бейнелілік, көркемдігін кушейтетін стильдік тәсіл. 
Теңеу философияда -  таным күралы, әдебиетта- 
ну ғылымында -  көркемдеу, бейнелеуші күрал. 
Әдетте Т. аркылы ой өткірленіп, әсерлілігі арта 
түседі. Екі нәрсе теңестірілгенде одан кандайлык 
сезім-әсер туындайды, эмоциялык куаты кандай 
болады -  ол уйлесімділігіне байланысты. Өзінің 
макалалары мен зерттеулерінде теңеу жөнінде сөз 
етіп отыратын Ә. «Мәлік Ғабдуллинге жауап ха- 
тында»: «Өзіме аты белгісіз бір ғана акынның адам 
мінезі жөнінде айткан бір-ак ауыз өлеңін келті- 
рейін: «Жігітке мінез керек кырык күраудай, Мы- 
салы асыл мінез май сылаудай. Желдетпей, дау- 
ылдатпай, борандатпай, Табаннан өту керек боз 
кыраудай», дейді. Осы өлеңде каншалык көп 
теңеу бар: бүда кырау да, май сылау да, желдету, 
борандату, дауылдату, тіпті табан да, бозкырау 
да -  бәрі күйылып түрған образдар» десе, акын 
өмірі мен шығармашылығына арналған «Абай (Иб-
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раһим) Қүнанбайүлы (1845- 
1904)» монографиясында:
«Сол өзгешелікпен катар акын 
киялын да өткірлеп, сол асы- 
ғыс, карбалас, тайталастар 
үстінде шебер түрдегі соны 
теңеуді де табады. «Қар -  
аппак», «бүркіт -  кара», «тулкі 
-  К Ы З Ы Л »  дей келіп кинаған 
кимылдарды кымсынған үяң 
сүлудың асығып шомылған 
козғалыстарына үксатуы өзі 
де шеберлік айғағыңдай» де- 
геңді айтады. Теңеуде бір-бі- 
рінен алыс, алшак жаткан күбылыстар да салыс- 
тырылып жатады, ортак белгі-сипаттар табады.

7, Қожакеев.
ТЕРМЕ, өлең түрі. Халыктың түрмысына, рухани 
өміріне, акыл-ойына, адамгершілік касиеттеріне 
катысты сан такырыпты өлең. Әр такырыпка тек 
дәрежеде шағын көлем арнап, такырыбын кілт ауыс- 
тырып отырады. Осы термелеп айту ерекшелігінен 
жанр аты туған. Акыл айту, өсиеттік, педагогика- 
лык мазмүндағы өлек. Ә. халык ауыз әдебиетін 
зерттеуге арналған екбектерікде Т-ге жанр ретінде 
жеке токталмаған. Акын, акындык өнер жайында 
айтканда жанамалай айтып өтеді. «Қазак ССР та- 
рихынык» (А., 1957) 1-томынык «Қазак халкынык 
XV-XVIII ғасырлардағы мәдениеті» тарауына жазғ- 
ан «Музыка өнері» макаласында термеге токталып, 
аныктамалык мәліметтер беріп, түжырымдар жа- 
саған. «Қазактык өлек-жыр өнерінде неғүрлым көп 
тараған түрлерінік бірі «терме», речитатив тәріздес 
күрылған, біртектес ырғакпен кыска кайырып ай- 
татын мелодия. Әрбір ақыннык дерлік өз термесі 
болады, мүнык өзі онык акындык творчествосы- 
нык музыкалык желісі сиякты» деп, терменік орын- 
даушымен катысты тағы бір кырын ашкан.

Р. Бердібай,
ТЕРМИН, ғылым, техника, түрмыс, мәдениет сияк
ты толып жаткан салалардағы үғымдарды атау үшін 
колданылатын сөздер мен сөз тіркестері. Ол 
негізінен дара мағынада колданылады, белгілі бір 
ғылым, техника саласында жүмсалады да, сол 
саланык мамацдарына ғана тусінікті болатын түста- 
ры көп кездеседі, бүлардан баска ортак колданы
латын Т-дер де болады. Т-ге катысты ойларды Ә. 
ек алғашкы макалаларынык өзінде-ак білдірді. 
«Ғылым Tin» атты макаласында; «Ғылым тілі -  бүл 
уакытка шейін казак окығанынык бір калыпка кой- 
ып, бір негізге күра алмай келе жаткан мәселесінік 
бірі. Қазак мәдениеті жер жүзіне бой көрсетіп, 
дуние майданына шыға алмай түрған уакытша бүл 
мәселені бір жөнге салудык пайда, зияны жүрт 
көзіне байкалмайды. Бірак бүл кундегі кылтанак- 
тап келе жаткан мәдениет казак жүртынык 
бугіндік кана керегі, ертек тағы тосыннан бір жол 
салып алуымыз окай десек, сөз бір баска. Егер 
де бүгінгі жол, бугінгі екбек мәкгілік дейтін бол- 
сак, ғылым тілі аса карауды көтермейтін шетін 
мәселе» деп жазды («Абай», 1918, No 7).

7. Түрганбаев.
ТИХОНОВ Николай Семенович (1896-1979), орью 
акыны, жазушы, котам кайраткері. КСРО Мем- 
лекеттік сыйлытынык (1942, 1949, 1951), Лениндік 
сыйлыктык (1957) лауреаты, Соц. Екбек Epi (1966).
Э-пен эр түрлі жиындарда кездесіп, сүхбаттасып 
жүрген, достык карым-катынаста болтан. «Шабы- 
ты да, бакыты да карымды жазушы» («Қазак
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әдебиеті», 1957, 28 
қыркүйек), «Аяулы 
ДОС» («Қазақ әде- 
биеті», 1962, 29 ма- 
усым), «Әуезов ту- 
ралы сөз» («Ленин- 
шіл жас», 1968, 25 
желтоқсан), «Дана 
дарын» («Қазақ 
әдебиеті», 1977, 23 
қыркуйек) мақала- 
ларында қазақ жа- 
зушысының шы- 
ғармашылық қыз- 
метіне, суреткерлік 
шеберлігіне аса 
жоғары баға бер- 
ген. Ал «Заманы- 
мыздың зор ада- 
мы» атты естелігін- 
де Ә-пен көптен та- 
ныс-біліс, дос-жа- 
ран болғанын еске
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алып, улы туындының қадір-қасиетін жете баға- 
лаған. Т-тың бағалауынша, Мұхтар Әуезов 
шалқар шабытты және зор бақытты жазушы. Ол 
азат болған Қазақстанда, болашағы зор елде, көз 
ж еткіс із  байтақ даладағы сыпайы ғана көш- 
пенділерге уқсамайтын жаңа қазақтардың елінде 
туған әдебиеттің көшбасшысы абыройына да ие 
болды. Бул тамаша эпопея бізге тұтас бір әлемді 
сыйғатартты, табиғаттың, турмыстыңнебірғажай- 
ып картиналарымен, адам құштарлықтарын сипат- 
таумен бізді іңкәр етті («Біздің Мухтар», А., 1976,
8-12-беттер). Ә. «Көркем аударманың кейбір тео- 
риялык мәселелері» атты мақаласында кеңес 
әдебиетіндегі тәржіма өнерінің жетістіктерін тал- 
дай келе, Т. сынды қалам қайраткерінің «аудар- 
маларын тиянақты турде, жан-жақты, терең зерт- 
теу қажет екендігін» айтқан (12 томдық шығарма- 
лар жинағы, А., 1969, 12-том, 126-бет).

Н. Акбай.

ТОБЫҚТЫ, ру аты. Арғынның бір атасы. Т. Абай 
есімі жеткен жерге, «Абай жолын» оқьган едцерге 
жетті. Қазақ арасынан асып, дуниенің көптеген 
халықтары білді. Т-дан билер, шешендер, батыр- 
лар көп шықты. Осы рудың кейбір ерекшеліктерін 
Абай өзінің өлеңдеріне қосып отырды: «Патша 
құдай сиыңдым» деген өлеңінде «Қайран сөзім қор 
бодцы Тобықтының езіне» десе, «Көжекбайға» ар- 
налған өлеңінде ел ішін булдіріп, бірді-бірге ай- 
дап салып, тыным таппайтын пысықтарды «Ел 
булігі Тобықты, көп пысыққа молықты» деп айып- 
тайды, «Бермеген қулға қайтесің» толғауында «То- 
бықтыны ел қылып, басын жиып қурапты» деп, мак- 
тан тұтатын кездері де кездеседі. Егер шенеп, 
мінеп жатса, онысы жек көргендіктен емес, сол 
кемшіліктерден арылуын ойлағандықтан туды. 
«Абай жолы» эпопеясының өзек еткен негізгі 
арқауы Абай шыққан және соның айналасындағы 
Т. елі, Т. адамдары болды. т.Әкім

ТОҒЖАН (т.-ө. Ж .6 .) ,  Бөкенші Суйіндіктің қызы, 
тоқалы Қантжаннан туған. Әппак, сулу кісі бол
тан, кейін Аккозы алған. Абай Т-мен Туйеөркеш 
деген жерде танысады. Осы сәтті: «Сылдырлаған 
шолпысын әлдеқандай быдцырлаған тілменен Тоғ- 
жанның келері мен кетөрін паш етеді. Құлақтағы 
әшекей сырғасы, бастағы кәмшат бөркі, білек тол-

тан білезіктері -  баршасы да бұл өңірден Абай- 
дың көрмеген бір сәні сияқты. Толықша келген, 
аппақ жузді, қасы да айдай боп қиылып тур. Қар- 
лыаш қанатының ушындай уп-ушкір боп, самайта 
карай тартылтан кас журекке шабар жендеттің 
жебесіһщей» деп суреттеуден бастап, одан әрі Т. 
бейнесін адам баласының мәңгі есінде калатын- 
дай етіп, аса көркем бейнелеген («Абай жолы», 
Бел-белесте тарауы). Ә. Семейде окытушылар се- 
минариясында окып журіп, 1916 ж. Мукыр болы- 
сының Т. туратын ауылында мектеп ашып, бала- 
лар окыткан. Үлы каламгер Т-ның бартан жерін 
де, оның балаларын да жаксы білген, оның 
әңгімелерін көп тыңдатан. Осылардың барлыты 
эпопеяда Т-ды махаббат періштесі ретіңде сипат- 
таута көмектескен.

Т. Әкім.
ТОҒЖАНОВ Ғаббас Сәдуакасұлы (1900-1937), 
әдебиет сыншысы. 1925 жылдан бастап саяси- 
әлеуметтік, мәдени, әдеби, өмірдің маңызды мә- 
селелеріне арналтан макалалары баспасөз бетінде 
жиі көрінді. «Екі жастык әңгімесі» (1926), «Мат- 
жанның акындыты және Жусіпбектің сыны» (1926), 
«Әдебиет және сын мәселелері» (1929), «Байтур- 
сынов және байтұрсыновшылдык» (1932), «Казак- 
тык театр өнері туралы» (I. Жансугіровпен бірге, 
1932), «Абай» (1935) т. б. еңбектер жазтан. Ә-тің 
«Қарагөз» («Әдебиет және сын мәселелері», Қы- 
зылорда, 1929, 156-160-беттер), «Тас тулек» («Ле- 
ниншіл жас», 5.12.1935), Н. Гогольдің «Ревизор» 
комедиясының Ә. аудармасында казак драма те- 
атрында койылуы («Социалды Қазакстан», 
16.11.1936) туралы пікірлер білдірген. Қазактың 
алташкы кәсіби сыншысы Т-тың өңбектерінде сол 
кезде әдебиеттану тылымында устемдік кұртан 
тұрпайы әлеуметтік сындардың ыкпалы басымы- 
рак болды. Мысалы, жотарыда аталтан «Әдебиет 
және сын мәселелері» атты еңбегінде ешбір айт- 
аксыз, байлаулы дәлелсіз Мухтардың «Қаралы 
сұлу», «Ескілік көлеңкесіндегі», «Қарагөзіндегі» 
әйелдер бәрі де тұрмыста болматан, ойдан, кол- 
мен жасалтан адамдар деп жазды. Бул сол кезде 
белең алтан солакай сынның бір көрінісі еді.

Д. Ыжакулы.
ТОҒЫСБАЕВ Бек (1936-2006), жазушы, драма
тург. Студент кезінде Ә-тің лекциясын тыңдап, ус- 
таз татылымын керген. Үлы жазушының шытарма- 
шылыты жайында «Дала дабылы» («Лениншіл жас»,
1960, 1 желтоксан), «Үлкен устаз» («Лениншіл жас»,
1961, 29 маусым) макалаларын жариялады. Ал 
«Көкейдегі кездесулер» атты естелігінде барлык 
батырлык дастандар, лирикалык эпостар, ташык- 
тык жырлар, айтыс өнері, турмыс-салт өлеңдері, 
халык акындарының толтаулары халкымыздың 
мыңдатан жылдар бойы еткен кайты-куанышты 
жылдарымен тікелей байланысты екеніне Мұхаң 
алташ рет көз жеткізді деп, Ә-тің ұшан-теңіз білімін 
сез еткен («Егемен Қазакстан», 1996, 14 караша).

А. Кендірбекулы.
«ТОЙ ТАРҚАР», жазушыныңЛ. Толстойданаудар- 
тан әңгімесі. Ә-тің аударма саласындаты алташкы 
тәжірибелерінің бірі. Бірінші рет С. Сейфуллиннің 
кұрастыруымен 1931 ж. Қызылорда каласында 
шыккан «Әдебиет хрестоматиясында» жариялан- 
ды. Жазушы шытармаларының 12 томдык (3-том, 
129-139-беттер), 20томдык(14-том, 162-172-бет-
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тер) шығармалар жинақтарына енгізілді. Толстой- 
дың көркемдігі жағынан, гуманистік сипаты жа- 
ғынан алғанда классикалық әңгімесі. Ә, жоғары 
шеберлікпен аударған. Тупнұсқаның тілі де, та- 
қырыптық, идеялық мазмуны да еш төмендеме- 
ген. Аударма стилі, сөйлем синтаксисі барынша 
орысша нусқасының қалпын сақтаған. Аударма 
барысында тупніусқаның өзіндік ерекшеліктерін 
сақтау мақсатында, Ә. өзіне тән қазақы сөйлеу 
мәнерін, көбіне құрмалас сөйлемдермен келетін 
өзіңдік сөйлем синтаксисін де өзгертіп, Толстой- 
дың стилін, баяндау мәнерін, көркемдік әдістерін 
дәл қайталаған. Жеңіл оқылатын, тақырыбы 
өткір, шуғыл новеллалық сипаттағы аударма 
әңгіме болып шыққан.

Р. Ыкыласов.

ТОКА Салчак Калбакхорекович (1901-1973), тува 
жазушьісы, драматург, партия, мемлекет және 
қоғам қайраткері. Соц. Еңбек Ері (1971), КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1951). «Әйел» 
(1935), «Үзын қара мен Семіз қара» (1937), «Тонгур 
-  оол» (1957), «Орыңдалмаған арман» (1954), «Арат 
сөзі» (1-3-кітап, 1950-64), «Ата көрмегенді ұл 
көрер» (1963) атты повестері т. б. жарық көрді. 
«Арат сөзі» повесі қазақ тілінде шықты (1952). Ә. 
«СССР халыцтары әдебиеттерінің өркендеуі» атты 
еңбегінде Қазан теңкерісінен кейін туысқан ха- 
лықтар мәдениетінің қарыштап дамығанын айта 
келіп: «1930 жылға шейін өзіндік жазу таңбасы 
болмаған Тува халқының жазушысы Салчак Тока 
Горькийдің дәстурі бойынша реалистік роман ту- 
дырады. Сол еңбегі социалистік реализмнің 
шебері деген баға алғызып, букіл одақ көлемінде 
жақсы таныдды» деп, жылы лебіз білдірген.

Н. Акбай.
ТОҚАЙ (Т о қ а е в) Ғабдолла Мухаммедғарифулы 
(1886-1913), татар ақыны, татар әдебиетінің негізін 
салушылардың бірі. Өлеңдеріңде патшалық отар- 
лауға қарсы күреске шақырды, азаттықты, бостан- 
дықты жырлады. Ә. «СССР халықтары әдебиет- 
терінің өркендеуі» атты еңбегінде Т. шығармала- 
рының орнын ерекше атап, лирикасы мен сыншыл 
бағытта туған қоғамдық мазмунды, сатиралық 
жырлары казак әдебиетінен және башкұрт, өзбек, 
түрікмен сиякты туркі тілдес әдебиеттердің бәріне 
де тарихтык дұрыс эсер еткен деп, акын жырлары- 
ның биік өресін, жоғары идеясын, күнды мазмү- 
нын жаксы бағалаған.

Ш. Елеукенов.

ТОҚАМБАЕВ Аалы (1904-1988), кырғыз акыны, 
жазушы, драматург, коғам кайраткері. Қырғыз- 
станның халык акыны (1945), Соц. Еңбек Ері 
(1974), Кыргызстан ҒА-ның академигі (1954), Мем- 
лекеттік сыйлығының лауреаты (1967). Абай мен 
Жамбылдың көптеген шығармаларын кырғыз 
тіліне аударды. Ә-пен достык, шығармашылык 
карым-катынасын үзбеген. Қазак жазушысы Ле- 
ниндік сыйлык алғанда, отбасымен бірге жедел- 
хат жолдап, шын жүректен күттыктаған («М. О. Әуе- 
зовтің өмірі мен шығармашылык шежіресі», А., 
1997,659-бет). Ә. «СССР халыктарыадебиеттерінің 
өркендеуЫ атты еңбегінде Т-ты «өзіңдік жаңа үл- 
гілер” тудырған көрнекті акындардың катарында 
атап: «Аалы Токамбаев -  кырғыз совет әдебие- 
тінің іргесін калаушы акын-жазушы. Аалының 
соңғы жылдары шыккан «Өз көзіммен» деген жи-

нағында жеке өлеңдер аркылы биік саналы, ше- 
бер көркемдік түрінде бейнеленген бүгінгі социа- 
листік күрылыс, тірлік жайы баян етіледі. Аалы -  
жан-жакты, кең арналы жазушы» деп биік бағала- 
ған (20 томдык шығармалар жинағы, А,, 1985, 
19-том, 418, 453-беттер). 1959 ж. әдеби мүраға ар- 
налған конференцияда сөйлеген корытынды 
сөзінде поэзия жанрында казак поэмаларын Т. 
сынды акындардың «шығармаларымен салысты- 
ра тексеру де үлкен, жемісті нәтижелер берер еді» 
деді (сонда, 20-том, 407-бет).

Ш. Еләукенов.
ТОҚЖІПТОВ Шаймардан (1901,-1937), мемлекет 
кайраткері. Ә-пен гимназияда окып журген кезінен 
таныс. Екеуі ресми әкімшілік кызметпен коса
1919-25 ж. «Казак елі» газеті мен «Таң» әдеби- 
көркем журналының жауапты шығарушылары бол- 
ды. Т-тің 300-ге тарта макаласы, әдеби сыны жа- 
рык көрген. Ол негізінен кеңестік идеологияны на- 
сихаттады. Ә, өзінің ресми макалаларында Т-тің 
ел мәдениетін өсіруге сіңірген еңбегімен коса 
мінезінің тым уйлесімсіз түстарын да атап жазған. 
1930 ж. 8 казанда турме тергеушісі Поповка бер- 
ген жазбаша жауабында Ә.: «1925 жыддың басын- 
да «Табалдырык» әдеби тобының декларациясы 
косып салынған Жүмабаевтың хаты маған почта 
аркылы келді... Мен ол кезде Семейде болатын- 
мын. Мен «Табалдырыктың» декларациясын губер- 
ниялык комитеттің угіт-насихат бөлімінің меңге- 
рушісі Токжігітов жоддаска көрсеттім, біракта ол 
мүны бір айдай үстады да, кайтарып берді, алай- 
да накты ештеңені ашып айтқан жок» деп куәлік 
береді (Т. Жүртбай. Талкы, 1997, 244-бет). «Таң» 
әдеби журналын шығару аркылы Т. Мүхаңның 
жазушылык талантының толык ашылуына мүм- 
кіндік жасады. «Каралы сұлу», «Кінәмшіл бойжет- 
кен», «Сөніп-жану» сиякты классикалык әңгімелері 
алғаш рет «Таң» журналында басылды.

М Бвйсвнбәвв
ТОҚМАҒАМБЕТОВ Аскар (1905-1983), акын, жа
зушы, сатирик, драматург. Э-ке арнап өлең де, 
макалалар да жазды. Өлеңі «Ашылған алтын сан- 
дык» («Казак әдебиеті», 1957, 28 кыркүйек) деп 
аталады. Макалалары: «Абайды» окушылар» 
(«Социалистік Қазакстан», 1949, 27 сәуір), «Еңлік 
-  Кебек» («Семей таңы», 1957, 20 акпан), «Кош 
бол, Мұха!» («Социалистік Казакстан», 1961, 29 
маусым), «Кұдыретті түлға» («Лениншіл жас», 1967, 
10 желтоксан), «Кемеңгер ағаның кеңесі» (естелік, 
«Ленин жолы», 1977, 28-29 кыркуйек). Ә. макала
ларында Аскар есімін жиі ауызға алады. «Мәпік 
Ғабдуллинге жауап хат» деген макаласында: «Олар 
кешкі кең сахараның алысынан берісіне кдрай әр 
тұстағы кешкі жайлау отындай жаркырай түсіп, 
көз тартып түратын көрікті өлеңдер катарлары. 
Бүнда кырғи тілді Аскардан да жаксы өлеңдер кү- 
тетінін» айткан. Ал «Діңді әшкерелейтін пьеса» ат
ты макаласында: «Аскар драматургиясының өзге 
үлгілерімен катар, бүгінгі казак сахнасы катты су- 
сап, тілеп отырған комедия жанрларын жаксы ғып 
кетер деген үміт туғызды» деп зор тілек арткан.

LLI Елбукбнов
ТОҚПАНОВ Аскар (Ә л и а с к а р) (1915-1994), 
режиссер, актер, педагог. Казакстанның халык 
артисі (1975), профессор (1975). Алғашкы койған 
спектаклі -  Ә. пен Л. Соболевтің «Абай» трагедия- 
сы. Абай мен Ә-тің шығармашылығын меңгеруге 
ерекше ден койды. Үлы драматургтің «Сын сағат- 
ты» (1941), «Еңлік -  Кебек» (1944), «Карагез» (1959),



«Абай» романы негізіңде (1955) және Атырау, Қы- 
зылорда, Жамбыл, Қарағанды театрларының сах- 
насына «Абай» трагедиясын шығарды. Драматур- 
гиялық шығармалардың көркемдік мазмұнын те- 
рең ашу, ұлттық тарихи-фольклорлық дәстүр мен 
тіл поэзиясына ерекше мән беру -  оның режиссер- 
лік ізденістеріне тән. Ол спектакль қоюмен бірге, 
бірталай рөлдер ойнаған. Ол өзінің енер жайын- 
дағы ой-пікірлерін, зерттеулері мен пьесалар да 
жазды («Тазша бала», «Тасыған төгілер»), Ол кеп- 
теген пьесаларды орысшадан қазақшаға аударып, 
кейбіреулерін сахнаға шығарды. Ә-тің шығарма- 
шыльгы, адамгершілігі, театр мен актерлерге жа- 
нашырлық кемегі, рухани байлығы жөнінде «Ақыл- 
ды режиссер» («Лениншіл жас», 1957, 28 қыркүй- 
ек), “Абай бейнесі ссылай жасалды» («Қазақ 
әдебиеті», 1968, 8 наурыз), «М. Әуезовтің Үлы Отан 
соғысы кезіндегі пьесаларының академиялық 
драма театры сахнасында қойылуы» (А. Тоқпанов. 
Бүгінгі күнгедейін. А., 1976, 30-47-беттер), «Театр- 
дың жанашыры» («Жетісу», 1977, 23 қыркүйек) ма- 
қалаларын жазды. «Үлы бейненің сахнаға тұңғыш 
қойылуы» атты естелігінде Ә-тің жан дуниесінің 
соншама терең екенін улкен тебіреніспен жазған 
(“Жұлдыз», 1967, № 4; «Біздің Мухтар», А., 1976, 
252-256-беттер).

Б. Қундакбайулы .

ТО ҚТАҒҮЛ Сатылғанов (1864-1933), қырғыз 
ақыны, қырғыз әдебиетінің негізін салушылардың 
бірі. Айтыс енерін дамытуға кеп үлес қосқан. Ә. 
өзінің қырғыз әдебиеті туралы жазбаларында: «Тоқ- 
тағұл Сатылғанов Тянь-Шаньда Кетпен тебеде дү- 
ниеге келген. 1898 жылы Әңціжан көтерілісі тусыңда 
тутқындалған, Манап ақыны Арзымбетпен айтысқ- 
ан, Сібірге жер аударылған, Жодда қашып кетеді, 
қайта ұстап алып, 12 жыл айдауда болуға укім шы- 
ғарады. 1910 жылы тағы да қашып кетеді» деп жаз
ды (№474-папка). Осы жазбаларында оның өлең- 
дерінен үзінділер келтіріп, Молда Қылыш, Тоғо- 
лоқ Молда сияқты «Зар заман» ақыңцарының қата- 
рына қосқан. Алғашқыда ауыз әдебиеті екілі ретіңце 
танылып, кейін бүкіл одак келеміндегі ақындар 
қатарына қосылғанын айтады. «Дағыстан ақыны 
Сулейман Стальский, қазақ ақыны Жамбыл мен 
Нурпейіс, қырғыз ақыны Тоқтағул, Әлімқұл Үсем- 
баев, Османқұл Бөлебалаев» дейді («Уақыт және 
әдебиет», 1962, 117-бет). Оның ақыңцық қуатының
ерекшеліктерін арнайы атап айтқан. ,

Т. Әюм.

ТОҚТАРОВ Рамазан Айыпұлы (1935-2000), жазу- 
шы. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сый- 
лыының лауреаты (2000). Бірнеше роман, әңгіме- 
повестері бар. Үзақ жьигдар бойы әдеби сын жан- 
рымен шұғылданып, эссе-толғау, публицистика- 
лык мақалалар жазған. Шығармаларының кепші- 
лігіңцеӘ. шығармашылығысезетіледі. Бұлжөнінде 
«Айман -  Шолпан», («Қызыл ту», 1959, 30 желток- 
сан), «Окушыны ойлағанда» («Лениншіл жас», 1963, 
10 кыркүйек), «Халкымыздың мактанышы» («Мәде- 
ниет және тұрмыс», 1964, №3) т. б. макалаларын 
жазды. Үлы жазушының 100 жылдык мерейтойы 
карсаңында жарык керген «Үлгі» атты макаласын- 
да суреткердің казак әдебиетіне әкелген ерекше 
жаңалығы, үлгілі касиеті баяндалған. «Абайдың 
жұмбағы» атты роман-хамсасында ұлы акынның 
жекелеген таланттың ғана емес, ғасырлардың, 
мәңгіліктің меншігіне айналғанын айта келіп, Ә. 
«Абай жолы» эпопеясыңца акын емір сурген дәуір 
мен оның айналасына күн көзіндей күшті жарык
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т у с ір д і ,  б ұ л  ж а р ы к  С е у л е  ғ а с ы р л а р  б о й ы  ш ұ ғ ы л а
шашып турады деп тужырымдайды. ,  „

Н.Акбаи.

ТОҚЫМБАЙҮЛЫ Сейітказы (1899-1921), режис
сер, жазушының досы. Ә-тің «Окыған азамат» әң- 
гімесіндегі Максұттың прототипі. Жазушының 
ағасы Ахметпен бірге Семейдегі екі сыныптык 
училищеде окыған. 1920 ж. Семейде курылған 
«Ес-аймак» драмалык труппасын ұйымдастырып, 
алғашкы керкемдік жетекшісі болды. Ә-тің «Ел 
ағасы» пьесасын даярлап, 1921 ж. акпанда 
Семейдің Затон бөлігіндегі казак жұмысшылары 
алдында «Сибирский бурлак» клубында алғаш рет 
сахнаға шығарды. Сол кыста катты суык тиіп,
кайтыс болды. „  „  ,  .

С. Қорабаи,

ТОЛҒАНБАЕВ Әнуар (1918 ж.т.), шаруашылык, 
кеңес кызметкері. Ағасы Балтакай Ә-тің айнымас 
досы бодды, аталары Жуман, Толғанбайлар Берілі- 
дегі Әуез әулетімен етене араласты. 1943 ж. Ә. 
«Абай» романының 2-кітабын жазу үстінде оған 
кажетті материалдар іздеп, Шыңғыстауға бір топ 
жазушы-ғалыммен бара жатып, Аягөзде аялдай- 
ды, Т-тың үйінен дәм татады. Т. бұл жайыңда об- 
лыстык «Екпіңці» газетінің 1943 жылғы 21 шілдедегі 
санында «Қазакстан жазушылары Аягезде» деген 
макала жариялап: «Абай» романының бірінші кі- 
табы бүкіл казак әдебиетінің аса зор табысы бол- 
са, Мұхтардың бұл екінші кітабын жазуға кірісуі 
бүкіл жұртшылығымыздың, майдандағы ел корғ- 
аны, ерлеріміздің -  казак жауынгерлерінің күткен 
тарихи білім куралы еді» деп жазған. 1946 ж. 
кектемде Т. жумыс бабымен Алматыға келгенде, 
Ә-тің үйінде кездесіп, ұзак әңгімелеседі. Жазу- 
шы «Абай» романының 1945 ж. Мәскеуде шыккан 
1-томының бір данасына: «Сүйікті, іңкәрлі інім 
Әнуарға ағалык шын көңілден. Мұхтар. 27.04.46» 
деп колтаңба жазып береді. Т. ұлы жазушының 
100 жылдык мерейтойына байланысты аудандык 
«Аягез жаңалыктары» газетіне берген сухбатында 
(«Жалы биік жаксы аға», 1997, 11 казан) бұл кезде- 
су жайында кеңінен токталған.

С.Қорабай.
ТОЛҒАУ, фольклор жанры. Акын езінің ішкі сы- 
рын, ойын, толғанысын, заманға, уакытка, әрки- 
лы жай-жағдай, окиғаларға көзкарасын толғау- 
мен жеткізеді. Ол акынның философиялык, по- 
этикалык монологы, бойына жиған, түйген ілім- 
білім, сезім сырларын, емірлік тәжірибесін сыр- 
шыл елең жолдарымен сыртка шығарады. Бұл рет- 
те Ә. Асан Қайғы мен Бұкар жырау толғауларын 
кебірек ауызға алады. «Аз сөзбен Бұкар жырау ез 
заманының кайғы шерін Асан заманының кайғы- 
сымен жалғастырады. Кейінгі зар заман акында- 
рына осы сарынды ұсынып, осы бағытпен кол со- 
зады. Бүкар жыраудан калған толғау сез кеп, со- 
лардың ішінде Абылай заманындағы жыраудың 
бағыты мен сарынын анык керсететін осы толғауы» 
деп жазған («Әдебиет тарихы», 203-бет).

Т. Әкім.

«толстой Л. Н. (1828-1810)», жазушының мака- 
ласы. Орта, орталау мектептің7-сыныбына арнал- 
ған «XIX ғасыр мен XX ғасыр басындағы казак 
әдебиетінің оку куралы» деп аталатын кітапта 
басылған (1933). Онда улы орыс жазушысының 
өмірі, 50-жылдардағы шығармалары мен
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көркемдік әлемі сөз болады. Ә-тің Л. Толстой- 
дың шығармаларынан бөліп алып атағаны: бала- 
лық, жастық, жігіттік шағы туралы повестері мен 
“Алпауыт таңы», «Анна Каренина», «Уағыз», «Өмір 
мағынасы», «Той тарқар», «Қажымурат» туралы 
белгілі ой адамдарының айтқан пікірлерін келтіре 
отырып, идеялық, әлеуметтік мән-маңызын аша- 
ды. Оның шығармаларын 19 ғасырдағы орыс өмірі 
мен қоғамының, жалпы болмыс-тіршілігінің айна- 
сындай көреді. Лев Николаевичтің ой-танымда- 
рында, өіиірді, қоғамды бағалауларында қайшы- 
лыққа урынатын тустары көп. Ол ешнәрсеге кушпен 
қарсытурмадеген қағиданыұстанған. Феодализм- 
нің ыдырап, орыс журтының капиталды қатынасқа 
өте бастауы оған унамады, ескі ақсүйектік дәуір- 
дің сақталып қалуын дұрыс көрді, сондықтан ескі 
өмірді қулатып, жаңаға аяқ басушыларды к,ұпта- 
мады. «Алпауыттың таңында» мырза мұжықтың 
қарапайым өміріне жақындаса, бәрі де жақсы бо- 
лып шығады деген идеяны көлденең тартты. «Той 
тарқар» әңгімесіңде полковниктің қатал, мейірім- 
сіз бейнесін көрсетеді. Ол соддатқа соққан әрбір 
дуресі үшін рақаттанып, онысынан ләззат алады, 
қуанған кісідей бір сөзді қайталап айта береді. 
«Қажымурат» әңгімесін тарихи шындық негізінде 
қурады. Қажымурат Шәмілулы орыс үкіметіне 
беріледі, осыған байланысты тарихи деректерді 
молынан пайдаланып, оның жаратылысына біткен 
көзсіз ерлігін көтеріп, дәріптеп көрсетеді. Оның 
журісі мен жауға шабуы жай кісілерден гөрі ерек- 
ше сипатта суреттеледі. «Қажымурат қашан да 
өзінің бақытына сенетін. Толстой шеберлігінің ба- 
сты ерекшелігі -  өмір, турмыс жағдайларын өзіне 
қанық, терең білетін фактылары, мысалдары негі- 
зінде ғана көрсетуінде жатыр. Тарихи тақырыпқа 
қалам тартса, оны буге-шігесіне шейін қазбалап, 
бірнеше жоспарларын жасап алып кіріседі. Дерев
ня, мужықтар өмірі болса, олармен жиі-жиі арала- 
сып, муң-муқтаждарын біліп журді, әрбір қаһар- 
мандарын уздіксіз талдап, өзінің ішкі әлемінің 
сузгісінен өткізіп отырды; Нехлюдов, Пьер, князь 
Андрей, Наташа, Анна, Левиңдер осыңдай талғау 
сатыларынан өтті. Тілі де көркем, әрқайсысының 
өз орнын таптыра біледі деп түйеді Ә. өзінің ой- 
пікірлерін.

7. Әкім.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828-1911), орыс жа- 
зушысы. Жазушының «Будда» деген әңгімесін Ә. 
1918 ж. («Абай», N91) будан кейін 1936 ж. «Той тар- 
карды», 1938 ж. «Бульканы» аударды. Оның шы- 
ғармаларын шәкірт шағынан бастап, өмірінің со- 
ңына дейін узбей оқып отырған. «Өз жайымнан 
мағлумат» деп аталатын жазбасында (1928) мына- 
ларды айтады: «Орыс жазушыларында анық 
суйетінім Лев Толстой, Федор Достоевский. Адам 
жанын соларша койма ақтарғандай ақтармаған 
сон, жазушылыктың мәні де жоқ. Прозаға психо
логизм араласпаса, оның бәрі сылдыр су, жабай- 
ының тақ-тақ жолы. Мына екеуіне қарағанда өзің 
де уяласың, жан қудайының алып журтын көрген- 
дей болып кішірейіп, тапталып уяласың. Жазушы- 
лықтың аскары деп сүйемін» («Әуезов үйі» ғылы- 
ми-мәдени орталығының колжазба коры, №282- 
папка, 4-бет). Т. есімі «Абай жолында» да кездесіп 
отырады. Ол жөнінде Абайға ой айтқыздырады.

7. Әюм,

С. Торайғыров.

ТОЛЫБЕКОВ Серғали Ес- 
пембетулы (1907-1991), эко
номист. Экономика ғылымы- 
ның докторы (1961), профес
сор (1962), ҚазКСР ҒА-ның 
корреспондент мүшесі (1962).
Ғылыми енбектерінде казак 
кауымынын әлеуметтік-эко- 
номикалык күрылысын, Қа- 
закстаннын саяси экономия 
мәселелерін карастырды.
Қызмет бабында Ә-пен жиі 
кездесіп, кенесіп отырған.
1959 ж. 15-19 маусымда казак 
әдебиетінін негізгі проблемаларына арналған ғылы- 
ми-теориялык конференцияда жарыссөзге шығып, 
казак ауыз әдебиетінің кейбір ерекшеліктері тура
лы ойларын ортаға салған еді. Ә. өзінін корьп-ынды 
сөзінде: «Экономика ғылымынын көрнекті өкілі бо- 
лудын үстіне, казак тілі мен әдебиетін маман фи- 
лологтен кем білмейтін Серғали Толыбеков сөзі 
де конференцияға кемек етерлік, бағалы сөз бол- 
ды деп білемін» деген жоғары бағасын айтты.

А. Қашанов.
ТОРАЙҒЫРОВ Султанмахмут (1893-1920), акын, 
жазушы, публицист. Абайдан кейінгі казактын улы 
акыңдарынын бірі. 1917 ж. акын Семейге келіп, Ә- 
пен танысады, бір үйде көрші турады. Алаш ко- 
митетінде, «Абай» журналы мен «Қазак тілі» 
газетінін редакцияларында онын жумысын жан- 
дандыру жөніңде ой-пікірлер алмасып журеді, оны 
Шынғыстаудағы еліне ертіп барады. Осы туста Сул
танмахмут «Шәкірт ойы», «Гул», «А, дуние», «Сары 
Арканын жанбыры», «Жас жүрек», «Неге жасай- 
мын», «Осы да әділдік пе?», «Өн бе, түс пе?», «Ғайса 
кім?» сиякты көптеген өлеңдері мен «Кедей» (кала 
акыны мен дала акыны айтысы), «Адаскан өмір» 
атты поэмаларын жазады. «Адаскан өмір» казак 
поэзиясына мазмунымен де, жаналығымен де ул- 
кен улес болып косылады. Бул поэмада акыннын 
өмір жөніндегі философиялык толғаныстары көрі- 
неді. Ә. 1933 жылғы окулығы мен 1932-38 жылғы 
хрестоматиясында ол туралы макалаларын бас- 
тырды. Оған Абайдын демократиялык дәстурін 
жалғастырған акын ретінде карады. Жалпы зерт- 
теулеріңде онын есімін жиі ауызға алып отырады, 
«Абай мектебінің ақындары» деп аталатын макала- 
сында: «XX ғасырдын бас кезінде казактын демок- 
ратияшыл акындары Дөнентаевтын, Торайғыров- 
тын Абай дәстүрін калай жалғастырып әкеткенін 
аныктау, әсіресе, бул акындардын орыс әдебиеті 
мен мәдениетіне көзкарастарындағы сабактас 
жайларды аныктау болып табылады» деп жазады 
(«Уакыт және әдебиет», 383-бет). Буларды Абай 
жолын устанып, оны ілгері дамытушылар деп 
біледі.

7. Әюм.

ТОРҒАЙ МУЗЫКАЛЫ ДРАМА ТЕАТРЫ С . Қ о -
ж а м к у л о в  а т ы н д а ғ ы  Т о р ғ а й  о б л ы с т ы к  
м у з ы к а л ы к  к а з а к  д р а ма  т еа т р ы,  1972 ж. 
Аркалык каласында үйымдастырылған. Алғашкы 
шымыпдығы СОЛ жылы 24 желтоксанда Ә-тін «Ай- 
ман -  Шолпан» спектаклімен ашылды (режиссер! 
-  Ж. Есенбеков). Будан баска Б. Майлин, Ғ. Му- 
сірепов, Қ. Мырзалиев, Ш. Хусайынов, Ө. Нур- 
пейісов, Қ. Мухамеджанов, С. Жүнісов, Қ. Ыска- 
ков, Ә. Тарази, Т, Әбдіковтердін пьесалары кой- 
ылды. Әсіресе Ә-тін «Қаракыпшак Қобыланды» 
драмасы сахналанып, театр зор табыска жетті



«ТОТЫНЫҢ ТОҚСАН ТАРАУЫ», қисса. Халық 
арасына кең тараған «Тотынама» қазаққа «Т. т. т.» 
деген атпен белгілі болған. Авторы -  Зиааддин 
Нахшаби. Ол 13 ғасырдың аяғында Қаршы қала- 
сында дүниеге келіп, 1350 ж. дүниеден қайтқан, 
Атақты «Мың бір түн» мен «Қалила мен Димнаға» 
мұндағы әңгімелеу желілері үқсас келіп жатады. 
Бұл еңбек жөніһаде Ә. өзінің «Абай жолы» эпопея- 
сында, «Абай (Ибраһим) Қүнанбайүлы (1845- 
1904)» зерттеулерінде кеңінен тоқтайды. «Осын- 
дай романдарды айтуға ауысқаннан бері Байма- 
ғамбет өзі айтып жүрген «Мың бір түнді», қазақ 
ертегілерін, парсының «Қырық тотысын», туркінің 
«Бақтажарын» бүрынғы өткен сабағы деп біледі» 
десе («Асуда» тарауы), басқа тұста бұл мұраны 
«Тотының тоқсан тарауы» деп атайды.

Р. Ыкыласов.
ТӨПСОВ Көлбай (1879-1919), жазушы, публицист, 
драматург, қоғам қайраткері. Т-тің 1915 ж. Уфада 
«Турмыш» баспаханасында шыққан «Надандық 
қурбаны» драмасы -  қазақ драматургиясының бас- 
падан шыққан алғашқы карлығашы. Қаламгер -  20 
ғасыр басындағы қазақтың қоғамдық-саяси 
өмірінде өзіңдік орын алатын кесек тулға, «Алаш» 
және «Үш жүз» газеттерін шьғарушы-редактор, «Үш 
жузді» уйымдастырған көрнекті саяси қайраткер. 
Ол шьғарған «Алаш» газетінде Ә-тің Ж. Аймауы- 
товпен бірігіп жазған «Қазақтың өзгеше мінездері» 
атты алғашқы мақаласы басылды. «Үш жүз» парти- 
ясының қатарында Т-пен бірге қазақтың көрнекті 
зиялылары -  М. Әйтпенев, Ы. Көбеков, Ш. Әлжа- 
нов, Ә. Досов, Н. Құлжанов т. б. болтан. Булардың 
көпшілігін Ә. білген. Т-тің устанған жолы «Алаш» 
зиялыларының таңдаған жолымен тікелей қабыс- 
паса да, олардың барлығы қазақ елінің бостан- 
дығы үшін отаршылдыққа қарсы күресті. Қазақ 
халқын өркениеттілікке шақырған үндері де уқсас 
болды. Қайтпас қайсар қайраткерлер 1919 ж. Ом- 
быдағы Колчак түрмесіңде өлтірідді.

М. Әбдеш.

ТӨЛЕБАЕВ Муқан (шын аты - М ұ х а м е д с ә л і м ;  
1913-1960), композитор. Қазақстанның еңбек 
сіңірген өнер қайраткері (1945), КСРО (1949) және 
ҚазКСР Мемлекеттік сыйлықтарының (1953) лау
реаты. КСРО халық артисі (1959). Көптеген 
әндердің, симфониялык шығармалардың, Казах
стан Республикасының әнуранының (1946; 1-нұсқа- 
сы) авторы. Оның тума таланты опера жанрында 
ерекше ашыдцы. Әсіресе «Біржан -  Сара» (либрет- 
тосы Қ. Жұмалиевтікі, 1946) операсы қазақ музы
ка өнері тарихынан ерекше орын адцы. Трагедия- 
лык тағдырлардың толғанысына құрылған тебіре- 
ністі әуен мен ариялар Біржан мен Сараның жан 
дүниесін шынайы бейнеледі. Бұл -  еуропалық үл- 
гідегі қазақтың тұңғыш кәсіби операсы ретінде 
жоғары бағаланды. КСРО Мемлекеттік сыйлығы- 
на ие болды. Композитордың «Нияз бен Раушан»
(1953), “Қозы Көрпеш -  Баян сұлу» (1960) операла- 
ры аяқталмай калды. Ә. өзінің «Домбырадан опе- 
раға дейін» («Известия», 1945, 26 желтоқсан), 
«Гүлденген бакшада» («Правда», 1958, 12 желток- 
сан) атты макалаларында Т-тің операларындағы 
улттык бояу мен «шабытты ерлеу кезеңіндегі та- 
быстарын» атап өтті. АОшрова.

ТӨЛЕГЕН Саякыпулы (т.-ө. ж.б.), жазушының туы- 
сы. Мұхтардың улкен атасы Бердінің туған ағасы, 
Қунанбайдың замандасы. Т-нен -  Аскар, Жаппар, 
Шадыбай, Смағул тарайды. Әнежан атты кызы
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Жортар Ырғызбайулының баласы Алдажарға уза- 
тылған. Одан «Сәлем де Әбдіғали жалғызға» деп 
өлең арнаған Әбдіғали туады. Қунанбай мен Абай, 
Әуез туралы тарихи шежірелерді жинастырған, 
Абайдың Жидебайдағы корык-муражайының 
меңгерушісі болған Ниязбек Алдажаров -  осы 
Әбдіғалидың баласы. Т-нің үрім-бұтактары тура
лы мәліметтер ғылыми айналымға түспеген. Оның 
бір урпағы -  Сіламханның балалары Жамбыл об- 
лысының Мерке ауданында турады.

Т. Журтбай.

«ТӨЛЕГЕН ТОҚТАРОВ», опера. Ә-тің либретто- 
сына А. Қ. Жубанов пен Л. А. Хамиди жазған шы- 
ғарма, 4 перделі, 5 суретті. Операның премьерасы 
Октябрь революциясының 30 жылдығына орай, 
1947 ж. 7 карашада көрсетілді. Қоюшы-режиссері 
-  Қ. Байсейітов, суретшісі -  В. М. Колоденко. Шы- 
ғарма -  Үлы Отан соғысы батырлары туралы Қазак- 
стандағы алғашқы шьғармалардың бірі. Ә.: «Біздің 
шағын повесіміз ерлік-драмалык әуенді аңызымыз 
Телеген және оның төрт досы -  орыс жауынгері 
Жадаев, татар Зариф, кырғыз Баймат, уйғыр Сат- 
тарлардың Отан даңкын арттыру жолындағы ба- 
тырльғы мен үлгілі достьгы жайында» деген. Олар- 
дың бейнелері музыкалык әдістердің -  жеке орын- 
даушылык, ансамбль, оркестр -  барлык мүмкін- 
діктерін бірге пайдалану аркылы жасалған. Лейт- 
мотивтердің, ең алдымен «Бес дос», «Жас казак», 
«Ғайни» т. б. әндердің кызметі ерекше. Хор мен 
оркестрдің опералык койылымның өте маңызды 
компонент! болуы -  батырлык-эпикалык жанрдың 
айкын белгілері бар іргелі композиция үшін занды 
нәрсе. Операның екі редакциясы да кезінде сын- 
шылардан жаксы баға алғанмен, опера партитура- 
сы әлі кажетті деңгейде зерттелген жок.

А. Омарова.
ТӨЛЕГЕНОВА Бибігул Ахметкызы (1929 ж. т.), 
әнші. КСРО халык артисі (1967), Қазакстанның 
халыкартисі (1958). Соц. Еңбек Ері (1991), ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1966, 1970). 
Т. аса дарынды әншілігімен кезге түсті. Оның ре- 
пертуарында казактың халык әндерімен бірге, 
Казахстан, орыс және Батыс Еуропа композитор- 
ларының шығармалары бар, Опера өнеріне де 
елеулі үлес косты. «Кыз Жібек», «Еңлік -  Кебек», 
«Риголетта», «Травиата», «Дон Жуан» опералары 
мен «Дала кызы», «Біздің сүйікті дәрігер», «Такия- 
лы періште» тәрізді кинофильмдерде ойнады. 
Т-ның тума талантын Ә. жоғары бағалаған. Т. «Кел- 
беті кез алдымда» деген макаласында Ә-тің өнер 
адамдарына деген камкорльғы мен көмегін, кара- 
пайым мінезі мен кішіпейілділігін, теңіздей терең 
білімін зор шабытпен жазған («Қазак әдебиеті», 
1977, 23 кыркүйек).

3. Коспанов.

ТӨЛЕКОВ Қуат (1914-1998), актер. Казакстанның 
халык артисі (1963). Көптеген классикалык шьғар- 
маларда басты рөлдерді сомдады. Өзіне тән өнер 
дарынымен танылып, актерлік шеберлігін шыңда- 
ды. Кәсіпкой театр сахнасында туңғыш рет Ә-тің 
«Түнгі сарын» драмасындағы Жантас бейнесін жа- 
саса, кейін «Абай жолы» эпопеясы бойынша кой- 
ылған спектакльде улы акынның бейнесін сахнаға 
шығарды. Режиссер ретіңде Ғ. Мүсіреповтің «Кыз 
Жібек», Б. Майлиннің «Шұға», Т. Ахтановтың «Кут- 
пеген кездесу» пьесаларын т. б. койды.
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ТӨЛЕПБАЕВ Байдабек Ахметүлы (1921 ж. т.), та- 
рихшы. Тарих ғылымының докторы (1967), про
фессор (1981), ҚазКСР ҒА-ның академигі (1975), 
КСРО ҒА-ның корреспондент мүшесі (1981), Қазақ- 
станның еңбек сінірген ғылым қайраткері (1981). 
Ә-тің 80 жасқа толу мерейтойына байланысты 
Алматы қапасында өткізілген Бүкілодақтық ғылы- 
ми-теориялық конференцияда сөз сөйлеп, салта- 
натты жиынды ашты. Баяндамашы үлы жазушы- 
ның үлттық, дүниежүзілік мәдениетке сіңірген ең- 
бегіне зор баға беріп, бірқатар туындыларына тал- 
дау жасады. Ә-тің шығармалары арқылы көптеген 
окырман қауымы тарихты және қазіргі заманды 
танып-білетінін, сонымен катар оның шығармала- 
рынан казак халкының тарихына және коғамдык 
ойдың өркендеуіне байланысты жаңа көзкарасты 
аңғаратынымызды, суреткердің әлемдік әдебиет 
казынасынан берік орын алғанын мактанышпен ай- 
тты («Мүхтар Әуэзов -  совет әдебиетінің классигі», 
А., 1980, 54-60-беттер).

Н. Ақбаи.

ТӨЛЕШЕВ Сейділда (1906-1955), жазушы, пуб
лицист. «Түрлі-түрлі бастар бар» деген фельетон- 
дар мен сын макалалар жинағы жарык көрді. «Абай 
Қүнанбаев» («Социалистік Қазакстан», 1945, 18 
кыркүйек), «Еңлік-Кебек» («Қазак әдебиеті», 1935, 
2 наурыз) деген макалаларында Ә-тің абайтану 
ғылымына, драматургияға коскан улесін жоғары 
бағалаған.
ТӨРЕБАЕВ Ғалиакпар (1900-1985), мүғалім. Се- 
мейде Ә-пен бірге «Ес-аймак» труппасын ұйымда- 
стырушылардың бірі. Жазушымен тікелей байла- 
ныста болтан. Ол Ә. туралы естеліктер жазған. «Ел 
ағасы», «Еңлік -  Кебек» пьесаларын дайындап, 
сахнаға шығаруға катыскан. Бүл туралы: «Ес-ай
мак» коғамына тартуым болсын, осы аркылы сах- 
на шымылдығы пьесамен ашылсын деп жакында 
жазып бітірген «Ел ағасы» аталатын пьесамды 
әкелдім... осыған даярлык жасауға кірісіңдер 
дейді де, пьесаны Мұхаңның өзі окып береді 
(«Біздің Мұхтар», 1976, 394-бет).

М. Беисенбаөв.

ТӨРЕҚҮЛОВ Нәзір (1892-1938), мемлекет және 
партия кайраткері. 1920-22 ж. Туркістан республи- 
касы Орталык аткару комитетінің төрағасы болды, 
1922-28 ж. Мәскеудегі Шьғыс халыктары баспа- 
сын баскарды, 1928-36 ж. Сауд Арабиясында 
елшілікте кызмет істеді. Қазак, өзбек, орыс тілде- 
рінде «Үлт және мемлекет», «Жаңа әліппе» (1924), 
«Жаңа әліппе неге керек?» (1924), «Жат сездер» 
(1926) деген кітаптары шыкты. «Бүхара Советтік Ха- 
лык Республикасы», «Қоқан автономиясы», «Фер
гана мәселесі» т. б. еңбектер жазды. «Ғибратты 
өмір» жинагы шыкты (1995). 1922 ж. Абай шыгарма- 
ларын Ташкентте шьғару Т-ка тапсырыдцы, бірак 
оның ТурЦИК-тің жауапты хатшысы болып тагай- 
ындалуына байланысты, бұл жұмыстан кол узіп 
кадды. Сол жылы Ә-пен «Шолпан» журналын шьға- 
ру кезіңде араласып, танысады. Содан бастап до- 
стык-жолдастык карым-катынастары үзілмеген. 
Т-тің көмегімен Ә. Ленинградка окуга кетеді.

Т. Әкім.
ТӨРЕҚҮЛОВ Нысанбек (1921-2008), әдебиет 
зерттеуші. Филология гылымының докторы (1984). 
Ғылыми еңбектері казак фольклорынын мәселе- 
леріне арналган. «Қазактың канатты сөздері»

(1959, 1977), «Жүз жасаган бәйтерек» (1989), «Қа- 
зактың 100 би-шешені» (1995), «Ел кадірін біл, ба
лам» (1996) т. б, еңбектері жарык көрді. «Алатау 
аскарынан жыр асырган» естелік-эссесіңде (1996) 
Жамбылдың көзін көрген, касында бірге жүріп, 
талай сұхбаттаскан Ә-тің ұлы жырау туралы жазг- 
ан зерттеу макалаларында айткан гылыми тұжы- 
рымдарының әлі де мән-маңызын жоймаганына 
токталган. Ал «Агадан акыл» естелігінде үлы 
суреткердің айткан акыл-кеңестері, жас галым- 
дарга деген шапагаты туралы сыр шерткен.

Р. Сариева, Ғ. Исахан. 
ТРАГЕДИЯ (грек, tragos -  ескі және ode -  ән, жыр), 
сахнага арналып жазылатын әдеби шыгармалар- 
дын, ягни драма жанрының турі. Курделі окигада 
катысатын адамдардың іс-әрекеті, сөйлеген сөз- 
дері аркылы көрсетеді. Т. -  өмірге жакын жанр, 
өйткені онда тіршіліктің сан алуан кайшылыктары, 
галамат тартыстар, кұштарлыктар мен сезімдер 
шайкасы, ойлар мен идеялар кактыгысы ерекше 
зор пафоспен әрі реалистік тереңдікпен бейне- 
ленеді. Классикалык трагедияларда дара түлганың 
әлеуметтік-когамдык кайшылыктарга керегар 
түруы, бітіспес күреске түсуі көрсетілген. Т-ның 
каһармаңцары заманның катыгез әдеттерімен шай- 
каста опат болады; олардың алдында тас камал- 
дай неше түрлі кедергілер, асу бермес тоскауыл- 
дар түрады; олар кедергі-карсылыктармен каймык- 
пай күреседі. Қазак трагедиясын мынадай салага 
жіктеуге болады: а) эпикалык Т.; ә) тарихи Т.; б) 
адамгершілік-турмыстык Т. Мүхан драматургияның 
барлык шарттарына жауап бере алатын «Еңлік -  
Кебек», «Бәйбіше-токал», «Қарагөз», «Абай», «Түнгі 
сарын», «Хан Кене» трагедияларын жазды.

Р. Нургали.
«ТРАГЕДИЯ ТАБИҒАТЫ», монография. Авторы -  
Р. Нұрғали. 1968 ж. «Жазушы» баспасынан басы- 
лым көрген. Ә-тің трагедиялык шыгармаларын 
зерттеуге арналган. Драматургтің ен сүбелі пье
саларын («Еңлік -  Кебек», «Бәйбіше -  токал»», 
«Қарагөз», «Тунгі сарын», «Абай») талдау бары- 
сында зерттеуші олардың жазылу тарихына, әде- 
би нүскаларына, көркемдік ерекшеліктеріне ток- 
талып, дәстур мен жаңашылдык, дүниетаным мен 
шыгарма, жанр табигаты, көркемдеу кұралдары 
туралы теориялык байламдар жасайды, өзіндік 
түжырымдар үсынады, казак драматургиясының, 
соның ішінде трагедия жанрының даму барысына 
ой жугіртеді. «М. Әуезов трагедияның еуропалык 
үлгісіне үлттык жаңа, тың бояу-накыштар косу- 
мен катар, казак ауыз әдебиетіндегі айтыс, бета- 
шар, жар-жар, шешендік дау, макал-мәтел сияк- 
ты драматургияга жакын үлгілерді ез драмаларын- 
да шеберлікпен пайдаланды, сөйтіп оларды өз 
максатына орай жаңгыртып, жайнатып, кайтадан 
кұйып шьғарды» деген ой айтады. Кітаптың көлемі
10,6 баспа табак, таралымы 6 мың дана.
ТРЕНЕВ Константин Андреевич (1876-1945), орыс 
драматург!. Т-тің атын шьғарган -  «Любовь Яро
вая» (1926) пьесасы. Бул сол кезеңдегі элеумет- 
тік-саяси керкем шьғарманың үлгісі ретінде бага- 
ланды. Мүнда адамдардың психологиялык тарты- 
сы, окигалардың желісі, кейіпкерлердің тагдыры 
сенімді бейнеленген. Ә. «Любовь Яроваяны» 1937 
ж. аударды. Ол сол жылы 4 караша куні Қазак 
драма театрының сахнасында койыдды (режиссер! 
М. Насонов).
ТРУВЕР (французша: табу, ойдан шьғару деген 
сез), 12-13 гасырларда ем!р сүрген француз акын-
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дары. Көбінесе өздері шы- 
ғарған әндерді орындады. 
Өлең өлшемімен, ұйқасының 
қарапайымдылығымен ерек- 
шеленетін Т-лердің поэзиясы 
ойлы, мағыналы болып келе- 
ді. Ә. “Жамбылдың айтыс- 
тағы өнері» атты мақаласын- 
да Батыс Еуропадағы айтыс 
жанрына уқсас шығармашы- 
лықпен айналысқан топтар- 
дың ішінде «терістік Фран- 
циядағы труверлерді» атаған. 
Сонымен қатар қазақтың ірі 
айтыскер ақындарының эпи

ка, дастаншыл ақындар болғанын айта келіп: 
«Дүние жузі әдебиетіңде көне гректің өздеріндей 
немесе Европадағы труверлер, фильдер, менстер- 
зингерлердей елінің эпосын да, айтысын да туғы- 
зған» дей келіп, Жамбылдың айтыскерлік бір қыры 
жайында: «Кейде ескі труверлер улгісінде -  До- 
малақ дастанындай, тамаша көркем (Сарбаспен 
айтысында) аңыз поэманы толғап кетеді» деген.

Р. Әбдіғулов.
ТУВА ӘДЕБИЕТІ. Туркі тілдерінің тобына жата- 
тын ұранхай-тыва кижи тілінде қалыптасқан. Фоль- 
клорлық қазынасы аса бай әрі көне заманнан та- 
мыр тартады. Тувалардың турмыс-салт жырлары 
мен аңыздарыңдағы, ертегілері мен дастандарын- 
дағы кейбір желілер қазак ауыз әдебиетінің нұсқа- 
ларымен орайласып жатады. Бұл қадым заманнан 
бері туркі тектес халықтардың көркемдік әлемі 
мен танымдық нанымдарының ортақ екеңдігін та- 
нытады. Ә. тува әдебиетінің фольклоры мен әде- 
би өмірін жақсы білді. Жазушы Қазақ мемлекеттік 
университетінің әдеби уйірмесі уйымдастырған 
студенттермен кездесуде сөйлеген «Жыл келген- 
дей жаңалық сеземіз» атты сөзінде: «Жақсы еңбек 
жаздым, танылмады деп қорыкпандар, танылма- 
ған Шекспир мен танылмаған Толстой көп бола 
береді деп ойламаңыздар. Олар дуниеде біреу- 
ақ... М ал  сын, әділ баға қумның тукпіріңдегі Кер- 
бабаевты да таныды, тапты да ғой. Кішкентай чук- 
шаның Рытхэуін, туваның Салчак Токасын таны
ды да, тапты ғой» деп, тува әдебиетінің негізін 
қалаған С. К. Токаның емірі мен шьғармасын улгі 
етті. В. Монгуштың аударуымен Ә-тің «Кексерек» 
әңгімесі (1964) мен «Өскен өркен» романы (1969)
тува тілінде жарық көрді. _ .

Т. Журтбаи.

«ТУҒАН ЕЛІМ ҚАЗАҚСТАН ТУРАЛЫ» (« О р о д 
н о м  К а з а х с т а н е » ) ,  жазушының мақаласы. 
1959 ж. 15 қарашада «Труд» газетіңде жарияланғ- 
ан. Макала атауынан кейін «Мухтар Ауэзов рас
сказывает» дегенескертпебар. Көлемі шағын, маз- 
муны, баяндау түрі ауызекі әңгімеге, интервью- 
жауапқа уксайды. «Өскен өркен» романын жазуға 
дайындық кезі екенін менің алдымда советтік 
шындық туралы роман жазу сиякты тамаша міңдет 
тур. Ол ушін мен Отанымыздың бір облысын -  
Оңтустік Қазақстанды терең зерттеуге шешім қа- 
быддадым деген сөздерінен аңғарамыз. Романға 
материал жинау жөн-жобасы жөнінде мен жаңа ро- 
манымның жоспарларын, оның кейіпкерлерінің 
бейнелерін ойда сақтай отырып, турлі мамандык- 
тағы адамдармен кездесіп, әңгімелестім дейді. 
Оңтустік өлкесінің, оның ішінде Шымкент қала- 
сының қарыштап дамьғаны, қарапайым кеңес ада- 
мының жаңа өмірі жөнінде уақытына сай сөз
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етілген. Болашак романның образдар мүшесі жө- 
нінде айтқандарынан «жағымды» партия қызмет- 
кері, коммунистер, орыс, казак ултының адамда- 
ры, ерлер мен әйелдер, жумысшылар, инженер- 
лер, дәрігерлер, мәдениет кызметкерлері деп ал- 
дын ала жоспарлап алуының нышандарын «Өскен 
өркен» романының аякталмай калған колжазба 
нускасы бойынша басылған кітабынан кереміз. 
Бул -  көп том етіп жоспарланған күрделі, көлемді 
еңбектің бір бөлігі ғана. Жазушының бул жай- 
ындағы кунделік-блокноттары казіржазушы мура- 
жайының колжазба корында сактаулы. «Аудан- 
дарды аралаған сапарымның нәтижесінде очерк- 
тер, новеллалар әзірлеп жатырмын, булар бола
шак романның кейбір көріністері болмак» деген- 
дері кейін үлкен зерттеу объектісіне айналды. 
Макаланың соңында драматургия саласында да 
еңбектеніп, «Қарагөз» пьесасын кайта өңдеп жа- 
тканын айтады.

Р. Әбдіғүлов.
«ТУҒАН ТОПЫРАҚТАҒЫ СОҢҒЫ ТОЛҒАУ», жа-
зушының макаласы. 1957 ж. 60 жаска толған той- 
ын еткізу үшін Абай ауданына барғаңда, жерлес- 
терінің алдында сөйлеген сөзі. Үнтаспаға жазы- 
лып алынған. Семейдегі Абайдың мемлекеттік 
тарихи және әдеби-мәдени корык-муражайының 
корыңда сактаулы. Макала туңғыш рет «Білім және 
еңбек» журналының 1977 жылғы 9-санында М. Бей- 
сенбаевтың алғы сезімен жарияланды. Онда жа
зушы өзінің туған жері мен оның адамдары тура
лы тебіреніспен толғана келіп, алғысын білдірді. 
Сөзінің соңында: «Қайтып сендерді керемін бе, 
жок па? Қайтып туған жеріме тірі ораламын ба, 
жок па? Бір-бірімізге жаксылык тілеп журейік. 
Қош болыңдар!» деп көзіне жас алыпты. Расыңда 
будан кейін Ә. туған жерін кайта көре алған жок.

Т. Журтбай.
ТУМАНЯН Ованес Тадевосович (1869-1923), ар
мян акыны, коғам кайраткері. Шығармаларында 
өмір шындығын, оның кат-кабат кайшылығын, 
әлеуметтік теңсіздікке карсы курес пен бостан- 
дыкты жырлады. «Лоренци Сако» (1889), «Ануш» 
(1890), «Маро» (1887), «Давид Сасунсци» (1902), 
«Тмук корғанының алынуы» (1902) т. б. поэмала- 
ры, «Ахтамар» (1892), «Бір тамшы бал» (1909) т. б. 
балладалары жарияланды. Мүхаң Т-ның шығар- 
маларына талдау жасай келіп («СССР халыктары 
әдебиеттерінің өркендеуі»), оның талантты бала- 
лар жазушысы, халыктар достығын жырлаушы 
акын, көрнекті публицист екенін айтады. 
ТУРАҒҮЛ (Т у р а ш) Абайулы Қунанбаев (1875- 
1934), Абайдың Әйгерімнен туған улы. Жасыңда 
арабша, орысша окып, білім алған. Үлы Абайдың 
өмірбаяны мен шығармаларының жазылу сырын 
жаксыбілген. 1909 ж. Кәкітай Ыскакулы екеуі Абай- 
дың туңғыш өлеңдер жинағын Петербургте И. 
Брагинскийдің баспаханасынан шьғарған. 1927 ж. 
Қазакстан білім комиссариатына әкесінің толык 
колжазба жинағын тапсырған. Ол казір Орталык 
мемлекеттік муражайда сактаулы. Абай мурасын 
жинап, бастыруда, шьғармаларының мәтіннама- 
сын (текстологиясын) бастапкы калпына келтіруде 
зор улес косты. М. Горькийдің «Челкаш» әңгімесін 
(1924), А. Неверовтің «Мен өмірге жерікпін», Дж. 
Лондонның «Балык туралы ертегі», «Балалы әйел 
не білуі керек?» (үшеуі де -  1927) шығармаларын
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қазақ тіліне аударған. Ә-ке «Әкем туралы» деген 
естелік жазып берген. Үлы жазушы Абайдың өмір- 
баянын, «Абай жолы» эпопеясын жазғанда бұл ес- 
телікті жете пайдаланған.

Қ. МәшһурЖүсіп.

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818-1883), орыс жа- 
зушысы. «Ася», «Фауст» повестері мен «Дворян 
уясы» (1859), «Қарсаңда» (1860), «Тутін» (1867), «Жа- 
ңалық» (1877) романдары кеңінен танылды. Үлы 
жазушы Т-тің «Дворян уясы» романын қазақшалап
(1952), осы женінде «Дворян уясы» романының 
аудармасы туралы» деп аталатын мақаласын жария- 
лады(«Әдебиетжәне искусство», 1952, №7, 10-бет). 
«Орыс әдебиетінің маған тигізген ықпалы туралы, 
бәлкім, сіз де жазарсыз. Өте дұрыс, ештеңемен 
салыстырып болмайтын зор ықпал. Әрине М. Горь- 
кийді, Л. Толстойды айтарсыздар. Ол да қисыңцы. 
Бірак маған бәрінен де мол ықпалын, игі өсерін 
тигізген кім екенін білесіздер ме? -  Тургенев. 
Әдебиеттегі әсер-ықпал жай ғана нәрсе емес, оны 
жалаң ой, жалаңқайлар ғана колға устап, кезбен 
керуге болады деп санайды, әсер-ықпал мен 
еліктеуді шатастырады. Творчестволық үйрену со- 
нау тереңде туып, жазушының жанына ұялайды, 
оның екінші табиғатына айналып, өзінше, езгеше 
қалып-пішінтабады. Оныжай ғана аңғара бермейді. 
Міне, Тургенев те осындай, мен оны бала шағым- 
нанбастап-ақбәрінендеартыққастер тутқам, суйіп 
қадірлегем» деггті қазақ жазушысы ғалым И. Бра- 
гинскийге («Біздің Мухтар», 1975, 317-бет). Керкем 
аудармаға байланысты езінің ойларында Турге- 
невтің мына сездерін мысал етіп алады: «Аударма 
бізге неғурлым аударма болып көрінбей, езіндік 
телтума шығарма болып көрінсе, онда оның сол- 
ғурлым тамаша болғаңдығы» («Керкем аударманың 
кейбір теориялық мәселелері»), Жалпы Ә. өзінің 
кептеген зерттеу еңбектерінде, мақалаларында Т. 
үлгі түтып, мысалға келтірген.
«ТУЫСЫМЫЗ, ДОСЫМЫЗ БІЗДІҢ» ( « Б р а т  
н а ш ,  д р у г  н а ш » ) ,  жазушының мақаласы. 
Украинның улы ақыны Т. Шевченкоға арналған. 
Макала орысша жазылып, «Литературная газета- 
да» 1961 жылы 9 наурызда басылған. Қазақ тіліңде 
«Қазақ әдебиеті» газетінде (10 наурыз, 1961 жыл) 
жарияланды. Будан соң жазушының «Уақыт және 
әдебиет» (1962) жинағына енген. 1964 ж. Алматы- 
да жарық көрген «Туысымыз біздің, досымыз 
біздің» деген жинакка мақаланың орыс тіліндегі 
нускасы берілген. Кейін жазушының 12 және 20 
томдық шығармалар жинақтарына енгізілді. «Та
рас Шевченко -  адамзат нәсілдерінің ішіндегі 
уркердей касиетті тобына косылатын адам. Ол ез 
халқының өткен тарихының жаркын корытынды- 
сы және сол халқының болашакка мегзеген улы 
үмітінің, шабытты қуат қайратының жиын тулға- 
сы» деген сездермен басталатын мақаланың аң- 
ғартатын ойы үлкен. Ә. Тарас Шевченконы ез хал- 
кының даналығын сақтаған ғасырлар бойында 
мүлгіп келген рухани куаттың жыршысы деп мі- 
нездейді, «оның поэзиясы -  кумәнсіз халық ше- 
рінің поэзиясы» дейді Шевченко шығармалары ез 
халкының ары мен намысын қымбат санайтын әр- 
бір азаматка ғибрат екенін, «заманының қазысы 
есебінде жауыздыкка карсы кешірімсіз ой жиған 
курескерлігін Ә. өшпес күндылықтар деп біледі. 
Үлы украин акынының патшалык каһарына душар

болып, казак жеріне айдалып келуі оның шығарма- 
шылығында терең із калдырды. Сахараның езі мен 
турғындарының жайын бар куйкі көріністерімен 
Шевченко езінің өр өнерінде улы акын боп жырлап 
та, тамашасуреткерболып суреттепта, бейнеледі. 
Әсіресе улы кобзарьдың Ресей билеушілерінің оз- 
бырлығы мен ектемдігін әшкерелей білгені, өз 
халкының азаттығы жолыңдағы кандай азапка да 
төтеп берген кайсарлығы адам рухының мәңгі 
өлмес, биік көрінісі деп сипаттайды.

Р. Бөрдібай.
ТҮМАБАЙ Наданбайулы (1876-1964), Абайдыңза- 
мандасы. Айдостан -  Ырғызбай, Көтібак, Топай, 
Торғай, Торғайдан -  Қулыншак, Қулыншақтан -  
«бес каска» атанған Турсынбай, Муңсызбай, Сан- 
сызбай, Наданбай, Манас тарайды, ал Наданбай- 
дан Т. туған. Ол Абайдың айналасында журіп, көп 
нәрсеге канык болып өскен, керген-білгенін зер- 
десінетоки берген. 1935ж. МухтарТ-менкездесіп, 
көп әңгімелескен, айткандарын жазып алған, 
сейтіп «Абай жолына» біраз деректер жинаған. Т. 
1937 ж. камалып, 1956 ж. акталған.

Т. Әкім.
«ТҮМАН АЙЫҒАРДА», жазушының романы. 
Ә-тің 30-жылдарға дейін жазған көптеген шығар- 
маларының колжазбалары сакталмаған. Ал 1932 
жылдан бері жазылған шығармалардың колжаз
балары, түрлі нускалары сан гілуан жоспарлар, эс- 
киздер, жобалар, неше түрлі материалдар жазу- 
шының әдеби-мемориалдык музейі мурағатында 
сактаулы. 20-30-ж. Ә-тің күрделі шығармашылык 
ізденістеріне сәуле шашатын бір үлкен фактіні айта 
кету абзал. Ол -  жазушы мурағатынан табылған 
«Т. а.» романының эскизі. Қолжазба араб әрпімен 
калың дәптерге карындашпен жазылған. Ішінара 
сиямен тузетілген жерлері де бар. Көлемі машин- 
каға басканда 70 беттен асып жығылады. Ең ал- 
дымен елуден астам каһарманның аты-жені, шык- 
кан тегі, руы, баскалармен жакындығы, карым- 
катынасы, білімі, кейбіреулерінің кыска мінезде- 
месі, бастан кешірген жағдаяттарының узын-ырғ- 
асы, жалпы сюжет 10 тарау болып кағазға тускен. 
Сол жоспар ізімен окиға киносценарийге уксас 
ыңғайда өрбиді. Тәркілеу (конфискация) алдын- 
да казак аулыңдағы тап тартысы, тарих сахнасы- 
нан кететіндердің трагедиясы, жеке буынның 
кажыр-кайраты, интеллигенция тағдыры -  осын
дай ірі-ірі әлеуметтік мәселелерді көтеру максат 
болтан. Роман эскизі бойынша негізгі каһарман- 
дар сипаты, басты конфликт, шығарма идеалы де
ген жайттар туралы нак байлау жасай аламыз. 
Шығарманың туп казык кейіпкері Сейіл кезі 
ашык, окыған жігіт. Оның совет шындығын бірден 
уғынып кете алмай, адаскан, ултшылдар ортасын- 
да болтан жайы да бар. Қаладан окуын бітіріп ту- 
тан аулына кайтады. Сейілдің өзі бой тартып, ара- 
ласпаймын дегенмен, дауылды жылдар куресі оны 
еріксіз кеп талкы, үлкен тайталаска түсіреді. Жа
зушы бай мен кедей арасындаты курестің тек тап- 
тык жатын тана куптамайды: шытармада екі жуан 
Қабыш пен Сләм езара жулкысып жүр; патша ала- 
уыздыты, сайлау таласы кым-куыт; комсомолец 
Серік пен Спасс жумыскері арасында кикілжің бар; 
Сейіл бурынты достары, ултшыл интеллигенттер- 
ден іргесін бірте-бірте белек салып, совет плат- 
формасына келеді. Эскизден көптеген типтер, кыр 
суретінің әр турлі калпы бой көрсетеді. Ірі байлар 
Қабыш, Жортар, Қуатжан, Жакыпбектердің кон- 
фискацияландыруымен, кедейлердің кала болып



бірігуімен оқиға тамамдалады. Эскиз шамасы 
1932-34 ж. жазылған. Қазақстандағы тап тарты- 
сын, әлеуметтік куресті, сол арнадағы урпақтар 
тағдырын, жеке адамдар тағдырын жан-жақты 
алып, мол оқиғалы, кең тынысты «Т. а.» романы- 
ның эскизіне арқау ету Ә-тің шығармашылық 
өмірбаянының мағыналы, маңызды бір беті бо- 
лып табылады. Күллі оқиға желісі тартылып, адам
дар образы айқындала бастаған терең идеялы 
күрделі романын Ә. неге аяқтамай, жазбай кетті? 
Бул сұрақ жауабын да іздестіруіміз керек. Оқушы 
қауымды «Т. а.» романның шебер, көркем жазыл- 
ған эскизімен алғаш «Лениншіл жас» газеті 1966 
жылғы 25, 27 қыркүйектегі сандарыңда таныстыр- 
ды. Роман эскиздері алғаш рет «Лениншіл жас» 
газетіңде жарияланды (1966, 27 қыркүйек), кейін 
Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағына енгізілді 
(1980, 7-кітап, 379-421-беттер).

Р. Нургали.
«ТҮҢҒЫШЫ ЕДІМ ӘКЕМНІҢ», деректі ғумырба- 
ян. Авторы -  М. Әуөзова. 1997 ж, «Қағанат -  ҚС» 
баспасы шығарған. Ғұмырбаянды әдеби өңдеп, 
хатқа түсірген Қуанышбек Мұхаммедқари. Кітапта 
ұлы жазушының тұңғыш перзенті Мұғамила жас 
кезінен бері жүрегіңде сақталған жұмбақ сырлар- 
ды бүкпесіз баяңдап, мұхтартану әлеміңцегі кейбір 
ақтаңдақтарды жаңа деректермен толықтырған. 
Әкесі туралы есі кіргеннен бері көрген-білгеңдерін 
сабақтап, умытылуға айналған кейбір оқиғаларды 
қайта жаңғыртқан. Кітап естеліктер жинағы емес, 
әке туралы толғау іспеттес. Өйткені автор қандай 
мәселені айтса да, бәрін Мұхаңмен, Ә-пен байла- 
ныстырып, сабақтастырады. Сайып келгенде, бұл 
естеліктер кітабы Ә-тің емірбаянын танып-білуге 
қосылған құнды еңбек қатарына жатады. Кітаптың 
келемі 5,5 баспа табақ, таралымы 5 мың дана.

Н. Ақбай.
ТҮРҒАНБАЕВ Маннан (1886-1938), муғалім, ағар- 
тушы. Семейде болтан жылдары Ш. Құдайбер- 
диев, М. Әуезов, Ж. Аймауытов, Қ. Сәтбаев, ЬІ. 
Мұстанбаев т, б. қазақтың ұлттық интеллигенция- 
сының зиялы қауымымен тығыз байланыста жұмыс 
істеді. Қазақ елінің тәуелсіз, мәдениетті, оқыған 
жұрт қатарында болуы ушін көп күш сапды. Әсіресе 
Ә-пен достьғы, бірлесіп атқарған ағарту саласын- 
дағы қызметі ерекше көзге тусті. Екеуі «Абай» 
журналының белсенді авторлары болды. Бірге 
түскен фотосуреттері Семейдегі мұражайда сақ- 
таулы тұр. Кеңес үкіметі тусында Алашорда 
үкіметіне қатысқан «ұлтшыл, халық жауы» деген 
жаламен ұсталып, 1938 ж. атылған. Ә, «Октябрь 
өркені» деген мақаласында «Ғалия» медресесінде 
оқығандарды атай келіп, олардың қатарында Т. 
бар дейді. Ол Т-ның қазақ тілінде шығарған «Дін 
ислам», «Пайғамбар заманы» атты кітаптары ис
лам үстемдігін угіттейтін жәдидтік схоластикалық 
идеяға толы редакцияшыл кітаптар еді деп, кеңес 
заманындағы атеистік көзқарастың ығын ескен.

М, Бейсенбаев.
ТҮР Д Ы ҚҮЛ О В А  Үрия (Үлбосын) Әлтікқызы 
(1911-1992), әнші (контральт). Қазақ опера жене 
балет театрының негізін қалаушылардың бірі. Қа- 
зақстанның халық артисі (1939). Қазақтың тұңғыш 
опералық қойылымы «Айман -  Шолпан» (либрет- 
тосы Ә-тікі) спектакліндегі Теңгенің мінезі мен 
әншінің дауыс бояуы табиғи жарасымын тауып, 
образдың шынайы болмысымен назар аударды. 
Содан бастап осы театрда қазақ, орыс тілдеріңде 
койылған барлық опералардағы басты партиялар-
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да ойнады. Ә-тің либреттосы бойынша музыка- 
сын А. Зильбер жазған «Бекет» операсындағы
(1940) Шынасыл партиясында Т-ның әншілік- 
актерлік шеберлігі ерекше үйлесім тапты. Бекет 
батырдың ғана емес, мүқым халықтың тағдыры 
үшін күрескен ержүрек Шынасылдың ел мен ер 
намысын жоқтап, өзін-өзі мерт ететін сәтін нағыз 
драмалық сипаттағы әнші ретінде көрермен 
журегіне жеткізді. Алайда енерді саясаттандыруға 
және оның айналасындағы дақпыртқа, көркемдігі 
солғын кеңестік идеологияда жазылған шығарма- 
лармен театр репертуарын толықтыруға мойын- 
сынбаған әнші-актриса партиялық турғыдан, жеке 
жауапты қызметкерлер тарапынан қысымға ушы- 
рады. Сахнадан шеттетідді. «Халық артисі» атағы 
алынып тасталды (1956). Соның нәтижесінде Т-ның 
Қазақ опера және балет театрының дамуына 
сіңірген еңбегі мен бейнелеген образдарына те
атр зерттеушілері тұрғысынан тиісті баға берілмей, 
жазылмай келді. Тек әнші өмірінің соңғы жылда- 
рында ғана «Халық артисі» атағы қалпына келтірілді. 
Мұхаң Т. орындайтын опералық партиялардағы 
кейбір әңдерді жеке отырып тыңдауды унатқан.

Т. Жургбай.
ТҮРЛЫБАЕВ Айдархан (1877-1937), Алаш қозға- 
лысының көрнекті қайраткері, Алашорда үкіметінің 
мүшесі, заңгер. 1897 ж. Омбы гимназиясын, 1902 
ж. Санкт-Петербург университетінің заң факульте- 
тін бітірген. 1902-1917 ж. Омбыда адвокаттық қыз- 
мет істеді. Революция жылдары саяси-қоғамдық 
қозғалысқа белсене араласып, қазақ елінің келе- 
шегі үшін келелі істер атқарды. 1917 ж. 15 сәуір -  5 
мамырда Омбы қаласында өткен қазақ съезінде 
Ақмола облыстық казак комитетінің төрағалығы- 
на сайланды. Сол жылы 5-13 желтоксанда Орын- 
борда өткен Жалпыказактың 2-съезде Алашорда 
үкіметіне, яғни Уакытша Халык Кеңесіне сайлана- 
ды, яғни министр болады. Азамат соғысы жыдца- 
ры казак елінің тағдыры, оның болашағы үшін бас
ка да ұлтжанды ел азаматтары сиякты бір кісідей 
еңбек сіңірді. Семейде 1-Алаш атты әскер полкін 
ұйымдастыруға X. Ғаббасов, М Тынышбаев, 
Б. Мәметов, С. Сабатаев, М. Әуезовтермен бірге 
тікелей ат салысты. Кеңес кезеңінде Омбы кала- 
сыңда заң орындарында кызмет етті.

М. Әбдеаіев.
ТҮРМАҒАМБЕТ Ізтілеуов (1882-1939), акын, ау- 
дармашы. Оннан астам дастан жазып, казак поэ- 
зиясының бұл саласын дамытты. Көптеген елең- 
дерінде заман шындығын жырлады. Қазакстан- 
дык халык таланттарының 1-слетіне (1934), рес
публика жазушыларының 1-съезіне (1934) катыс- 
ты. Т. Шығыс елдерінің тілінде көп тараған «Шаһ- 
наманың» прозалык нұскаларын жинап, Алматыда 
дастан етіп жазды (1936). Осы поэманың Т. жырла- 
ған «Рүстем-дастан» деп аталатын үлкен тарауы 
1961 ж. басылып шыкты. Ә. еңбекті ссылай жа- 
риялаудың дурыстығы женінде акыл-кеңес беріп, 
колжазбаны окып, ыкшамдап, кемек көрсеткен, 
арнайы алғы сөз жазған (караңыз: «Рүстем-дас- 
тан» поэмасына алғы сөз»).

Ә. Нысанбаев.

ТҮРМАНЖАНОВ Өтебай (1905-1978), акын, казак 
балалар әдебиетінің негізін салушылардың бірі. 
Балаларға арнап өлең, такпак, ертегі, әңгіме, мы- 
сал, дастандар жазды. «Құмырскалар, аралар -
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қиыспас ДОС, қудалар» деген мысал-дастаны көггге- 
гентілдергеаударылды. 1973 ж. өлең, ертегі, аңыз- 
дардантұратыншығармаларжинағы, 1975ж. 2том- 
дық шығармалар жинағы басылды, «Қазақтың ма- 
қал-мәтелдерін» шьғарды (1934, 1957, 1959, 1980), 
“Жиырма кун» атты естелігіңде Ә-тің болашақ эпо- 
пеясына деректер жинағанының куәсі болғанын 
жазған («Білім және еңбек», 1972, №12). Ә. 1935 
ж. «Абай жолы» эпопеясына дерек жинау ушін 
Семейге барғанда, өзімен бірге Т-ты етіп барған. 
ТҮРМЫС-САЛТ ЖЫРЛАРЫ, фольклор жанры. 
Қазақ фольклористерінің ішіңде турмыс-салт жыр- 
ларының турлерін жуйелеп талдап, арнайы турде 
зерттеген алғашқы зерттеушілердің бірі -  Ә. 1925 
ж. Семейде шыққан «Қазақ тілі» газетінің 23 сәуір- 
дегі санында «Әдебиет ескілігін жинаушыларға» 
атты макаласында «Қазак әдебиетінің шашылып 
жатқан журнақтарын жинап, арнаулы бағасын бе- 
ріп, тиісті орын-орнына тарату -  бугінгі күңце ка
зак тіліне кызмет кылып журген жұрттың барлығы- 
на да бір жалпы міндет сиякты» деп, халык ауыз 
әдебиеті үлгілерін жинаудың маңыздылығы мен 
жинау жолдарын әңгіме еткен. Макаланың соңын- 
да “Әдебиет жанынан жазып алатындар» және «Та- 
рих жайынан жазып алатындар» деп екі такырып 
койып, әркайсысында бірнеше тармакка бөліп 
нөмірлеп жиналуға тиіс материалды жуйелеп көр- 
сеткен. «Халык әдебиеті туралы» деген макалада 
«халык әдебиеті деп бір халыктың мәдениет жузін- 
де жас болып, оку, окыту деген нәрселер болма- 
ған надан шағында сол халыктың арасыңда ауыз- 
дан ауызға көшіп, бірден бірге калып айтылып жур
ген: өлең, жыр, ертек, макал, жаңылтпаш, айы- 
рым бесік жырлары, діндар өлеңдер, улгілі әңгі- 
мелер, жын, шайтан, аруактар туралы айтылған 
әртүрлі хикаялар, халык дәрігерлігі, олардыңжері, 
сикырлар, албастылар һәм баска да осылар сияк
ты сөздердің бірсыпырасы халык әдебиетіне жа- 
тады дейді, Осында аталған халык ауыз әдебиеті 
жанрларының бірнешеуі турмыс-салт жырлары то- 
бына жатады. Ә-тің түрмыс-саж жырлары жайын- 
да жан-жакты, жүйелі зерттеулері 1927 ж. Қызыл- 
ордада шыккан «Әдебиет тарихы» окулығы мен 
1939 ж. «Литературный критик» журналының 10, 
11-сандарында (1940, №1) шыккан (Л. Соболев- 
пен бірге) «Қазак халкының эпосы мен фолькло- 
ры» атты зерттеу еңбегінде, «Қазак ССР тарихы- 
ның» 1-томында (1957) Әуезовтің «Қазактың ауыз 
әдебиеті» атты тарауы (212-228-беттер) бар. Бул 
тарауда да Әуезов түрмыс-салт жырлары мен оның 
кейбір турлеріне кыскаша токталған. «Әдебиет 
тарихында» түрмыс-салт жырларын «сыршылдык 
салт өлеңдері» деп атаған. Осы жалпы атаумен 
аталған бөлімді «Ел салтындағы шер өлеңдер», 
«Дінмен байланысты өлеңдер», «Қыз ұзату устін- 
дегі салт өлеңі» деп үш такырыпка бөліп карайды. 
«Қазак халкының эпосы мен фольклоры» атты 
зерттеу еңбегінде тұрмыс-салт жырларын халык 
поэзиясының шағын түрлері деп алып, үйлену-салт 
жырлары (жар-жар, беташар, сыңсу), мұң-шер 
өлеңдері (жоктау, коштасу, естірту) деген екі топ
ка бөледі. «Қазактың ауыз әдебиеті» макаласын
да фольклорлык жанрларды жүйелегеңде 50-жыл- 
дардағы фольклористика ғылымы жетістіктеріне 
сүйенгеңдігі байкалады. Турмыс-салт жыры тер
мины алып, тарих окулығына сәйкес кыска-кыска.

аныктамалык мәліметтер берген. «Турмыс әдет- 
ғұрып жырлары коғам өмірінде болып жаткан 
окиғаларға сәйкес казак коғамының тарихи да- 
муының түрлі кезеңдерінде түрліше әлеуметтік 
топтардың таптык мүдделеріне икемделіп отыр- 
ған» деп, тарихпен байланыстырады. Ә. 20-жыл- 
дардың ортасында-ак турмыс-салт жырларының 
негізгі түрлерін жуйелеп, талдап берген. Ә. тужы- 
рымдары осы күнге дейін кунын жойған жок.

Р. Әбдігулов.
ТҮРСЫН-ЗАДЕ Мирзо (1911-1977), акын, коғам 
кайраткері. Тәжікстанның халык акыны (1961), 
Тәжікстан Ғылым академиясының академигі 
(1951). Социалисты Еңбек Ері (1967). Лениндік 
(I960), КСРО (1948), Тәжікстан Мемлекеттік (1963), 
Халыкаралык Джавахарлал Неру (1968) сыйлык- 
тарының лауреаты. Ә-пен достык, жолдастык 
карым-катынаста болып, араласып туржан. «Жаны 
жас жазушы» деген макаласында («Қазак 
әдебиеті», 1957, 28 кыркүйек), «Есімдесің, Мухтар 
аға!» елеңінде («Қазак әдебиеті», 1969, 11 казан) 
улы суреткердің өшпес бейнесіне бас иіп, тағзым 
етеді. Мухаңның 60 жаска толуына орай жолда- 
ған жеделхатында казак каламгерінің талантына 
тәнті екенін айткан, Мухтар Т-З-нің шығармашы- 
лык жетістігін кадағалап, әрдайым өз бағасын 
айтып отырған. Оның Лениндік сыйлык алуына 
өз тарапынан зор ыкпал жасаған. Ал «СССР ха
лык тары әдебиеттерінің өркендеуі» атты ең- 
бегінде: «Акын Мырза Турсынзаде -  тәжік әде- 
биетіндегі жас буындардың көрнекті өкілі», шы- 
ғармаларында «тәжік халкының мәдениетінің 
өскенін, өз отаны, өз тағдырының иесі өзі болтан 
азат халык жайын айтады» деп дәріптеген. Ал 
«Жыл келгендей жаңалык, сеземіз» деген макала
сында Т-З-нің кеп білетінін, өлеңдерінің әрбір ой- 
дың «дәуірдің биігіне шығып сөйлейтін сөздер» 
екенін, «үлкен акылдылык, зор толғау аркылы 
үлкен әдебиеттік шеберлік бар» екенін мактаныш- 
пен айткан. Т-З-нің пікірінше, Ә-тің шығармашы- 
лығы -  бүкіл совет әдебиетіндегі тамаша кубы- 
лыс («Дружба народов», 1976, N»2). Үлы жазушы- 
ның 60 жылдык мерейтойына байланысты жолда- 
ған жеделхатында жүрекжарды сөзін арнаса, 
казакжазушы- „
сының 1969 ж М. Әуезовмуражаиында. Содцаноңға 
муражай-үйін Ж. Моадағалиев,
көргеннен кей- Турсын-Заде, Ә. Әлімжанов.
ін жыр жолда
рын арнады.
Т.-З. өмірбойы 
Ә-тің есімін 
қүрметтепөтті.
Оңтайы келген 
сәттерде өзі- 
нің қазақ до- 
сын үнемі ай
тып отыратын.
1960 ж. Тәжік- 
станда өткен 
орью әдебиеті- 
нің онкүндігін 
ашарда сөй- 
леген сөзінде 
«Абай жолы» 
эпопеясының 
қадір-қасиетін 
еске алды.

Ә. Нуратев.



ТҮРЫСОВ Еркінбек (1927 ж. т.), жазушы, журна
лист. Ә. облысты аралаған кезде, онымен бірге 
жүріп теріскей аудандарды аралады, өзі білетін 
жай-жағдайларынан әңгіме шертті, көптеген та- 
рихи деректерді жинап берді. Үлы жазушының осы 
сапары туралы «Жазушы сапары» («Қазақ әде- 
биеті», 1963, 27 қыркүйек), «Заманның улы пер- 
зенті» («Оңтүстік Қазақстан», 1967, 1 желтоқсан), 
«Үмытылмас бейне» («Лениншіл жас», 1970, 5 ма- 
мыр) деген мақалалары мен «Құралай жолы» 
кітабында жан-жақты баяндаған. Жалпы кемең- 
гер жазушының өмірі мен шығармашылығы жай- 
ында 20 шақты мақала, «Сегізінші керемет» 
әңгімесін («Оңтүстік Қазақстан», 1987, 13, 14, 15 
қазан), «Кемеңгердің керуені» повесін («Оңтустік 
Қазақстан», 1997, 23 тамыз) жазды.

Т. Әкім.
ТҮСПАЛДАУ, көркем әдебиетте ойды дәлдеп 
айтпай орағытып немесе астарлап, ишаратпен 
білдіру әдісі; бұдан жобамен, мөлшермен айта 
салу деген ұғым тумайды, бунда тілдік бейнелілік, 
суреттіліктің бай мүмкіндіктері пайдаланылады. 
Бул тәсіл халық поэзиясынан, аңыз-әңгімелері- 
нен, шешендік сөздерінен, жазба әдебиеттен де 
көптеп кездеседі. Т. Мұхаңның шығармаларында 
да бар, «Еңлік -  Кебөктегі» «Алданар жоқ, арман 
көп, Кәрің қайтып күн көрер. Жарастық жоқ, жа- 
лын жоқ, Жарым қайтып күн көрер» деген Абыз 
тұспалдары мен «Абай жолында» Абай қыран 
буркіттің құз-қия, жалтыр тасқа ақпанда жұмыр- 
тқа салатынын, оның бауырына баспай күтетінін, 
сонда аязға шыдамай бірінен соң бірі жарылаты- 
нын, қалса біреуі ғана аман қалатынын айтып, өзіне 
шәкірт болып жүргендердің іс-әрекеттерін тұспал- 
дайды: «Жарылып жатқан жұмыртқалар аз ба? Жа- 
рылған жумыртқаның біреуі анау Шұбар. .. Мынау 
отырғаннан, қалғаннан да талайы нәсіл болмас. 
Жарылар да, бітер де! Тек жалғыз ғана арман, тым 
курса біреу қалса деуші еді ана көңілі» («Абай 
жолы», 20ТОМДЫҚ, 5-том, 1980,406-бет) десе: «Шы- 
ғыс акыңдарының ескі дәстурін алсак, олар анық- 
тауды таулық шындық калпынан суреттемей, са- 
лыстыру үшін әралуан тұспадцарға бейімдеп кер- 
сететін» (№193-папка, 247-бет) дегеңді жазады.

г. Әкім.
ТҮБЕК Байқошкарұлы (1780-1870), ақын. Абай 
аулына көршілес Құңдызды өңіріңдегі Сыбан елін- 
де өскен. Ақындық енерімен Арқа, Жетісу өлкеле- 
ріне кең танылған. Жанак, Тезек төре, Сабырбай, 
Құлмамбет, Қаркабат сынды жыр жүйріктерімен 
айтысқан. Жыр алыбы Жамбыл Т-пен кездесіп, 
ақындық талангтына тәнті болтан. Абай өзіне ұстаз 
тутып, талантын жоғары бағалаған. Ә. «Абай жо
лында» «Шумек» деп кейіпкерінің прототипі етіп 
алып, «Қияда» тарауында «Сыбанның Шүмек бас- 
татқан он алты ақыны» жайынан Қадырбай (Са
бырбай) акыннан сыр тартқызып, Қадырбайда бар 
«улкен мінезділік, кеңдік» қасиеттердің Шүмекте 
де бар екендігін айтқан. Жазушы «Айтыс өлеңдері» 
зерттеуінде (1948) Т-ті Жанақ, Сүйінбай, Шөже- 
лермен бірге талай елдерге атақтары жайылған 
ақыңдар қатарыңда атап: «Айтыс өнерінің жуйрігі 
болып аты шыққан Біржан, Сара, Майкет, Сүйін- 
бай... Түбек, Сабырбай, Тойбалалар сол шаршы 
топтың алдындағы сөз жарыстарында жеңіс 
тәсілдерін үлкен орамды шеберлікпен қолдана 
білген ақыңдар» дейді. Одан әрі 1863 ж. Т-тің даң- 
қын бүкіл Жетісу өңіріне мәшһүр еткен Құлмам- 
бет ақынмен айтысына арнайы токталып: «Тезектің
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үйінде Қулмамбетпен айтысқан найманның Түбек 
ақыны Тезекті мысықтың қолына түскен тышқан- 
дай етеді. Түбектіңтөрені мунша құлдыратуы, шын- 
дықтыңсипаты»деп, туратілді, өршіл ақындыерек- 
ше бағалаған.

С. Қорабай.

ТҮЛКІБАС, аудан. Бурын Жуалы ауданы деп атал- 
ды. 1934 ж. бұл ауданның жері Жамбыл облысы- 
нан бөлініп, Түлкібас ауданы болып қайта құрыл- 
ды. Ә. Жуалы мен Түлкібас ауданына 1933 ж, көк- 
тем, күз айларында 2 рет арнайы сапармен барып, 
2 әңгіме («Білекке білек», «Іздер»), 4 очерк («Көк- 
темнен бері», «Жуалы колхозшысы», «Сөз алған -  
тау сағыз бен көк сағыз», «Істері сөйлейді») циклін 
жазады. Бұл туыңдыларда әңгімеленетін адамдар 
мен елді мекен, жер атаулары, әсіресе жергілікті 
сөйлеу тіліндегі ерекшеліктер суреткердің «Жол- 
дан» деп аталатын койын дәптерінде жазылған 
(жазушының мурағаты, Мо407-папка).

М  Мьрзахметұлы.
«ТҮНГІ АУЫЛ», жазушының әңгімесі. Алғаш рет 
1922 ж. «Шолпан» журналының 4-5-санында жа- 
рияланған. Одан кейін Ә-тің ешбір жинағына енбе- 
ген. Көлемі шағын, әңгімеден гөрі пейзаж суретіне, 
әр түрлі бояумен салынған картинаға ұксайды. Жа- 
зғы тун, жап-жасыл табиғат, суттей жарык ай, 
сылдырап аккан өзен, ай сәулесіне малынган ша- 
нкан ак уйлер, уйкы кушағыңда жаткан ауыл, бәрі 
уйкыда, тек кой-ешкілердің күйсегені естіледі, 
тіпті иттер де үрмейді. Бул көрініс Абайдың «Жел- 
сіз түнде жарык ай» елеңінен елес береді. Бәлкім, 
әңгіме ұлы суреткердің мамыражай көңіл куйінің 
әсерінен туған болар. «Тауды жарған көк өзекте 
еркелеп иіріліп, кей жерінде керім ұйықтап жатк- 
андай әрекеті -  көк шалғынның ортасын жарып 
аккан, тілсіз Жіңішке өзені кейде бір калыпты са- 
рыннан жаңылмай, аспаңдағы ай-жұддызбен сыр- 
ласып, сумаң кағып, елең, айтып жаткандай» түнгі 
ауылжүрегіңді елжіретіп, жаныңа нұр, көңіліңесыр, 
шабытыңа жыр кұяды.

Б. Әбдігазиев.
«ТҮНГІ САРЫН», жазушының драмалык шығар- 
масы. 1916 жыл окиғасы туралы жазылған 
біркыдыру шьгармада бұл ситуация конфликтінің 
ең шыркау биігіне көтерілген кезі болып табыла- 
ды. Көпшіліктің кысымы шегіне жетіп, енді кара 
бастарына кауіп төнген кезде Майкан бір-ак коз- 
ғалды, жасырған тізім жөнін жалған, өтірік, көлгір- 
сіген сөздермен түсіндіре бастайды. Халык үшін 
күйіп, өртеніп жүрген адамдай шеттігіне ілініп, тау- 
сылып сөйлейді. Сонысымен надан жұртты сен- 
діргеңдей болады. Кәрім адвокатты касына алып, 
ак патшаның алдына бармакшы ниетін де ортаға 
салады. Болыс байлауына біржолата тұрактама- 
са да, баскалардың үміттеніп калган көңіліне Тәне- 
ке, Жантастар көлеңке түсіре алмайды. Стихиялы 
түрде шыккан көтерілістің көреген басшысы бол- 
мағандығы, адасулар реалистікпен бейнеленіп 
отыр. Бір сәт ереуілдеп келген нөпір топ, кара нар- 
дың арыны басылып, ашу, ыза кек толкыны саба- 
ға түскендей болады. Жүзтайлак -  Жүніспен, Май
кан -  Жантастармен, Тәнеке -  Қыдышпен арба- 
сып қалысады. Зор дүрбелең, аты шулы көтеріліс 
казак өмірінің барлык саласына эсер етіп, козғау 
салып, адамдар карым-катынасының мәре-сәрелік 
жағдайын айкындап, оларды кас не дос етіп кет-
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кен еді. Көтеріліс- 
т ің  ең басты се- 
бебі -  асқынған, 
шектен шыққан 
отаршылдықтың 
зардабы. Болыс- 
ты арқаға қаққа- 
нымен, ояз аяқ ас- 
тынан осқырынып, 
жер тарпып, көз 
алайтып қояды. 
Ожар, дөкір ха
рактер! әр сөзінен 
айқын аңғарылып, 
жақсы сезіледі. 
Ояз Казанцевтің 
тілі басқа қаһар- 
маңцардың тілінен 
мулде бөлек. Сөз- 
дерді ретсіз кол- 
дану, грамматика- 
ның қалыпты нор- 
масын бұзу, орыс- 
қазақ атауларын 
араластыра сөйлеу 
-  Казанцев тіліне 
хас ерекшеліктер. 

Драмалық әрекет сахнаға Қыдыштың шығуымен 
кушейе туседі. Алды-артына карамай, сасып-пы- 
сып зытып келген турі бар кеше ғана аюдай ақыр- 
ған сабаздың. Тағы да көтерілісшілер жайлы суық 
хабар, сумдык хабар. Әр қаһарманның бул хабар- 
ды қалай кабылдағанын керсету арқылы олардың 
психологиясы ашылады, характер! көр!нед!. Бә- 
р!нІң бойында урей мен шошыну, Майқан т!стен!п, 
канын !ш!не тартып, сурланып, Кәр!м жұдырық 
туйед!. Екеу! де б!р сәтте ояз қаһарынан жасып, 
жерге қарап қалған. Үлық аддында тәлт!рек қағып, 
каракан бастарының камы уш!н халқын сатқан сор- 
лылар! Айтқандай-ақ, Казанцев долданып, Май- 
қан, Кәр!м Қыдыштарға азу басып шыға келед!. 
Иә, қасқырлар ұлып табысқанмен, кеселд! туй!н 
шеш!л!п, кердең мойын кес!лерде мықтысы әлсізін 
талайды. Туптеп келгенде, барлығының ортак 
жауы -  көтер!л!ске шыққан калың ел болғандық- 
тан Казанцев б!р рет жудырық көрсет!п, аналарды 
сескенд!р!п, шошытып алмақ. Ояз жазалау керек, 
таптау керек деген байлауын буйрықтай ет!п ай- 
тады, өзгес! қуана бас изейд!. Қазак жуандары, 
сатылған окьған, патша ұлығы көтер!л!сш!лерге 
қарсы аямастықпен, кара журект!кпен кел!с!м жа- 
сайды. Б!р жағында болыс, ек!нші жағында -  
Жантас тұрған карсыластар тобының арасындағы 
жаулык аскынып барады. Конфликт! өрш!п, аудан- 
данып, жаркабак басына жет!п, куз-кұламаның 
аузында тур. Әуезов с!ң!рл! тартыс тізг!н!н б!рден 
коя бермей, шым-шымдап, сыздата өрб!тед!, сол 
өр!стеу уст!нде ситуациялар жаңғырып, алуан 
каһарманның сан килы характер! ашылып, идея- 
лык арна тереңдейд!. «Т. с.» драмасындағы 
окиғалар әлеуметт!к кабаттарды мейл!нше кең 
камтиды. Пьесаның сюжет б!т!м!нде кеп тармак- 
тылык бар. Олар бей-берекет, уз!к-жулык емес, 
б!р улкен туб!рден шьғып тарам-тарам жайылған 
жуан еменн!ң и!р-и!р бұтактары !спеттес. Солар- 
дың әркайсысында булк!лд! тыныс, дуб!рл! козғ-

алыс жатыр. Драмадағы соктығыстардың жан- 
жактылығы басты тартыс -  устем тап пен кедей- 
лер арасындағы таптык курест! айкындап көрсе- 
тед!, туптеп келгенде, каһармандар арасындағы 
!л!н!с, кактығыс атаулының саяр жер! -  нег!зг! кон
фликт арнасы. Кетер!лген елд! басу уш!н кырға 
аттанған жазалау отрядының бастығы Семенов -  
кылышынан кан тамған жендет. Сөз аяғын жутып 
кою, жуйес!з сөйлеу б!рден-ак Семеновт!ң шама- 
шаркын керсетед!. Қазак сахарасында патшаның 
отаршылдык саясатын !ске асырушы ояз бен кос 
екпеден кыскан ек! жакты ауыртпалыкка шыда- 
май, булкына көтер!лген ереу!лш!л көпш!л!кт!ң бас- 
шысы Тәнекен!ң кездесу! -  тун караңғылығы мен 
кун сәулес!н!ң шарпысуындай эсер калдырады, 
Тәнекен!ң сез! ырғакты, ж!герл!, динамикалык, 
мазмуны бай, оралымы шебер, курылысы кызык. 
Акылды карт калың елд!ң көкейдег!с!н айбарлы, 
салмакты куй!нде улкен улыктан ыкпай, жаскан- 
бай, каскиып, садактан ок аткандай ет!п айтады. 
Жуаннан керген зәб!р, жайлауын өрт алып, кыста- 
уын жау шапкан куйк! кун, патшаның канды буй- 
рығы, әд!летс!зд!кпен жасалып отырған пәле т!з!м 
-  осының бәр!н туйдектет!п кеп, заңды талап, орын 
Нұркан муздай каруланған жазалаушы отряды ар- 
каланып Тәнекен!ң кол-аяғына к!сен салып, саба- 
мак болып умтылғанда, Жантастар анталай к!р!п 
келед!. Бұл сырт кимылдың улғаюы ғана емес, 
коюлана тускен конфликт бултының кактығысуы, 
болмай калмайтын заі-шы соктығыс. Салы суға 
кеткен Нұркан жаңа ғана ез! соккыға жыкпак Тәне- 
кен!ң аяғына оралып араша т!лейд!. Нұрканда та- 
бан т!реп жауласа алатын каукар жок. Өл!м бапта- 
сы Нұркан басына кетер!ле бергенде, окиғаға 
Жузтайлак кил!гед!.
Сюжетт!ң осыдан кей!н өр!стеу!нде Жузтайлак -  
муғал!м, Жузтайлак -  Жун!с линияларының орны 
улкен. Бұлардың арасындағы кактығыс нег!з!нде 
туатын ситуациялар кетер!л!с сценаларымен ал- 
масып отырады. Іргелі әлеуметт!к окиға фонына 
жеке тағдырлардың тасада калып коймай, айкын, 
бедерл! куйде кер!н!с берген калпы бар. «Т. с-да- 
ғы» Тәнеке, Жантас, Жузтайлак, Майкан харак- 
терлер!ндег! курдел!л!кт! былай койғанда, жгілғыз 
Жун!с басынан талай психологиялык кұбылыс 
етед!. Ол әуелде Жузтайлактың оң кабағына !л!ну 
уш!н Нурканды сағалап, соның сойылын соғады,
16-жылдың катал сағаты жеткенде ереу!лш!лер со- 
ңынан еред!. Жун!с характер!, әс!ресе, соңғы ак- 
т!де айкын көр!нед!. Сәруар мен Мержан аузынан 
муғал!мн!ң Жузтайлак т!лег!н орындап, Нурканды 
босаттырып алғандығын ест!генде, Жун!с яголык 
алаяктык жасайды. Жун!с зымияндығы ашылған. 
Муғал!мн!ң зайыбы -  Сәруар пьесаның узына бой- 
ыңца окиғаға араласып отырады. Ол -  көз! ашык, 
оң мен солын жаксы айыратын, әд!л, сенг!ш әйел. 
Образдың улттык колорит!н сактау уш!н Әуезов 
Сәруар сөздер!н татарша калпында беред!, әдей! 
казакшаламайды. Муғал!мн!ң Жузтайлак шылау- 
ыңда кет!п бара жатуын, тіпт! соның тыңшысы де
ген жайтты Сәруар өз! сезед!, бұл шаланы Жун!с 
касакана урлей тусед!. Тәнеке, Жантастар, олар- 
дың соңынан ерген көп халык Майкан болысты 
ортаға алатын сцена -  трагедиядағы карама-кар- 
сы куштерд!ң ең катты соктыгысатын тусының б!р! 
Бұл жерде логикалык талас, сөз арбасу, тапкыр- 
лык жарысы ғана жаткан жок, ең бастысы, ең не- 
г!зг!с! еліспей бер!спейт!н карсыластардың шар- 
пысуы бар. Нанымдар, кезкарастар айкасы. Кете-



рілістің сипаты, оның қозғаушы куштері, жеңілу 
себептері деген туйіндер, әсіресе, соңғы актіде 
жеке характерлер арқылы аса нанымды суреттеліп, 
терең ашыла түседі, Әр жерден болыстың аддау- 
сыратқанына иланған дауыстар да шығады. 
Рухани жағынан болыс айтылмыш сценада қаусап 
күйрейді. Келесі көріністе Жүністің көмегімен қа- 
шып кетпек болған Майқан болыстың Бөрібасар 
қолынан өлім табуы сенімді, драматургтың өмір 
шындығын реалистік дәлдікпен бейнелегенінің 
жақсы көрінісі. Драмадағы конфликт шырқау 
биікке жетіп, қатер сағаты соққанда қаһарман- 
дар арасындағы қарым-қатынас бұрынғыдан бе- 
тер айқындалып, домбыра ішегіндей тартылған 
хал. Еңді ешқандай мәре-сәрелік жоқ, екінің бірі: 
я өлім, я өмір! Ақырғы актінің соңғы көріністе- 
ріндегі драмалық әрекет өте күшті. Драматург 
сотые сценаларын қысқа, дәлді штрихтармен көз 
алдыңа әкеледі. Сырт қимыл, жүріс-тұрыс кере- 
мет психологиялық шиелініс атмосферасын, 
конфликтінің бетке шарпып турған жалын отын 
күшейте түседі. Көтеріліс жеңілді! Жантас оққа 
ұшты; Мөржан қаза тапты; Майқан да жер құшты. 
Бір сәт бел алған Казанцев, Нұрқан, Жүзтайлақ 
тобының ертеңгі өрісі шолақ, алды тар екендігі 
Сапа мұғалімнің жүректің тереңінен жарып шық- 
қан жалынды монологынан белгі береді. Бұл жа- 
лғыз мұғалім сөзі емес, барлық көтерілісшілер 
айтқан ереуіл ұранындай естіледі. Пьесадан 
үзінді 1934 ж. «Әдебиет майданы» журналының
ІО-саныңда туңғыш рет жарияланды, 1935 ж. «Тас 
түлек» жинағына енді. 1956 ж. жазушының 6 том- 
дық (5-кітап), 1969 ж. 12 томдық (8-кітап), 1981 ж. 
20 томдық (9-кітап) шығармалар жинақтарында 
басылды. Орыс тілінде алғаш рет «Ночные раска
ты» деген атпен «Литературный Казахстан» жур- 
налында жарияланды (1935, №3-4).

Р, Нургали.

С п е к т а к л ь д і ң  қ о й ы л ы м ы .  1935 жылдың 
басында Ю. Л. Рутковскийдің режиссерлігімен Ка
зак драма театрында, сосын Семей, Шымкент, 
Караганды, Атырау, Жамбыл облыстық казак, екі 
мерте Алматы орыс (1937, 1960) драма театрла- 
рында койылды. Булардың көркемдік-сахналык 
деңгейлері эр килы. Осылардың ішінде астана- 
лык екі театрдың ізденістерінің өзіндік тағдыры 
ерекше. Екі койылымның екеуінің де сауатты ре- 
жиссурасы мен тамаша актерлік жетістіктеріне 
автордың тікелей катысы бар. Сол түста казак те- 
атрының әдебиет белімін баскарып жүрген Ә. 
оның репертуарын жасаумен бірге, барлык шы-
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ғармашылык жұмыстарына, әр койылымның сах- 
налык тағдырына етене араласып отырған. Оның 
пьесада ететін окиғаға байланысты казак елінің 
саяси-әлеуметтік, коғамдык кұрылысы мен әкім- 
шілік баскаруы жайында актерлермен өткізген әң- 
гімелері шығарма кейіпкерлерінің өмірін түсіндір- 
ген ой-жүйелерімен ұласкан. Мұндай әңгіме-лек- 
цияларды Ә. өзінің пьесалары койылатын тұста 
ғана емес, сахнаға шығатын езге шығармалар үс- 
тінде де жүргізген. 1937 ж. пьеса орысшаға ауда- 
рылып, «Ночные раскаты» деген атпен Алматы 
орыс театрының сахнасына Рутковскийдің режис- 
серлігімен койылды. Ол автормен келісе отырып, 
КО Й Ы Л Ы М Н Ы Ң  композициялык курылысын кайта 
карап, пьеса актыларын біріктірумен екі-ак узіліс 
(антракт) жасап, окиғаның толассыз дамуына кол 
жеткізген. Кепшілік сахналарын уйымдастырып, 
жан бітіруде ол таты да режиссура биігінен көрін- 
ген. Әсіресе екінші актыдағы болыс уйіңде ел билі- 
гіне араласатындардың езара пікір алысу отыры- 
сының Тәнеке, Жантас бастаған көтерілісшілердің 
әрекеттерімен уласатын сахналык шешімді дра
матург өзі унатып, жоғары бағалаған. Койылым 
аса көркем шыкты. 1960 ж. Алматы орыс драма 
театры пьесаға кайта оралды. Автордың тікелей 
араласуымен пьесаның жаңа аудармасы «Зарни
цы» деген атпен койылды. Режиссер А. Лакшин 
мен автордың шытармашылык ынтыматынан ту- 
тан спектакль ете табысты етті. Бул жолы да пье- 
саның әлеуметтік тартысын ширата түсетін кейіп- 
керлердің карым-катынасына, даралык мүсінде- 
рінің ашылуына ерекше кеңіл белінген. Өзінің ішке 
буккен зулымдығын жасыра білетін, тулкі кулы- 
ғына басатын болыстың бейнесін С. Ассуиров жан- 
жакты ашкан. Өзіне жарасымды сән-салтанат, 
қылымсыған кылығымен Казанцевті есінен танды- 
ратын Жузтайлакты В. Харламова шынайы сом- 
даған. 70-жыддары облыстык казак театрлары пье- 
саға кайта орадцы. Уакьц талабынан шығып, пье- 
саға жаңаша кезқараспен келуге умтылғандары да, 
дәстүрлі сахналык туйсік-тусініктен шьға алмаған- 
дары да кездесті. Осылардың ішінен езінің режис- 
серлік ой-тужырымының уйлесімділігі, сахналык 
бейнелеу улгісін табу жағынан тамаша актерлік да- 
ралыктарымен керінгені -  талантты режиссер Ж. 
Омаровтың Караганды койган спектаклі. Мундагы 
Жузтайлак (Ә. Абылаева, К. Жетімтаева), Майкан 
(А. Жукин), Кыдыш (А. Ыбыраев), Ділдә (Ж, Шаш- 
кина), Кәрім (Ш. Жунісов), Нуркан (К. Жумабеков) 
бейнелері -  улкен актерлік табыс. «Т. с.» республи
ка театрларының шьғармашылык жаңгыруына мол 
ыкпал жасап, тың ізденістерге жетеледі.

Б. Қундакбайулы.
«ТҮНГІ САРЫН» ( « Н о ч н ы е  р а с к а т ы » ) ,  
жазушының макаласы. «Казахстанская правда» 
газетінде 1934 ж, 28 кыркуйекте «Біздің жазушы- 
лар» айдарымен жарияланган. Ә. «Тунгі сарын» 
пьесасын кеңінен талдап, тусіндіріп, басты идея- 
сын бөліп карастырады. Жалпы пьеса Казакстан- 
дагы 1916 жылгы улт-азаттык көтерілісі окигасы- 
на, езілген казак халкының канаушы топка карсы 
әрекеттерін суреттеуге арналган. 1916 жылгы пат- 
ша жарлыгы жергілікті тургындардың ашу-ызасын 
тудырып, оның акыры улт- азаттык козгалысына 
уласкан тарихи шындыкты өз шыгармасына аркау 
еткенін тутастай алганда, пьесадагы сюжет пат-
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шаның алаяқ қызметшісі әрі жергілікті болыс пен 
батырақ Жантас арасыңдағы қақтығыс түрінде өте- 
тінін тілге тиек еткен. Одан әрі автор пьесаның 
премьерасы Октябрь мерекесі қарсаңында Қазақ 
мемлекеттік драма театрында өткенін жазады. 
Сонымен бірге Ә. к.азіргі кезде ауылды совет- 
тендіру тақырыбына улкен роман жазып жатқа- 
нын еске салады. Роман материалдары 1927-28 
ж. бай-феодаддардың мал-мулкін тәркілеп, өзде- 
рін жер аударып, кедей-кепшіктердің бірігіп, жаңа 
өмірге бет бурғаны жайлы деректерден қуралмақ. 
Сонымен бірге жазушы бір кездерде идеология- 
лык және көркемдік жағынан улкен кателіктер жі- 
берген «Хан Кене» пьесасын тузету жұмыстары- 
мен шуғылданып жатқанын хабарлаған.

Б. Мамыраев.
«ТҮРКІСТАН СОЛАЙ ТУҒАН», жазушыныңочеркі. 
Алғаш рет «Әдебиет және искусство» журналының 
1955 жылғы 12-санында жариялаңды. Будан кейін 
Ә-тің 6, 12, 20 томдық шығармалар жинағына ен- 
гізідці. Буның жазылуына сол тустағы тың көтеру 
оқиғасы себеп болды. Жазушы ақын жайындағы 
эпопеясын аяқтаған соң, жаңа заман такырыбына 
шығарма жазудың жолдарын ойластырған. Өстіп 
жургенде «Оңтустік Қазақстан» (1955, 6 маусым) 
газетінің бетіндегі Жамбыл мен Шымкент облыс- 
тарының шаруашылық, мәдениет, турмысына ар- 
налған материалдарға көзі туседі де, Жамбыл об- 
лысына аттанып кетеді. Осы сапарына арналған 
блокнот өз мұрағатыңда (537-папка, 1-52-бет) сақ- 
таулы тұр. Шығармасын жазбастан бурын Ә. ал- 
дымен оның көлемді жоспарын жасады; осындағы 
ой туйіндерін ұлғайтып, кеңейтіп, көркемдікке 
уштастырып барып -  «Жолсызда журген вагон», 
“Бас уайым -  баспана», «Ту далада туңғыш бораз- 
да», «Қат-қабат», «Етекке оралған ошаған», «Сал- 
қын белде сары алтын» деген тақырыптарға сый- 
ғызды. Тың жерде жаңадан уйымдасқан совхоз- 
дың астык өндіргенге дейінгі қаңдай жол, қандай 
беле-белестен өткендігі осы тақырып аттарының 
өзінен де көрініп тұр. Қысы катал Жонға техника 
жеткізу де, шеттен келген тың игерушілерді баспа- 
намен камтамасыз ету де көп киындык туғызды. 
Сондайда кемекке келген жергілікті турғыңдар ол 
киыңдыкты бөлісіп әкетті. Сол ушін Г. А. Струков 
(очеркте Алексей Иванович Строгов) «Үшбас» кол
хозы төрағасының кең киіз уйінде отырып, бул 
жактан әдемі Отан тапканын, Үшбас, Актоғай си- 
якты колхоздың колхозшылары алдында өзінің 
карыздар екенін шын көңілімен кесіле әңгіме- 
леген. Осыңцай ұғыныстык, ынтымактастык нәти- 
жесі жерді жаңаша тулетуге жеткізгенін жазушы 
очеркінің басты аркауы етіп алды. Аса шебер, 
көркем жазылған очерк көп кешікпей орыс тіліне 
аударылып, «Новый мир» журналында басылып 
шыкты (1957, №12).

Т. Әкім.

ТҮРКІСТАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК  
УНИВЕРСИТЕТІ, Қ о ж а  А х м е т  Й а с а у и  
а т ы н д а ғ ы  Т у р к і с т а н  х а л ы к а р а л ы к  
к а з а к - т ү р і к  у н и в е р с и т е т ! ,  жоғары оку 
орны. Туркістан каласында орналаскан. 1991 ж. 
кұрылып, Туркістан мемлекеттік университет! де- 
л!нсе, 1993 жылдан бер! каз!ргі атауымен атала- 
ды. Онда ЮО-гежуыкғылым докторлары, профес- 
сорлар, ҮҒА-ның корреспондент мушелері мен

академиктер!, республика Мемлекетт!к сыйлыкта- 
рынын лауреаттары дәр!с береді. Университет 
ашылған куннен бастап йасауитану, абайтану мен 
мұхтартану ғылымынан арнайы курс, семинар 
еткіз!леді. Оку орнынын бірнеше устаз-ғалымда- 
ры «Абай» және «Мухтар Әуезов» энциклопедия- 
ларын әзірлеуге катысты. Мысалы, филология ғы- 
лымынын докторы, профессор, Қазакстан Рес- 
публикасы Мемлекеттік сыйлығынын иегері М. 
Мырзахметулы Абай Қунанбаев пен Ә-т!н шығар- 
машылығына байланысты 6 монография, 150-ден 
астам ғылыми макала жазды. Ек! алып ойшылдың 
150 және 100 жылдык мерейтойлары кезінде уни- 
верситетте арнайы ғылыми конференциялар уйым- 
дастырылып, нәтижес!нде ғылыми жинак жарык 
көрд!. Абай мен Мухтар мұрасы көркемөнерпаз- 
дар аркылы да насихатталуда. Болашакта бул ізг! 
дәстурлер орнығып, жалғасын табады.

М. Журынов.

ТҮРКІТАНУ, Ж а з у ш ы н ы н  т у р к ! т а н у  т у -  
ралы о й л а р ы .  Ә-т!н бул саладағы еңбектер!н 
екі топка бел!п карауға болады. Б!р!нш!с! -  турк! 
халыктарынын тарихы, мәдениеті, фольклоры, 
енері, этнографиясы, турколог зерттеушілер тура- 
лы ой-пікірлері. Туркі халыктарынын ортак мура- 
сы, әлем мәдениет!нде теңдесі жок кубылыс -  
Орхон тас жазбаларынын туп-тег!, мазмуны, көр- 
кемд!к курылысы, сол жазуларда аты аталатын та- 
рихи кайраткерлер (Култегін, Тоныкек, Б!лге) ха- 
кында толғанымдары ете бағалы байкаулар. Мәсе- 
лен, Орхон тас жазуларында каһарманнын калың 
жауға жалғыз шабатын суреттер! кездесу!, Ә-тің 
пайымдауынша, кене замандардан келе жаткан 
эпикалык дәстур. Ғалым езін!ң еңбектер!нде осы 
дәстурд!н берт!нг! дәу!рлердег! тур!к халыктары 
эпосында да жалғастык тапканы туралы кунды 
тужырымдар жасайды. Ресейд!н атакты турколог- 
тары В. Бартольдтың, В. Радловтын, Г. Потанинн!ң, 
С. Маловтын т. б. енбектерімен де Ә. жаксы та- 
ныс болған. Ал аса кернект! турк!танушы, туркі 
халыктарының эпосын («Қоркыт ата к!табы», «Ма- 
нас», «Алпамыс», «Едіге батыр») терен тексер!п, 
бул жұмыстарын өз!н!н «Тюркский героический 
эпос» (1974) к!табына енг!зген академик В. Жир- 
мунскиймен пік!рлес, достык карым-катынаста 
болған. Неміс ғалымдарынын казак фольклоры 
улг!лерін топтап, «Алтын отау» деген атпен шығар- 
ған кітабын Ә. хатирасына (естелік) арнауы да 
онын Еуропа туркологтары арасындағы зор беде- 
л!н сипаттайды. Ә-т!н фольклоршы, турк!танушы 
рет!ндег! аса кернект! еңбег! -  «Манас» эпосы ту
ралы монографиясы. Бул енбег!нде ғалым «Ма
нас» жырынын турлі нускаларын салыстырып, атак
ты айтушылар мурасымен танысып, улкен, мәнд! 
корытындылар жасайды; жырдын генезис!, тари- 
хи замандардағы окиғалармен байланысы, каһар- 
мандар катары, көркемдік ерекшеліктері, эпос- 
тын шыккан дәуір! т. б. туралы болжамдар бІлд!ре- 
ді. Ә. 1952 ж. Б!шкек (бурынғы Фрунзе) каласын
да «Манаска» арналған ғылыми-теориялык конфе- 
ренцияда баяндама жасап, кыржыз эпопеясының 
халыктык сипатын дәледдеуі оның тарихи енбегі 
болды. Ә. улы эпосты жадағай зерттеуш!лерд!ң, 
әсіре белсеңд! сыншылардың жат таласынан, ғай- 
батынан арашалап, сактап калуда шешуші сөзді 
айтты. Турк! әлем!не кенінен мәлім «Дәде Қор- 
кыт кітабынын» казак топырағында сакталған 
аңыздык, әпсаналык нускаларынын табиғаты және 
көркемд!к мән! жайында Ә. казак фольклортану



ғылымында алғашқылардың бірі болып зерттеу 
жазды. Оның түрік дүниесінің даңқы жер жүзіне 
жайылған ұлы ақындары Низами, Наүаи, Бабыр, 
Физүли т. б. түралы зерттеүлері де түркітанүдың 
төлтақырыбына қосьілады, Әлішер Наүаи мен Абай 
ғазалдарының арасындағы үндестіктері алғаш 
ашып көрсеткен де Ә. Бұл және басқа еңбектері 
оны көрнекті түркітанүшылар қатарына қосады.

Р. Бердібай.
ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ӘДЕБИЕТІ, жазүшының ой- 
пікірлері. Ә. түрік халықтары әдебиетінің арғы- 
бергі тарихына жетік ғалым-жазүшы. Ол өзінің «Ма- 
нас» түралы зерттеүіңде Түрік қағанаты дәүірінің 
ақиқатын шежірелеген жас жазүшылардың сыры- 
на үңіліп, қүңды пікір айтк,ан. Түбірі шығыс елдері- 
нен жаралған, кейіннен түрік халықтары тілінде 
қайта жаңғырған жазбаша қисса-дастандардың 
қазақ әдебиетіндегі орны мен мәні түралы түрлі 
еңбектерінде тоқталып отырған. Ғалым ортаазия- 
лық түркі (кейде бұл термин ескі өзбек тілі деп те 
аталады) тіліңде дүниеге келген ұшан-теңіз жазба 
ескерткіштерді танып-білген, қадір түтк.ан бірден- 
бір қазақ жазүшысы. Оның қыпшақ-түрік тілінде 
сопылық поэзияның негізін салған Ахмет Йасаүи 
шьғармаларын жас кезіңде оқып танысқаны кәміл. 
Ертедегі әзірбайжанныңулы ақындары Низамидің, 
Физүлидің, бертіндегі Ахүндовтың, Сабырдың, 
Мамедкүлизаденің түындыларын ол жетік білген, 
Ә. Абай мұрасы жөніңцегі зерттеүлерінде Низами- 
дің «Ескендірнамасы» жайында қуңцы ойлар кез- 
деседі. Өзбек әдебиетінің улы тулғасы Ә. Наүаи 
түралы алғаш рет байсадцы мақала жазған да Ә. 
еді (1948). Бурынғы классик Бабырдан бастап, 20 
ғасырдағы өзбек әдебиетінің аса көрнекті қайрат- 
керлері Хамза, Қадыри, Айбек, Ғуләм, Қаһар шы- 
ғармаларын ел жетік таныған. Ал оның қырғыз ха- 
лқының улы ақыны Тоқтағул, атақты манасшылар 
С. Оразбақов, С. Қаралаев, прозашы Т. Сыдықбе- 
ков түрасында жазған еңбектері де аса маңызды. 
Даңқы жер жузіне жайылған Ш. Айтматов әңгіме- 
леріне алғаш рет бедедці баға беріп, қолдаған Ә. 
екені әмбеге аян. Өзінің жоғары оқү орындары- 
ның стүденттеріне оқыған дәрістерінде Ә. турік 
халықтары классикалық әдебиетінің өкілдеріне 
(Мақтымқулы, Молла Непес, Бердақ, Әжінияз, 
Тоқай, Ғ. Ибрагимов т. б.) арнайы тоқталып отыр- 
ған. «Квйбір улт жазушыларының романдары» (1962) 
деген мақаласында Ә. татар жазүшысы Г. Баши- 
ровтың «Намыс», өзбек прозашысы Айбектің «Ал
тын атырагттан ескен желдер», қазақ Ғ. Мустафин- 
нің «Миллионер», қырғыз Т. Сыдықбековтың «Біз- 
дің заманның адамдары» романдарын өзара са- 
лыстырып, олардағы үндес желілер мен айырма- 
шылықтарды, керкемдік жетістіктер мен олқылық- 
тарды білгір баяндайды, аталған шығармалардың 
бәрін ол тупнусқасынан оқып талдайды. Ә. өзінің 
мақалаларында және сухбат-сездеріңде жастарға 
түрік тідцеріңцегі әдебиетті түпнусқадан окып білү 
қажеттігін айтып отырған. Ол әсіресе турік халық- 
тарының аүыз әдебиетін, атақты ақындар, жанр- 
лар, бақшылар, ашығтар, жыршылар жағдайын 
терең түсініп, өзінің зерттеүлерінде бул мәселеге 
кең орын берген. Ә. турік халықтары әлемге баға 
жетпес бай көркемдік мура бергенін, ол қазынаны 
оқып, рүхына нәрлену, келешек бүындарға таны- 
стырү парыз деп білді. Р.Бердібай.

ТҮРІК ӘДЕБИЕТІ. Ә. -  тек қазақтардың ғана 
емес, басқа да туркі халықтары әдебиетінің заң-
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ғар есімдерінің бірі. Әлемдік жаңа тәртіп аясында 
бауырлас халықтар бірін-бірі әдебиет, мәдени 
қазына арқыльі танып-білүі керек. Муның бір жолы 
атақты суреткерлердің шығармаларын, ауыз әде- 
биеті үлгілерін үйрену, тарату және насихаттау 
болып табылады. Ә-тің Түркияда еске алынуы, ол 
туралы еңбектердің жариялануы, оның кітаптары 
мен мақалаларының аударылуы -  қазақ мәдение- 
тінің де танылуы деген сөз. Үлы жазушының шы- 
ғармаларын оқып үйрену, оны білу, бір жағынан, 
жалпы қазақ әдебиеті жөнінде мағлумат берсе, 
екінші жағынан, бул әдебиеттің қалыптасу, даму 
жолдарымен таныстырады, сондай-ак ауыз әде- 
биеті жайында жазылған алғашқы еңбектерден 
мағлумат береді. Ә. зерттеген дастандардың 
улкен бөлігі ежелгі түркі бірлігі, түркі журттары 
дәуіріне барып тіреледі. Ол зерттеген, қалам тар- 
тқан тақырыптар бүкіл туркі әлемі мәдениетінің 
қундылықтары қатарына жатады. Салыстырмалы 
зерттеулер үшін қаламгердің еңбектерінің мол 
пайдасы бар. Өйткені заңғар жазушының фольк- 
лорлық туындылары түркі халықтарының арасын- 
дағы аспалы кепір іспетті. Осыған орай, Түркияда 
«Мухтар Әуезов және оның ауыз әдебиеті туралы 
таңдамалы мақалалары» атты кітап жарық керді 
(Анкара, 1997). 1997 жылдың «Әуезов жылы» бо
лып жариялануына байланысты, қазақтар арасын- 
да кеңінен танымал болғанмен, түріктерге онша 
белгілі бола қоймаған Ә-ке қатысты бурын ешқан- 
дай жумыс атқарылмады. Буған коммунистік 
«КЫ ЗЫ Л идеология» кезінде түріктер жөнінде теріс 
көзқарастардың орын алғаны да эсер етті, сон- 
дықтан түркі халықтарының әдебиеті мен мәде- 
ниеті бурын Түркияда жан-жақты насихатталма- 
ды, кеңінентаныстырылмады. Бурынғы КСРО қура- 
мындағы республикалар тәуелсіздік алғаннан 
кейін ғана, бауырлас елдер арасындағы қарым- 
қатынас жандана бастады. Ғылым докторы, про
фессор Сәмір Кәзімоғлудың «Туркі қауымдары- 
ның әдебиеті» (Анкара, 1994), ғылым кандидаты, 
доцент Сабахат Теңіз бек Фахрунисса Білежік 
әзірлеген «Түркі әлемінің қазіргі кездегі әдебиеті» 
(Станбул, 1994) атты антологиялық еңбектерде 
казак әдебиетіне, Ә-ке бірнеше бет арналды. Ғы- 
лым докторы, профессор Наузат Кесоғлудың же- 
текшілігімен шыккан «Қазак әдебиеті» деген кі- 
тапта Ә-ке кең орын берілген. Алайда булар улы 
жазушыны жете танып-білу үшін әлі жеткіліксіз. 
Ал Мухаңның 100 жылдык мерейтойына байланыс
ты Туркияда көптеген шаралар іске асырылды. 
Суреткердің таңдамалы шығармаларының 6 том- 
дығы жарык керді. «Әуезов әңгімелері» жинағына 
(Анкарадағы «Түріксой» уйымы) «Қараш-Қараш 
окиғасы», «Қыр суреттері», «Қыр әңгімелері», «Қор- 
ғансыздың куні», «Окыған азамат» туындылары ен- 
ген. «Абай жолы» эпопеясы кеш те болса, турікше 
аударылып басылды («Білік» баспасы). Сейтіп 
казак мәдениеті мен әлеуметтік тұрмыс-тіршілігі, 
Абайдың өз коғамындағы рөлі мен орны түрік 
окырмандарына таныс бола бастары. Будан кейінгі 
кітапка Ә. туралы казактың белгілі калам кайрат- 
керлері жазған зерттеу макалалары топтастырыл- 
ды, авторлардыңемірбаяндары менсуреттері коса 
берілді. Аталған кітаптардың бірнешеуі Елбасы 
Н. Назарбаевтың «Тарих. Тағдыр. Данышпан» атты 
макаласымен ашылған. Қожа Ахмет Йасауи атын-
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дағы Қазақ-түрік халықаралық университет! шы- 
ғарған «Билиг» журналының 1997 жылғы 5-саны, 
Анкара университетінің Турік тілін оқыту орталығы 
шығаратын «Қазіргі туркі тілдері мен әдебиеттері» 
журналының 14-саны Ә-ке арналды. «Туркі ынты- 
мактастығы мен өркендеу агенттігі» шығаратын 
«Еуразия этюдтері» журналы Ә. Нысанбаевтың 
«Қазақтың улы жазушысы -  Мухтар Әуезов» атты 
көлемді мақаласын жариялады. Жалпы Ә. букіл 
өмірі мен шығармашылығын халқы мен Отанына 
арнады, қазақ мәдениетінің көгттеген артықшылық- 
тарын әдебиет пен өнер әлеміне сыйлады, өз шы- 
ғармаларында әлеуметтік шындықтың барлық 
ерекшеліктерін көрсете білді. Сондықтан уақыт 
өткен сайын оның шығармалары өзінен кейінгі 
ақын-жазушыларға ықпал етіп, оқырман журегіне 
жол таба береді, рухани бейнесі биіктей береді. 
Себебі Ә-ті тану букіл қазақ халқын, қазақ 
әдебиетін тану болып табылады.

Ә.Шынар.
ТҮРІКМЕН ӘДЕБИЕТІ. Ауыз әдебиеті эпостық 
шығармалар менертегілергеаса бай. Ә. өзініңзерт- 
теулерінде оның әдебиеттегі орнына: «Турікмен 
әдебиетінің классигі -  Мақтымқулы (XVIII ғасыр). 
Совет Одағы көлемінде оның да шығармалары көп 
журтқа мәлім боп жайылған» деп баға береді 
(«Әдебиет және уақыт», 1962, 145-бет). Ал жоғары 
оқу орындарының шәкірттері ушін жасаған бағ- 
дарламасында Ә. турікмен әдебиетін дәуір-дәуір- 
лерге бөліп қарастыру керектігін керсетеді; соның 
алғашқысын «Эпикалық аңыздар немесе турікмен- 
оғыз әдебиеті» деп атайды, буған: «Қисса Жусіп», 
«Кероғлы», «Ашик Гариб», »Боз оглан», «Юсуф же
не АхмедтІ» жатқызады. 15 ғасырдан «Исламның 
карашьғы» («Ревнак аль-ислам») атанған Вефай- 
ды жеке бөліп қарайды. 18 ғасырды турікмен әде- 
биетінің гулдену дәуірі деп бағалайды. Содан бер- 
гі әдебиеттен ИндалибтІ, Молла Азадидың «ЛәйлІ- 
Мәжнун», «Жусіп - Зылиха», «Азади уағызын», 
Махтымкүлыны, Шабеннің «Гул мен булбұл», «Саях 
пен Хемра», Шейданның «Санаубар», Зелили мен 
СейидидІ, МагруфидІ, Молла Непес жырлаған 
«Захр мен Тахр», «Көроғлының» нусқаларын, Ке- 
минені, «Джаш-нама» эпосын, Әл-Қази мен НуридІ 
(Чекелен аралындағы қазақтар көтерілісін жырла- 
ған), Текелердің тарихын баяндайтын «Теке-на- 
маның» авторы Кер Молланы, Құрбан шах пен Ата 
Салыхты бөліп атайды (№192-папка , 283-бет). 
Достық карым-қатынаста болған Б. Кербабаев ту- 
ралы Ә.: «БердІ Кербабаев -  турікмен совет әде- 
биетінің ең көрнекті қайраткері. Ақын-жазушы Кер
бабаев тудырған одақ көлемінде мәлім болған ро
ман «Айғытлы адым» («Батыл қадам») және «Ақ 
алтын өлкесінен шыққан Айсолтан» романы. Алға- 
шқы романда жазушы турікмен еңбекші шаруа бу- 
қарасының улы революция дәуіріндегі тірлігін 
суреттейді, Шиеленіскен тап тартысы устінде 
өзінің бақытын, ырысын тапқан халық жайын баян 
етеді. ЕкІншІ романда Отан соғысынан кейін 
турікмен колхозында болып жатқан табыстар су- 
реттеледі. Турікмен әйелінен ер-азаматына атақ- 
ты қайраткер боп өсіп жетілген Айсұлтан тәрізді 
адам образы бейнеленеді» деп жазды (146-бет). 
Ал «Кейбір үлт жазушыларының романдары тура- 
лы» мақаласыңда Ә. жазушының «Батыл кадам» 
романына ерекше токталады. Ә. туралы Кербаба

ев; «Оның уні ынта қойып, уйып тыңдайтын булбул- 
дың әсем даусындай әуезді еді, ол өз халқы мен 
ел-жұртыныңғулама білгірі, сөз зергері еді. Мухтар 
екеуміз жандай жакын дос едік, совет әдебиеті 
хақында жиі-жиі узак әңгімелесетінбіз, біздің әң- 
гімеміз әлі де таусылып біткен жоқ» деп толғанды 
(«БІздІң Мухтар», 1976, 68-бет). КейІнгІ Б. Қудай- 
назаров «Далалықтар», К. Кулиев «Қара керуен», 
А. Атажанов «Кремни», Б. Сейтаков «Ағайыңдар», 
X. Дарияев «Тағдыр» романдарымен Кербабаев 
өнегесін жалғастырды. Турікмен баспасөздерінде 
Ә. туралы көптеген мақалалар жариялаңды. Т. Ка
сымов пен С. Яйылымовтың аударуында «Абай 
жолы» (1957, 1958, 1961) турікмен тілінде басылып 
шықты. Турікмен ақын-жазушыларының біраз 
кітаптары Ә. кітапханасында сақтаулы. Оларда жа- 
зушының қойған белгілері бар. т. Әкім.

ТҮСІПБАЕВА Мәден (1894-1987), жазушының за- 
мандасы. «Қаралы сулу» әңгімесіндегі бас кейіп- 
кердің прототипі. Ә. 1916 ж. Шаған болысындағы 
Ике-Мусатай ауылында жаз айларында муғалім 
болған. Сол кезде Т-ның куйеуі Адамжанмен дос- 
жаран боп, солардың уйінде турып, бала оқытқ- 
ан. 1918 ж. Мәденнің куйеуі дуниеден қайтады, 
жас жесір жубайының жылы өтсе де, қаралы киімін 
устінен тастамаған. Мәденнің Адамжанға шығар- 
ған жоқтауы мен оның қаралы куйінен хабардар 
болған жазушы қазақ әйелінің рухани қайратын 
бейнелеу ушін «Қаралы сулу» атты әңгіме жазған. 
Ол алғаш рет «Таң» журналының 1925 жылғы
2-саныңца жариялаңды. Алайда казактың көшпелі 
турмысын сағынады, соны улгі тутады, дәріптейді 
деген айып тағылып, турмеге қамалғаннан кейін, 
Ә. «Қаралы сулу» әңгімесіндегі оқиғаның соңғы 
туйінін мудцем керісінше эсер беретіндей етіп өз- 
герткен. Тағдырдың тезіне орай қайта өңделген 
әңгіменің «Ескілік көлеңкесі» атты жинаққа кірген 
нусқасын машинкаға Мәденнің өзі басқан екен. 
Жазушы кешірім сурап, осыпай өзгертуге мәжбур 
болғанын айтыпты. Т. тоқсан жастан асып барып, 
Алматы қаласында қайтыс болды. Ер мінезді, 
өжет, көзі ашық, зиялы жан еді. Жазушы туралы 
естеліктер жазып қалдырды. «Қаралы сулу» қалай 
жазылды?» атты мақаласында улы жазушы тура
лы толғамды пікір айтқан.

Б. Әбдіғазиүля.
«ТҮСІПХАН», қисса. Нақты авторы туралы әр турлі 
болжам, дерек бар. Қисса төңкеріске дейін кітап 
болып шығып, кеңінен тараған. Авторы ретінде 
Ә. Найманбайулы, Мәшһур Жусіп Кепеев, Топай 
Бейсенбай есімдері аталады. Соның ішінде Ә. 
Абайдың ақын шәкірттерінің бірі -  Топай Бейсен- 
байдың «Т.» қиссасының авторы екендігін, бул 
жөніңде Абайдың немере ІнІсІ Ниязбек Алдажаров- 
тың мынадай жазба қалдырғанын айтқан. Абай 
ауылында Қарқаралы жақтан келген Тусіпхан атты 
мугедек адам болыпты. Аяғы теріс біткен, қолда- 
ры қисық, саусақтары бір-біріне жабысып қалған, 
туа мусәпір екен. Кешке қарай ақын шәкірттерімен 
дөң басында әңгімелесіп отырғанда өздеріне ка
рай домалаң кағып келе жатқан Тусіпханды көрген 
Абай: «ШІркІн, мына Тусіпхан да өмір сурдім 
дейді-ау. Қатын, бала, артында калар қайратты 
әрекеті жоқ. Ақындыктарыңа сын болсын, осы 
Тусіпхаңды мәңгілік есте калдыратын, паһ, шіркін, 
ол да өтті дуниеден дегізетін сөз калдырыңдар- 
шы» депті. Мағауия мен Көкбайдың өлеңдері 
Абайға унамайды. Сонда Топай Бейсенбай акын



М. Тынышбаев.

«Т.» қиссасын жазып әкепті. 
Оқып шыққан Абай: «Бейша- 
раның аты енді өшпейтін бо- 
лыпты» деп мақулдаған екен, 
Шындығында қиссада Түсіп- 
хан аса бай, көпес, он шақты 
қалада дүкені бар, бүла сау- 
дагер. Қызылжардан тоғанақ- 
пен қайтқан жолда зертең (туа 
кемтар адамды айтады) деген 
дертке үшырап, букіл жер жи- 
һанмен қоштасып, арыздаса- 
ды, Қүнанбай мен Ыбырайға 
сәлем айтады. Ақыры Арқа- 

дағы еліне Ыбырай барып естіртіп, жерлейді. Бей- 
сенбай ақын Тусіпханның кемшілігін білдіртпей, 
астарлап суреттейді. «Аяғым жер бетіне тузу із 
түсірмей кетті», «әйелім Жамал (сүлу деген сөз), 
байлықтың қызығын көрмедім, қажыға бармадым, 
медіресе, мешіт салдырмадым» дегеннің астарын- 
да Тусіпханның арманы айтылған. Бүл әңгімені 
Ә-ке Абайдың өмірі туралы көп дерек берген Жүма- 
қүлбай Базарбаев, Қабыш Кәрімқүлов сынды 
шежіреші қарттар растаған.

Б, Әбдігазиү/ші.
ТЫНЫШБАЕВ Ескендір Мүхаметжанүлы (1909- 
1995), кинооператор. Қазақстанның халық артисі
(1994). ҚазКСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері
(1965). Кинодағы қызметі 1928 ж. басталды. «Ана 
мен бала» (1955), «Біз Жетісуданбыз» (1959), «Шо- 
қан Уәлиханов» (1957), «Даладағы қайық» (1957), 
«Торап» (1963) т. б. көркем фильмдерді, көптеген 
деректі, телевизиялық фильмдерді тусірді. Ә. ту
ралы «Советтік Қазакстан» киножурналын тусіруге 
қатысты (1946, №4, 6-7).
ТЫНЫШБАЕВ Мұхаметжан (1879-1937), тарихшы, 
қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының белсенді 
мушесі. 20 ғасыр басындағы қазақ үлт-азаттық 
қозғалысы жетекшілерінің бірі, Алаш қайраткері, 
түңғыш кәсіби-техникалық маман, тарихшы-ғалым. 
Верный гимназиясын (1900) алтын медальмен, С.- 
Петербург Жол қатынасы ин-тын (1906) уздік 
бітірген. 1905 ж. С.-Петербург қ-нда өткен автоно- 
мияшылар одағының I съезінде «Қазақтан және 
азаттық қозғалыс» тақырыбында жасаған баян- 
дамасында патша укіметінің шет аймақтардағы 
халықтарға жасап отырған озбырлығын батыл әш- 
керелеген. 1906 жыддан Орта Азия темір жол қүры- 
лысыңда инженерлік қызмет атқара журіп, 1905- 
07 жылдардағы бірінші ресейлік революцияның 
ықпалымен азаттық қозғалысына қатысады. 1907 
ж. II Мемлекеттік Думаға Жетісу губерниясынан 
депутат болып сайланып, патша укіметінің отар- 
шылдық саясатына қарсы күрес жургізеді. 1901- 
1918 ж. Урсатьевск-Әндіжан станциясында темір 
жол қүрылысының бастығы және бас инженері, 
Жетісу темір жол қүрылысына қарасты Арыс-Әу- 
лиеата темір жол қүрылысы бөлімінің бастығы 
және бас инженер! болып қызмет етеді. Ә. Бөкей- 
ханов, А. Байтурсынов және М. Дулатовтармен 
бірге «Қазақ» газетін шығаруға қатысып, 1914-15 
ж. газет бетінде қазақ халқын әлемдік өркениет 
жаңалықтарымен таныстыратын, танымдық 
көкжиегін кеңейтетін «Темір жол һәм Еуропа», 
«Аспанда үшып жүретін машина һәм Еуропа соғы- 
сы», «Соғыс кемелері һәм мина», «Суңгуір қайық» 
т.б . мақалалар жариялайды. 1916 ж. Жетісу 
өңіріндегі үлт-азаттық қозғалысқа қатысқаны ушін 
қуғындалады. 1917 ж. Ақпан төңкерісінен кейін Т.

ТЫНЯНОВ 593

Уақытша укіметтің Туркістан комитетінің мүшесі 
болып тағайындалып, Жетісу өңіріңдегі 1916 жы- 
лғы көтерілістің зардабын жоюда, қырғыз және 
казак боскындарына көмек үйымдастыруда 
белсенділік танытады. Алаштың 1917 жылғы 21-26 
шілдеде Орынбор каласында өткен бірінші 
букілказак съезінде Букілресейлік күрылтай жи- 
налысына делегат етіп үсынылады. Сол жылғы 26- 
28 карашада өткен Түркістан өлкелік IV Тетенше 
мүсылмандар съезінде Туркістан Уакытша 
Үкіметініңтөрағасыжәне Ішкі істер министр!, Алаш- 
тың 5-13 желтоксан кундері өткен екінші съезіңде 
Алашорда үкіметі -  Үлт Кеңесінің күрамына муше 
болып сайланады. БОАК-тің 1919 жылғы 4 сәуірдегі 
«Алашордаға» жасаған кешірімінен кейін Туркістан 
өлкесінің Жетісу халкоматыңда түрлі жауаггты кыз- 
меттер аткарады. 1920 жыддан Ташкенттегі Қазак 
Халык ағарту ин-тында үстаздык етеді, Орыс геогр. 
коғамы Түркістан бөлімінің, Қазакстанды зерттеу 
коғамының, «Талап» коғамының ғылыми жүмыс- 
тарына белсене араласады. 1921-26 жылдары 
Туркістан темір жол бөлімі, Түркістан АКСР Су ша- 
руашылығы баскармасы, Ташкенттегі жер сулан- 
дыру бөлімі мен Жетісу губерниялык аткару 
комитетінің Жол белімінде түрлі басшылык кыз- 
меттер аткарады. 1927 ж. Түрксіб темір жол жоба- 
сын жасауға катысып, кейін магистральдің күры- 
лысына белсене араласады. Сталинизмнің Қазакс- 
тандағы жергілікті көрінісі -  голощекиншілдік 
кезінде 1930 ж. түткындалып, 1932 ж. Воронежге 
жер аударылады. Айдауда болған 1933-37 ж. 
Мәскеу-Донбасс темір жол күрылысында инже- 
нерлік кызмет аткарады. 1937 жылдың басында 
айдаудан босатылып, еліне оралған Т. кайтадан 
түткындалып, репрессия күрбаны болады.
Т. ғылыми-зерттеу жүмыстарымен айналысып, 
Қазакстан тарихы мен казак халкының рулык-тай- 
палык күрамы туралы күңцы еңбектер жазды. Таш
кент Қазак педагогика институтында сабак берді, 
тарих, археология және этнография салалары бой- 
ынша ғылыми жүмыстар жүргізеді. Осында Ә-пен 
жакын таныс болады. Бүл жылдары Ә-пен бірге 
Мәскеу өлкетану коғамының орталык бюросына 
мүше болып, ғылыми-мәдени жүмыстармен шүғыл- 
данады. Т. казак тарихына арналған (негізінен 
орыс тілінде жазған) күнды еңбектер де калдыр- 
ды. «Қазак халкының тарихы», «Актабан шубы- 
рынды», «Ежелгі кала Жыланбалыктың орны тура
лы» т. б. шьғармалары бар.

М, Қул-Мухаш/юд, К. НурпеШс. 
ТЫНЯНОВ Юрий Николаевич (1894-1943), орыс 
жазушысы, эдебиет зерттеушісі. 1918-1921 ж. Ко- 
минтернде аудармашы, 1921-1930 ж. Ленинград 
университетінде профессор болды, лекция 
окыды. «Гоголь жене Достоевский» (1921), «Ар- 
хаистер жене Пушкин» (1926), «Пушкин жене Тют
чев» (1926), «Өлең СӨЗДІҢ мәселелері» (1924) т. б. 
еңбектері жарык көрді. Керкем эдебиетте ол та- 
рихи такырыптарға калам тартты, бул саладағы 
туңғыш еңбегі -  «Кюхля» (1925), будан кейін 
«Уәзір Мухтардың өлімі» (1927-28), «Пушкин» 
(1935-1943) романдарын, «Балауыз маңғаздык» 
(1931), «Жасөспірім Витушишников» (1933) 
повестерін М. Горький жоғары бағалады. Т. 1937 
ж. наурыз айында «Пушкин» романына автограф 
жазып, Ә-ке сыйлаған. Онда: «Қазактың Пушкин!
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-  Абай туралы романның авторы, аса қадірменді 
Мухтар Әуезовке» деген жолдар бар. Ә. «Абай» 
романының жазылуы жайынан» деген мақаласын- 
да; «Бул ретте мен Ю. Тыняновтың «Уәзір Мұхтар- 
дың өлімі» деген романы жөнінде сын пікірлерді, 
әсіресе ондағы Грибоедовтың өмірі мен қызметі 
халық тарихынан бөлініп алынғаны басты 
кемшілік боп табылғанын қатты ескердім. Абай- 
дың өмірі мен куресі арқылы сол дәуірдегі халық 
емірін айқын суреттеп көрсетуім керектігін терең 
ұқтым” деген.

Т. Әкім.
«ТЫҢ ОЙЛАРЫ», жазушының мақаласы. 1961 ж. 
3 наурызда «Қазақ әдебиеті» газетінде жарық 
көрді. Ә. езінің мақаласында «Тың жайын ауызға 
алсак,, тың ойлар көңілге оралады» дейді. Ол тың 
өлкесін Үлы Отан байлығын молайтатын, жаңа- 
дан табылып ашылған кең қазынадай, кең мол- 
шылық пен басталмаған байлық деп санайды. 
Сол кездегі Алматы, Жамбыл облыстарының, 
куріш өсіретін Сыр бойының мол аймағына айнал- 
ғанын айтады. Оңтустік Қазақстанда, Мырза- 
шөлде анық ғылымдық мәдениетті өнерге сүйеніп, 
мол мақта өндіріп жатқан Қазақстан совхозда- 
рын, колхоздарын тың ырысы деп біледі. Сол 
уақыттағы тың өлкесін әр туқымды асыл дән, 
елсіз, нәрсіз болған даланың енді ғана иіген 
жемісінен алтын дән ағып тұрғандай деп сурет- 
тейді. Тың өлкесіне Отанның шартарапынан еңбек 
суйгіш, өнерлі, қолдарында өнімді машиналары 
бар, әр сала шаруада, әр түрлі мамандықтағы ұл- 
қыздарымыздың келгенін айтады. Жан-жақтан 
келген жастардың бул еңбегі тарих міндеті деп 
түсінгеніне қуанады. Ә-тің ойынша, олар тек 
өздері еңбек етіп жүрген саласын ғана білмей, 
букіл Қазақстанның бар болмыс шындығын, 
мүмкіншілігін, алдағы жарқын даму, есу жолда- 
рын да танып, білу қажет деп санайды. Сол сияқ- 
ты Қазақстан тарихының да арғы-бергі жайла- 
рын, шындарын, езгешеліктерін білу керек дейді. 
Себебі социалистік шаруасын удетуші, байыту- 
шы жұртшылық атаулының бәрі тарихты жасау- 
шылар деп тусінеді. «Тарихты жасаушы тарихтың 
улы-қызы бурынғы-соңғы тарихтың әр сыртын, 
бар сырын біле есудің езі де советтік социалиста 
тәрбиенің ұлы мазмұн, мағнасы» деп, заманның 
тыныс-тіршілігіне үстемдік еткен коммунистік иде
ология ықпалымен кеткен.

А. Болсынбаева.
ТЫЧИНА Павло (Павел) Григорьевич (1891-1967), 
украин ақыны, мемлекет жене қоғам қайраткері, 
Украина ҒА-ның академигі (1929), Болгар ҒА-ның 
корреспондент мүшесі (1947), Соц. Еңбек Epi
(1967), КСРО жене Украина Мемлекеттік сыйлықта- 
рының лауреаты (1941 жене 1962), Ә. «СССРхалык- 
тары әдебиеттерінің өркендеуі» атты мақаласын- 
да Т-ның «Кун кларнеттері» (1918), «Партия бастап 
келеді» (1934), «Бір семья сезімдері» (1938) деген 
жыр жинақтары мен «Досты жерлегенде» поэма- 
сында (1943) ақынның унемі іздену, өсу, өрлеу жо- 
лында болғанын, халықтар достығын жырлаудан 
танбағанын аңғартады.
«ТІЛ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ МӘСЕЛЕСІ», жазушының 
мақаласы. Алғаш рет 1951 ж. «Әдебиет және искус
ство» журналының 4-нөміріңде пікір алысу ретіңде 
жарияланды; ықшамдалған нусқасы сол жылы

«Коммунист» журналының 3-санында «Қазақ әде- 
биет тілінің кейбір мәселелері жайында» деген 
атпен жарық көрді. Кейін Ә-тің 12 томдық шьғар- 
малар жинағына (1969, 12-кітап, 59-84-беттер) же
не 20 томдык, шығармалар жинағының 19-кітабына 
(1985, 247-272-беттер) енгізілді. Макала казак 
әдеби тілін өркендету жолдарын баяндауға арнал- 
ған. Қазакәдеби тілін жасауда Абай еңбегінің ора- 
сан зор екеніне токталған. Біріншіден, Абай казак- 
тың халыктык, салттык және ауыз әдебиетіне керік 
берген сөз корын молынан пайдаланып, халык- 
тың әдеби тілін калай жасаудың улгісін көрсетті. 
Екіншіден, Абай өзіне дейін шубарланған, кепшілік- 
ке түсініксіз кітаби тілді мансұктап, өзінің керкем 
шығармаларын өз халкының тілімен жазды, Бұл -  
улы акынның өзгешелік, ірілік, классиктік сипаты 
еді. Ссылай дей отырып, Ә. «Қазак әдеби тілін 
Абайдан басталады» дегенге дау айтады, келіс- 
пейді. Оның ойынша, әдеби тіл -  калыптаскан ха- 
лык тілі, сондыктан ол бір дәуірдің бір ғана жазу- 
шысымен бірге тумайды. Демек Абай алдындағы 
казак халкының кеп ғасыр бойы келе жаткан елең- 
жырларындағы, эпостарындағы тілдерді кайда 
коймакпыз? Ғалым сондай-ак әдеби тіл Қазак- 
станның белгілі бір аймағында (солтүстік-шығыс) 
пайда болды дегенге де карсы шығып, дәлелді 
уәждер келтіреді де, Абайды әдеби тілді бастау- 
шы, оны дамытып, байытушы, оны биік белге 
кетеруші классик деп бағалаған. Автор казак әде- 
би тілінің Абайдан кейінгі даму кезендерін, жодца- 
рын сез еткенде, оның шынайы калыптасып, ха- 
лыктың нағыз әдеби тіліне айналған кезі -  кеңес 
дәуірі деп тұжырымдайды. Жазушы одан әрі тілді 
байытып, әдеби тілді толыктыратын сөздіктер жа- 
сау мәселесіне ойысады да, бул саланың жаңа- 
дан колға алына бастағанын ескертеді. Ә. кеңес 
дәуірінде «екінші ана тілімізге» айналған орыс 
тілі туралы кеңірек токталып, оның мән-маңы- 
зын, казак тілінің сөздік корын байытудағы рөлін 
атап керсетпек. «Жаңалык үлгіні алғанда, казак 
тілінің бар заңына, күйлілік, керкемдік орамына, 
кеспесіне кайнасып косылғандай, жымы білін- 
бестей етіп араластыру шарт. Болмаса, орысша 
ойлаған ой, табылған теңеу олак аударма тәрізді 
ойкы-шойкы келеді, таразы теріске ауады. Бун- 
дай ізденуден жеміс тумай, дәрменсіздік кана 
туады» деп, кірме сөздерді пайдалану мен кол- 
данудың рет-тәртібін, жол-жуйесін айкындап 
береді, орынды мысалдар келтіреді. Ә. будан 
кейін жазушылардың казак әдеби тілін жасау- 
дағы ізденіс жаңалыктарын -  сөйлем кұрау, син
таксис жөнінде сез еткен. Шынында әдебиетте 
курмалас сөйлемді келісті де орынды колдану -  
енімді ізденудің бір турі. Алайда тіл мамандары- 
ның кебі сөйлем курудағы ізденістерді, жаңалык- 
тарды, табыстар мен олкылыктарды зерттеу ны- 
санына айналдыра алмай келе жатканына екініш 
бірдірген. Оның устіне орыс тілі мен шетел тілде- 
рінен алынған атау-атаулардың орфографиясы 
бізде әлі дурыс жолға койылмаған, орыс сездері 
мен шетел атаулары орысша калай жазылса, ка- 
закша да солай жазылып жүргенін, бул «кағида- 
ның улт тілдерінің заңдарын күйретіп, орфогра- 
фиясында анархия тудыратын аса зияңды көрініс 
екенін ашына жазған улы каламгер. Тілді «таптык 
кубылыс» деп таныған Маррдың «жаңа ілімін» де 
сынға алған, бул жуйенің тілтануға ғана емес, әде- 
биеттану ғылымына да зор запал келтіргенін ес- 
керткен. Үлы суреткер тілтанушы ғалымдар мен



ақын-жазушылардың сөз қолданыстағы 
жетістіктерін, кемістіктерін де назардан тыс қал- 
дырмаған. Мысалы, Әуезовтің тілінде құрмалас 
сөйлем жасаудағы жаңалықтармен қатар, кейде 
сөйлемдері жас оқырманға ауыр келетіні бар. 
Муқановтың тілінде қурмалас сөйлем көбінше тү- 
сінікті, қонымды болумен бірге, көркем проза 
тілінде салақтық көп. Мүсіреповтің тілінде мөлдір 
түсініктілік, көркемдік, қонымды шеберлік мол, 
бірақ көп сөйлемдері көркем аударма есепті бо- 
лып, жасандылық қалпына тарта береді. Мұс- 
тафиннің тілінде айызыңды қандырып, сүйсін- 
діріп отыратын шеберліктер, тапқырлықтар, әдемі 
диалогтар қалыптасқан, алайда адамдар узақ 
сөйлей бастаса, тапқырлық азайып, ой кенеуі жү- 
деп, белбеуі босап кетеді. Тоқмағамбетов нелер 
асыл, қызғылықты сөздерді ой жағынан саяз, 
мардымсыз қолданады. Жароковтың тілінде та- 
сқын, қарқын, әсем айшық, өршіл көріктілік көп 
болғанмен, тілдік теңеу мен образдар жасауда 
алогизм жиі ұшырайды. Тағы бір кемшілік -  көп 
жазушыларымыздың сөздігі шағын, тілі кедей. 
Тәжібаевтың өлеңінде үлкен сезімді сыршылдық 
бар, бірақ сөздік қоры бай емес. Иә, қазақ көркем 
сөзініңтеңдессіз шебері, ғулама ғалым Ә-тің аузы- 
нан мұндай сын-пікірлерді есіту кімге болса да 
зор мәртебе әрі үлкен сабақ, үйрену, толысу 
мектебі болмақ. Сөйтіп зерттеуші жалпы әдеби 
тілдің теориялық және практикалық қыр-сырын 
жан-жақты, ғылыми турде талдап берді,

Ә. Қайдар, Н. Акбай, 
ТІЛЕНДИЕВ Нұрғиса Атабайулы (1925-1998), ком
позитор, дирижер, куйші, асқан домбырашы. Қа- 
зақстан Республикасының Халық қаһарманы 
(1998). Қазақстанның (1974) және КСРО (1984) ха- 
лық артисі. ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1983). Алматы консерваториясының құр- 
метті профессоры (1995), Алматы қаласының құр- 
метті азаматы (1994). Шығармаларына еркін төгіл- 
ген әсем әуен, сымбатты ырғақ, нәзік сезім мен 
лиризм, азаматтық пафос пен динамикалық серпін 
тән. Ә-тің либреттосы бойынша А. Жұбанов пен 
Л. Хамиди жазған «Абай» операсына дирижерлік 
жасаған (1953, 1957).
ТІЛЕПОВ Жұмат (1944 ж. т ), әдебиет зерттеуші. 
Филология ғылымының докторы (1997). 100-ге 
жуық ғылыми еңбектің, ондаған публицистика- 
лык мақаланың, «Таң шапағы», «Ерекше күн» атты 
поэзиялық және прозалық кітаптардың авторы. 
1997 ж. Ә-тің 100 жылдық мерейтойы кезінде Се
мей, Алматы қалаларында өткізілген ғылыми кон- 
ференцияларда баяндама жасаған, Үлы жазушы- 
ның жыраулар мен ақындар шығармашылығы ту- 
ралы ой-пікірлерін «Қазақ поэзиясының тарихи- 
лығы» (1994), «Елім деп еңіреген ерлер жыры»
(1995) деген монографияларында, «Үлы суреткер 
ұлағаты» (1997) атты ужымдық жинақта жан-жақ- 
ты пайымдады.
ТІЛЕУБЕРДИЕВ Ыдырыс (1920 ж. т.), мемлекет 
және қоғам қайраткері. Ә-пен бірнеше рет кездес- 
кен, Д О С , пікірлес болған. «Оңтустік сапарынан» 
деген очеркінде Ә-тің: «Қала халпын, кешелер ара- 
лығыңца екінші секретарь Тілеубердиев Ыдырыс- 
пен журген едік» деген сөздерінен олардың та- 
ныс-біліс екендігі аңғарылады. «Оңтүстік жайы- 
нан роман жазар болсам, ең қымбат жас геройла- 
рым бірін-бірі ең алғаш сүйгенде, осы Кентауда 
суйсін дер едім» деген сөзді жазушы Т-тің қала 
жайын жеткізе баяңдағанынан кейін айтқан. Өзінің
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жаңа романын Кентау қаласына келіп жазуды ниет 
еткен Ә-тің: «Ыдырыс, мен келесі жылы жазда ке- 
лемін, маған қонақ уйінде емес, қала, өңдіріс орын- 
дары көрініп туратын кеп қабатты уйлердің біреуі- 
нен ыңғайлы бөлме дайындатарсың» деп тапсы- 
руы да -  булардың арасындағы достық байланыс 
белгісіндей.

Р. Бердібай.
ТІЛЕУОВ Сыпабек (1926-1990), жазушының за- 
мандасы. Жоғары білімді, узақ жылдар шаруашы- 
лық, кеңес, партия орындарыңда басшылық кыз- 
мет істеген. Ә-тің «Оңтустік Қазақстан» очеркі мен 
көркем туындыларының кейіпкері. 1959 ж. қыр- 
куйек айында жазушы облысқа келген сапарында 
Георгиев ауданының «Большевик» колхозына ке- 
ліп, сол кездегі колхоздың төрағасы Сыпабектің 
уйінде болып, оның анасы -  Көркем кейуанамен 
сухбаттасып, болашақ романға қажетті материал- 
дар алған. Т-тің отбасымен фотосуретке тускен, 
көп уақыт хат жазысып турған.

К. Сыздыков.
«ТІЛ ЖӘНЕ ЖАЗБА», жазушының мақаласы. 
«Қазақ ССР тарихының» (А., 1957) 1-томының «Ка
зак халкының XV-XVIII ғасырлардағы мәдениеті» 
(VIII тарау) тарауына жазған макаласы (230-232- 
беттер). Макала авторы казак тілінің туп төркіні 
жайында: «Қазак тілі Қазакстан жерін ерте за- 
маннан жайлаған және өздерінің тегі жағынан 
біріне бірі жакын туратын каңлы, уйсін, кыпшак, 
найман, арғын және баска тайпалардың тілдері 
негізінде калыптаскан» деген. Макалада кыска, 
накты түрде казак тілінің даму, калыптасу жолы 
көрсетілген. Ислам дінімен бірге келген араб 
әліппесінің фонетикалык жағынан казак тілінің 
кажеттілігін толык канағаттандыра алмағаңдығы 
және балалардың уйренуіне киындығы бар екенін 
көрсеткен. Макала мәтінінің арасында араб 
әліппесі кестемен берілген. Балаларды окыту 
діни-догмалык сипатта болып, тек өте аукатты 
отбасылардың балалары ғана Бухар, Самаркан 
т. б. Орта Азия калаларына барып оки алған дейді. 
15-17 ғасырларда казак тілінде негізінде діни, 
тарихи-аңыз мазмунындағы кітаптар таралғанын 
айткан. Наурызға катысты кітаптар, орта ғасыр- 
лардағы тарихи кітаптар, шежірелер жайында 
кызыкты деректер бар.

Р. Ыкыласов.
«ТІЛШІ», газет. Жетісу облыстык төңкеріс коми
тет! мен облыстык ортакшыл партия комитетінің 
органы ретінде аптасына бір рет Алматыда шы- 
ғып турған. 1-саны 1922 ж. 18 тамызда жарык көр- 
ді, алғашкы редакторы -  С. Оспанов, соңғы ре
дакторы О. Беков бодцы. Газет Жетісу облысын- 
да кеңес өкіметі жүзеге асырған шаруашылык, 
мәдени, оку-ағарту шаралары мен Компартия 
саясатын кеңінен насихаттады; дінге, әдет-ғу- 
рыпка карсы күрес жургізді. Әдебиетке де улкен 
орын берілді. Газеттің 1927 жылғы 20 шілдедегі 
санында: «Алматыға Мухтар Әуезулы келді» де
ген хабар басылып, жазушының жолсапар мак- 
сатымен окырманды таныстырды, ал 1929 жылғы 
22 сәуірдегі санында жазушының «Хан Кене» пье- 
сасының Алматыда койылғаны туралы жазды. 
Басылым 1924 ж. 24 маусымда жабылды, бар- 
лығы 443 нөмірі жарык көрді.

Б. Байғалиөв.
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«УАҚ ҚАРЫЗ СЕРІКТІГІ», үйым. Халықты тари- 
хи-әлеуметтік өзгерістердің зиянды әсерлерінен 
қорғап, жаңа жағдайға бейімдеу ушін құрылған. 
Семей қаласында 1918 ж. уйымдасты. Серіктіктің 
мақсаты мен жұмысы 1918 ж. «Абай» журналының 
10-санында баяндалған. Мақалада Ресейде кеп 
жылдар бойы сыннан еткен ел басқару жуйесі тал- 
данып, соның жақсы жақтарын қазақ жерінде кол- 
дану жолдары жазылған. Ә. оның жумыстарын 
уйымдастырумен катар, ел арасына барып іске 
асырушылардың бірі болтан. Қулатай Акбердиннің 
естелігінде 920 жылғы демалысында Мұхтар жай- 
лауда отырған ауылға келіп, Дос болысында тұң- 
ғыш рет тутынушылар кооперативін ұйымдастыр- 
ды. Муның кедейлерге көп пайдасы тиді деген 
(«Біздің Мухтар», А., 1976, 360-бет). МінәшӘрхам- 
кызы әкесіне Мұхаңның ауылда калган кедей ағай- 
ындардың басын косып артель куруды, ол ушін 
мал, сока, сайман, шөп машинасын ортаға салу- 
ды, Байкошкар, Баканас езені бойынан кунарлы 
жер алып, кала, мектеп, аурухана салып, су диір- 
мен орнатуға кажетті каржы, маман адамдарды 
екімет тарапынан әперуге кемектесуді, әйтпесе 
байдың малын бакканнан баска мамандығы жок, 
колында малы жок казак аштан кырылады деп 
ұсыныс айтканын жазған («Әуезов уйі», ҒМО, кол- 
жазба коры, 671-папка, 144-145-беттер). Осы ес- 
теліктерден Ә-тің іс жузінде аткарған жумыстары- 
мен катар, кейін, 1932 ж. кырғынға ұшыраткан жағ- 
дайдың себептерін алдын ала көрсеткен.

Р, Әбдігулов.
УАХАТОВ Бекмұрат (1932-1984), әдебиет зерт- 
теуші, фольклоршы. Филология гылымының док- 
торы (1975). Ә-тің өмірі мен шьғармашылык кыз- 
меті туралы «Абай жолы» романының көркемдік 
ерекшелігі жайында» («ҚазССР ҒА Хабарлары. 
Филология жене енертану сериясы», 1960, №1/14). 
«Мәдениетіміздің маржаны» (3. Әйтімовпен бірге; 
«Тың өлкесі», 1963, 7 желтоксан), «Өшпес енеге» 
(“Қазак университет!», 1967,4 шілде), «Қазакфоль- 
клорының камкоры» («Социалистік Қазакстан», 
1977, 25 караша) т. б. макалалар жазды. «Эскиз- 
ден эпопеяга», «Таланттар, туындылар» (1969)зерт- 
теу еңбектерінде Ә. айткан ой-пікірлерге жиі-жиі 
жүгініс жасап, үлы жазушының ірі шыгармалары- 
на байланысты көкейтесті мәселелер козгаган. 
УӘЛИУЛЫ (У ә л и е в) Нүргелді (1945 ж. т.), тіл 
білімі маманы. Филология гылымының докторы
(1999). Ғылыми еңбектеріңде Ә-тің шыгармаларын- 
дагы сездің этнографиялык, фразеологиялык 
кызметтерін таныту мәселесін камтыган: Әуезов 
халкымыздың байыргы салт, дәстүріне катысты 
сөз байлыгын көркем тіл кестесіне түсірудің ай-

рыкша үлгісін көрсетті деп, жазушының кейбір сез 
тіркестерін колдану ерекшеліктері жөнінде тол- 
гамды ойлар айткан («Сөз мәдениеті», 1984, 54- 
бет). Сондай-ак Ә-тің каламы әдеби тілге жалпы- 
халыктык тілдің диалект нысанына тән элементте- 
рін карама-карсы коя отырып, көркемдік тәсілдің 
жаңа бір үлгісін жасады деп, үлы жазушының ту- 
ындыларындагы ерекшеліктерді тануда тың ой
лар коскан («Фразеология жене тілдік норма», 
1998, 123-бет).

Р, Әлмұханова.

УӘЛИ (1738/41-1821), хан (1781-1821). Абылайдың 
жүргізген саясатын колдап, Ресеймен де, Қытай- 
мен де карым-катынасты үзбеді. Бірак бодан- 
дыкка мойынсынбай, дербес хандык саясат 
жүргізді. Бүган риза болмаган әрі казак даласы 
аркылы Үндістанга шығуга үмтылган патша үкіметі 
1815 ж. Барактың түкымы Бекей сүлтанды Орта 
жүздің екінші ханы етіп бекітті. Бүдан кейін билік 
бүтіндей Ресейдің колына көшіп, Орта жүзде хан 
сайлау ісі мүлде токтатылды. Қазак хандыгының 
күлап, Ресейдің отарына айналган казак елінің 
бодандыкка тусуінің себептері мен оның зардап- 
тары туралы мәселе Ә-тің басты гылыми-шыгар- 
машылык такырыбы болды. Уәли ханның так 
мүрагерлігінен шеттетілуінің отаршылдык-бодан- 
дык саясат түргысынан алгандагы патшаның үстем 
пигылын, 1822 жылгы «Сібір казактарын баскару 
туралы» бірінші низамның казак үлтын басыбай- 
лы етуге арналган заң жобаларын Ә. өзінің негізгі 
шыгармалары мен зерттеу еңбектерінің барлыгын- 
да барынша кең әрі терең талдады. «Әдебиет та- 
рихы» (1927), «Абайдың емірі мен акындыгы» 
(1939), «Абай (Ибраһим) Қүнанбаев» (1959), «Абай- 
тану дәрістері» (1994) атты дербес монография- 
ларында бүл мәселеге ерекше токталды. У. хан- 
мен казак хандыгы аякталды, патшанын жарлы- 
гымен койылган Бекей бастаткан тәуелді хандар 
мен ага сүлтандар занды мемлекеттің -  хандык- 
тың иесі емес деп есептейді, Жазушы бүл идея- 
сын «Еңлік Кебек» (1922), «Қилы заман» (1978), 
«Хан Кене» (1928), «Абай жолы» (1940-1954) атты 
керкем шыгармаларында жазды.

Т. Жүртбай.
УӘЛИХАНОВ Шокан ( М ү х а м м е д х а н а ф и я )  
Шыңгысүлы (1835-1865), галым, шыгыстанушы, 
публицист, котам кайраткері. У. пен Ә. эр кезең- 
де өмір сүрсе де, 
олардың арасын- 
да терең рухани 
байланыс болтан.
БІрінші, кыргыз- 
дың «Манас» жы- 
рын ел аузынан 
жинап, ондагы 
аңыз желілерін 
з е р т т е г е н д е ,
Мүхаң У-тың 
з е р т т е у л е р і н е  
сүйенген, өмірі- 
нің акырына дейін 
«сахара Одиссея- 
сы» атанган шы- 
гарманы насихат- 
таушы болды.
Екінші, 1856 ж. У. 
пен Ф. Достоев- 
скийдің шынайы 
достыгын сипат-

■Ш. Уәлиханов» 
Суретші А Мартова
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таған «Ф. М. Достоевский 
мен Шоқан Уәлиханов» атты 
мақаласын жазды. Мақалада 
Достоевский У-тың болашақ- 
та өз халқының жарық жұл- 
дызы болатынын жақсы түсін- 
генін айтады. Үлы орыс жа- 
зушысының Шоқанға жазған 
хаттарынан үзіңділер келтіріп, 
оның жас Шоқанға деген сү- 
йіспеншілік сезімін көрсет- 
кен. Осы мақаладан Шоқан- 
ның сол кездегі Ресейдің ал- 
дыңғы қатарлы ақындары, 

ойшыл демократтары А. Майков, Я. Полонский,
В. Крестовский, Н. Добролюбов, Н. Чернышев- 
скийлермен таныс болғанын көреміз. Шоканның 
терең ақыл-ойы, адамгершілік, отаншылдық қа- 
сиеттері Достоевский түлғасымен катар көрсетіл- 
ген. Үшінші, С. Ермолинский жазған фильмнің сце- 
нарийін талқылаған кезде Шоқанның тарихи рөлін 
дұрыс көрсету туралы Мухаң қүнды пікірлер айт- 
ты. Бұл туста Ә. Шоқанды тек Казахстан шеңберін- 
де ғана қалдырмай, жалпы Ресейлік деңгейде 
көрсету керектігі жөнінде ұсыныс бідцірді. Н. Сац, 
Чернышевский сияқты орыс зерттеушілеріне У. ту
ралы көгттеген мағлұматтар мен пайдалы кеңестер 
берген. «Ыбырай Алтынсарин -  казак мәдениөтінің 
эор кайраткері» деген мақаласыңца: «Шоқан бол- 
са, айкынырақ түрде анықталып келе жатқан та
лым еді. Ол саяхатшы, этнограф, мәдениетті та- 
рихшы болып қалыптанып өсті. Ол өз заманында- 
ғы алдыңғы қатарлы Россия интеллигенциясының 
өкілі болды. Туысы казак болғанмен, өзі сол дәуір- 
дегі букіл Россияның озык ойлы, кең салалы жолы 
бар кайраткерлерінің бірі болған дәрежеге жетті. 
Соған орай Шоканның еңбегі де казак тілінде ғана 
өткен жок. Өз заманындағы өз халкының буында- 
рына Шокан танылмай, білінбей де кетті. Өйткені 
оның еңбектері орыс тілінде жазылды, мұнысы 
занщы да еді. Өз уакытында кейінгі казакжастары- 
на орыс мәдениетін үлгі, үгіт етіп тартумен катар, 
өз еңбектерін орыс тілінде жазып, жариялауы да 
ол ушін ең кажет, ең дурыс жол еді» деп, Шокан- 
ды, Ыбырай мен Абайды казак халкының тарихын- 
дағы үш мунараға теңеген. 1959 ж . 15-19-маусым- 
да Алматы каласында өткен казак әдебиетінің 
негізгі проблемаларына арналған ғылыми-теория- 
лык конференцияда сөйлеген корытыңды сөзінде: 
«Шокан 1860 жылдардағы орыс әдебиетінің ал- 
дыңғы озғын, халыктык-демократиялык ой-өрісіне 
жеткен еді» деп, жоғары баға берген, Ә. «Қазак 
ертегілері» (1957) жинағына жазған алғы сөзінде 
Шоканды ертегі жанрын зерттеуші және Г. Пота
нин т. б. зерттеушілерге кеңес беруші ретінде көр- 
сеткен. Шокан алдыңғы катарлы демократиялык 
озык мәдениетті меңгермесе, Шокан болмас еді 
деп, туғыры биік тужырым жасады.

М. Қайырғалиөв.

УӘСИЛА Мағауиякызы (1890-1954), Абайдың не- 
мересі. Кішкентайынаналғыр, Абай атасының өлең- 
дерін бір естігеннен жатка айткан. Немересінің осы 
касиетін, ерекшелігін байкаған акын оған колжаз- 
баларының бірін сыйлаған. Атасы берген колжаз- 
баны У. Ә-ке табыс еткен. У. он саусағынан өнер 
тамған ісмер болтан, өлең шығарған. Үлы жазушы 
У-ны Семейден аддырып, Алматыдагы Қазак опе
ра және балет театрына тігінші етіп орналастырған, 
Ол «Абай» операсының койылымдары үшін улттык
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киім үлгілерін тіккен, сөйтіп өзінің ісмер тігінші 
екенін таныта білген. 50-жылдары Мұхаңа арнап 
шапан тіккен екен, сол шапан Ә-тің 100 жылдык 
мерейтойына орай ашылған жаңа экспозициялык 
көрме залына экспонат ретіңде койылды. 
УБРЯТОВА Елизавета Ивановна (1907-1990), якут 
тіл білімі маманы, түрколог. Филология ғылымы- 
ның докторы (1953), профессор (1956), Якутия- 
ның еңбек сіңірген тылым кайраткері (1956). Шы- 
ғармалары саха, түркі тілдерін зерттеуге арнал- 
тан. «Якут тілін зерттеу тарихының очеркі» (1945), 
■<Якут тілінің синтаксист зерттеу» (1-бөлім, 1950; 
2-бөлім, 1975) т. б. тылыми еңбектері шыкты. Ә-ті 
сырттай білгені болмаса, тікелей таныс болма- 
тан. Бірак улы жазушының шығармалары аркылы 
рухани байланыс жасап тұрған. 1946 ж. 20 мау- 
сымда Ленинградтан жазған хатыңда казак жазу- 
шысының академик болып сайлануын куттыктай 
отырып: «Бүгін күні бойы Сіздің «Абайыңыз» ма- 
ған жумыс істетпеді. Бұл шынында ғажап дуние. 
Тупнускасында окуға әрекеттеніп көрем» десе, 
екінші хатында Ә-тің жіберген кітабын алғанын 
айткан. Ал үшінші хатында Сталиндік сыйлык алу- 
ына байланысты журек жарды сөздерін айтып, со
вет жеріңдегі ең ірі жазушы екеніне, оны таты бір 
«казакшылыктың» бүлдіріп кетпеуіне тілектестік 
білдірген («М. О. Әуезовтің өмірі мен шытарма- 
шылык шежіресі», А., 1997, 316, 363, 379-беттер).

Ш. Елеукенов.
УИТМЕН Уолт (1819-1892), американ акыны. Жыр- 
ларында азаттык жайлы ойларын, адам мен таби- 
таттың улылығын, еңбек адамдарын, карапайым 
американ азаматының тұрмыс-тіршілігі мен сезім- 
тынысын бейнеледі. Ә. «Жыл келгендей жаңалык 
сеземіз» атты макаласында шығармадаты көпсөз- 
ділікті сынай келіп, «көпсөзділік пен ойы ұштас- 
кан» жазушы У-нен улгі алуды, өйткені «ой болма
са, шытарма терең касиетті» болмай шьғатынын, 
ал «поэзияның аз сөзді болуы жаксы нәрсе» екенін 
ескерткен.
УКРАИН ӘДЕБИЕТІ. Украин ауыз әдебиеті тур- 
мыс-салт жырлары мен эпостык әфсәнәлардың -  
былиналардың негізінде дамыды. 10 ғасырдағы 
Киев русі тұсыңца жазба ескерткіштер, жылнама- 
лар дүниеге келді. Славян халыктарының алғашкы 
баспагері И. Федоров «Апостол» атты туңғыш 
кітапты сол кездегі украиндардың астанасы Львов- 
та 1574 ж. басып шығарды. Г. Смотрицкий (16 ға- 
сыр), Г. Сковорода (1722-97), И. Котляревский 
(1769-1838) украин әдеби тілінің негізін калады. 
Ол туралы Ә.: «Украинаның улы философ-ағарту- 
шысы Григорий Сковорода (XVIII ғасырда тірлік 
еткен кайраткер) украин әдебиеті мен орыс әде- 
биетіне де эсер етеді. Ол Л. Толстой, Лесков шы- 
ғармаларына да әсерін тигізген» деп жоғары баға- 
лады (20томдыкшығармаларжинағы, 19-том, 436- 
бет). Украин халкының улы акыны Т. Г. Шевченко 
(1814-61) езінің шығармашылығы аркылы тутан 
елінің рухани әлемін, ұлттык сана-сезімін, еркіндік- 
ке ұмтылған улттык козғалыс деңгейін жаңа саты- 
ға кетерді. Оның «Кобзарь» (1840), «Гайдамактар» 
(1841) атты шығармалары украин әдебиетінің клас- 
сикалык улгісі болып табылады. Туған халкының 
азаттығы ушін күрескен Шевченко казак даласы- 
на жер аударылды. Арал теңізі мен Маңғыстау тү- 
бегінде еткізген 10 жылдың ішінде жергілікті ха-
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лықтың мұң-мұк,тажын терең түсініп, тағдыр талаи- 
ын жыр етті, көптеген суреттер салды. Ә. 1954 ж. 
Украинаның Ресейге қосылуына байланысты 
рәсімде сөйлеген сөзіңце: «Өткен шақтың көңілсіз 
бір дәуірін еске алсақ, тарихтық трагедия басын- 
да турған, қапалық шеккен бір халық бар еді. Осы 
халықтың сол муңды куйі Украина халқының улы 
азаматы Тарас Григорьевич Шевченконың азалы 
шағымен аралас еді. Ол ұлы жан кула тузде, жат 
өлкеде көп жылдар азап шекті. Ер қайратты зор 
журегі мойымаса да, азап жазаға буйырылған 
Прометейдің касіретін тартты. Со қу медиен кунар- 
сыз өлке -  Қосаралда ол замаңда қуаныш былай 
турсын, нашар ғана күн көрістің өзі де мұң еді. Өзі 
де бұл өлкенің бөтені, өгей улы болтан ол куннің 
қазағы да сорлы өмір кешкен. Ол әрі табиғаттың, 
әрі шел ғасырлар тарихының өгей улы еді. Сол 
жапа шеккен халықтың ықтиярсыз келгіні болған 
акын Тарас сезімтал журегімен қайғылы халық- 
тың қасіретін ұқты. Ен даланың мұңына оның сан 
алуан капа-қасіретін коса тусінді» деп атап өтті 
(сонда, 291-бет). Ә. «СССР калыктары әдебиет- 
терінің өркөндеуһ' атты мақаласыңда украин, казак 
әдеби байланысына ерекше көңіл бөліп, саралай 
талдады. Сондай-ак КСРО Жазушылар одағының 
1954 ж. өткенекінші курылтайындағы «СССР халык- 
тар әдебиетіңдегі көркем аударма» деген такырып- 
та сөйлеген сөзінде де («Дружба народов», 1955, 
№ 2) украин жазушылары шығармаларының казак 
тіліне аударылуы тәжірибесіне токталды: «Көркем, 
әсем жырлар тудырған кадірлі калам кайраткер- 
лерінің -  Павло Тычина, Микола Бажан, Корней
чук, Гончар, Натан Рыбак, Забила сиякты украин 
жене казак халыктарына бірдей мәлім акын-жа- 
зушыларды еске аламыз. Булар казак тіліне ауда- 
рылып басылып шыккан шығармалары аркылы 
казак окушыларына өздерінің ой-журегін ашып 
сырласа жапгасады. Олар казір казак халкына өзі- 
НІҢ  туған халкының толкынды тарихы мен бугінгі 
шат шагын баян етеді» деді. Ә. украин әдебиетіне 
кандай достық ыкыласпен көңіл белее, украин 
каламгерлері де сондай ізгі ілтипат танытты. Жазу- 
ШЫНЫҢ өмірі мен шығармашылығы туралы 30-дан 
астам макала жарияланды. Сондай-ак казак-ук- 
раин әдебиетінің байланысы, соның ішінде Ә-тің 
алатын орны туралы гылыми диссертациялар кор- 
галды. Украинаның аса көрнекті жазушыларының 
бірі И. Ле «Абай» романының І-2-кітабын украин 
тіліне аударды. Бір кызыкты жай: Ә-тің тарихи 
шығармасын аудару барысыңдағы жинактаған тә- 
жірибесіне суйене отырып, Ле өзінің көп жыдцар 
бойы ойланып журген «Хмельницкий» трилогия- 
сын жазды. Ал «Абай жолының» 2-3-кітабы 1955 
ж. Д. Г. Гринконың тәржімасымен басылып шык- 
ты. Сөйтіп «Қазак халкының энциклопедиясы» 
(Қ. Сәтбаев) аталған ұлы шығарма Украина хал
кына дер кезіңде жетті. Сондай-ак «Көксерек» әңгі- 
месі И. Чабаненконың аударуымен 1961 ж. «Мо
лодь» баспасынан жарык көрді. Ә. Лениндік сый- 
лыктың лауреаттары М. Ф. Рыльскиймен, О. Гон- 
чармен, академиктер Е. Кирилюкпен, Л. Новичен- 
комен достык карым-катынаста болды. Олар кейін 
Ә. туралы зерттеу макалалар мен естеліктер жаз
ды. Америка сапарына бірге барған Гончар кубы- 
лыстардың купия сырын, мән-мағынасын ашуға 
тырысып, бар мәселеге асыкпай-саспай, тыңғы-

лыкты ой көзімен болжап карау Мухаңның әдеті 
болатын деп, казак жазушысының азаматтык тул- 
ғасына жоғары баға берді («Әуезов әлемі», 1997, 
40-бет).

Р. Қайшыбаева, Т. Жүртбай. 
УПИТ Андрей Мартынович (1877-1970), Латвия ха- 
лык жазушысы (1943), публицист, әдебиет зерт- 
теуші, коғам кайраткері, Социалистік Еңбек Ері
(1967), Латвия ҒА-ның академигі (1946), КСРО
(1946) және Латвия (1959) Мемлекеттік сыйлыкта- 
рының лауреаты. Романдарында әлеуметтік кай- 
шылыктарды суреттеді. Ә. «СССР халыктары әде- 
биеттерінің өркеңдеуі» атты еңбегінде У-ті латыш 
халкының жаңа әдебиетінің негізін салушы, ла
тыш әдебиеттану ғылымын дамытушы ғалым, 
көрнекті аудармашы ретінде бағалайды. 
УРМАНЧЕ Баки Ыдырысулы (1897-1990), кескін- 
демеші, график, мусінші. Татарстанның халык су- 
ретшісі (1960) және Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты (1957). Қыска мерзімде салынған «Мухтар 
Әуезов» портретінде (1941) жазушы колына уста- 
ған темекісімен терең былғары креслода отыр. 
Мейірімді, акыдцы көзкарасы, тунжыр бет бейнесі 
жазушының Абай туралы романының болашағы 
туралы ойға кеткенінен елес береді. Суретші Ә. от- 
басының жакын досы ретінде жазушының кызы 
Ләйләнің портретін, әйелі Валентина Николаевнаға 
арнап «Раушандар» натюрмортын салды. «Ләйлә 
Әуезова» портретіңце (1943) жазушының кызы сары 
көйлекпен, колындағы дала гулдері шоғымен бей- 
неленген. Суретші мунымен катар «Абай» романын 
графикалык иллюстрациялармен көркемдеді (1946).

А. Қуанышбаев,
УСАЧЕВ Петр Дмитриевич (1930-1976), мусінші. 
Қазакстан Ленин комсомолы сыйлығының лауре
аты. Алғашкы елеулі туындысы «Астык» деп ата- 
лады. Талант кыры өз замандастарының портрет- 
терін бейнелеу саласында ерекше ашылды. Оның 
мусіңдері 1958 ж. Мәскеуде өткен казак әдебиеті 
мен өнерінің онкундігінде жоғары баға алды. М. 
Әуезовтің муражай-уйіне арнап мусін-портретін 
жасады (1963), «Мухтардың жастык шағы» Қалың 
кара буйра шашты, жанары отты, салалы саусак- 
тарымен жағын суйеп отырған арманшыл жастың 
бейнесі өте сәтті сомдалған. Ак мәрмәрдан кашал- 
ған аталмыш мусін жазушының мұражай-уйіндегі 
көрме залына койылған.

А. Қуанышбаев.

ҮЗАҚ Саурыкулы (1876-1916), батыр. 1916 жылғы 
25 маусымдағы патша жарлығына карсы угіт жур- 
гізіп, атакты Қаркара көтерілісін ұйымдастыруға 
катысады. 11 шілде куні Жәмеңке екеуі Нарын- 
кол-Шарын жеріндегі ауылдардан мыңнан астам 
адамды баскарып. карулы көтеріліске шығады. 
Патша укіметінің жергілікті әкімдері мол әскер 
шакыртып, 20 шілдеде көтерілісті тас-талкан етіп 
жаншып, Ү-ты, оның көптеген серіктерін туткын- 
дайды да, Қаракол турмесінде атып өлтіреді. 
Ә-тің «Қилы заман» повесінде сендей соғылысып, 
теңіздей толкыған елге жол көрсетіп бағыт-бағ- 
дар берген «кішілеу дөңгелек денелі, бурыл са- 
капды ер Үзак кажымас мыкты кайрат иесі, ер жу- 
рек батыр» еді деп суреттеген (20 томдык шығар- 
малар жинағы, 2-том, 1979, 132-бет).

Н. Ақбай.
ҮЙҒЫР ӘДЕБИЕТІ. Орталық Азияны (Шығыс Тур- 
кістан мен Қазакстан) мекендейтін, туркі тілінің 
оңтустік шығыс тобына жататын уйғыр тілінде ка- 
лыптаскан әдебиет. Үйғыр ауыз әдебиетінің не-



гізгі жанрлары халықтық жырлар (мұқамдар), ға- 
шықтық дастандар, аңыздар, ертегілер, мақал-мә- 
телдер, күлдіргі әңгімелер, жұмбақ өлеңдер бо- 
лып табылады. Ә-тің «Абай» романы 1949 ж. ұйғыр 
тіліне аударылып, «Иеңи һаяат» журналында жария- 
ланды. 1954 ж. «Абай» романының 1-2-кітаптары
С. Аюповтың, Н, Мансуровтың, Ә. Мансуровтың, 
ал 1955 ж. «Абай жолы» роман-эпопеясы И. Әхмә- 
товтың, К. Хасамитдиновтың, А. Зунуновтың ауда- 
руымен уйғыр тілінде басылып шығып, Шыңжаң 
өлкесіне таратылды. Бул аудармалар Ташкент 
(1957), Алматы (1959, 1960) қалаларында қайта ба- 
сылды. Ә-тің мақалалары мен шағын әңгімелері 
жарияланды. Қазақ-уйғыр әдеби байланыстары- 
ның карқыңды дамуына Қазақстаңдағы уйғыр қа- 
ламгерлері зор рөл атк,арды. Қазақстан Жазушы- 
лар одағы төралқасының мушесі ретінде Ә. ұйғыр 
ақын-жазушыларының шығармаларын талқылауға 
және оны жариялау ісіне тікелей атсалысты. Одақ- 
тың жанынан ұйғыр әдебиеті бөлімі құрылды. 
50-жылдарыәдебиеткекелгенХ. Абдуллин, И. Бах
тияр, Ж. Босаков, И. Изимов, М. Зулфухаров, 
И. Бахниязов сияқты жас әдебиетшілердің қалам- 
дарының ұшталуына ықпал жасады. М. Хамраев, 
М. Әбдірахманов, П. Сәбитова, Қ. Тоқтамов сияк- 
ты әдебиет зерттеуші ғалымдар Ә-ті өздерініңұста- 
зы деп санады. Жазушының «Абай жолы» роман- 
эпопеясы (1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1960, 1962), 
«Қорғансыздың куні», «Сөніп жану», «Кім кінәлі?», 
«Көксерек» (аударған -  Ю. Ілияс), «Қыр суреттері», 
«Қыр әңгімелері» (аударған -  К. Асандинов), «Же- 
тім», «Барымта», «Кінәмшіл бойжеткен», «Қаралы 
сулу» (аударған -  Ш, Шаваев), «Үйлену», «Ескілік 
көлеңкесінде» (аударған -  Ғалымжан Баудинов), 
«Оқыған азамат» (аударған -  М. Розыбаев) әңгі- 
мелері, «Қилы заман» повесі (аударған -  Шаваев) 
уйғыр тілінде жарық көрді.

Т. Жүртбай.
УЙҒЫР МУЗЫКАЛЫҚ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫ,
1934 ж. Алматы қаласында қурылды. Театрдың 
ашылуы ұйғыр халқының мәдени-рухани еміріндегі 
зор оқиға болды. Драма театрының сахнасы -  уй- 
ғыр халқының муқамдары мен нақшалары әуені- 
мен суйемелденіп қойылған Ж. Асимов пен А. Са- 
дировтың «Анархан» драмаоымен ашылды. Әрі ак
тер, әрі композитор, әрі музыкант-әнші ретінде 
өнер көрсеткен Асимов, Қ. Разамов, А. Акбаров, 
А. Ахмадиев, М, Мухамедов, А. Шамиев сияқты 
өнер қайраткерлері театрдың дамуына ерекшеулес 
қосты. 1940 ж. қойылған И. Саттаровтың «Ғарип- 
Сәнәм» драмасы айтарлықтай табысқа жетті. Му- 
зыкалық керкемдеуге Ғ. Зайнутдиннов кеп еңбек 
сіңірді. Үйғырдың тұңғыш операсы «Назугумның» 
сахнаға қойылуы композитор Қ. Қожамияровтың 
ғана емес, исі ұйғыр өнерінің салтанатына айнал- 
ды. Р. Илахунова, Н. Мәметова, Г. Рәзиева, 
С. Төлегенов, М. Ахмадиев сияқты әншілер уйғыр 
музыка мәдениетін жаңа көркемдік сатыға көтерді. 
Театрда Ә-тің «Айман-Шолпан» музыкалық коме- 
диясы Ш. Шабаевтың режиссерлігімен сахнада 
қойылды.
ҮЙҚАС, өлең-жырлардағы тармақтардың соңын- 
дағы буынның келесі тармақтардағы буындармен 
уйлесуі. Бұлар елең сөздің ырғағын кушейтеді; 
сыртқы турі ғана емес, ішкі сырымен де тығыз бай- 
ланысып жатады, орынды қолданылған уйқас 
өлеңнің уңділігін, әуезділігін арттырады, елең жол- 
дарындағы маңызды, салмақты сездерді мағына- 
ландыра тусуде улкен қызмет атқарады. Ә. жалпы
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поэзия мен Абай туралы зерттеулеріңде ұйқас ту- 
ралы сез қозғап отырады. «Пушкинді қазакшаға 
аудару тәжірибелері туралы» деп аталатын мақа- 
ласында: «Бірақ сонда да Пушкиннің өлеадерін 
әрдайым қазақтың орыс поэзиясында жоқ терт 
жолды ақсақ уйқасымен аудара беру де дурыс 
болмайды. Ілияс «Чаадаевта» шалыс уйқасты қол- 
данған, Абай да «Амал жоқ қайттімде» сол шалыс 
уйқасты қодданған. Бул Пушкиннің көбіне өзі қол- 
данған уйқас. Аудармада соның сақталуы мін 
емес, қажет болып көрінеді» деген ой айтады.

Т. Түрганбаев.
ҮЛЖАН (1810-1887), Құнанбайдың екінші әйелі. 
Одан Тәңірберді, Абай, Ысхақ, Оспантуған. Шық- 
қан тегі -  Қаракесектің Шаншары. Бертіс бидің 
Битанынан Қонтай, Тонтай, Тұрпан тарайды, Үл- 
жан -  Турпанның қызы. Қонтай-Тонтайлар -  кал- 
жыңымен, мысқыл-әзілімен аты шыкқан кулдіргі- 
лер. Сондай сез тапқыштық, кісі мінін айта білгіштік 
Ү-нан да табылған. Ол пейілі кең, мінезі жайлы, 
ағайын-туыс, керші-қолаңға аса сыйлы болған. 
Сол кеңдігінің арқасыңда кундесі Айғызбен қатар, 
араласып тура білген. «Абай жолы» эпопеясында 
Ү-ның тек уй-іші, отбасы ғана емес, букіл ауыл- 
аймаққа ана болардай қасиеті тамаша шебер- 
лікпен суреттелген.

Т.Әкім.
«ҮЛТТАР ӘДЕБИЕТІНІҢ ҮЛГІЛІ ДОСЫ» ( « Л у ч 
ший  д р у г  н а ц и о н а л ь н ы х  л ит ерат у р» ) ,  
жазушының мақаласы. М. Горькийдің хайтыс бо- 
луына орай жазылып, «Казахстанская правда» 
газетінің 1936 жылғы 20 маусым кунгі санында 
алғаш рет орыс тілінде жарияланды. Одан кейін 
жазушының «Әр жылдар ойлары» («Мысли разных 
лет», 1961) кітабында, шығармаларының 5 томдық 
(М., 1975, 5-том), 20 томдық (1985, 18-том) жинақ- 
тарында жарық көрді. Мунда Горькийдің «Фран- 
цияның журналист мырзаларына», «В. И. Ленин» 
мақалаларынан узінді келтіріле отырып, оның 
емірбаяны мен жазушылық қызметіне, қоғамдық- 
мәдени қайраткерлігіне, реалистік әдебиетті 
қалыптастырудағы орнына жене төңкерістік-про- 
летариаттық идеяны насихаттаудағы белсенді 
ықпалына жан-жақты тоқталады, «Ана», «Суңқар 
туралы жыр», «Челкаш», «Менің университеттерім», 
«Окуровтар қалашығы» атты шығармаларының ка
зах жазушылары С. Сейфуллиннің, Б. Майлиннің, 
I. Жансугіровтің, С. Мұхановтың шығармашылых 
жолына тікелей эсер еткендігін айтады. Өзі де 
«Челкаш» әңгімесі мен «Ана» романындағы шын- 
дыхты бейнелеу тәсілін улгі тұтхандығын, Горь- 
кийдің Жазушылар одағын хурудағы еңбегі мен 
хосхан зор улесінің нәтижесінде пролетарлых емес 
халамгерлерге де кең өріс ашылғандығын, оның 
есімі әлемдік әдебиетте мәңгі сахталатындығын 
дәлелді пайымдаулар архылы баяндайды.

Н. Жуанышбеков.
ҮЛТТЫҚ КІТАПХАНА, К а з а х с т а н  Р е с п у б -  
л и к а с ы н ы ң  Ү л т т ы х  к і т а п х а н а с ы ,  
Казахстан Республикасындағы ең ірі және бас 
кітапхана. Негізі 1910 ж. халанған. 1911 жылдың 6 
наурызынан бастап кітапхана охырмаңдарға хыз- 
мет керсете бастады. 1931 жылдың наурызында 
Казахстан Орталых атхару комитетінің төралхасы 
«Казах АССР-інің мемлекеттік кепшілік кітапха- 
насын хуру туралы» хаулы хабылдады. Ал 1991
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жыддың 9 желтоқсанында Қазақстан Министрлер 
Кабинетінің қаулысымен «Қазақстан Республика- 
сының Үлттық кітапханасы» деген мәртебе берілді. 
Ә. Үлттық кітапхананың турақты оқырманы ғана 
болып қойған жоқ, сонымен қатар осы ша- 
ңырақтың астында ғылыми қызметкер ретінде 
улкен жұмыстар атқарды, Мысалы: 1941 ж. Нар- 
компростың уйғаруымен бір томдық «Қазақ ССР 
тарихын» басып шығару жоспарланды. Бул басы- 
лымның авторларының қатарында Алматыға 
көшірілген КСРО Ғылым академиясының коррес
пондент мүшесі (1953 жылдан -  академик) А. М. 
Панкратова бастаған Мәскеу мен Ленинградтын 
бір топ тарихшыларымен бірге Ә, те бар еді. 
Кітапхана осы ғылыми топтын нәтижелі жұмыс ат- 
қаруына жағдай жасау мақсатын кездеп, арнайы 
жабдықталған бөлме берді. Кітапхана қорында 
жазушынын 1957, 1969, 1985, 1997 ж. жарық көрген 
толық шығармалар жинағынан бастап, жеке шы- 
ғармалары, ен алғашқы басылымдары түгелдей 
бар. 1922 ж. Орынбор қаласында басылған «Еңлік 
-  Кебек» трагедиясы, 1923 ж. Ташкентте жарық 
көрген «Бәйбіше-токал», 1926 ж. Семейде басы- 
лып шыққан «Қарагөз» пьесалары, 1928 ж. Қызыл- 
ордада шыққан «Қилы заман» повесі, 1930 ж. ба- 
сылған «Қазақстандағы улттар» атты кітабы, 1935 
ж. басылған «Қозы Көрпеш -  Баян сулу», «Ескілік 
көлеңкесінде» атты туындылары кітапхана қорын- 
дағы библиографиялық қунды басылымдар бо
лып саналады. 1995 ж. кітапхана Ә-тің мерейтой- 
ына дайындық жумыстарын жазушынын өмірі мен 
шығармашылығына арналған компьютерлік мәлі- 
меттердің қорын дайындаудан бастады. Бұл кор
да 1972 жылдан бергі баспа беттерінде жарық 
көрген казак және баска тілдердегі материалдар 
жинакталған. Бұл мәліметтер коры жүйелі түрде 
толыктырылып тұрады, казіргі кезде казак тілінде 
1500, ал орыс және баска тілдерде 1300-дей мәлі- 
меттер бар. 1996 жылдын караша айынан бастап 
“Әлем таныған Әуезов» атты тұракты кітап кермесі 
окырмандар игілігіне кызмет көрсетті. Көрмеге 500- 
re жуык кітаптар, журналдар, открыткалар, пла- 
каттар, сондай-ак Қазакстан Республикасы Орта- 
лык мемлекеттік мурағатының жалпы кауымға 
белгісіз кунды кужаттары койылды. Осы кітап 
көрмесі бойынша казак және орыс тілдерінде биб- 
лиографиялык шолу шығарылды. Көрменін аясын- 
да белгілі мухтартанушы ғалымдармен, жазушы
нын туған-туыстарымен кездесулер, әдеби кеш- 
тер уйымдастырылды. Ү. к. кұрастырған «М. Әуе- 
зов» атты әдістемелік курал жазушының шығар- 
маларын насихаттауда республика кітапханашы- 
ларына үлкен көмек болды. Кітапханашылар ара- 
сында «Мухтар Әуезов жылынын уздік кітапхана- 
шысы» атты байкау республика көлемінде уйым
дастырылды, сонымен катар Ә-тін шәкірті, акаде
мик 3. Қабдолдын “Менін ^езовім» атты кітабы- 
нын беташары еткізілді. Ә-тін Қазакстаннан тыс 
елдерде өткен мерейтойынын бәріне Ү. к. катыс- 
ты. Ресей елінде өткен Қазакстаннын мәдени кун- 
дер! кезінде Бүкілресейлік мемлекеттік шет тілдер 
әдебиеттері кітапханасында Ә-тін 100 жылдьғына 
арналған әдеби-музыкалык кеш уйымдастырылып, 
Ресей мемлекеттік кітапханасында Ә. шығармала- 
рынын көрмесі ашылды. 1997 ж. маусым айында 
Ә-тін 100 жылдығына арналған Қазакстан кундері

Франция елінде өтті. Франция халкы казактың 
колөнерімен, бейнелеу өнерімен, сонымен катар 
Ү. к. корынан апарған кітаптармен танысып, тама- 
шалады. Қыржызстанда, Өзбекстанда, Омбы мен 
Орынбор калаларында еткен осындай шараларға 
кітапхана Ә-тін шығармашылығы бойынша кітап 
көрмесін уйымдастырды. Әлемдік мәдениеттін 
даму жолындағы Абай шығармашылығынын улкен 
манызын ескере отырып, ЮНЕСКО Үлттык кітапха- 
нада «Абай окулары» деп аталған әдеби-филосо- 
фиялык семинар еткізуді колдады. Осы такырып- 
та өткен уш семинардың біреуі Ә-тін шығармашы- 
лығы туралы жана зерттеулерге арналды.

А, Ракымова.
ҮЛТТЫ Қ МІНЕЗ, у л т т ы к  х а р а к т е р ,  
жазушынын шығармаларындағы ултка тән сипат. 
Бул мәселеге Ә. өзінін шығармашылык тәжіри- 
бесінде ерекше кеніл белген. Жазушы улттык ха
рактер жасау міндетін өз туындыларында зор ше- 
берлікпен шешті. Онын алғашкы керкем әнгімесі 
«Қорғансыздын күнінен» бастап, сонғы романы 
«Өскен еркенге» дейінгі аралыкта туған жаратын- 
дыларынын бәрінде осы максат көзделген. Өйтке- 
ні шығармаға жан бітіретін кудірет оңца белгілі бір 
у ж  адамының кайталанбас, дара келбетінін бері- 
луінде ғой. Характер -  дәуір, коғам кескінін та- 
нытатын зор жиын тулға, әрі улттык ерекшелігі 
елестерліктей аныктыкка жеткен адам бейнесі. 
Үлттык характерлер белгілі окиғалар, сюжеттік 
жайлар, тартыстар тусында сомдалады. Олар іс- 
әрекет устінде, сындар, тоскауылдар үстінде жар- 
кырап ашылатынына «Абай жолы» роман-эпопея- 
сынан көп мысал келтіруге болады. Бул талап 
мунда әсіресе Қунанбай, Абай бейнелері аркылы 
неғурлым толык орыңдалған. «Кейбір үлт жазушы- 
ларының романдары туралы» деген макаласында 
Ә. татар, өзбек, казак, кырғыз, орыс жазушыла- 
рының романдарына талдау жасай келіп, олар- 
дын идеялык-керкемдік денгейін улттык характер 
сомдау турғысынан әңгімелейді. Осында ол 

. .улттык тур проблемасы жан-жакты және әр алу- 
ан тарауларға бөлінетін ушан-теніз зор мәселе... 
Макаламыздағы шолуда жолданатын романдар- 
дын жетістіктерін айтумен бірге улттык турді ше- 
бер колданбағандыктан... туатын кемшіліктерге 
де токталмакпыз» дей отырып, кейбір шығарма- 
ларда улт адамдарынын бейнесі нанымды бейне- 
ленбегендігін көрсетеді. Э. Казакевич повесінде 
казак адамынын бейнесі жасанды, жалған беріл- 
генін сынайды. Бірсыпыра улт каламгерлерінің 
романдарында орыс адамдары тым бірынғай, на- 
нымсыз суреттеліп жургенін жазады. «Творчество- 
лык жолда ізденбей, даяр турған шала-жансар ке- 
йіпкерді кокита салатын, калкита коятын улт жа- 
зушыларына өзбек жазушысы Айбектің жетістігі 
өнеге болуға тиісті» дейді. Үлттык характер про- 
блемасын Ә. баска да макалалары мен баяндама- 
ларында удайы козғап отырған. «Қазіргі заман же
не оның геройы» деген макаласында ол улттык ха
рактер жасау міндетін ен курделі шығармашылык 
уәзипа деп санайды.

Р. Бердібай
«ҮЛЫ АҚЫН-АҒАРТУШЫ -  АБАЙ ҚҮНАНБАЕВ».
жазушынын макаласы, Алғаш рет 1957 ж. басы- 
лым керген «Казак ССР тарихынын» 1-кітабында 
жарияланған (484-499-беттер). «Қазак ССР тари- 
хы» авторларынын бірі ретінде Ә. казак мәдениеті, 
әдебиеті мен өнері жөнінде жазылған тарауларды 
арнайы тапсырма бойынша жазуға араласып, осы



салада өзінің ой-танымын берген. Шығарма жа- 
зушының 20 томдық шығармалар жинағына енді 
(1985, 18-том, 39-53-беттер). Мақалада Абайдың 
өмірбаяны қысқаша тужырымдалып, отбасы тәр- 
биесі мен өскен ортасы, медреседе оқуы, алғаш- 
қы ақындық талабы, әке ырқымен ел билігіне ара- 
ласуы қысқаша баяндалған. Абай мұрасының ру- 
хани нәр алған қазына көздері аталып, оның орыс- 
еуропа жағы молынан баяндалып, Абайдың орыс 
достары туралы деректер берілген. Автор Абай 
шығармаларына, әсіресе лирикаларының ең урым- 
тал тустарына назар аударып, қазақ әдебиетіне 
сыншыл реализмді ецціріп, сол тұстың саяси-әлеу- 
меттік жағдайынан туыңдаған сатиралық сарынның 
әлеуметтік астарын ашқан. Абай өлеңдерін, поэ- 
маларын, қара сөздерін сол замандағы қазақ қа- 
уымының барлық жіктерін, халықтың күй-турмыс- 
тарын түтас қаплтып суреттейтін рухани энциклопе- 
диясы ретінде танып-бағалаған. Абайдың дуниета- 
нымыңцағы озық жақтарды жоғары бағалап, ақын 
көзқарасындағы кемшін жақтарын да көрсеткен. 
Мақала қазақ тарихына арналып жазылғандықтан, 
автор Абай туралы ой-танымдарының ең өзекті 
тустарын, ақын шығармаларының идеялық-көркем- 
дік ерекшеліктерін қысқаша баяндаған.

М. Һ/Ьфзахметүлы.
ҮЛЫҒ-ЗАДА Сатыіи (1911-1997), тәжік жазушы- 
сы, драматург, әдебиет зерттеуші, аудармашы. 
Тәжікстанның халық жазушысы (1990). Респуб
лика Ғылым академиясының корреспондент му- 
шесі (1951). «Шодмон» (1939), «Қызыл таяқтылар» 
(1940), «От құрсауында» (1944), «Рудаки» (1958) 
пьесалары, «Біздің өміріміздің таңы» (1954), «Со- 
ғда аңызы» (1977) повестері, «Жаңғырған жер»
(1953), «Восе» (1967), «Фирдауси» (1980) роман- 
дары т. б. жарық керді. Ә-пен КСРО Жазушылар 
одағының түрлі жиындарында бірге болып, Азия 
жене Африка елдері жазушыларының конферен- 
циясында кездесіп (1954, 1957, 1958), достық, шы- 
ғармашылық қарым-қатынас орнатқан. Ә. өзінің 
«СССР халықтары өдебиеттерінің өрквндеуі», 
«Біздің ортақ міндеттеріміз» («Наши общие зада
чи») т. б. еңбектеріңде Ү-З-нің «Біздің өміріміздің 
таңы», «Өзгерген еңір» романдарын колхоз қүры- 
лысын шынайы суреттеген көркем туындылар 
қатарыңца атаған.

Л. Шодиқулова.

ҮЛЫҚБЕК Мухаммед Тарағай (1394-1449), Орта 
Азия астрономы, математик, мемлекет қайраткері. 
Сүжания қаласының маңында туған. Әкесі -  Шах- 
рух, Әмір Темірдің немересі. Орта Азия мен Қазақ- 
станның көп елкесіне әмірлік еткен. Әйгілі астро
номия мектебін үйымдастырды, ғажайып обсерва
тория салдырды. «Жаңа астрономиялық кестелер» 
атты 4 бөлімді еңбек жазды (күнпарақ туралы, 
уақыт өлшеу жөнінде, планета аралық қозғалыс, 
астрономиялық басқа мағлүматтар). Оның еркін 
ойы дін иелеріне кереғар келіп, зүлымдықпен мерт 
болды, Ә. «Әлішер Науаи» атты мақаласында: «Те- 
мірдің бір немересі Үлықбек Самарқанның патша- 
сы болып отырып, астрономия ғылымына көп 
еңбек етті. Әлі күнге ғылымдық бағасын жойма- 
ған «астрономия таблицасын» жасады» деп, ғалым-
ның еңбегін жоғары бағалаған. ^

Ш. Елеукенов.

«ҮЛЫ ОЙШЫЛ-СЫНШЫ», жазушының мақала- 
сы. «Социалистік Қазақстан» газетінің 1947 ж. 6 
маусымдағы санында шыққан. Қолжазбасы сақ- 
талмаған. Ә-тің 20 томдық шығармалар жинағы-
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ның 18-томына осы нүсқасы берілді. Макала орыс- 
тың үлы әдебиетші-сыншысы, революцияшыл де
мократы В. Г. Белинскийдің қайтыс болуына 100 
жыл толуына орай жазылған. Алдымен үлы сыншы- 
ның өмірінен қысқа мағлүмат беріп, аз жылдық 
қадірлі еңбек кезеңінде соншалық өнімді өмір 
кешіп еткен. Тереңдігі мен молдығын теңіздей 
еңбек деуге болады. Осы еңбегінің үш түрлі ерек- 
шелік сипаты бар еді. Әрбір еңбегін қоғам тарты- 
сына арналған акт, үлкен әрекет есебіндетүсінген, 
өзі туралы «Мен бүл әлемде алысушымын» деген 
деп, сыншының адамдық қасиеттерінің, шығар- 
машылық қырларының негізгі ерекшеліктерін ба- 
ғалап етеді. Халықтық, демократтық сипаттарын 
саралай келіп, заман талабына сай Лениннің, >І^а- 
новтың сездерінен мысал келтіреді, Белинский 
әдеби қызметіне Чернышевский, Салтыков-Щед
рин, Добролюбовтардың, Батыс ойшылдары Шел
линг, Рихте, Гегельдердің әсерін ерекше айтып 
еткен. Ә. Белинскийдің Гогольге жазған хаттары- 
на жоғары баға беріп, Грибоедов, Лермонтов, Не
красов, Тургенев, Гончаров, Достоевскийлердің 
талантын терең таныған, танытқан сыншы болды 
дейді. Әдебиеттің халықтығы жайындағы ойлар- 
ды, таластарды шын халықтық түрғыдан түсіндіріп, 
теориялық түжырымдарын жасаудағы еңбегін тал- 
дап көрсеткен. Мақаланың соңына карай Шокан, 
Ыбырай, Абайлардың Белинскийге катысы жай- 
ында айтады. Абайдың Белинскиймен ундестігін 
дәлелдеу үшін өлеһщерінен мысал («Қалың елім, 
казағым, кайран жүртым») келтірген. Бүл түрғы- 
да: «Белинский эстетикасы бойынша, акындык 
еңбекті букіл казак әдебиеті тарихында, өз дәуі- 
ріңде, езгеше жаңа сапаға бастаған Абай, поэзия 
тек өмірді танушы емес, оған үкім де айтушы деп 
білді. Сол үкім айтушы асыл еңбектің арман ететіні 
күр жылтыраған сырт келісім емес болатын. «Өнер 
-  өнер үшін» деп, жырдың сылдыраған сырт сүлу- 
лығын Абай костаған емес» дейді. Макала соңын- 
да Белинский тек казак әдебиетіне ғана емес, 
бүкіл Совет Одағы үлттарының әдебиетіне игі 
ыкпал етті дейді.

Ш. Елеукенов.
«ҮЛЫ ОТАН ДА ЗОР ӨНЕР», жазушының шағын 
макаласы. 1938 ж. «СоциалистікҚазақстан»газеті- 
нің 5 желтоксандағы санында шыккан. Макала 
30-жылдардың соңындағы идеологиялык талап- 
тарға сәйкес жазылған. КСРО-дағы үлттардың 
кеңестік замандағы түрмыстағы, енердегі табыс- 
тары, достығы туралы жазылған. «Тарихтар мен 
ғасырларда атар таңға жете алмай, күңіреніп еткен 
халык көп» деп келіп, революцияға дейін халык- 
тардың арасына «үлт», «ак», «кара», «өнерлі», «жа- 
байы», «кеп», «аз» деген сипаттағы сыналар қағып 
келсе, казір Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин көрсет- 
кен жолмен ескіліктің кесірлерінен ел күтылды 
дейді. Макалада халықтар достығы жайында 
көбірек айтылып, интернационализм, папанинші- 
лердің ерлігі, етек алып келе жаткан фашизм жай- 
лы ой-пікірлерін айткан. Жамбыл акындығының 
интернационалдык сипатына токталған. Макала- 
ның соңында «үлы Отанның бір тілмен сайраған 
алып халкының өзіне сай өнері де зор» деп, сол 
кездегі саяси көзқарасқа сай өз пікірін білдіруге 
мәжбүр болған.

Р. Әбдіғулов.
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«ҮЛЫ СУРЕТКЕРДІ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН 
ҚАРАЛЫ ЖИЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ» ( « В ы 
с т у п л е н и е  на т р а у р н о м  м и т и н г е  
п а м я т и  в е л и к о г о  х у д о ж н и к а » ) ,  
жазушының мақаласы. А. М. Горькийдің қайтыс 
болуына орай Қазақ педагогика институтының 
клубында 1936 ж. 19 маусымда еткен каралы жи- 
ында сейлеген сөзі. 1936 ж. «Литературный Казах
стан» журналының 3-санында жарияланган. Қара- 
лы митингіде сейлеген бір топ акын жазушылар- 
ДЫҢ сөздері «Қазак жазушылары Максим Горь- 
кий туралы» деген ортак такырыппен берілген. Жи- 
ынды Ғ. Тоғжанов ашқан. Одан кейін Ә. баяндама 
жасаған. Журналда жазушы сөзі тугел берілмеген. 
Буқара халықтан шыккан жазушының өмірі -  
ерлікке толы, оның шығармалары шынайы өмірі, 
тіршілік куанышын бейнелейді, сондықтан ол 
«адам деген -  ардакты ат» деп бекер айтпаған де
ген сиякты жолдар, абзацтар баяндама ішінен 
теріліп алынған. Автор Горькийді Ресейдің жумыс- 
шылар қозғалысының белсенді мушесі ретінде 
Ленин өте жоғары бағаласа, бүкіл Еуропа капита
лизм! «большевизмнің тираны» деп жек көрген еді 
дейді. Горький шығармашылығының казак әде- 
биетіне әсері жөніңде айта келіп, бүкіл казак әде- 
биеті Горькийдің игі ыкпалымен дамыды. Бұл жа- 
кында жарык көрген Ғ. Мусіреповтің «Ана» әңгі- 
мелерінде, С. Мұкановтың «Менің мектептерім» 
атты өмірбаяндык туындысында көрініс тапты, 
тіпті менің ертеректе шыккан «Қараш-Қараш 
окиғасы» повесім де Горькийдің «Челкашының» 
әсерімен жазылды деп тебіренді. Горькийдің ше- 
шуші дәрежеде С. Сейфуллинге, Б. Майлин әңгі- 
мелеріне біраз эсер еткенін айтады. I, Жансугі- 
ровтің «Жолдастар» романының жазылуына Горь- 
кийдің катты ыкпалы болды дейді. Баяндаманың 
соңғы жолдарында: «Біз М. Горькийдің шығар- 
маларын көп әрі терең зерттеуіміз кажет, сондай- 
ак біз алдымызға Горькийдің туындыларын казак 
тіліне шебер аудару міңдетін коюымыз керек» де
ген шын ыкыласын білдірілген.

Н.Ақбай.
«ҮЛЫ ҮРАН -  ОТАН ҮРАНЫ», жазушының ма
калась!. Алғаш рет 1937 ж. 21 наурызда «Социал- 
ды Қазакстан» газетінде жарияланып, кейін Ә- 
тің 20 томдык шығармалар жинағына енгізілді 
(1985, 17-том, 74-75-беттер). Макалада Отанға, 
туған елге деген суйіспеншілік сезімі көрініс та- 
пкан. Автор бұрын Ресей патшалығының кол ас- 
тында болған халыктарды өз атымен атамай, 
корлау, мазактау сөздермен атайтынын, пана- 
сыз, өгей елде «Отан» деген ұғымның болмай- 
тынын жаны куйзеле жазады. Қазір әр ұлттың 
азаттык алып «Өзбекстан», «Қазакстан», «Татар
стан», «Кыргызстан» деген аттарта ие болғаны- 
на, теңдікке колдары жеткеніне мактанады әрі 
шаттанады, Барлык еңбекші: «Жас Отанымның 
табысы -  менің де табысым, оның тыныштығы 
-  менің де тыныштығым» деп еңбек етеді, бәрінің 
аузында «Отан» деген ұлы ұран. Кешегі кулдай 
кор еткен отардан бүгін күндей жылынып куант- 
кан Отан тауып отырған Қазакстан еңбекшісі 
казіргі өз республикасының тағы бір улы биікке 
шыккан куніне жетті деп тужырымдайды ойын 
ұлы жазушы. Қаламгердің будан 60 жыл бурын 
жазған бул сөздері бүгінгі егемен Қазакстан ту

ралы, оның болашағы туралы көрегендік жаса- 
ғаны сиякты эсер береді.

Н. Ғабдуплин.
«ҮЗІЛМЕС ДОСТЫҚ ӨРЕНІМІЗ», жазушының 
макаласы. 1958 ж. казак кеңес әдебиеті мен енері 
онкундігінің Мәскеуде ашылуына орай жазылып, 
«Социалистік Қазакстан» газетінің сол жылғы 12 
желтоксандағы мерекелік санында жарияланган, 
Кейін 20 томдык шыгармалар жинагында жарык 
керді (20-том, 374-376-беттер). «Достыкадамара- 
сында гана емес, кауым, халык пен халык, тарих 
пен тарих достьғы боп та келеді» деген сипаттама 
бере отырып, осы калпындагы достыктың, «тарих- 
ка, кауымга, нәсілге ырыс-береке бергеңдей мура- 
лар тудыратындыгын» Шокан, Ыбырай, Абай си
якты «казак халкының саналы тарихының уш сең- 
гірі» мысалында «ұлы орыс халкының беймезгіл 
заманда буратана елдерге борышсыз жасаган 
достьғы» ретінде айкын дәлел етеді. 41 жыл ішін- 
де «улы орыс халкының үдайы үзілместей дос 
өнері, ДОС гылым тэрбиесі, улы достык табыс тэжі- 
рибесі жәрдемші болып, жетекші ага достык істе- 
генін» казак енері мен әдебиеті онкундігінің Мәс- 
кеу сапарымен тыгыз ұштастырып, барлык табыс- 
тарда «улы орыс тарихы мен бүгінгі советтік енер 
мәдениетінің жебеп-демеп келе жаткан, үзілмес 
те айнымас ага достыгы танылады» деп атап кер- 
сетеді. “Бүл катарда бүгінгі шакта біз жеткен биік 
ерелі опера, балет, филармония, драмалык театр 
спектакльдері, әлденеше ансамбль, сурет, сәу- 
лет енерлері, музыка, кино табыс коріктері және 
езіне белек бір тебе бүгінгі казак совет әдебиетінің 
шалкып жеткен бел-биігі -  ... сол атаган үлы 
мәдениетінің улан-гайыр достыгын дәріптеп, 
дәлелдейді» дей келіп, казак мәдениеті кол жет- 
кізген табыстарга токталады. Қазак кеңес әде- 
биетінің 40 жыл ішіндегі жетістігіне орыс әдебие- 
тінің ерекше орын алатындыгын Горький, Маяков
ский үлгі-ернектерімен, революциялык сарында- 
рымен және тың ізденістерімен үштастырып, Пуш
кин, Тургенев, Толстой, Горький, Маяковский, 
Фадеев, Шолохов шыгармаларын «кадірі кетпес 
касиетті казынамыз» деп біледі. «Сол сеібепті сол 
ырыс достыкка МЫҢ да бір алгысымыз арналган! 
БІЗ -  үзілмес достык ереніміз!» деген достык 
лебізге толы жолдармен аяктайды.

Н. Жанакова.
«ҮЗІНДІЛЕР», жазушының макаласы. Алгаш рет 
«Социалды Қазакстан» газетінің 1934 жылгы 29 
казандагы санында жарияланды. Кейін Ә-тің 12 
томдык (9-том, 1969, 75-78-беттер), 20 томдык 
(17-том, 1985, 21-25-беттер) шыгармалар жинак- 
тарына енгізілді. Мүрагатта сактаган колжазба- 
сында жазушы «Ой үзінділері» деп атаган. Автор: 
«Дел казіргі күндеріміз күншуакты, әдемі бір әде- 
биет кектемі сезіледі. Одак әдебиетінің биылгы 
жылы ерекше жыл болды» деп, керген-сезгеңдерін 
ой елегінен еткізеді. Социалистік «жаңа мәдениет- 
тің белгісіндей, заман белгісіндей» болтан уш нәр- 
сеге кеңіл токтатады. Оның бірі -  Москва метро- 
сы. Қала астындагы «саз бен күм, тас пен керішті 
гана үңгіп жаткан жок», ескі тарих тоңын аударып 
тастап, жаңа заман, жаңа емір күруга бет алған 
«социалды күрылыстың еңбек майданындагы ко- 
рытынды бір түрмысын» баян етеді. Жазушының 
жүрегін селт еткізген екінші жаңалык А. Тол- 
стойдың «Бірінші Петр» романы. Өйткені бүл шы- 
гарманың «жүмысшы ортасыңдагы кадірі ерекше», 
адамдар оны кезекке түрып сатып алып жатыр



Демек «пролетариат еңбегі ойсыз еңбек емес. 
Саналы даналық бар еңбек. Ол бір жерде әзірлер 
тамырын қолынан құндап, тауып танып, уңгіп келе 
жатса, екінші жердетарихты ой-сана, сезім, қиял- 
мен де пролетариатша танымақ. Өрлей, құлдай 
үңгімек. Ондағы тоңдарды да аударыстырмақ», 
сөйтіп буржуазиялық мәдениетті бұлдыр сағымға 
орап жатқан жаңа сана мен сезімді мақтанышпен 
көкке кетереді. Үшінші белгі -  жазушылар съезін- 
дегі М. Горькийдің сейлеген сезі. Оның баянда- 
масынан «ескен ұлы сарын жаңағы екі белгімен 
ұштасады. Мұндатұсау кесіп, бұғау узген миллион- 
дардың жүрісі мен әуені» естіледі, «социалды мә- 
дениеттің стилін» ту ғып желбіретіп, «ескілік дү- 
ниесін жаңғырықтыра соққан» улы дүбір, атой бар 
дейді. Сөйтіп осы үш белгіден көп ғибрат алып, 
айқын бағыт тануға болатындай. Үшеуінде де жаңа 
стильдің данальғы бар заманның туғанын қуаныш- 
пен паш етеді суреткер. Жазушы одан әрі Қазақ- 
станда проза жанрының кешеуілдеп тұрғанын, «үл- 
кен прозасыз улкен әдебиет жоқ» екенін, әлгі үш 
белгіден қуат, бағыт-бағдар алуға меңзейді. Олай 
болса осы өмір материалына батыл араласып, 
молынан алу шарт; біздің міндеттің қызықтығы 
да, қиындығы да бата кіріп, әрі кең, әрі терең 
қармануда; сапа түбі осыдан шықпаққа керек. 
Үлкен әдебиет болатын улкен прозаны осы са- 
рынмен іздесе дейміз деп, проза жанрына, соның 
ішіңце роман жазуға батылырақ баруды ұсынады.

Н. Ғабдуллт.
«ҮЙЛЕНУ», Ә-тің осы аттас әңгімесі бойынша 
қойылған телеспектакль (1967). Үлы жазушының 
70 жыдцық мерейтойы кезінде телеарнадан көрсе- 
тілді. Телеинсценировка авторы С.Ш. Оразалы, 
коюшы режиссері -  Ш. Агишева. Басты рөлде ой- 
наған Р. Сейтметов. Телеспектакль негізінен 
Ә-тің «Үйлену» әңгімесі желісімен ербіген. 
«ҮЙЛЕНУ», жазушының әңгімесі. 1923 ж. жазыл- 
ған. Әуелі «Жас жүректер» деген атпен «Сана» жур- 
налында жарияланды (1923, N»1). Ә. «Қоңыр» де
ген бүркеншік атпен қол қойған. Шығарманың со- 
ңында «аяғы бар» деген белгі тұр. Соған Караган
да, жазушы бұл туындыны әрі карай жалғастыру- 
ды ойлаған сыңайлы. Дегенмен әңгіме екі жас- 
тың арасындағы суйіспеншілікті баяндайтын бас- 
аяғы бүтін, бір ғана окиғаға кұрылғандыктан, ав
тор оны сол куйінде калдырған. Әңгіме жазушы- 
ның «Қараш-Қараш окиғасы» (1936, 88-93-беттер), 
«Қараш-Қараш» (1960, 182-189-беттер), 20томдык 
(1979, Ттом, 133-14Тбеттер)шьғармаларжинакта- 
рыңда жарык керді. Орысша аудармасы (тәржіма- 
лағандар -  В. Дудинцев пен Н. Гордеева) 5 том- 
дык шьғармаларжинағыңда (М., 1973, Ттом), «По- 
вестер мен әңгімелер» кітабында (А., 1984) жария
ланды. Қазакша басылымдарында азын-аулак 
редакциялык жендеу мен түзетулерден өткізіп, 
автор әр кейіпкердің ішкі жан сезімін тереңірек 
керсетуге үмтылған, сейлемдердің, жекелеген 
сөздердің барынша бейнелі, бояуы канык болып 
шығуына ерекше мән берген. Ә-тің алғашкы 
кезеңіндегі біркатар шығармалары сыншыл реа
лизм бағытында жазылып, турмыс, мораль такы- 
рыптарына арналды. Солардың катарына осы «Ү.» 
әңгімесі жатады. Онда әйел устіне -  токалдыкка 
айттырылып койған Жәмила кыздың тағдыры сөз 
болады. Қалыңдык өзінен жасы үлкен, оның 
устіне әйелі бар Қасым болыска барғысы жок. 
Осы жағдайдың жібін жаткызып, кыздың ыкыла- 
сын алып кайту максатымен, күйеу касына Оспан

ҮЛКЕН АҚШОҚЫ 603

деген нұскаушы жігітті ертіп, Жәмиланың әкесі 
Байбосын кажының аулына келеді. Алайда кыз: 
«Қатын үстіне тимеймін, ырза емеспін, бостандык- 
тың заманы, өзімнің кеңілім суйген кісіге тиемін! 
Оның жасы да улкен» дейді. Қасым кызбен сөй- 
лесіп келуге Оспанды жумсайды. Әңгіме үстінде 
жігіт пен кыз бір-бірін унатып, емірлік жолдас болу- 
ға сез байласады. «Енді сезіміздің байлауы осы 
болсын, сен -  менікі, мен -  сенікі!» деп уағдала- 
сады. Күйеуді «кыз кенбеді» деп шығарып сала- 
ды. Арадан 4 -5  күн еткенде, Оспан жолдастары- 
мен келіп, кызды алып кашады. Шығарма курылы- 
сы жағынан новеллаға ұксас. Келемі шағын, окиға 
ойламаған жерден шуғыл езгеріп, аякталады. 
Қалай десек те, әңгіме шебер жазылған. Табиғат 
керінісін, адамның кескін-келбетін суреттеу Ә-тің 
сол кезде-ак төселіп калган жазушы екенін аңгар- 
тады. Үлы жазушының алгашкы дәуірдегі әңгіме- 
леріңде окыган жігіттер, орыс классиктерінің дәс- 
туріндегідей, әр кырынан көрінеді. Бұл әңгімедегі 
көзі ашык, білімді Оспан сенімді, уәдегеберік адам 
ретінде бейнеленген. Екінші жагынан, автор ка- 
лыңмалдың дәурені еткенін де меңзеген сыңай- 
лы. Жалпы алганда, әңгімедегі негізгі сарын ка- 
лыңмал касіретін сынау, әйелдің бас бостанды- 
гын, сезім азаттьғын коддау, шын сүйіспеншілікті 
дәріптеу. Автор сонымен катар жаңа заман тыны- 
сына үн косып, казак өміріңцегі кудалык дәстүрді 
кұптамайтын ыңгай да таныткан.

Н. Ғабдуллин.
ҮКІБАЕВ Аймагамбет (т.-ө. ж. б.), жазушының 
кейіпкері. «Түнгі сарын» пьесасындагы окига өткен 
ауылдың иесі. Алаш козгалысының колдаушысы, 
атакты көпес Қаражан Үкібаевтың туган агасы. Ү. 
та саудагерлікпен айналыскан. Зайсан жәрмең- 
кесіне барганда, Бәтіш есімді аккуба кызга кезі 
түседі де, калыңмалына жүз тайлак беріп, 
әйелдікке алады. Сондыктан ел оны Жүзтайлак 
атап кетеді. Кербез, тілді, ежет, аса мырза, ерке 
токал атанады. Ойын-сауыкты жаксы көреді. Бә- 
тіш-Жузтайлакты, Аймагамбетті Ә. көрген, олар- 
дың ауылында мейман болтан. Ү. 1928 ж. тәркіге 
алынып, Бішкек каласына жер аударылган. Сол 
жакта дүниеден кайткан. Жазушы Бәтіштің мінез- 
кұлыктарын «Түнгі сарын» пьесасына желі етіп тар- 
тып, оның «Жүзтайлак» деген жанама атын езгерт- 
пей колданган.
ҮЛКЕН АҚШОҚЫ, тау. Бурынгы Семей облысы- 
ның Абай ауданында, солтустік-шыгыстан сол- 
түстік-батыска созылып жатыр. Үзындыгы 40, ені 
10 шакырымдай. Ең биік тұсы -  Майлыкара 571 м. 
Кезінде бұл жерлерді Құнанбай жайлады. Оган 
каншалыкты коныс болганын Ә. өзінің «Абай 
жолы» эпопеясында жеткізе суреттеді. Абай да 
Акшокыга кыстау салдырткан, елеңдері мен ән- 
дерінің осында туганын: «Акшокыда туган өлең, 
өлең мен ән, сан-салалы жырлар көшіріліп, жатта- 
лып, әуендеп толкып тарап жатты» десе, Құнан- 
бай емірінің соңгы кезіне коныс болганын «Құнан- 
бай өзінің кәрілік оңашалыгында осындай бір 
орынды өзі де кексейтін. Сонымен ел бауырга тү- 
серде жиі көшіп, Қорыкка ерте жетіп, көп жігіттің 
күшімен аз уакыттың ішіңде Нүрганымга арналган 
Кішілеу жаңа кыстау, кора-жай салгызып алган- 
ды. Қазір сол корасының жанында жылы орынга 
ыктай түсіп, кәрі Қажы езінің өлімдей жым-жырт
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тыныштығында болатын» деп суреттейді («Оқап- 
та» тарауы),

Т. Әкім.
«ҮЛКЕН ӨМІР БЕТТЕРІ», Ә-тің 70, 80 жылдык, 
мерейтойлары қарсаңында жазушының өмірі мен 
шығармашылығына арналған көп сериялы, деректі- 
публицистикалық хабарлар. 1967 ж. -  17 серия, 
1977 ж, -  20 сериялы хабар телеарнадан көрсетілді. 
Хабардың алғашкысына -  Ғ. Сармурзин, И. Алии, 
М. Ақынжанов, Ә. Марғулан, 3. Кедрина, Б. Кенже- 
баев, Ы. Дуйсенбаев, С. Бегалин, Ә. Әбішев; ол 
соңғысына А. Софронов, Д. Гранин, А. Кешо- 
ков, Ш.Айтматов, М. Каноат, Л. Соболев, Кедри
на, Мысыр жазушысы әл-Хамси, пәкстандық ақын 
Ф.А. Фаиз, С. Қожамқұлов, Е. Өмірзақов т.б. қаты- 
сып, Ә. туралы ойларын ортаға садцы. Көп сериялы 
телехабар авторы әрі жүргізушісі С. Ш. Оразалы. 
ҮМБЕТӘЛИЕВ Александр ( Ш о р а )  Бисемәліулы 
(1941 ж. т.), артист, әнші. Қазақстанның халық ар- 
тис! (1984). Е. Брусиловскийдің «Қыз Жібек» пен 
«Ер Тарғынында» Бекежан мен Қожақ, Ғ. Жұба- 
нованың «Еңлік -  Кебегіңде» Кеңгірбай, С. Мұха- 
меджановтың «Ақан сері -  Ақтоқтысы» мен «Жұм- 
бақ қызында» Мылқау мен Абылай хан, Қ. Қожа- 
мияровтың «Садыр палуанында» Мазамхан рөл- 
дерін орындады. Ә-тің либреттосы бойынша жа- 
зылған А. Жұбанов пен Л. Хамидидің «Абай» опе- 
расында Абай, Сырттан бейнелерін сомдап, ше- 
берлігін танытты. Сөйтіп өзіндік ун бояуы, терең 
психологиялық тебіреніске толы әншілік, орын- 
даушылық ерекшелігімен дараланды.

3, Қоспаков.
ҮМБЕТӘЛИЕВ Темірқул (1908-1991), қырғыз 
ақыны. Қырғызстанның халық ақыны (1968). Ү-тің 
шығармашылығы туралы Ә. қырғыз жазушылары- 
ның съездері мен пленумдарыңца сөйлеген сөзде- 
рінің бәрінде де ерекше атап өтеді. Ә. пен Ү-тің 
арасыңдағы достық қарым-қатынас 30-жылдардың 
соңынан басталған. Әуелдегі әдеби байланыс ке- 
йіннен отбасының достығына уласқан. 1952 жылғы 
шілде айының 10-12 кунгі «Манас» эпосы туралы 
пікірталасында және 1956 жылғы қыркуйек айы- 
ның 29 кунгі «Манас» эпосының 1000 жылдығын 
атап өту туралы өткізілген Қырғыз ҒА мен Жазушы- 
лар одағының пленумында Ә. пен Ү. алқа мүшесі 
ретіңде қатысып, сөз сөйледі. Ү., Т. Сыдықбеков, 
А. Тоқамбаев, Қ. Маликовтың усынысымен Ыстық 
көддің жағасындағы Шолпанатадағы мемлекеттік 
саяжайдың шетінен Ә-ке демалыс үйін салатын жер 
бөліп берілді. Саяжайдың жерін таңдап, үй тұрғы- 
зу ісіне Ү. көп көмегін көрсетті. Шолпанатаға барар 
және қайтар жолында Ә. Бішкек қаласындағы 
Ү-тің үйіне үнемі түстеніп, конақтап жатып кетіп 
отырған. 1960 ж. Вс. Ивановпен қыста Шолпаната- 
да демалғанда оларға Ү. жолсерік болған, Ә-тің Ү. 
пен жұбайы Зура ханумға, Ү-тің Ә. пен әйелі Вален
тина Николаевнаға арнап жазған хаттары, мерекелік 
кұттыктаулары, бірге түскен суреттері «Әуезов 
үйінің» қолжазба қоры мен Кыргызстан Республи- 
касы ұлттық мүрағатының қорында сақтаулы.

Т. Қудакетіулы.
ҮМБЕТБАЕВ Әнуарбек Бейсенбайұлы (1914- 
1973), әнші, Қазақстанның халық артисі (1947), 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1949). 
Қазақтың улттык опера жанрының өсіп дамуына 
белсене атсалысты, театр сахнасыңда казак, орыс.

Үмия Омарханқызы

батыс еуропа композиторла- 
рының операларында түрлі 
мазмүндағы образдарды 
сомдады. Солардың ішінде Ә- 
тің либреттосы бойынша жа- 
зылған А. Жубанов пен Л.
Хамидидің «Абай» операсы 
казак музыка өнеріңдегі тари- 
хи табыс еді. Операдағы 
Абайдың суйікті шәкірті, адал 
жүрек, ак көңілді акын Ай- 
дардың бейнесін тұңғыш 
тулғалаған Әнуарбек бола
тын. Өзінің кең тынысты, ас- 
кақ дауысымен, актерлік бітім-болмысымен Әну- 
арбек жас акынның тұлғасын жасап, казак опера 
өнерінің бір белесі болып калды. Ү. будан баска 
40-ка жуык опералық бейнелер жасады.

3. Қоспаков.
ҮМИЯ Омарханкызы (1902-1989), жазушының 
карыңдасы. Омарханның бәйбішесі Нуржамаддан 
туған. Ескіше сауатын ашкан. Апайы Зүбәйлә 
Омарханқызы жастай кайтыс болғаннан кейін, 
казактың дәстүрлі жолы бойынша, 1919 ж. жездесі 
Қабдеш Әсіржановка узатылады. 30-жылдары ара- 
ларына салкындык түсіп, бала көтермегендігі сыл- 
тау болып, ажырасып кетеді. Әрі жездесі, әрі куйеу 
баласы, әрі кудасы (Қабдештің апайы Мәкіжан 
ағасы Разактың бәйбішесі) есепті Қ. Әсіржановка 
өкпе арткан Мухтар біраз уақыт оған салкын кабак 
танытып жүрген. Кейіннен өзара түсініскен. Ү. 1947 
ж. Мухтардың колына мүлдем көшіп келеді. ҚазіргІ 
муражай-уйдің 1-кабатындағы бөлмеде жеке 
турған. Үй муражайға айналған соң, Ернар Мухтару- 
лының колыңда болып, 1989 ж. дүниеден кайтты. 
«ҮМІТ ҚЫЗДЫҢ ӨЛІМІ», жыр. Ә-тің аякталмай 
калған «Өскен өркен» романындағы Алуа окиғасы- 
на негіз болған. Осы окиға баяндалатын дастан- 
ды Ә. Шымкент облыстык драма театрының артисі 
Жумабеков Отызбайдан алады. «23 күні біз 
Қумкенттен шығып, кырык бес шакырым журіп, 
Мырзабай даласын басып, ҚызылкөлдІ жағалап 
отырып атакты Бабатаға кедцік. Осында 21 жылы 
улкен трагедия -  «Үміттің елімі болған» деген жол- 
дар кездеседі сол сапарындағы жолжазбаларын- 
да. Дастанды алмастан бурын аңызды естиді. Ал 
дастанның мазмунын жазушы кара сөзге айнал- 
дырып, кағазға тусіреді. Онысы мына сарындас: 
осы ғасырдың басында Сарысудың аяғын, Бет- 
пактың кумын жайлаған Жағгілбайлыда Бектурған 
деген жалшылыкпен күнелткен кісі болған екен, 
оның әйелі -  Үлтуған әйел-бала табады, оның атын 
Үміт қойысады. Үміт он терт жаска келгенде, журт 
аузында сулу, акылды, жаксы кыз атана бастай- 
ды, Сол шакта Бабатаның саудагері, жасы 55-тер 
шамасындағы Райымбек дейтін осы уйге келіп 
конады. Жөн-жосык сурасканда, өзінің жайын ай- 
тады. Үлтуған оның Үмітті көре келгенін сезеді. 
Райымбек өз тілегін айтады. Қызымен сөйлеспей- 
ак, Бектурған калыңмал жайын козғай бастайды: 
төрт кезін бір койга бағалап, 590 кез мата бермек 
болады, ағайыңдары Ержан, Қали дегендерді ша- 
кырып, кудалыкты бекітеді. Райымбек атын Ер- 
жанға мінгізеді, осыдан соң Бектурганды ертіп 
күйеу Бабатаға журеді. Араға төрт конып, бесінші 
куні Бабатаға жеткен Бектурған муңда уш кун бо
лып, кырык жетінің малый алып еліне кайтады. 
Осыдан кейін Райымбек Боранбай деген жігітпен 
куйеушілеп келіп, наразылығына карамай, Үмітті



еліне алып қайтады. Үмітті қызғанған Райымбек 
күндіз-түні аңдып, кінәлаудан көз ашырмайды, 
Өстіп жүріп Үміт ұл табады, атын Естай қояды, 
сонда да кәрі күйеу қызғануын, ұрып-соғуын қой- 
майды. Осыны көрген Боранбай қызғанышының 
орынсыз екенін айтқанда, оның өзінен сезіктеніп, 
таяқпен үрып, басын жарады. Қатты күйінген Бо
ранбай үндемей кете барады да, түнде келіп 
Райымбекті далада жатқан жерінде кетпенмен 
ұрып, өлтіріп кетеді. Өтеш, Мүрат дейтін 
Райымбектің туысқандары Үмітке жала жабады, 
бір қараңғы түнекке қол-аяғын байлап тастайды. 
Боранбай келіп «Күйеуіңді өлтірген менмін, 
тергеуші журтқа өлтірген деп мені көрсет» дегенде 
Үміт: «Менің көрген күнім қурысын, тірлік маған 
керек емес, өлтірсе де ырзамын, сен жөніңе жүре 
бер» дейді. Сейітбай, Молдабек екі шабарман 
Үм ітті сүйреп, көптің алдына алып келеді. 
Әбдіраман би молдамен бірігіп, шариғат жолы 
бойынша барлық «жұрт таспен атып өлтірсін» де
ген екім айтады. Кішкене баласы жүгіріп, анасына 
келгенде, Сейітбай мен Молдабек оны қуып жа- 
қындатпай, Үмітті базарды екі айналдырып тас
пен урғызып шығады, басы жарылған ол есінен 
танып жығылады. Есі кіргенде, күйеуін кімнің 
өлтіргенін сұрайды, сонда Боранбай; «Өлтірген -  
мен, әйел -  ақ» дейді. Оған қамшымен дуре со- 
ғып жатқанда, Үміт: «Оны қинамаңдар, кінә мен- 
де, бәрін істеген өзіммін» дейді. Ишан: «Әйелді 
елтіру керек, шалды шапқан кетпенмен шауып 
елтіру керек» деген жаңа өкім шығарады. Сейітбай 
мен Молдабек «шалдың мурагерін елтіреді, 
мұрагері бізбіз» дегенде, Әбдіраман би кетпенді 
тапқызып, оны қолдарына беріп: «Көпшіліктен 
аулақ апарып, ездерің жайла» дегеннен кейін, 
Үмітті Қарауылтебеге алып барады. Сол жерде 
Үміт: «Бұл жерді көрмей, жұрт кезіне керінбей 
қаңғып кетейін, босатыңдар» деп тілек айтқанда, 
оған кулақ аспаған Сейітбай кетпенмен шауып 
жібереді. Ал осы оқиғаны шығармасына енгізу- 
енгізбеу туралы жазушыда екіудай ой туындай- 
ды: енгізейін десе, тағылықкд барабар қатыгездік 
-  халқы ушін мін, енгізбейін десе, шығарма шы- 
райына ең берер мундай оқиғаға тең келер шын- 
дықты табу қиын, Ойлана келе, мұны аянышты 
шындық ретінде мән-мазмұнына астар беріп, за- 
ман қайшыльғы етіп жеткізбекке бекінеді. Содан 
келіп дастандағы адамдардың аты-жендері де 
негізгі желіден ауытқымай, оқиға құрылымын сақ- 
тап, романына жол таптырды. Романда Алуа Мой- 
ынқумға Арқадан ауып келген аз үйлі Арғын ішіндегі 
жесір әйелдің 18-19 жастағы қызы болып 
суреттеледі. ^

«ҮМІТТІ ҮРПАҚҚА -  ИГІ ТІЛЕК», жазушының ма- 
қаласы. 1957 ж. Қазақстан ЛКЖО Орталық 
Комитетінің 5-пленумында сейлеген сезі. Алғаш 
рет сол жылы 11 желтоқсанда «Лениншіл жас» 
газетінде жарияланды. Осы нусқа Ә-тің 20 томдық 
шығармалар жинағына енгізідці (20-том, 1985, 363- 
369-беттер). «Жазушы, әдебиетші, студент жас- 
тардың тәрбиешісі ретінде, езім жеке сәтте отыр- 
ғанда басқа келетін кейбір ойларымды 
шәкірттерімнің алдына тартпақпын» деп бастап, 
жазушы Қазақстанда жоғары оқу орындарының 
еркендеп, мыгщаған маманның білім алып шық- 
қанына сүйсініс білдіреді. «Осыны, мәдени жағы- 
нан, рухани жағынан өскен урпақты көргеңце, алғы 
ағалары ізбасарлардың әлпешті Отанның, қам-
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қоршыл үкіметтің жасаған игілігін, берген 
мүмкіндігін дұрыс ақтап отырғанын қуана сезінеді» 
деп ағынан жарылады. Автор одан әрі жастардың 
моральдық, интеллектуалдық рухани бейнелеріне 
ойысып, биік интеллектуалды мәдениеттің өмір 
бойына жиналатынын, оның кірш іксіз сәбилік 
шақтан басталатынын, студенттік шақта «берік 
негіз алып, қалыптаоа» бастайтынын ескертеді. 
Жоғары оқу орны маман кадрлар даярлаумен 
қатар, «ол өзінің қабырғасына келген жас жандар- 
ды адам етіп қалыптастыруға, мәдениетті, ақыл 
парасатты, инабатты адам етіп тәрбиелеуде үлкен 
роль атқарады, Бугінгі ағаның ертеңгі үміті -  
шәкірт ұрпақ осыны терең сезіне білуі керек». Ол 
ушін алдыңғы ағалардың рухани келбетіне еліктеп, 
солардан үлгі алып, жақсы мен жаманды ажырата 
білу ләзім дейді автор. «Қазақ студенті орыс тілін 
шала-шарпы білсе, езінің мәдениетті адам болып 
қалыптасуы жолында көп нәрселерден қур қала- 
ды, утылады. Кун сәулесін аз алған өсімдіктің 
жетілуі қандай баяу болса, ұлы халықтың ұлы тілін 
білмеген қазақ жасының да мәдени өсуі сондай 
баяу болады. Орыс тілі -  шет тілі емес, екінші ана 
тіл!» деп, ұлы Абай айтқан пікірдің жалғасын таба
ды. Ал орыс студенттері езінің Отаны болып отыр- 
ған Қазақстанды, оның экономикасын, даму та- 
рихын, мәдениет тарихын жете білуі керек, бул 
парыз ғана емес, әбден қажетті нәрсе деп, ой тас
тайды суреткер. «Отан деген уғым біздер үшін 
айқын ақиқат. Отан -  езің туған қала, өзің өскен 
ауыл, өзің оқыған мектеп, қысқасы, езің өмір аза- 
маты боп қалыптасуға эсер жасаған орта. Ендеше 
солар жайлы білу -  ауа мен судай қажет нәрсе» 
екенін ешқашан ұмытпауды, ұлы адамдар қаддыр- 
ған әдеби-мәдени мураларды жетік, орнықты 
меңгеруді, солардан уйренуді шегелеп айтқан. Үлы 
суреткер осы студенттеріне: «Егер сендер орыс 
тілі мен орыс мәдениетінен баска ештеңе білмейтін 
болсаңдар, әрине, жақсы емес. Егер сендер 
өздерің жүрген ортада, өздерің тұратын қалада, 
өз республиканца, айталық, біздің Қазақстанда 
жасалған мәдени байлықтарға қызықпайтын бол- 
саңыздар, ол -  кешірілмес күнә» болатынын, бас
ка халыктың да тілін, әдет-ғурпын, салт-санасын 
сыйлаудың, курметтеудің еш артыкшылығы жрк 
екенінескертеді. Жазушы сезін: «Біздіңүміттіұрпа- 
ғымыз -  студент шәкірттер, мен сендерге айтпа- 
ғымды моральдык, адамгершілік бейнелерің кісі 
сүйсінерліктей болсын деген оймен түйер ем» деп 
аяктайды.

Н. Ғабдулпт.
ҮНДІ ӘДЕБИЕТІ. Оңтүстік Азиядағы Үндістан 
тубегін мекендейтін 60-ка жуык ұлт пен улыстың 
тілінде дамыған, біздің жыл кайыруымыздан 2 
мың жыл бұрын жазба улгісі пайда болтан әдеби- 
ет. Ә. өзінің «Индия очерктері» атты ғылыми-зерт- 
теу сипатындағы жолжазба кітабында: «Индияда 
60-ка жуык тілдер бар деп саналады. Соның ішінде 
15 тіл -  ірі тілдер. Ол тілдерде кеп халыктар 
сөйлейді. Сондай тілдер: һинді, урду, бенгали, 
тамиль, марати, гуджарати, ассам, канери, мала- 
ялум, пенжап тілдері сиякты топтар. Бул тілдердің 
ішінде һинді тілінде сөйлейтін халык бәрінен де 
көп саналады. Сол себепті Индия үкіметі енді 15 
жылдан сон Индиянын мемлекет тілі етіп һинді тілін 
кіргіземіз деп жариялаған. Бірак мынау тамиль тілі
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М. Әуезовтің Үндістаннан келген қонақтарды 
кдрсыалусәті. 1958,

сияқты ескі тілдердің арасында 10 миллион, 20 
миллион, кейде 30 немесе 40 миллион халық сөй- 
лейтін көне тілдер бар. Ол тілдерде бірнеше жүз 
жылдардан бері туып өскен көркем әдебиет және 
өз классикасы бар. Толып тараған, дамыған әде- 
биет тілі қалыгттанып отыр. Енді ағылшын әкімші- 
лігінің заманында барлық пәлен жүз миллион ин
дус халқына тек бір ғана отаршылар тілі -  ағыл- 
шын тілі боп жүрген болса, бүл күңце жаңағы жер- 
гілікті үлкен тілдердің бәрі де жойыламыз деп ой- 
ламайды. Ол тілдерді түтынған халықтар топтары 
да, өз тіддерінен не қып оп-оңай айрыла қояр екен. 
Әдебиеттік, ғылымдық және көркемдік сапа жа- 
ғынан салысқанда, жаңағы аталған тілдердің 
кебінің жазушылары өз тілдерін һинді тілінен әдце- 
қайда «мәдениетті, өнерлі тіл» деп санайды. Осы 
тілдер таласы бүгінгі Индиядағы аса бір үлкен қай- 
шылықтың тағы бір алуаны тәрізденді» деп жазды 
(12 томдық шығармалар жинағы, 2-том, 344-472- 
беттер). Көне Үнді әдебиетінің ғана емес, исі адам- 
заттың тарихындағы алғашқы ірі көркем шығарма 
болып табылатын «Махабхарата» мен «Рамаяна» 
эпикалық дастандары б. з. д. 7-6-ғасырда сол за- 
манғы үнді халкына ортақ пракрит тіліңде жазыл- 
ды, Ә. Индия сапарында осы дастандардағы оқи- 
ғалар өтті-міс делінетін тарихи жерлердің біразын 
өз көзімен көрді. Көне тарихтың қатпарларына сыр 
суыртпақтаған жазушы өзінің Жайпур мен Агра 
арасындағы керген-білген жайын «Рамаяна» дас- 
танымен салыстырады. Жазушы «Ертегілер», «Ай- 
тыс елеңдері», «Әдебиет тарихы», «Қазақ эпосы 
мен фольклоры» атты еңбектерінде ундінің көне 
дастандарының иран, араб, сол арқылы түркі ха- 
лықтарының ауыз әдебиетіне жасаған ықпалын 
жан-жақты талдап берді. Үнді сапарында Буддаға 
қатысты тарихи жерлер мен ескерткіштердің бар- 
лығын аралап көріп, ол туралы аңыздарды қойын 
дәптеріне ықтиятпен тусіріп отырған. Жолға шы- 
ғар алдында Будда жөніндегі ғылыми-көпшілік 
әдебиеттермен тиянақты түрде танысып шыққан. 
«Индия очерктерінің» негізгі тақырыптық желісі де 
Будда заманындағы мәдени-рухани ескерткіш- 
тердің жайын баяндауға қүрылған. Будданың ота- 
ны деп есептелетін Шиван өлкесіне барғандағы 
әсерін баяндаған.
Замандас орыс ақыны әрі аудармашысы И. Сель- 
винский Ә-тің буддалық ізгілікті касиеттері мен 
сырт түлғасына қарап, оны шығыстың бар даналы- 
ғын бойына жиған қазіргі заманның Буддасы деп

бағалауының астарында жазушының осы ілімге 
деген ерекше ілтипаты байкалады. Б. з. д. 4 -3  
ғасырларда дүниауи философиялык сарында да- 
мыған тамил тіліндегі әдебиет алдынғы қатарға 
шықты. «Он жыр», «Панчатантра» хикаялар жинағы 
дүниеге келіп, санскрит жазуымен қағазға түсті. 
Бүл үлы шығарма кейін иран, араб, түркі әдебие- 
тіндегі аты аңызға айналған «Қалила мен Димна», 
«Мың бір түн», «Тотының тоқсан тарауы», «Бақти- 
ярнаме» сияқты халықтык шығармалардың пайда 
болуына тікелей эсер етті, Ә. жоғарыдағы атал- 
ған туындылардың казак халкының фольклорына 
жасаған ыкпалы туралы әдебиет тарихына катыс- 
ты барлык еңбектерінде кеңінен токталып өтті. 
Абайдың «Масғүт» және «Әзім әңгімесі» дастан- 
дарының негізгі тарихи тамыры осы «Панчатант- 
рада» жатканын баса көрсетті. Тамил тіліндегі көне 
әдеби ескерткіштерді Ә-тің өзі көзімен көрді. Сол 
дәуірде Хала (4 ғасыр), Ашвахош (2 ғасыр), Триу- 
валльуар (б. з. 4 -5  ғасырлар) сиякты аты белгілі 
акын-жазушылардың шығармаларында адамның 
тағдыры накты сипатта суреттеліп, накыл өсиеттік 
негізде жазылды. Сондай-ак көркем өнердегі дра- 
матургияның, театрдың, актерлік шеберліктіңзаң- 
дылыктарын теориялык түрғыдан негіздеп берген 
«Татьяшастра» (1 ғасыр) ғылыми трактатының ма- 
ңызы ерекше. Сондай кене дәстүрдің бірі -  мү- 
шәйра айтысын Ә. Дели каласында кызыктайды. 
Ағылшын отаршылдығы тұсында үнді әдебиеті 
токырауға үшырады. 19 ғасырдың 2-жартысынан 
бастап ұлттык ағартушылык бағыттағы шығарма- 
лар керініс бере бастады. Әсіресе бенгал тіліндегі 
әдебиет ерекше каркынмен epic алды. Р. Тагор- 
дың Нобель сыйлығына ие болуы да соны аңғарта- 
ды. Ә. бенгал әдебиетінің Индиядағы өзге әдеби- 
еттерден шоктығы биік түрғандығын; «Бүгінгі 
тілдер ішінде ілгері мәдениетті бойына молырак 
сіңірген тек бенгал тілі. Ол тілде Рабиндранат Та- 
гордың шығармалары ғана емес, баска да төрт- 
бес жаңа бағыттағы, ірі жазушылар шығармала- 
ры туған. Ол тілде роман жанры сиякты Индия әде- 
биеті тарихына мүлде жат жанр да туды. Өзге тіл- 
дерде ондайлык дэрежеде әдебиеттің жаңа жан
ры ӨСІП дамыған жок. Бүлардың бүгінде де ең өске- 
лең жағы тек поэзия. Оған да жаңа ырғак, үйкас 
пен өзге кұрылыс жаңалыктары енген жок. Әлі де 
кебінше екі жолды мәснауи, бәйіт, ғазел, рубағи 
өлшеу ырғактары, басым болып жүр» деп атап кер- 
сетті. Үнді-совет достык коғамының Қазакстанда- 
ғы бөлімшесінің төрағасы ретінде Ә. 1961 ж, Алма- 
тыда Тагордың туғанына 100 жыл толуына орай 
сажанатты кеш ұйымдастырып, сөзсөйледі. Кейін 
«Тагордың кемеңгерлігі» атты макаласында: «Үнді 
халкының рухани мәдениетінің даналыкка толы 
әрі алуан түрлі, ұлан-ғайыр аясында Рабиндранат 
Тагордың тамаша түлғасы ғажайып жаркырап 
көрінеді. Тагор казіргі заман талабына тіл каткан 
лирик-акын, Тагор -  новеллист әм романист, Та
гор -  драматург, публицист. Өзінің өзгеше жа- 
зушылык мәдениетінде ол казіргі Батыстың твор- 
честволык дәстурлерін де мол баураған» деп бага 
берді. Бір жарым айга созылган Үндістан сапары 
кезінде Ә. Үнді әдебиетінің эр тідце жазатын кепте- 
ген каламгерлерімен пікірлесіп, оларды мазалап 
журген көкейкесті мэселелермен танысты. Соның 
ішінде хинди Т ІЛ ІН ІҢ  мемлекеттік тіл деп жарияла- 
нуына байланысты езге үлттық эдеби тілдердің 
тоскауылға үшырап отырғандығы ерекше назар 
аударды. Бомбейде болтан күндерде біз кала-



ның сыртыңда, дачалы жерде өз үйінде тұрушы -  
әрі жазушы, әрі режиссер Ходжа Ахмад Аббас- 
тың уйінде қонақта бодды. Бунда адам көп жина- 
лыпты. Бомбейдің урду тілінде жазатын жазушы- 
лары, ақындары мен кинорежиссерлер, артистер 
келді. Одах еліне мәлім болған суреттердің ге- 
ройлық релдегі еркегін, әйелдерін ойнаған артис
тер де болды. Бір топ ақындармен әңгімелесе оты- 
рып, одақтағы біздің жазушы- ақындарымыздың 
шьгармаларын білетін, білмейтін жайларын сұрас- 
тырады. Жалпы одақтық жазба поэзиядан Мая- 
ковскийдің атынан басқа ақындарымызды ауызға 
алысқан жоқ. Бір шақта қайтер екен деп, «Жам- 
былды білесіздер ме?» деп сурайды, бастығы Әли 
Сардар боп урду тілінде жазатын уш ақын езде- 
рінше бірер ауыз сез қатысып алды да, сол арада 
әндетіп тұрып, бәрі қосылып Жамбылдың «Жака 
заң» туралы шығарған жырын айтып береді. Ә-тің 
атап өткеніндей, сол кездегі саяси-әлеуметтік қи- 
ын жағдайдың шырмауында дамыған уңді әдебие- 
ті өкілдерінің көркем туындыларын өз оқырман- 
дарына дер кезінде таныстыратындай мүмкін- 
діктері болмады. Алайда екі ел арасындағы руха- 
ни байланыс жыл сайын нығая түсті. Үңці халқы- 
ның мәдениеті мен әдебиеті, тарихы туралы Ә-тің 
«Иңдия очерктері» (1958), «Тагордың кемеңгерлігі»
(1961) , Б. ІҮІомышүлының «Кеп тілді әдебиет» 
(I960), С. Шаймерденовтің «Реалистік жолдағы 
әдебиет» (1955), «Үңці елінің үлы гуманисі» (1961), 
Е. Ысмайыловтың «Мәңгі достық жыршысы» (1961), 
Т. Амаңдосовтың «Тагор елінде» (1961) т. б. 50-ге 
тарта мақала жарияланды. Сондай-ақ Қожа Ах
мад Аббастың «Үңді перзенті» (1959) романы мен 
«Тапсырылмаған хат» атты әңгімелер шоғыры
(1962) , Мүлік Ананд Радждың «Бүркіт пен көгер-
шіндер» атты әңгімелері, Тагордың «Куйреу» 
(1957), «Алтын сағым» (1960), «Гауірмаһан» (1962) 
романдары мен әңгімелері, өлеңдері, Прем Чанд- 
тың «Тхакур қүдығы» (1958), «Жыланның гауһар 
тасы» (1960), Борен Бошудың «Рекрут» (1960) жи- 
нақтары, К. Агровальдің, Валатхолдың, Әли Са- 
пар Жафридің, X. Чаттопатхайяның т. б. ондаған 
ақындардың өлеңдері әр жылдары жарық көрді. 
Үндістанға барған сапарыңда Ә. бұл жинақтардың 
бәрімен де танысты және езімен бірге ала барды, 
кейбіреулерін Аббасқа, Анандқа, Валатхолға, 
Жафриге табыс етті. Ә-тің шәкірті Ә. Әлімжанов 
пен А. Шамкеновке Джавахарлал Меру атындағы 
халықаралық сыйлығы берілді. Жазушының «Қа- 
раш-Қараш оқиғасы» повесі 1966 ж. бенгал, 1967 
ж. хиңди тілінде шықты. Үнді сапарыңда назарын 
ерекше аударып, көңілін алаңдатқан мемлекеттік 
тіл туралы: «Өкімет ойлағандай 15 жылдан соң 
барлық Индияға хинді тілін жалғыз тіл ғып кіргізу 
оңай емес. Әдебиет тілі бұрын өркендеп өскен, 
нәзіктеніп өнерленген езге Индия тілдерінің өз 
дәстүрін тастап, һиңді тіліне ауысуымен тумайды. 
Және оңтүстік тілдері санскритпен байланысты 
емес. Олардың тілінде де һинді тілінен өте жырақ 
жатқан жайлар көп» деп ескерткен пікірі ақыры 
шыһідыққа айналды. Мемлекеттік тіл мен дін мә- 
селесі бойынша ортақ мәмілеге келе алмаған Бан
гладеш пен Пакистан елі ез алдына тәуелсіз рес
публика болып, жеке белініп кетті. 1997 ж. Казак- 
стан Республикасы мен Үнді мемлекеті Ә-тің туға- 
нына 100 толу мерейтойын бірге атап етіп, үлы 
жазушы салған мәдени-рухани байланыс одан әрі 
жалғасын тапты. т.Жүртбай.
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ҮСЕНХАН Бердіқожаүлы (т.-ө. ж. б.), жазушы- 
ның атасы Әуездің ең үлкен ағасы, Бердіқожаның 
түңғыш ұлы. Ү-нан -  Құлжан, Әлихан. Қүлжаннан -  
Смайылхан, Исахан, Әзімхан. Исаханнан -  Әсия, 
Мүқыш, Муслима тарайды. Ғылыми айналымға 
тускен деректердің барлығында да: Ү-ның үрім- 
бүтақтары жиырмасыншы-отызыншы жылдары 
қысымға үшырап, елден кеткен. 1931-32 жылғы 
Шыңғыстау көтерілісі мен ашаршылықтан аман 
қалғандары жоқ деген пікір түюге әкеліп тірейді. 
М. Диқанбаев Ү-нан «қазір ешбір түкым қалмаған 
сияқты» деп жазды өзінің «Мен білетін өмірбаян» 
атты естелігінде («Мұхтар Әуезов туралы естелік- 
тер», А., 1997, 6-бет). Дегенмен нақты айғақ жоқ. 
«ҮШ КҮН», жазушының әңгімесі. «Социалды Ка
захстан» газетінің 1934 ж. хараша айының 7, 10 
күнгі 258-259-сандарында жарияланды. 1935 ж. 
жарых керген «Тас тулек» атты жинахха кірді. Бүдан 
кейін ішінара жеке сөздерді стильдік тұрғыдан 
хырнағаны болмаса, елеулі өзгеріске туспеген. 
Жазушы шығармаларының 12 томдых (Ттом, 1967), 
20 томдых (1-том, 1979) шығармалар жинағында 
алғашхы нүсхасы бойынша басылды. Әңгіме 
архауы жазушының езі куә болтан тарихи охиғаға 
хүрылған. 1922-24 ж. Абай ауылының адамдарын 
үйымдастырып, Баханас-Байхошхар өзенінің ал- 
хымынан тоған хаздырады. Уах-харыз серіктігін 
хүрып, оған Кәкітай Ысхаховты төраға етіп сай- 
лайды. Суармалы егін бітік шығып, ауыл адамда- 
ры молшылыхха кенеледі. Ол тоған көп жыл бойы 
шаруашылыхтың кәдесіне жарап келді. Жергілікті 
жүрт оны «Мүхтар каналы» деп атап кеткен. Жазу
шы үш кедейдің еміріндегі уш кезеңді суреттеу 
архылы олардың тіршілігіндегі өзгерісті бейнеледі. 
Бірінші тарауда Сарыауыз, Келбай, Талпах атты 
уш кедейдің байдың кеңілін жыхпас үшін, езара 
тебелесіп жатханы баяндалады. Екінші тарауда 
байдың мал-мулкі тәркіленіп, соны белісе алмай 
жатхан әлгі ушеуінің мінез-хүлхы суреттеледі. 
Үшінші тарауда ауылдың хасыңдағы езеннен то- 
ған тартып, суармалы егін егіп, жоталанып алған 
Көлбай, Сарыауыз, Талпахтардың хуанышты көңіл 
күйі баяндалады. Мүндағы кейіпкерлер -  жазу- 
шының хиялынан туған көркем бейнелер. Оның 
1930-32 ж. түрмеде отырып, «кеңес екіметінің 
жасампаздых істерін жазуға» уәде берген, әсіре 
солшыл сыншылардың байбаламынан хутылу үшін 
еріксіз халам тартхан шығармасының бірі -  осы 
«Ү. К.» әңгімесі. Өзі араласхан, жахсы таныс та- 
хырыпты жазса да, шығарманың бойынан жалаң 
кеңестік насихаттың әсері байхалады.

Т, Журтбай.
«ҮШҚОҢЫР ЖАЙЛАУЫНДА», жазушының 1948 
ж. жазылған очеркі. Очерктің көтерген тахырыбы 
-  мал түхымын асылдандыру мәселесі. Очерк авто
ры бағалы бастама туралы жазған. Очерк басын- 
дағы әдемі табиғат суреті бірден баурап алады. 
Көздеген нысанмен егжей-тегжейлі танысып, оның 
хыр-сырына уңіліп барып жазу ерекшелігі мұнда 
да бірден аңғарылады. Жазушының жер-су атта- 
рына ерекше назар аударуы охырманды сол жер- 
мен, сол жердің табиғатымен таныстыруға 
жетелейді. Ғалым мамандар мен харапайым еңбек 
адамдарының бірлесе атхарған істерінің нәтиже- 
сінде өнімді, өсімі мол асыл түхымды малдың 
алынғандығы, ол үшін Казахстандағы кейбір ма-
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ман ғалымдардың Мемлекеттік сыйлық иеленген- 
дігі, жекелеген шопандар мен колхоз басшылары 
ірі табыстарға жеткеңдігі сөз бола отырып, Алма
ты облысының көптеген шаруашылықтарын қам- 
тыған бұл жемісті істің қарқыны әңгімеленеді. 
Осынау деректер, әдеби көркем тәсілмен көмке- 
ріле отырып очерктің басты тақырыбының, негізгі 
идеясының төңірегіне топтаскан. Очерктің шоқты- 
ғын биіктетіп тұрған да -  осы қасиет. Автор шы- 
ғарманың алғашқы нұсқасын бірнеше рет кайта 
қарап, көгттеген түзетулер енгізген. Шьғарма бас- 
па бетін көргенше, ондағы әрбір сөз, сөйлемге 
мән бере қарап, текстологиялық-стилистикалық 
тузетулер енгізіп отыру, осы шығармадан ерекше 
байқалады. Очерк алғаш рет 1948 ж. «Әдебиет 
және искусство» журналының 7-санында жарық 
көрді. Кейін ол өзгеріссіз жазушының 20 томдық 
шығармалар жинағының 8-кітабына енгізілді.

Б. Жақып.
ФАБЛИО ( фабльо) ,  өлеңмен жазылған комедия- 
лык не сатиралык шығарма. 12-14 ғасырлардағы 
француз әдебиетінде дамыды. Негізгі белгілері -  
оқиғаны баяндауда комизм басты орын алады. 
Қарапайым шаруадан бастап рыцарларға дейінгі 
барлық әлеуметтік топтарға арнап жазылған. 
Көбінесе қала өмірін тәптіштей суреттеп, кейде 
дөрекі натурализмге барған. Жағымсыз кейіпкер 
ретінде поптар мен монахтарды суреттеген. Әйел- 
дерді алдаған еркектер, шаруалар бейнелері жа- 
салған. Жаман кылықтар әжуаланған. Ә. «Жамбыл- 
дың айтыстағы өнері» мақаласында қазак ақыңда- 
ры айтыста Ф. улгісін де колданғанын айткан. 
ФАДЕЕВ Александр Александрович (1901-1956) , 
орыс жазушысы. КСРО Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты (1946). МұхаңФ-тіңәділдігі менадамгер- 
шілік касиетін өте жоғары бағалады. Ә. 1951-53 ж. 
басына күн туып, Мәскеуге барып паналауға тура 
келген кезде, Ф. достық көмегін көрсетіп, оны 
түрмеге қамаудан арашалап қалады. Ф. 1949 ж. 2 
ақпанда Парижде өткен бейбітшілік пен еркениетті 
жақтаушылардың жиналысыңца сейлеген сөзінде 
Ә-тің «Абайы» сияқты тамаша романның дүниеге 
келуінің өзі үлкен қуаныш деген пікір біддірді («Біз- 
дің Мухтар», А., 1976). Ф-тің тосын қазасына Ә. 
қатты күйзеліп, аруағының алдында өзінің емірі 
үшін борыштар екенін терең сезінді. Оның осын- 
дай күйзеліс шырмауындағы көңіл күйін білдіретін 
«Ауыр каза» атты тебіреніске толы азанама-мақа- 
ласы «Қазақ әдебиеті» газетінің 1956 ж. 18 мамыр 
күнгі санында жарияланды. 7. Журтбаи.

ФАЗЫЛОВ Нәсір (1929 ж. т.), өзбек жазушысы, 
аудармашы. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемле- 
кеттік университетінде 1998 ж. 28-30 қыркүйекте 
“Мұхтар Әуезов және әлем әдебиеті» деген такы- 
рыпта өткен 2-халыкаралык ғылыми-теориялык 
конференцияға қатысып, баяндама жасады. Ха- 
лыктар достығына, мемлекеттер арасындағы бей- 
бітшілік пен татулық істеріне зор улес қосумен 
қатар, М. Әуезов әлем халықтары әдебиеттерінің 
өсіп-еркеңдеуіне де кеп еңбек сіңірді, демек Му- 
хан калдырып кеткен әдеби мирас -  тек казак хал- 
кынын ғана емес, бәлкім бүкіл адамзаттын, бар- 
ша туркі әлемінің, сонын ішінде езбек халкынын 
да әдеби және рухани байлығы екенін айтты.

Н. Ерсарыуіы.

ФАИЗОВ Рифкат (1896-1968), есепші. «Жарыс» 
футбол командасынын белді ойыншысы, Ә-пен 
бірге ойнаған. Есепші мамандьгын бітірген. Өмірі- 
нін көптеген жылдарын Семей каласындағы жер- 
гілікті енеркәсіп кәсіпорындарында кызмет етуге 
арнаған. Қалалык өнеркәсіп комбинатында кызмет 
аткарған. Кезіңде улы жазушымен араласып турған,

Ө. Султанов.
ФАЙЗИ (лакап аты; шын фамилиясы -  Ф а й з у л- 
л и н) Ахмед Сафаулы (1903-1958), татар жазушы
сы. Алғашқы өлеңдері 1918 ж. жарык көрді. Сол 
жылы «Сулулык дуниесінде» деп аталған тунғыш 
комедиясын жазды. Татар әдебиетінін классигі Ғ. 
Токай туралы драманын (1938) және романнын 
(1952) авторы. Алғашкы татар балеті «Шуралені»
(1955) Токай шығармаларынын сарынымен жаз- 
ған. Муса Жәлил туралы опера либреттосынын, 
«Пугачев Қоканда» деген тарихи драмасынын 
(1951) авторы. Онын драматургиясы -  татар әде- 
биетінде кернекті орын алады. Ф-дін «Флейталар» 
(1933), «Дала мен адам» (1936) секілді поэма, бал- 
ладалары да мәлім. «Токай» романы (1959), көпте- 
ген өлендері казак тілінде жарык көрді. Мухан Ф- 
дін шығармаларымен жаксы таныс болтан, өзінін 
«СССР халықтары өдебиеттерінің өркендеуЫ, 
«Социалистік улттар әдебиетінің даму ерекшелік- 
тері» атты макалаларыңда Ф-дін «Токай» романы- 
на жоғары баға беріп, жазушынын шығармашы- 
лық шеберлігін атап керсеткен.

Р. Бердібай.

ФАЙЗИ (лакап аты; шын фамилиясы -  Ф а й з у л- 
л и н) Мірхайдар Мустафулы (1891-1928), татар жа
зушысы, драматург, татар кеңес әдебиеті іргета- 
сын калаушылардың бірі. 1909 ж. «Екі Хасан», 1911 
ж. «Жастар алдаттырмайды» деген композиция- 
ларын жазады. Кейірінек романтикалык сарын- 
дағы «Қызғаныш» (1913), «Орал суы бойында» 
(1917-18) пьесалары туды. Ф-дін данкка бөленген 
шығармасы -  «Ғалиябану» драмасы (1916). Муңда 
Қазан карсанындағы татар аулынын әлеуметтік 
мәселелері суреттеледі. Бул казак театрларынын 
репертуарынан да берік орын алған, халыкка аса 
танымды шығарма. Пьесанын алтын желісіндей 
«Ғалиябану» казак арасында кен тараған ән. Ф. 
халык турмысын жетік білген, фольклорды жи- 
науға ат салыскан, халык өлендерінің жинағын ку- 
растырған. Қазаккаламгерлері, сонын ішінде түрік 
халыктары әдебиетінін білгірі Мухан Ф-дін дра- 
малык туындыларын жоғары бағалаған.

Р. Бердібай
ФАНТАСТИКА, әдеби жанр. Үлкен шьгарма жа- 
зуды ойға алғанда, оны жан-жакты карастыру 
әдеті Ә-те ертеден калыптанған. Осы әдетті «Өскен 
өркенді» жазу кезінде де кодданды: барлау жасау 
үшін алдымен очерктер жазудан бастады, «Дос -  
Бедел дос» та сол ізденістін бір жолы еді. Роман- 
даты Жандос пен пьесадаты Бедел бір тек, бір 
максаттың және жар>атылысы бірдей адамдар еді, 
тылым мен өмірге кезкарастарында алшактык 
көрінбейді. Жазушы пьесасынын өзін «киял» деді, 
осынын N9 1 жоспарында: «Елу жылдан соң», «Жа- 
рым тасыр сонында», «Жарты тасыр өткен сон», 
«Екі мын оныншы жылы» деген бөлімдері бар. Про- 
логында Бедел мен тарих көрсетіледі, болашак 
болжанады. Бірінші акттын өзі 11 суреттен тура- 
ды. Осының 6 суретінде Гүлжан Үланбелден кос- 
моска ушады, 11-суретінде кайтып оралады. Бул 
жоспарда Үланбел зор кала: өнер, тылым, байлык 
ордасы, космоска жол ашатын мекен. Мунда көп



жаңалықтар ашылған, ғажайып аппараттар жасал- 
ған, өнері едцерді таң қалдырған ғалымдар да осын- 
да. Солардың өнер-білімінің арқасында Қазақстан 
2010 жыддары космостан ауа райын меңгеру ар- 
қылы қалаған жеріне жаңбыр жаудыра алады, күн- 
нің жетерлік шуағын жібере алады, соның нәти- 
жесінде 100 миллиард пұтқа дейін астық алуға мүм- 
кіндік туғызады. Гүлжан айды, жерді айналып, 17 
күн дегенде жерге қонады. Ал жазушының сол 
қиялдарының (фантазиясының) біразы жүзеге ас- 
қан, әлі де асатын шындық, жазушы қиялының 
құр қиял еместігін көрсетеді. Бұлар елестету ар- 
қылы шындықты табиғи қалыптан өсіріп, әсірелеп 
көрсету болғанмен, оның өмірден алыстап кетпе- 
геніне көзің жетеді. Ғылымсыз, ойсыз мұның бәрі 
фантастика болып көрінуі мүмкін, ал шындығын- 
да олай емес.

Т. Әкім.
ФАТКУЛЛИН ФатихХалилулы (1935 ж. т.), әдеби- 
ет зерттеуші, аудармашы. Филология ғылымының 
канщидаты (1972). Негізгі ғылыми еңбектері аудар
ма мәселелеріне арналған, «М. Әуезов шығарма- 
ларының жаңа жинағы» атты мақаласында ұлы 
жазушы туындыларының 12 томдық басылымы- 
ның шығуы жөнінде өз ойларын ортаға салып, 
жарық көрген алғашқы 3 томына талаау жасаған.

Р. Бердібай.
ФЕДИН Константин Александрович (1892-1977), 
орыс жазушысы. КСРО ҒА-ның академигі (1958), 
Соц. Еңбек Ері (1967), КСРО Мемлекеттік сыйлы- 
ғының лауреаты (1949). Ә-пен көп жыл достық, 
шыармашылық қатынаста болтан. Қазақ жазушы
сы Лениндік сыйлық алған кезде, бір топ каламгер- 
лермен бірге жеделхат жолдап, қуанышын білдір- 
ген («М. О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық 
шежіресі», А., 1997, 686-бет). Мұхаң қайтыс бол- 
ғанда, «Серік» атты қазанама-мақаласын жазды 
(«Қазақ әдебиеті», 1961, 7 шідде). «Тұрғыласым еді» 
деген естелігіңде жас кезінде Қазақстанда турып, 
қазақтардың түрмыс-тіршілігімен таныс екенін ай- 
тып, алайда тек Ә. қана өзінің «Абайымен» менің 
қазақ халқы туралы білігімді толықтырды, мен енді 
ғана хош иісті самал ескен даланың жұпар ауасын 
жұтып, қазақ боп кеткен тәріздімін деп ағынан жа- 
рылған («Біздің Мұхтар», А., 1976, 13-бет). 
ФИРДАУСИ Әбілкасым (940-1030), парсы-тәжік 
ақыны. 976 ж. «Шаһнама» дастанын бастап, 35 жыл 
бойы жазған, ал 60 мыңдай бәйіттен (қостаған- 
нан) турады. Онда иран және тұран халықтарының 
басынан кешкен 4 мың жыдцық тарихи тағдырлары 
баяндалған. Парсы-тәжік әдебиетінің білгірі Ә. 
«Орта Азия халықтарының әдебиеті» деген мақала- 
сында Ф-дің шығармашылығын жоғары бағалап, 
«Манас» жырының сөздік-поэтикалық құрылысына 
парсы әдебиетінің әсері тигенін, «Бұл -  Иранның 
кітаби эпосы мен шағатай әдебиеті әсерінің айғағы. 
Жыршы мұндай сөздерді не жыр ішінде елеңмен 
қолма-қол түсіндіреді: сөйтіп қос сөздер, қос 
тіркестер пайда болады. Мұндай кітаби әсердің 
образдарға да тигені батырлардың Рүстеммен са- 
лыстырылуынан да анық көрінеді» деп, «Шаһнама» 
дастанының көркемдік қасиеттерін аша түседі.

Ә. Нуралиев.
ФИЗУЛИ Мухаммед Сүлейманоглы (1404-1556), 
әзірбайжан ақыны. Әзірбайжан, парсы, араб тілде- 
рінде жазған шығармалары қолжазба түріңце тара- 
тан. Негізінен лирикалық өлеңдер мен қасидалар, 
дастандар шытартан. «Гашиш пен шарап», «Ша- 
тымнама» дастандарында феодалдык қотамды
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сынады. «Қаңтыбас пен тақуа», «Саулық пен сыр- 
кат» атты философиялық шытармаларын жазды. 
Поэзиялық туындысының шыркау шыңы -  «Ләйлі 

Мәжнүн» дастаны (1536-37). Бүкіл дуние жүзі 
поэзиясының інжу-маржаны саналатын бұл шы- 
тарманы ол өзінен бұрынты ақыңдардың үлгісімен 
(мысалы. Низами) қайта жырлады. Мұхаң Ф-дің 
шытармашылытына зор мән берген. «СССР ха- 
лықтары әдебиеттерінің еркендеуі» детен еңбе- 
гінде оны «өзінің «Ләйлі -  Мәжнүн» атты атақты 
поэмасымен үлкен даңқ алтан ақын десе, Абай 
туралы жазтан зерттеулерінде («Абай мүрасы жай- 
ыңца», «Абай Құнанбаев творчествосын зерттеудің 
маңызды мәселелері», «Абай (Ибраһим» Қунан- 
байұлы (1845-1904)» Шытыс ақындарының ішінде 
Ф-дің де жас Абайта қатты ықпал жасатанын айт- 
қан. Өйткені «отан тілдері түсінікті ең жақын акын- 
дар болтандыктан, Науаи, Фзули үлгісі көп эсер 
етті. Тіпті бүгінгі ұлы Советтік Отанымыздың кадір- 
лі, кәрі классиктері Науаи, Фзулише жазатыны 
бар» дейді (М . Ә у е 3 о в. 20 томдык шьғармалар 
жинаты, 20-том, 1985, 94-95-беттер).

Н. Оспантегі.
ФИЛОСОФИЯ, Ж а з у ш ы н ы ң  ф и л о с о ф и я  
т у р а л ы  о й - п і к і р л е р і . Ә .  Ф. туралы арнайы 
макала жазтан. Ол «Философия жайынан» деген 
атпен «Абай» журналының 1918 жылты Н93-саныңца 
жарияланды. Макала жазылтан кезде Мухтар се- 
минарияның СОҢТЫ  курсының студенті болатын. 
Жас жатынан алтанда Ф. тылымына коян-колтык 
араласып кете алатын кемел шакта емес, оның әлі 
окьғанынан окыматаны, кергенінен кермегені алда 
еді. Бірак ол сонау алдаты шырталаңы мол жол- 
дың басын әлемдегі алпауыт ой тылымы Ф-дан 
бастады. Әрине Ф. туралы әлденені айту ушін, оны 
білу керек. Философия өмірді өлеңмен өрнектейтін 
поэзия емес, ол нактылы білім жүйесі. 20 тасыр 
басында Ф. білім жүйесі ретінде реттеліп, сурыпта- 
лып оку орындарында, әсіресе, университеттерде 
пән болып жүре бастатан. Ф-ның тарихы туралы 
арнайы окулыктар болтан. Ә-тің бул макаладаты 
ой саптауына каратанда, ол Ф. тарихының білікті 
маманынан дәріс гілып, сол кездегі Ф. пәні окулы- 
тымен таныс болса керек. Мухтар семинарияда 
окып журген кезде «маркстік-лениндік» Ф. әлі өмірте 
келмеген. К. Маркс пен Ф. Энгельстің шытарма- 
лары ол кезде әлем халыктарына таралып жаткан, 
бірак олар Ф. окулыктарына енетіндей деңгейде 
емес-ті. Сол кездегі окулыктарда оларды фило- 
софтар ретінде емес, экономикалык материализм 
екілдері делінген. Бул -  шындыкка келетін пікір. 
Осы туста еріксіз өзін мойыңдататын шыңцык бар, 
ол -  данышпан адамның тума касиеті, оның бала- 
лык шатыңца да, бозбалалык шатында да, жігіттік 
шатында да мәлім болатыны. Осы макала Ә-тің 
болашакта кім болатынын мейлінше анык көрсетіп 
тур {«Философия жайынан»), Ол Ф-ны «адамның 
жанын тәрбиелейтін тылым» дейді.
Мухтар көтертен философия татдыры туралы дау 
әлі де сол күйінде. Әрине, жиырмасыншы жылдар- 
дан бастап Россияда маркстік Ф. негіздері курас- 
тырыла бастады, сөйтіп өмірге диалектикалык же
не тарихи материализм деген Ф. келді. Бул кезден 
бастап Ф. табитаттың, котамның жене ойлаудың 
нетурлым жалпы заңдылыктарын зерттейтін білім 
саласына айналды. 19 тасырда бой керсеткен
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П03ИТИВТІК Ф -Л Ы Қ  бағыттарды бір сөзбен буржуа- 
зияшыл, реакцияшыл иррационализм деп атадық. 
Бүгінде тарихтан диалектикалық және тарихи ма
териализм кеткеңде, сол Мухтар көтерген Ф-дағы 
дау қаз-қалпыңда өз шешімін кутіп тур. Позитивтік 
Ф-лық бағыттардан бугінде біз бас тартпаймыз. 
Тіптен иррационализм деп аталатын Ницше Ф-сын 
да жоққа шығармаймыз. Ф-яны тек бір уғым арқы- 
лы тусінуге әсте болмайды, оның типтері бар. Мы- 
салы, қазір сыналып жүрген диалектикалық мате
риализм де Ф-ның бір типі. Оңдай Ф. емірде бол- 
ды, оны б|з калайша жоққа шығарамыз. Кейінгі 
кезде біз Йасауиге қатысты суфизм (сопылық) Ф- 
сы туралы айтып жүрміз. Шынында да сонау 10 
ғасырдан басталған суфизм де арнайы зерттеуді, 
әрі оны мойыңдауды кажет етеді. Суфизм туралы 
көп еңбектенген Идрис Шаһ оны «трансценден- 
таддық философия» деп атаған, келісуге болатын 
пікір. Немесе араб-парсы Ф-ның ерекшелігі тура
лы айтқанда, біз фалсафа туралы айтамыз. Қазір 
кейбіреулер Ф-ны қазақшалап «фалсафа деп жа- 
зудыусынады. Бұл білместіктентуғанниет. «Фило
софия» дегеніміз -  Батыс Еуропалық улгідегі ой- 
лау жуйесі, ол фалсафа болса, ол адамзат ақыл- 
ойы дамуының жаңа әрі анағурлым биік деңгейі. 
Философия мен фалсафаның тегі бір сөз. Екеуі 
де бастауды Сократ, Платон, Аристотельдерден 
алған, мәселе -  екеуінің ізденістерінде, яғни діни 
дүниетанымдарында. Батыс Еуропа мәдениеті мен 
ойлау жүйесі христиандық қағидаға, түсініктерге 
күрылған. Бүл -  осы бағыттағы философияның 
өрбу ерекшелігі, оның кемшілігі емес. Сондыктан 
Батыс Еуропада өңденіп, күлпырып, өсіп-өнген Ф- 
ны өзінің нақты орныңда колдануымыз керек. Эри
не қазіргі күні өнерде, ғылымда, білім беру сала- 
сында еуропалык дәстур басымдық рөлде бол- 
ғандықтан, біз Ф-ны оқып уйрену ісін еркениет- 
тіктің басты белгісі деп тусінеміз. Онымыз -  өте 
дүрыс. Әйтпесе біз аса бай мәдениеттен ада бол- 
мақпыз. Мүхтардың да білу керек деп отырғаны -  
осы Батыс Еуропа Ф-сы. Еуропалык мәдениетсіз 
біздің әлемдік өркениеттен тыс каларымыз хак. 
Ал фалсафа дегенге келетін болсак, жоғарыда ай- 
тылғандай, ол да адамзат баласының ойлау мә- 
дениетіндегі жеткен биік бір жемісі. Фалсафаның 
аса көрнекті екілдері -  Әл-Кинди, ибн-Рушд, ибн- 
Сина, әл-Фараби т.б. Фалсафа көне грек фило- 
софтарының, әсіресе Аристотель философиясы- 
ның араб-парсы, жалпы ислам мәдениетіндегі кө- 
рінісі. Яғни фалсафа ислам дүниетанымы аукы- 
мында өрістегені, оның Батыс Еуропалык Ф-дан 
басты ерекшелігі деп тусіну керек. Фалсафада жа- 
ратушы -  Алла тағала есімі жокка шығарылмай- 
ды, оңда материалист пен идеалист деген карама- 
карсылык жок. Фалсафа бір жағынан Аристотель 
ілімдерін тарату, тусіндіру болса, екінші жағынан, 
оны ғылым ретінде жетілдіру.
Ә. «философия дегеніміз -  ой тәрбиесі» дегенді 
макаланың негізгі идеясы еткен. Сондыктан ол 
«философия адамшылык жолындағы караңғы 
калтарыстарда колға үстайтын шамшырак» деп 
ойын түйіндеген. Макаланы жазудағы максат -  
казак жүртшылығына ой тәрбиелейтін білім сала- 
сы философияны насихаттау. Бүл істі Мүхтар тама- 
ша орындап шыккан, оның айткан ой-пікірлері бү- 
гінгі күні де әлі өз мағынасын жойған жок- Тіпті

казір де Мүхтар көтерген Ф-лык мәселелерге жаңа 
заман түрғысынан кайтадан зер салу кажеттілігі 
де күн тәртібінде түрғанын мойыңдаған жөн.
Ә-тің емірі мен шығармашылығы кеңестік коғам- 
дағы коммунистік идеология үстемдік еткен за- 
манда өтті. Қазіргі үрпактың түсіне кірмейтін, ол 
кезде мемлекеттік цензура болды. «Сөз бостан- 
дығы» деген мәселе болмаған, не айтылса, не 
жазылса, бәрі-бәрі мемлекеттік бакылауға алы- 
нып отырған. Бүл Мүхтар сиякты кемеңгердің ба- 
сына тускен нағыз «нокта» еді. Соңдыктан даныш- 
пан жазушы осындай әлеуметтік кеңістікте кан- 
дай жолға түсуі керек еді, дана адам жен таппай 
коймайды, ол өз жолын езі тапты, ол Абай жолы 
болатын. «Абай жолы» деген метафора емес, тек 
романның аталуы емес, ол Ә-тің -  дуниетанымы 
болатын. Оны Абай жолына екі аукымды мәдени- 
философиялык идея бастап әкелді, олар «Бесігіңді 
тузе» және «Қазак әйелі». Осы екі идеяны Мүхтар 
негізінен «адамдык негізі -  әйел» деген ой кеңіс- 
тігінде карастырған. «Адамдык негізі -  әйел» де
ген шағын макаласында: «Адам бапасы кызыкты 
ғүмыр кешірмек боп куанып, үмітпен өсіп, жыл- 
дан-жылға кызуы басылып, суынып, акыры кейін 
өледі. Неліктен? Адамда екі турлі кылыктык жолы 
бар: бірі тіршілік камы, бірі адамшылык камы» 
дейді. Тіршілік камы хайуанға да, адамға да ор- 
так. Ал «адамды хайуандыктан адамшылыкка 
кіргізген -  әйел». Демек «Қазак, мешел болып 
калам демесең, тағліміңді, бесігіңді түзе! Оны 
түзейім десең, әйеддің халін түзе» дейді семина
рист Ә. Осы идеяны ол «Қазак әйелі» деген мака
ласында жалғастырған: «Қазак жүртының бойын- 
да әйел халі улкен аурулы жараның бірі. Бүл мәсе- 
ле казак емес, бар мүсылман дүниесінде шіріп 
жаткан үлкен дерттің бірі еді». Әйел мәселесін 
әлеуметтік мәселе ретінде, оны шешудің Мүхтар 
тиімді жолын үсынады: «Тегінде революцияны, 
бүзып-жарып жүрт мінін түзеуді бастағанда, екі 
түрлі жол бар: эволюция -  мыскалдап жету; ре
форма -  істің ағысын байкап отырып, кезі келген- 
де жаңалыкты кіргізіп калу. Біз соңғы айткан ре
форма жолын түтамыз». Мүхтар әлеуметтік мәсе- 
ле шешуде тиімді тәсіл үсынып отыр, жаңалыкты 
енгізу халык бойындағы дәстурді копарып не сы- 
лып тастау емес, жаңалыкты істің ағысына орай 
енгізу. Ә-тің үлт болам десен «бесігіңді түзе» де
ген мәдени-философиялык идеясы -  21 ғасырға 
етіп, өмір сүріп жаткан казак халкына зәру ой. 
Мәселе бесіктен басталады, одан ол казак 
әйелінің халі аркылы аныкталады, содан барып 
ой кеңістігіне, Абай жолына түспекпіз. Бүл жолға 
түсуден бүрын ойланатын мәселелер: бесікті түзеу 
жәнебүгінгі күнгедейінжаралыдерттіңбірі -  казак 
әйелінің халі туралы мәселені Ә. ссылай койған.

Ғ. Е а м .

«ФИЛОСОФИЯ ЖАЙЫНАН», жазушының мака- 
ласы. Алғаш рет «Абай» журналының 1918 жылғы
3-санында жарияланды, кейін Ә-тің 20 томдык 
шығармалар жинағының 15-кітабында (11-16-бет- 
тер), шыармаларының 50 томдык толык жинағы- 
ның 1-кітабында (1997, 76-81-беттер) жарык көрді. 
Ә. макалада дін мен философияның байланысы 
және айырмашылыктары туралы терең пікірлер 
білдірген. Біріншіден, автор «философияны дінмен 
бастас ғылым» дейді. Бүл -  шындык. Аса көрнекті 
ғалым А. Швейцер де «философия мен дін бір ем- 
шек емген апалы-сіңлілер» деген үғымды айткан. 
Философия материализм, атеизм атанып, діннен



қаншама іргесін аулақ сапғысы келгенмен, мулде 
алшақтап кете алмады Сондықтан ұлы жазушы 
«екеуінің іздейтін мақсаты бір түрлі» деген. Дәл 
айтылған. Бәлкім, Мұхаңның ұстаздары таза білім 
іиен ақиқат жолындағы адамдар болса керек. 
Өйткені 20 жастағы жігітке сол кезде модаға айнал- 
ған әдебиет эсер етсе керек еді. Олай болмапты. 
Мұхаң бұл әлемдік мәселеде жеңілтектікке салын- 
баған. Себебі философияның да, діннің де басты 
нысаны -  адам, екеуі де адам туралы ақиқат жел
та бастайды. Екіншіден, Мұхаң философия мен 
діннің ерекшеліктерін аша білген. «Діннің мақсуты- 
ның аймағы философияның мақсұтының аймағы- 
нан кең» дейді ол. Мұнда бір діннің өзін ғана емес, 
оның жалпылық мәнін айтып отыр. Философия 
болса, негізінен ақылға сүйенеді, ол -  ғылым. Ал 
дін ақылға нұр беретін жүрек туралы, біліп бол- 
майтын, ақылмен танып болмайтын тылсым дүние 
туралы айтады, Қандай дін болса да, сенімге не- 
гізделген, философияның басты ұғымы -  таным. 
Таным адамға сенім ғана емес, күдік те әкеледі. 
Ә,: «дінжүректі тәрбиелейді, мінезділікке үйретеді 
және ерік күшін тәрбиелейді» дейді. Ол филосо- 
фияның өмір үшін аса қажеттігін дәлелдей келіп, 
оны «адамның ақылын тәрбиелейтін ғылым» де
ген тұжырым жасайды, Бірақ философия тек 
ғылым ғана емес, одан да биік нәрсе. Соңцықтан 
Мұхаңның «ол философия бар ғылымның қазысы 
болып тұрды» дегені -  шындық. Философия әлі 
де ғылымдардың қазысы қызметінен айрылған 
жоқ. Мақаланың тағы бір құнды тұсы -  Ә-тің фи- 
лософиялық ғылымдарды классификацияға бөліп, 
оның құрамына таддау жасағаны. Ол заманда фи- 
лософияға психология енген, ал логика мен фило
софия тарихы, гнеосология қазір де философия 
ғылымының салалары деп саналады. Сондықтан 
Мұхаң: «Екінші бөлікке кіретін дүниедегі барлық- 
ты әр жағынан қарастырып, айыратын ең кең, ең 
ауыр ғылым -  метафизика» деген. Шынында езінің 
табиғаты жағынан философия -  метафизикалық 
философия. Бұл ғылым Аристотель заманынан бері 
бар. И. Кант заманынан бері қарай метафизиканы 
философия ретінде материализмнің бір көрінісі 
деп қабылдай бастады, өйткені диалектика дүние- 
ге билігін жүргізуге кірісті. Ә. осы түсініктің шыр- 
мауында қалған, бірак оның метафизиканы анто- 
логиялық мәнде қарастырғаны құптарлық нәрсе. 
Біз қазіргі кезде метафизиканың баяғыда Арис
тотель айтқан мәніне қайта оралуымыз. Кезінде 
орын алған философия дағдарысы туралы улы 
қаламгердің пікірі -  назар аударуға тұрарлық: «Қай 
ғылым болмасын, әруақытта ескіріп қалып, жаңар- 
туды керек қылып отырады. Философия да сол 
жолмен барып, Канттан біраз кейін әр түрлі жол- 
дарға тусті. Мұның аяғы көп керіс, талао болып, 
ақырында осы кейінгі уақыттарда философия қай- 
та айналып, сол Канттың пікіріне сүйенетін бол- 
ды. Ақыры Канттан бергі философия өзге тусерлік 
жол тауып кете алған жоқ, әр ғылымның тапқанын 
қорытам деп, философия өзінің жеке ғылымды- 
ғынан айрылып, бірбеткей, бір-ақ ғылымның же- 
тегіне ғана кетіп қала жаздаған уақыты болды». 
Бұл үзіндіде Ә. Декарт пен Бэконнан басталған 
жаңа заман философиясының ескіріп, жаңа пай- 
ымдаулар орныға бастаған кезде ауызға іліккен 
данышпан Кантты айтып отыр. Өйткені Кант -  не- 
містің классикалық ойлау мәдениетінің жолбасшы- 
сы. Сондықтан Мухаңның Кантты қайталай беруі 
-  тегін емес. Мақалада Канттан бергі уақыттағы
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философия дағдарысы айтылған. 19 ғасырда фи
лософия жеке ғылым ба, жоқ әрбір жаратылыста- 
ну ғылымының жетістігіне еріп кететін ғылым ба 
деген дау кушті болды. Позитивистер «әрбір ғы- 
лымның өз философиясы бар» деп, философия- 
ны жеке ғылым ретінде мойындаудан бастартты. 
Мухаңның да айтып отырғаны -  осы. Бұл дау әлі 
сол куйінде. Бугінде тарихтан диалектикалық 
және тарихи материализм кеткенде, сол улы жа
зушы көтерген философиядағы дау өз шешімін 
күтіп тур. Қазіргі күнде өнерде, ғылымда, білім 
беру саласында еуропалық дәстүр басым болған- 
дықтан, философияны оқып үйрену ісін өркениет- 
тің басты белгісі деп тусіну керек. Өйтпейінше, 
біз аса бай мәдениеттен ада қаламыз. Мұхаңның 
да “білу керек» деп отырғаны -  осы Батые Еуропа 
философиясы. Ә. «философия дегеніміз -  ой 
тәрбиесі» дегенді негізгі идея етіп алған. Соңдық- 
тан ол «Философия адамшылық жолындағы 
караңғы қалтарыстарда қолға ұстайтын шамшы- 
рақ» дейді. Расында мақаланы жазудағы мақсат 
-  қазақ жүртшылығына ой тәрбиелейтін білімнің 
саласы философияны насихаттау. Ғалым бүл істі 
тамаша орындап шыққан. Тіпті кезінде Мүхаң кө- 
терген философиялық мәселелерге жаңа заман 
тұрғысынан кайтадан зер салу қажеттігін күн тәр- 
тібінде түрғанын мойындаған жөн.

Ғ. Еа'м.
«ФИЛОСОФИЯЛЫҚ СӨЗДІК», ғылыми-анықта- 
малық басылым. Қазақ тілінде түңғыш рет шығуы. 
1996 ж. «Қазақ энциклопедиясы» баспасынан жа- 
рық көрген. Онда философияның қазіргі даму 
жайы, дүниеге кезқарас, методологиялық және 
адамгершілік мәселелері қарастырылған. Кітапта 
Ә. өз шығармалары арқылы қоғамдық ғылымды, 
соның ішінде әдебиеттану мен фольклористика- 
ны дамытуға зор үлес қосқан абайтану ғылымы- 
ның негізін салушы ойшыл-ғалым ретінде бағалан- 
ған. Үлы жазушы «әдебиеттер достығын нығайта 
түсуге шақырды. Халықтардың рухани жақында- 
суы оларды бауырластырудың маңызды шарты 
деп бідді. Әуезов совет әдебиетін, қазақ әдебиетін 
насихаттаудан, оның ортақ мәселелерін терең, 
теориялык пайымдау жолымен шешуге ұмтылу- 
дан жалыққан емес» деп, шығармашылық және 
қоғамдық қызметі ашып көрсетілген. Сөздіктің кө- 
лемі 44 баспа табақ, таралымы 2000 дана.

Ғ. Есім.
ФИНАЛ, шығарманың соңы. Шыгарма авторы, не 
болмаса сол шығарманы зерттеуші бұған ерекше 
мән береді, өйткені барлық ой түйіні осыған келіп 
сарқады; басталған, өрістеген, шиеленісу деңгейі- 
не көтерілген окиға, сюжет, фабуланың соңғы 
түйіні осы финалда тоқтайды. Жеке тараулардың, 
бөлімдердің де финалы болады, бірақ бұлардан 
кейін оқиғаны дамытып, әрі қарай өрісін тапты- 
руға, жалғастыруға болады. Мысалы, «Абай жолы» 
эпопеясының алғашқы 2-кітабының финалы -  
«Биікте» («Татьянаның сахарадағы әні») тарауы. 
Абай ақындығының қалыптасуы, күрескерлік ба- 
ғытқа бет алуы осындағы финалмен бітеді. Соңғы 
2 кітаптың финалы «Жұтта» тарауымен жетер жеріне 
жетті. Абайдың бүкіл саналы өмірі, ақындығы, 
ағартушылығы, қайраткерлігі, ойшылдығы осы та- 
рауға келіп аяқталды. Жазушы шығармасының 
көркемдік шешімі де осымен тамамдалды және
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шығарма мазмұнымен логикалық тиянақтылық тап- 
ты, идеялық мазмұнының айқындалуы жағынан 
ерекше маңызға ие болды.

Т, Түрғанбаев.

ФЛОБЕР Гюстав (1821-1880), француз жазушы- 
сы. Алғашқы шығармашылығы романтизм бағы- 
тыңдадамыды. Ә. 1923-25 ж. француз әдебиетіне 
ерекше ықылас қойып, оны «сулу сезімді әдеби- 
ет» деп бағалады. Сол тұста ол Г. Мопассан- 
ның, А. Франстың, О. Бальзактың, Стендальдың, 
Г. Флобердің шығармашылығының әсерімен 
«Қаралы сулу», «Заман еркесі» («Сөніп-жану»), 
«Қазақ қызы» («Кінәмшіл бойжеткен») әңгімелерін 
жазды. Бул жазушылардың шығармаларым ауда- 
ру ниеті де болған. Алайда сол тұстағы тұрпайы 
әлеуметшілдердің қысымына ұшырап, Ә-ті: «Фран- 
цуздың буржуазиялық романдарының әсерімен 
қазақ қыздарын Парижде жургендей қылмыкша- 
тып қояды»; «...жазушының көзіне Европаның те- 
атрға колтықтасып баратын қызы мен жігіті елес- 
теп кеткен», «Қарагөзде» ылғи тоғайдың көрінуі 
Европаға, оның жеріне, турмысына еліктегендік» 
(Жумабай Орманбайұлы, «Қарагөз», «Құс жолы», 
1928.VI) деп жазды. Ә. Флобер мен Тургенев ро- 
мандарының арасындағы сезім сабақтастығы мен 
«Бовари ханым» романындағы стильдік ізденістер 
мен әйел психологиясының нәзік әрі терең 
бейнеленуіне ерекше назар аударды. Бүл жөнінде 
Ә. өзінің «Социалды Казахстан» газетінің 1934 
жылғы 29 қазан күнгі саныңда жарияланған сүхба- 
тыңда атап айтты.

Т, Қудакелдіулы,
ФОЛЬКЛОР, ж а з у ш ы н ы ң  ой п і к і р і ,  ауыз  
ә д е б и е т і  т у р а л ы  з е р т т е у  е ң б е к т е р і .  
Ә-тің фольклор, ауыз әдебиеті туралы еңбектері 
өз алдына үлкен сала. Халық данальғы жаратқан 
ауыз әдебиеті жанрларының ғалым назарынан тыс 
калганы жок. Оның жазушылык кызметі мен фоль- 
клоршылық ізденістері қамшының өріміндей берік 
түтастық күрайды. Ол 20-жылдардың 1-жартысын- 
да «Сана» журналының бетінде «Қобыланды ба
тыр» туралы зерттеуін жариялайды. Ә-тің 1925 ж. 
жазылған «Әдебиет тарихы» деген кітабы 1927 ж. 
жарық көреді. Мүнда ол казак фольклорына катыс- 
ты ойларын «Сыршылдык салт өлеңдері», «Батыр- 
лар әңгімесі», «Ел поэмалары», «Тарихи өлеңдер», 
«Ертегі», «Айтыс өлеңдер» деген такырыптарға 
бөліп талдады. (20 томдык шығармалар жинағы, 
16 том, 1985). Ауыз әдебиетіне тағы бір күрделі 
еңбегі Л. Соболевпен бірлесіп жазылған, алғаш 
рет орыс тіліңде 1939-40 ж. «Литературная газета- 
да» басылған «Қазак халкының эпосы мен фольк- 
лоры» атты монография. Бүл еңбекте хгілык поэ- 
зиясының шағын түрлері («жар- жар», «беташар», 
«сыңсу», «жоктау», «коштасу», «естірту», ертегілер, 
аңыздар, макал-мәтелдер, жүмбактар, батырлар 
жыры («Қобыланды», «Ер Таргын», «Ер Сайын»), 
гашыктык жырлары («Қозы Көрпеш -  Баян сүлу», 
«Қыз Жібек», «Айман -  Шолпан»), тарихи жырлар, 
айтыс өлеңдері (М. Әуезов шығармалары, 11 том,
1969) сөз болтан. 1948 ж. Ә-тің басшылыгымен 
жарыкка шыккан «Қазак әдебиеті тарихы» ауыз 
әдебиетін зерттеушіліктегі жаңа белес болды. Бүл 
кітапка галым-жазушының өз еңбектері де енді. 
Өкінішке карай бүл багалы басылым кезінде катал 
сынга үшырады, Ә-ке казак ескілігін суреттеген

халык шыгармаларын таптык дүниетаным түргы- 
сынан тексермеген, байшыл-феодалшыл шыгар- 
маларды дәріптеген деген кінә тагылды. Әсіресе 
Кенесары, Наурызбайга арналган шыгармалар 
әсіресе белсенділердің накак гайбатына душар 
болды. Қазак фольклортану гылымының зор же- 
тістігі «Казак әдебиеті тарихы» (А., 1960, 1-том, 
1-кітап, редакциясынбаскарганӘ.). Аталған еңбек- 
те ауыз әдебиетінің сан жанрлы кымбат казынасы 
негүрлым кең де, терең де зерттелді, кітапка ен- 
ген тараулар төмендегіше тәртіппен берілді: 
«Казак халқының ауыз әдебиеті туралы Октябрь- 
гедейінгі галым», «Октябрь революциясына дейінгі 
казак халкының ауыз әдебиеті», «Түрмыс-салт 
өлеңдері», «Діни үгымдарга байланысты салт өлең- 
дері», «Үй-іші салт өлеңцері жайында», «Мүң-шер 
өлеңдері», «Ән-өлеңдер», «Өтірік өлең», «Шешендік 
сөздер», «Жүмбактар», «Макал-мәтелдер», «Ерте- 
гілер», «Батырлар жыры», «Лиро-эпос», «Тарихи 
жырлар», «Айтыс өлеңдері», «Жүмысшы жырлары». 
Ә. 1934 жылдан өмірінің соңгы шагына дейін жо- 
гары оку орындары филология факультеттерінің 
студенттеріне казак фольклорынан дәріс окыды. 
Ол өзінің ауыз әдебиеті туралы ізденістерін үдайы 
жалгастырып, жетілдіріп отырды. Ә. ауыз әдебие- 
тін жинаушы, жариялаушы, зерттеуші сипатында 
катар еңбектенді, ауыз әдебиетінің үздік үлгілерін 
орыс тіліне аударып, насихаттаудың бастаушысы 
болды. Оның ауыз әдебиеті мүрасының мәні ту
ралы калыптаскан концепциясы, жүйесі де айрык- 
ша зерттеуді керек етеді. Ә. ауыз әдебиетін ха- 
лыктың ертедегі жері мен алдан күткен арманын, 
болып өткен істерге берген багасын танудың күра- 
лы деп білген, тарихтанудың маңызды шарттары- 
ның бірі деп караган. Сонымен катар ол фольк- 
лорды көркем сөз өнерінің, тіл байлыгының сар- 
кылмас казынасы деп караган, өзі халык әдебие- 
тінен кайталанбас гажайып сүлулыктың інжу-мар- 
жанын терген; неше алуан сомсурет бейнелер ауыз 
әдебиетінде халык киялына бөленіп, іріленіп жа- 
салганына ден койган. Ә. сондай-ак ауыз әдебие- 
тін жазба, кәсіби әдебиетті дамытудың, кесек 
шыгармалар тудырудың таусылмас коры деп кара
ган. Оның «Еңлік -  Кебек», «Айман Шолпан», 
«Каракыпшак Кобыланды» сынды пьесалары эпи- 
калык аңыздаулардың желісіне күрылган. Казак 
драматургиясында өзіндік орны бар «Хан Кенені» 
де жазуда да Ә. тарихи аңыздар сарынын пайда- 
ланган. «Абай жолы» роман-эпопеясында да жа- 
зушы үлы акынның өміріне және заманына катыс- 
ты тарихи аңыздарды кең камтыган. Ал жазушы- 
ның барлык шыгармаларында да халыктың сан 
гасырларда екшелген, уакыт сынынан өткен сөз 
айшыктары, баламалар мен теңемелер кең кол- 
данылган. Ә-тің халык акындары поэзиясына ар
налган зерттеулері мен макалаларында да өткен 
дәуірден калган мүраны касиеттеп, ардак түтып 
караушылық басым. Ғүлама жазушының ауыз 
әдебиеті туралы ойлары мен таддаулары гылыми- 
методологиялык жагынан дәлелді, дәйекті, ха- 
лыктың сөз өнерін сүйетін кауымга әрдайым бас- 
шылыкка алатын, біліктілік пен парасатка, туган 
үлтының дарын кабілетіне, келешегіне зор 
сенімнен туган. (Ауыз өдебиеті).

Р. Бердібай.
ФРАНС Анатоль (шын аты-жөні: А н а т о л ь Ф р а н -  
с у а  Т и б о; 1844-1924), француз жазушысы. 
Француз академиясының мүшесі (1986). Нобель 
сыйлыгының лауреаты (1921). Алгашкы кезде ша-



ғын макала, рецензия, очерк, поэмалар жазып, 
кейін біржола прозаға ауысты. Шығармаларында 
әлеуметтік теңсіздікті, әділетсіздікті әшкереледі. 
Ә. өзінің эпопеясын орыс тіліне аударып журген 
Н. Ановка шығарманы «Қыска сөйлемдермен ауда- 
ра көрмеңіз. Мен жалпы келте сөйлемдерді унат- 
паймын»депескерту жасағаңда, аудармашы: «Ана- 
толь Франс «ең әдемі сөйлем -  кыска сөйлем» 
демеп пе еді» дегенде, Мухаң: «Сізге Анатоль 
Франс ұнаса, маған Бальзак ұнайды. Сөйлем ко- 
макты, косалкы болуға керек. Сөйткенде автор- 
дың стилі мәнерлі, әсерлі болып шығады» деп, 
француз жазушысының туыңцыларымен жете та- 
ныс екенін аңғарткан («Біздің Мухтар», А., 1976, 
172-бет). Жазушының жеке кітапханасында Ф-тің 
көптеген шығармалары бар. Онда Ә-тің белгі кой- 
ып, кейбір жазған сөздері сакталған.

н. Акбай.

ФРАНЦУЗ ӘДЕБИЕТІ. Әлемдік көркемсөз өне- 
рінің дамуына белсенді түрде ыкпал еткен, дуние 
жузі әдебиеті тарихыңдағы жетекші орындардың 
бірін алады. М. Әуезов француз әдебиетінің та- 
рихымен бала кезінен таныс болды және саналы 
шығармашылык ғумырында оған ерекше мән 
беріп, үнемі пікір білдіріп, зерттеу еңбектері мен 
макалаларында атап өтіп отырды. Жазушы Еуро- 
па әдебиетінің ішінен француз әдебиетін бөлежа- 
ра карап, оның озык үлгілерінен үйренді. Сондай- 
ак, Ә-тің шығармашылык жолына барынша кең 
орын берген де және ол туралы арнайы зерттеу 
еңбектерін жазған да француз әдебиетінің өкідцері 
болды. Ә. француз әдебиетінің даму кезеңдерінің 
барлык сатысындағы ерекшеліктері мен оның 
казак әдебиетімен арасындағы байланыстарын 
ашып көрсетті. «Ертегілер», «Айтыс», «Мәдениет 
һәм ұлт», «Жамбылдың айтыстағы өнері» деген ма
калаларында трубадурлардың, труверлердің ай- 
тыстык өнерді, эпостык жанрды дамытудағы ор- 
нына шолу жасады және оларды казак акындары 
мен жыршыларының шығармашылык ерекшелі- 
гімен салыстыра отырып, казактың «суырыпсал- 
ма акын, акпа акын» дейтін акындары сиякты шап- 
шаң айткыш акындар орта ғасырда Шығыс, Батыс- 
тың көп елдерінде, орыс халкының ескілігінде де 
болғанын көреміз деді (20 томдык шығармалар 
жинағы, 1985, 18-том, 180-бет). Қазак эпосы мен 
француз эпостарының арасындағы байланысты 
шендестіре пікір корьдады. Ә. француз драматур- 
гиясы мен театрының тарихын өзінің «Жалпы те
атр өнері мен казак театры» атты макаласыңца жан- 
жакты зерттеп, оның даму жолын кеңінен баян- 
дап берді (Шығармаларының 50 томдык толық 
жинағы, 1998, 3-том, 226-228-беттер). 19 ғасыр -  
әдебиеттің алтын ғасырына айналды. Соның 
ішінде француз романы -  шыркау биікке көтерілді. 
Жанрлык жағынан да, көркемдік ізденістер турғы- 
сынан да, шеберлік деңгейі жөнінен де исі адам- 
заттың көркем ойының дамуы тарихына өшпес із 
калдырды. Романтикалык, реалистік, натуралис- 
тік, фантастикалык, хикаялық бағыттар пайда бол
ды. Әр ағымның басында В. Гюго, Стендаль, 
О. де’ Бальзак, П. Мериме, Г. Флобер, А, Дюма, 
Ги де' Мопассан, А. Доде, Ж. Верн, А. Франс 
сиякты улы көркемсөз шеберлері турды. Бул жа- 
зушылардың шығармалары Ә-тің шеберлік мекте- 
біне айналды. Ленинград университетінде окып 
журген кезінде бір жылын тікелей француз роман- 
дарын окуға арнады («Мухтар Әуезов туралы 
естеліктер», 1997, 74-бет). Ол 1929 ж. С. Сәдуака-
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совка жолдаған «Өз жайымнан мағлумат» атты 
жауап хатында: «Европанын жазушысында Ана
толь Франсты жаксы көремін, Бунын алуаны өзге- 
лерден белек. Терен білімге, сыншы акылға бой 
урған данышпан жазушы. «Сымбатты болу ушін, 
саналы болу керек» деп Еврипид айткандай, бул 
ірі жазушылыктын екінші бір турғысы сияктана- 
ды» деп жазды (Шығармаларының 50 томдык то- 
лык жинағы, 1998, 3-том, 72-бет). А, Дюманын«Үш 
ноян», «Генрих Наваррский», «Король катын Мар
го», «Монте Кристо граф» романдарынын мазму- 
нымен Абайдын ертекшісі Баймағамбеттін айту- 
ымен бала кезінде таныскан. Әсіресе, «Абай» ро- 
манын жазуға кірісер алдындағы дайындык 
кезінде француз әдебиетіне ерекше көніл бөлді. 
Стендальдің, Диккенстін, Толстойдын, 
Шекспирдің, Горькийдін роман жазудағы 
тәжірибесіне токталады (20 томдык шығармалар 
жинағы, 1985, 17-том, 23-бет). Бул ізденісті одан 
әрі жалғастырып, терендей зерттейді. Р. Роллан- 
нын «Жан-Кристоф» роман шоғырын өте жоғары 
бағалап, А. Моруанын Байрон туралы шығарма- 
сындағы анайы шындыктарды кабылдамағанын, 
осының ішінде Бальзактың жазушылык максаты- 
на ерекше курмет көрсететінін білдірді. «Абай 
жолы» роман-эпопеясының орыс тіліне аудары- 
луы барысында ол жазушы Н. Ановка сөйлем ку- 
рау ісінде Бальзактың тәжірибесіне сүйену жай- 
ында нускау берген («Мухтар Әуезов туралы ес- 
теліктер», 1997, 116-бет). Сонымен катар Флобер- 
дін: «атом бөлшектерінін өзінде де поэзия бар» 
деген пікірін унемі назарында устаған (20 томдык 
шығармалар жинағы, 1985, 20-том, 250-бет). Осы 
деректердің өзінен-ак француз әдебиеті Ә-тін үлгі 
туткан шеберлік мектебі болғандығы анык байка- 
лады. Ол 20 ғасырдағы Ж. П. Сартр, А. Камю, 
М. Пруст іспетті жанашыл жазушылардын шығар- 
маларымен де танысты. Алайда олардын ізденіс- 
тері Ә-тін каламгерлік мақсат-муратына сай кел- 
мейтін. Л. Арагонның, А. Стильдін ромаңдары мен 
П. Элюардың поэзиясын кадір тутты. Олармен 
достык карым-катынаста болды. Ә-тін көркемдік 
әлемін бүкіл француз еліне таныткан және белсен- 
ді турде насихаттаған адам -  атакты жазушы Ара
гон бодцы. А. Витездін аудармасы аркылы «Абай 
жолы» роман-эпопеясы букіл француз тілді елдер- 
гетаныдцы. Витез, Стиль, П. Гамарра, Р. Бержа- 
рон. А, Гатти, Ж. Спангаро, Э. Триол, А. Фишлер, 
К. Пужоль, К. Висанти, Ю. Пухов, Ж. Буйон, 
Ф. Майор сиякты көрнекті коғам қайраткерлері 
мен белгілі жазушылар Ә-тін шығармалары тура
лы баспасөз беттерінде аса жоғары пікірлер біл- 
дірді. Сонын ішіңде Ә. пен Арагонның арасындағы 
шығармашылык байланыс пен ілтипатты достык 
ерекше назар аударады. Екеуі түйдей курдас, 1897 
ж. кыркуйек айында дүниеге келген. Арагон екеуі 
1954 ж. Мәскеу каласында КСРО жазушылары- 
нын екінші курылтайында танысады. Отанына кай- 
тып оралысымен өзінің досы, атакты француз ре
жиссер! Витезге онын орыс тілін еркін менгере- 
тінін ескеріп, «Абай» романын француз тіліне ауда- 
ру туралы усыныс жасайды. Витездің бул аударма
сы шет тілінен аударылған шығармалардың ішін- 
дегі ен үздік үлгі ретінде аталып өтті. Арагон «Абай» 
романы туралы макала жариялады жэне кітапка 
көлемді алғы сөз жазды (Маданова М., Абай және
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оның Франциядағы мұрагерлері, 1995, 23-бет). 
«Абай» романының 1-кітабы 1958 ж., 2-кітабы 1960 
ж. «Галлимар» баспасынан жарық көрді, Витездің 
аудармашылық тәжірибесі Маданованың «Әуе- 
эовтің Бальзак еііне сапар шегуі» (1997) атты мо- 
нографиясында кеңінен талданды. Бұдан басқа 
француз тіліне жазушының «Қараш-Қараш оқи- 
ғасы» (аударған Д. Сесеманн, 1961, 1963), «Қилы 
заман» (аударған Ғ. Мұқанов, 1997) повестері мен 
«Абай» және «Абай жолы» романдары қалай жа- 
зылды», «Қазіргі роман және оның кейіпкерлері» 
атты мақалалары аударылып басылды. 1997 ж. 
Париж қаласыңцағы ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде 
Ә-тің туғанын 100 жыл толуына орай салтанатты 
мәжіліс өтті. Сол жылы «Абай» романы екінші рет 
қайта басылды.

М, Маданова, Т. Журтоай. 
ФРОСТ Роберт (1874-1968), американ ақыны. 
«Нью Гемпшер» (1923), «Алыстағы жота» (1936), 
«Дөңбек» (1962) кітаптары мазмұңдылығымен, түр 
байлығымен ерекшеленеді. Ә. онымен Біріккен 
Үлттар Үйымының ғимаратында өткен бір мәжіліс 
кезіңде танысқан. Әңгіме-сұхбаттары бірден жа- 
раскан олар дін, әдебиет, ғылым, мәдениет жөнін- 
де пікір-ой алысады. «Өзі Аристотельдің «кең- 
пейілдігін» ұстанатындығын айтты. Джон Ридтің 
портретін уйінде сак.тайды екен. Кең пейілдікпен 
де бір-бірінің алқымына жармасып өлуге болады 
дейді. Ресейге қарағанда, Америкада діннің ба- 
сымдығын, Хакслидің ғылымды жаратушы емес, 
біз билейміз дегендерін әңгімеледі. Сонда оған: 
«Егер біздің билеуге құдіретіміз жетеді екен, онда 
осы қазіргі қалпымызды сақтап қалайық та, әрі 
кетпей. Сонда жақсылық жасаған болар едік» деп 
жауап қайтарыгтты. «Мен өмірді өз қалпыңда сүйе- 
мін, ақыл-ойдың барының өзі қандай тамаша, 
Аристотельдің «кеңпейілдігі» к,ұдайдан бас тарт- 
тырмайды» деп ой-толғаныстарға барады, әсіре- 
се, Эмерсонның «О, тәңірім, менің азғантай кү- 
нәмді кеше гөр, ал мен өзім сенің менің алдым- 
дағы барлық зор күнәларыңды кешемін» деген 
сөздерін сүйіспеншілікпен есіне адды. Осы жол- 
дардың тұсына Ә. араб әрпіңде «керек» деп жазып 
қойыпты. Ол да Ә. сөздерін барынша беріліп, сүй- 
сіне тыңдайды. Осы жазбалардың арасында оның 
Ә-ке берген адресі тұр. Қазақ жазушысы бұл жө- 
ніңде «Америка әсерлері» очеркінде жазған.

т. Әкім.

ХАГГАРД Генри Райдер (1856-1925), ағылшын жа
зушысы. «Сүлеймен патшаның қазынасы» (1886), 
«Ол» (1887), «Монтесуманың <ызы» (1893), «Дау- 
ыл перзенті» (1913) романдары даңқын әлемге

жайды. Ә. «Абай (Ибраһим) Қунанбайулы (1845- 
1904)» атты монографиясында Ақылбайдың шы- 
ғармаларын, соның ішінде «Зулыс» дастанын тал- 
дай келіп, әңгімелік желісіне қарағанда, бул поэ- 
маның ең жақындасатын романы Хаггардтың 
«Копи царя Соломона» деген шығармасы. Ол ағыл- 
шынның отаршыл санадағы жазушысы болатын. 
Бірақ Ақылбай сол тақырыпты көп өзгертіп, езінше 
жаңғыртып алған болу керек. Мусылман Ақылбай 
Хаггардтың отаршылдық санадағы романын ма
териал жағынан ғана пайдаланып, салт-саналық 
жағынан өзгеше жазғанын керсетеді деген.

Н Баутан.
ХАДИС, «әңгіме», «өсиет» деген мағынаны бідціре- 
ді. Жалпы алғанда, Қураннан кейінгі құкықтық қу- 
жат, бул кейде «сунна» деп те аталады. Оңда негізі- 
нен Мухаммед пайғамбардың (с.ғ.с.) сездері мен 
істері, ислам иланымдары мен қағидалары қамты- 
лады. Еддер мен халықтарды исламға бейімдеуде 
Х-тің алатын орны ерекше. Саяси оқиғалардың зар- 
даптарын алдын ала ескертіп отыратын Х-тер де 
бар. Х-тің тазалығын, қағидалары мен термино- 
логиясын сын елегінен еткізетін мухаддистер (маи- 
андар) ежелгі мусылман идеологиясын уағыздай- 
ды. Х-ті жинақтау орта ғасырдағы мусылман мәде- 
ниетінің ең негізгі білім көздерінің біріне айналды. 
Бұларда діни, қуқык,тық, турмыстық, ел билеушілік 
салалар к.амтылған исламды жаңадан к,абыддаған 
халықтардың мәдени мұралары да осы діннің қазы- 
насын байытып отырды. Жалпы X. ислам дамуы- 
ның бар кезеңін қамтитын құңцы ескертхіш. «Адам 
денесіңце бір жапырақ ет бар, егер ол сау болса, 
барлық денең сау, егер ауру болса, барлых денең 
ауру, біліп қойыңыз бул -  журек» дейді бір Х-те. 
Журек мәселесі Абай шығармаларында айрықша 
ой өзегіне айналады, ал оның «аят хадис сөздің 
басы» дейтіні де бар. Ә. езінің зерттеулеріңде осы- 
лармен байланыстыра сөз етеді. «Өлең -  сөздің 
патшасы, сөз сарасы» деген өлеңінде: «Әуелі аят, 
хадис -  сөздің басы, Қосарлы бәйіт сымал келді 
арасы» деп, Абай «өлең сөздің бағасын дін дерек- 
терімен дәлелдейді. Мусылманшылық уғымының 
ең беделді деген жайларды дәлелдейді. Тәңірінің 
өзі, пайғамбары, мусылмандарға устаздық етуі 
әулие ғуламалары -  бәрі де елеңді қадірлейтін топ 
аталады» дегенді мысалға келтірді жазушы («Абай 
(Ибраһим) Қунанбайулы (1845-1904)».

Т. Әкім.
ХАЙРУЛЛИНА Ғайни (1914-1967), актриса, режис
сер, педагог. Қазақстанның халық артисі (1958). 
Режиссерлік һәм актерлік өнерінің қалыптасып, 
дамуына Ә. драматургиясы ерекше ықпал жаса- 
ды. «Қарагөз», «Қарақыпшак Қобыланды», «Түнгі 
сарын», «Сын сағатта» пьесаларының режиссерлік 
жумыстары жоғары кәсіби турғьшан жүргізілді. Өзі 
осы қойылымдарда Қарлыға, Жузтайлақ, Назым 
сияқты негізгі кейіпкерлердің бейнелерін жасады, 
Н. Гогольдің «Ревизорын» (Ә. аудармасы) қойып, 
классикалық шығарманы меңгеру дәстүрін жал- 
ғастырды. 1964 жылдан өмірінің соңына дейін ус- 
таздық жумыслен шуғылданды.

6. Қуццақбайу/ы.
ХАЛИДИ Қурбанғали (1846-1913), тарихшы, этно
граф, саяхатшы. 1910-11 ж. Қазан қаласында 2 
рет басылып шыққан, көлемі 798 беттік «Тауарих- 
хамса» («Шығыстағы бес едцің тарихы») деген ша- 
ғатай тіліңце жазылған еңбегіңде автор: «Орта Азия 
мен Шығыс Туркістанда болтан окиғалар желісін 
бітірген соң, қазақ ахуалы мен хандары туралы



жазуға кірістім» дейді. Осы «қазақ ахуалы» тура- 
лы жазылған кітапты Ә. оқып, ондағы қазақтың 
салт-санасы, нанымы және тарихына байланысты 
деректерді «Абай жолы» романын жазу устінде 
шеберлікпен қолдана білген. Жазушының қолжаз- 
ба мұрасында «Тауарих хамсадан» оқып, терме- 
леп көшіріп алған «Қазақ баяны», «Ас беру тура- 
лы», «Қазақта жыл аттары», «Елеулі күндері» де
ген 11 бет материал сақталған. Үлы жазушы «Тау
арих хамсадан» теріп алған бұл тарихи деректерді 
эпопеядағы «Шытырманда», «Өрде» атты тараула- 
рындағы Бөжейге ас беру, Абайдың қайыншылап 
барған кездегі оқиғаларға этнографиялық сурет- 
теме ретінде шебер пайдаланған.

М  Әбдеш.
«ХАЛЫҚ АРТИСІ», жазушының мақаласы. 1946 ж. 
Қ. Қуанышбаевтың КСРО Жоғарғы Кеңесіне де
путат болып сайлануына байланысты жазылған. 
Ә. мақалада Қуанышбаевтың мұндай биік дәре- 
жеге жетудегі өмір жолын сипаттаған. Ол жас ке- 
зінен-ақ сөзге шебер, мысқылшыл, әжуаға уста 
болтан. Әжуалап, мысқылдайтындары: пәлеқор, 
болыстар, жеміт обырлар, парақор тілмаштар, мы- 
сық тілеу молдалар, алдампаз алыпсатарлар, қу- 
сұм атқамінерлер. Сөйтіп Қуанышбаев Қарқаралы- 
ның қан базарында, Қоянды жәрмеңкесінде дүйім 
жұртты қыран күлкіге батырып, мәз қылады, 
екеудің таласын, үшеудің керісін, бесеудің жан- 
жалын бір езі орындап береді. Өшіккен бай-болыс- 
тар 1916 ж. Қуанышбаевты окоп қазу жүмысына 
айдайды да жібереді... Кеңес үкіметі орнағаннан 
кейін Қуанышбаев Қызылорда қаласына шақыр- 
тылып, театрға қабылданады, басты-басты рөл- 
дерді ойнайды. Кімді ойнаса да, шеберлігінен бір 
танған емес. Қалыбек соңғы жылдары қазақ хал- 
қының өз тірлігінен алынған кейіпкер тіліңде біріне- 
бірі мүдде үқсамайтын бір үш адамды ойнап жүр. 
Ол үшеуінің бірі -  «Алдар Көседегі» мес-мескей, 
жарым адам, жарым доңыз Шораяк. ЕкіншісІ 
«Ақан сері -  Актотыдағы» таза жаны бар, бірақ 
сумдык, ауыр тағдыры бар, унсіз мылқау Малай. 
Үшіншісі -  халықтың асыл шешені Абай. Халық 
күлдіргісінен бастап, мәдениетті енердің биік шы- 
ңына кеп шығып отыр деп, туған елінің қасиетті 
өнерін сақтап, үлғайтқан, аса дарынды перзенті 
Қ-тың елмес-өшпес өнерін зор бағалаған улы жа
зушы. Екінші жағынан, сүйікті актерді, жақсы мі- 
незді, қадірлі, үлкенге дос, жасқа аға адамды өсер 
үрпаққа, келер қауымға үлгі етіп үсынады. Мақала 
1946 ж. «Социалистік Казахстан» газетінің 2 сәуір- 
дегі нөмірінде, «Депутат Қуанышбайүлы» деген 
тақырыппен Қытайдағы қазақтар үшін шығарыла- 
тын «Қазақ елі» журналының 12-санында жария- 
ланды, Ә-тің «Уақыт және әдебиет» кітабына (1962, 
301-304-беттер), 12 және 20 томдық шығармалар 
жинағының 11-кітабы (1969, 254-257-беттер) мен 
18-кітабына (1985, 287-291-беттер) енгізідці.

Н. Ерсарыулы.
«ХАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ», жазушының ма- 
қаласы. Алғаш рет «Жас хайрат» журналында (1924, 
N93-4), кейін Ә-тің 20 томдық шығармалар жина- 
ғында (15-том, А., 1984) жарияланды. Қолжазба- 
сы сақталмаған. Мақалада автор әдебиеттің ха- 
лық әдебиеті және жазба әдебиеті болып бөліне- 
тінін, олардың әрқайсысының езіндік айырым өз- 
гешеліктерін айта келіп, халық әдебиетін жинап, 
хатқа түсіріп зерттеу қажеттігін сөз етеді, Халык 
әдебиеті «халық арасында ауыздан ауызға кешіп, 
бірден-бірге қалып айтылып жүрген: өлең, жыр.
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ертек, мақал» сияқты адамның қүлқына, тіршілігіне 
пайдалы, жалпы халыққа пайдалы сөздер деп 
анықтама береді. Әдебиет тарихын зерттеп жүрген 
шет жүрттың охымыстылары мен өз жазушылары- 
мыз «қазак-қырғыз халқы өз түрғылас халықтар- 
дың арасында халық әдебиетіне бай. Басқалар- 
дан бүлардың болашағы гулді, түбінде іргелі ел 
болады деп ой жүргізетінін» атап көрсетеді. Бірақ 
біз әлі күнге дейін оған қүр жүбанып, қуанғаннан 
басқа халық әдебиетін жинап жарыққа шьгаруда 
аса күрделі іс істеп жүргеніміз жоқ. Ал олай бол- 
ғанда, халық әдебиеті біртіндеп тотығып, жоға- 
лып ешпесе, енбейді деп, оған бірнеше түрлі 
себепті мысалға келтіріп дәлел айтады. Айталық, 
халық көшпелі түрмыстан қалып, «отырықшы ха- 
лықтың кәсібіне кіріп, еңбекпен күнелтіп, бос 
жүретін іссіздікті тастаса, бүрынғы ойын-той, 
сауық-сайран сирек жоғала бастайды», соған 
сәйкес бүрынғы ғүрып-ғадет рәсімдері де, халық 
әдебиеті де ескіріп тотыға бастайды. «Екінші, 
бөгде, көршілес отырған халықтармен кәсіптері 
бір, қатынасы мол болтан соң, олардың салттары 
да зор эсер» береді. Сондай-ақ халықтың шаруа- 
сы күйзеліп, түрмысы нашарласа да, халық әде- 
биеті көмескіленіп, жотала бастайды деген пікір- 
лер айтады, Соңдықтан мақалада қазір сол халық 
әдебиетінің үлгілерін ертерек қамдастырып, төгі- 
ліп-шашылып жоталмай тұртанда жинақтап, жүйе- 
леп, хатқа түсіріп алу қажеттігін баса сез етеді. 
Бүл істе газет-журналдармен қатар әсіресе қазір 
оқып жүрген шәкірттердің кеп қолқабыс тигізе 
алатынын автор дүрыс ескертеді.

К. Сыздықов.
«ХАЛЫҚ ЖЫРШЫСЫ» («Певец народа»), 
Ә-тің 80 жылдық мерейтойына арналтан жинақ. 
1977 ж. «Ғылым» баспасынан орыс тілінде шық- 
қан. Қүрастыртан, апты сөзін және ескертпелерді 
жазтан Е. Лизунова. Кітаптың бірінші бөлімінде 
Ә-тің шытармашылыты туралы айтқан көрнекті 
кеңес жазушыларының пікірлері енгізілген. Бүл 
«Абай жолы» эпопеясының, оның басқа да туын- 
дыларының шетел оқырмандарына қаншалықты 
жақсы таныс екенінен хабардар етеді. Екінші бө- 
лімде аса кернекті кеңес жазушылары мен әдеби- 
еттанушылары -  3. Кедрина, М. Каратаев, Ә. Нүр- 
пейісов, Лизуновалардың тылыми мақалалары 
топтастырылтан. Олар Ә-тің азамат, интернацио- 
налист-суреткер, қотамдық қайраткер ретінде то- 
лык шьғармашылық портретін жасатан. Жинақтың 
көлемі 6,7 баспа табақ, таралымы 5 мың дана.

Н. Торгай.
«ХАЛЫҚТАР АРАСЫНДАҒЫ БЕРІК ДЕМОК- 
РАТИЯЛЫҚ БЕЙБІТШІЛІК ҮШІН» ( «За п р о ч 
н ы й  д е м о к р а т и ч е с к и й  м и р  м е ж д у  
н а р о д а м и » ) ,  жазушының макаласы. 1949 ж. 
«Культура и жизнь» газетінің 10 наурыздаты са- 
нында шыккан кеңес жазушыларының тізімінде 
Ә-тің фамилиясы екінші болып түр. Макала атауы- 
ның астында «Совет жазушылары бейбітшілікті 
жактаушылардың Бүкіл дүниежүзілік конгресін 
шақыру туралы үсыныска бірауыздан косылады» 
деген косымша такырып бар. Кейінгі кезде әлем 
халыктары сотые отын түтандырушылар дауыста- 
рының катты естіле бастатанына алаңдайтынын 
айтып, жазушылар барлык мәселелерді бейбіт 
шешуге үндейді. Барлык адамдар үлтына, дініне.
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саяси көзқарастарына қарамастан, соғысқа қар- 
сы жұмылып күресу керектігін айтады. Үңдеу-ма- 
қала соңында мәдениет қайраткерлерінің бейбіт- 
шілікті қорғау жөніндегі халықаралық комитет! мен 
Әйелдердің халықаралық демократиялық феде- 
рациясының биылғы апрельде Бейбітшілікті жақ- 
таушылардың Букіл дуниежүзілік конгресін ша- 
қыру туралы үндеуіне совет жазушылары бірау- 
ыздан қосылады деп, барлық одақтас республи- 
калардан бір-екіден жазушылар қол қойған.

Ж. Ысмагулов.
ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫ, ж а з у ш ы н ы ң  х а -  
л ы қ т а р  д о с т ы ғ ы  т у р а л ы  о й - п і к і р л е р і .  
Бүл тақырып Ә-тің көркем шығармаларында да, 
ғылыми еңбектерінде де, публицистикалық туын- 
дыларында да алтын тізбектей желі тартады. Ол 
туған елінің өркениет жолында алға басуын өзге 
халықтармен достыққа, дүние жүзі халықтары 
жасаған рухани байлықты игеруге байланысты деп 
қарайды. Ә. өзінің алғашқы еңбектерінің бірі -  
«Ғылым тілі» (1918) деген зерттеуінен бастап, өмі- 
рінің ақырғы түсында жазған «Досымыэ, туысы- 
мыз біздің» (1961) атты мақаласына дейін халық- 
тар достығын ардақтап, оны дүниедегі ең қымбат 
байлык деп қарады. Ә. үлы Абай туралы моногра- 
фиясыңда ақынның шығармашылық қанатын сам- 
ғатқан құдіретті күш өз халқының көркемсөз қазы- 
насымен қатар шығыс, еуропа (орыс) елдерінің 
рухани күндылықтарын игерді деп біледі. Орыс- 
тың демократиялық әдебиетінің Абайға және бас
ка казак акын жазушыларына тигізген тағылымын 
Ә. оңцаған макалаларында кайталап айтып, терең 
үғындырып отырды. Ол казак халкының бакытты 
келешегі орыс халкымен тағы баска тағдыр жол- 
дары араласкан халыктармен берік ынтымак, 
бірлікке байланысты деп сеңді. «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясының да барлык томдары мен тарау- 
ларын дәнекерлеп түрған ұлы куаттың бірі де ха- 
лыктар достығы идеясы болатын. Романның жа- 
зылу тарихын баяндаған макаласында бұл жағ- 
дайды Ә. ерекше бөліп атаған болатын, Қазак, 
орыс халыктарының араласу тарихындағы үнам- 
ды, ғибратты сәттерді теріп алып, оларды зор 
сүйіспеншілікпен суреттеуі жазушының бұл идеяға 
шексіз берілгендігін көрсетеді. Ә. казак әдебиеті 
мен мәдениетін әлем жүртшылығына таныстыру- 
дың үғымды жолы халыктың рухани казынасын 
орыс тіліне сапалы турде аудару деп санады. Осы 
жодца ол кыруар үйымдастырушылык кызмет ат- 
карды. Ә. казак поэзиясының антологиясын орыс 
тілінде шығару жоспарланғаңда бұл іске орыс хал- 
кының дарынды каламгерлерін тартты, өзі солар- 
мен шынайы достык катынаста болды, казак хал- 
кының достарын көбейтті, Ә-тің достары Л. Со
болев, Вс. Иванов, Н. Тихонов, 3. Кедрина сынды 
ондаған акын, жазушы, әдебиетшіні казак мәде- 
ниетінің әлемімен жакындаткан да Мүхаң бола
тын. Ә. турік халыктарының тереңнен тамыр тарт- 
кан туыстарын, замандар бойыкща сыннан өткен 
достығын әркашанда айтып отырған. Оның кыр- 
ғыз әдебиетінің көрнекті өкілдері, «Манас» жөнін- 
дегі зерттеушілері мен ежелгі достыкты ардак тут- 
кандығының да көрінісі деп карау керек. Достык
ты уағыздауда ол жалаң сөзбен емес, әрдайым 
нактылы іспен тиянактап отырған. Оның Низами, 
Науаи, Физули, Мактымкүлы, Бердак, Токтағүл,

Токай туралы макалаларында тек осы аталған су- 
реткерлердің шығармаларын білгір таныстырып 
кана коймай, әзірбайжан, өзбек, туркімен, татар, 
кырғыз, каракалпак т. б. халыктарға деген бауыр- 
малдыктың лебі еседі. Түрік халыктарының тағды- 
рыңдағы ауыр кезеңдер ол елдерді бір-бірінен жы- 
рактатып, мәдени байланыстарды әлсіреткенін Т е
рек түсінетін Ә. сол үзілген байланыстарды кайта 
дәнекерлеудің аса кажетті жолы туыс жүрттардың 
көркем әдебиет байлығын казак тіліне аудару деп 
карады. Оның түрік халыктары шығармаларын тек 
түпнүскадан аудару кажеттігін үдайы ескертіп отыр- 
ғаны бауырластык түбірін білгендігін сипаттайды. 
Ә. достык шеңберін тек түрік халыктарымен және 
орыс халкымен арадағы мәдени карым-каты- 
настармен ғана түйыктап койған жок. Бүл тарапта 
ол жаһаңдык деңгейді кырағы көзімен, зерек ойы- 
мен шолып, конысы, шекарасы алыс, жакын деп 
карамай, достык канатын кең жайды. Оның Шек- 
спирдің мәңгі өлмес шьгармаларын, И. Тургеневтің 
«Дворян үясын» т. б. әлемдік әдебиет дүрданала- 
рын аударуы осы айтылғанның дәлелі. Ә-тің Рус
тавели, Тагор, Шевченко, Ахмед Файз тәрізді аса 
көрнекті түлғалар туралы тебіреністі ойлары тар- 
тымды да тағлымды. Ғүлама жазушының достык 
жөнінде ілгерілі-кейінді айткан лебіздерін, аудар- 
маларын, зерттеулері, назариялык (теориялык) ой- 
ларын достыктың мәңгілік жыры деп атауға бола- 
ды. Куллі шығармашылык тәжірибесінде достык 
идеясын аркау еткен, бүл салада өміршең еңбек- 
тер калдырған Ә-тей суреткер сирек.

Р. Бердібай.
«ХАЛЫҚТАРДЫҢ ТУЫСҚАН СЕМЬЯСЫНДА»
(«В в е л и к о й  с е м ь е  н а р о д о в » ) ,  
жазушының макаласы. 1954 ж. «Пионерская прав
да» газетінің 21 мамырдағы санында шыккан. Ук- 
раинаның Ресейге косылуына 300 жыл толуына 
орай, КСРО-ныңәр республикасынан бірнешеакын- 
жазушылар шағын-шағын кұттыктау макалалар 
жазған. Ә. макаласы бүл күндері біз халыктары- 
мыздың тату-тәтті, үлы семьясындағы көш бастау- 
шы орыс халкын зор мерекесімен кұттыктап жа- 
тырмыз деген сөздермен басталған. Әрі карай ха- 
лыктар достығы, халыктар достығының нәти- 
жесіңце көтерілген тың жерлер жайыңда айтылған. 
«ХАЛЫҚТЫҚ «БУСТАН» ( « Н а р о д н ы й  « Б у с- 
т а н »), жазушының макаласы. «Культура и жизнь» 
журналында (1959, N92) шыкты. Жазушы казак аде- 
биеті мен енерінің дамуын «бустанмен» -  гүлдеп 
түрған бакпен теңестіреді. Жазушы мәселені пуб- 
лицистикалык сарында бастап алып, эр1 карай 
Қазакстанның өнері мен әдебиеті жайында кыска- 
кыска көтеріңкі талдаулар жасайды. Бірден реа
лист! к енерге ден койган казак театрының орыс 
драматургтер! мен актерлерінен уйрене отырып, 
тек кана казак драматург! емес, Островский мен 
Горькийдің шығармаларын койып, еңд! тіптен ка
зак театрының керермендер!не Шекспир мен 
Мольерд!ң шедеврлер!нен сусындауга мумк!нд!к 
берген!н айтады. Эдебиет пен театр, жазушы мен 
театр, аудармашы мен театр арасыңдағы шығар- 
машылык байланыстардың нәтижелі болуына, бір- 
бір!не ыкпалына токталып, бағалы ойлар айткан. 
Драма театрымен катар музыкалык театр мен ха- 
лык аспаптары ансамбл!н!ң белінуіне кең!л ауда- 
рып, үлттык опера мен балетт!ң түңғыш шығарма- 
ларын атаған, Негізінде домбырадан бастау ал- 
ган казак музыкасы күрделі симфониялык шы- 
ғармалар тудыру нәтижесіне жеткен!н сез етеді.



Қазақ әдебиетінің жайы, даму дәрежесі жөнінде 
сол кез талабына орай баға берген. Мақала онкүн- 
д ік қарсаңында, Ресейлік мәдени тақырыптағы 
журналға жазылғандықтан, қысқа қайырылып, 
көтеріңкі, публицистикалық сарынмен аяқталған. 
Бұдан 2-3 ай бұрын «Қазақ әдебиеті» газетінде 
жарияланған қазақша нұсқасынан (1958, 12 жел- 
тоқсан) онша көп айырмашылық жоқ.

Р. Бердібай.
«ХАЛЫҚТЫҢ ҒАСЫРЛЫҚ ЖЫРЫ», жазушының 
очеркі. Жуз жасаған ақын Жамбыддың өмірі мен 
шығармашылығы туралы бул мақала 1945 ж. 24 
маусымда «Социалистік Қазақстан» газетінде жа- 
рияланған. Жамбыл өлеңдерінің ерекше сипатын 
саралай келіп, Ә.: «Қарт ақынның узақ өміріндегі 
барлық даналығы мен мәңгілік қасиеттері -  оның 
туған халқының көпғасырлық тағдырындағы жақ- 
сылық пен даналықтың айғағы» деп толғайды. 
Жамбыл шығармаларының өміршеңдігі оларда 
халық тіршілігінің тынысы соғып тұратындығында 
екенін айта келіп, алып ақын ертегінің ерлеріңдей 
болып, кәрілікті жеңгеңде, жас ақын боп жаңғыр- 
ғанда, сол халық қуатын, халық атын бойында 
сақтағандықтан жеңіп еді» депті. Жамбыл халық- 
тың басындағы муң мен шерді де, ізгілікке, адам- 
шылыққа деген сөнбес үміт пен армаңды да қатар 
жырлаған, өмір суреттерін неғүрлым толық бейне- 
леген. Сондықтан да оның жырлары мәңгі тірлік, 
өлмеске кеткен ғасырлық халық жыры болды деп 
тужырымдайды мақала авторы.

Р. Бердібай.
«ХАЛЫҚТЫҢ ҚАДЫРДАН ҮЛЫ», жазушының 
мақаласы. 1960 ж. 12 қарашада Абай ескерткішінің 
ашылуына арнап сөйлеген сөзі. Абайға астана 
төрінен ескерткіш ашу туралы Ә. ақынның 100 жыл- 
дық мерейтойына даярлық тұсыңца мәселе қой- 
ған-ды. Осы талап 1948 ж. 29 ақпанда Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитет! мен Қазақ КСР 
ҒА-ның Президиумына жолдаған хатында тағы 
қайталанды. Бұл ізгі мақсат кешірек орындалып, 
ұлы ақынға ескерткіш Абай даңғылындағы биік 
тұғырға орнатыдды. Мусінші X. Наурызбаев жаса- 
ған ескерткішті ашу салтанатында Ә. сөз сөйлеп: 
“Тегі Абай -  біздің нәсілдеріміздің, буындары- 
мыздың асыл аталарының бірі. Ол -  біздің енді 
алға қарай, биікке қарай өрлей басар сапарлары- 
мыздың айнымас серігі... Сол себепті бугін Абайға 
арналған ескерткішті ашқан сәтте біз және де оның 
улы аруағының алдыңда бас иеміз» деді тебіреніп. 
Махала «М. О. Әуезовтің қолжазба мұрасында» 
сипатталып (370-бет), «Абайтанудан жарияланба- 
ған материалдар» жинағында орысшасымен бірге, 
«Таңдамалы» кітабында (1997, 461-462-беттер) 
орысша нұсқасы жарияланды.

Н. Акбаи.

«ХАЛЫҚ ҮЛЫ АҚЫНДЫ УМЫТПАЙДЫ» (« Н а-
р о д  ч т и т  п а м я т ь  в е л и к о г о  поэт а» ) ,  
жазушының мақаласы. «Советский Казахстан» 
журналының 1954 ж. 10-санында жарияланған. 
Макала улы Абайдың кайтыс болганына 50 жыл 
толуына арнайы орыс тілінде жазылған. Кейін 
«Мысли разных лет», «Эр жылдар ойлары» (1959,
1961), «Абай Құнанбаев» (1967), 20 томдык шығар- 
малар жинағының 20-томында «Великий сын на
рода» деген атпен кайталанып басыдды. Абайдың 
емірі мен шығармашылығы туралы баска макала- 
ларынан бір айырмашылығы -  жазушы улы акын- 
НЫҢ тагдыры туралы сез козгай отырып, кешегі 
жене бугінгі эдеби орта мен уакыт жөніндегі ой-
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ларын ортаға салады. Өткен өмірді еске алып, та- 
рихи шолулар жасайды. Ел мен жер, адам, таби- 
гат, таным, талантка курмет, оның танылу жодда- 
ры какында кеңінен толғанады. «Абай жолы» ро- 
ман-эпопеясының жазылу тәжірибесін де тілге 
тиек етеді. Абайдың реализм! мен ем!рл!к фило- 
софиясы туралы да пікір козғайды, Б!р жылдай 
Мескеуде баспаналап келген Ә. отанына оралган 
сон, жазган алгашкы бул макаласыңда казак улт- 
шылдары мен пантюркистер туралы сыни п!к!р де 
б!лд!руге мэжбур болды. Соның !ш!ңце Ә. Бөкей- 
ханов катыскан академик Щербинаның ғылыми 
экспедициясының 1897 ж. Шыңғыстауға келген!н 
айта кел!п, «әйгіл! ултшыл жаз бойы тобыкты ру- 
ының жайлауында жатып, Абайдың һас жауы Ораз- 
баймен тамыр болды» деп жазды (20 томдык 
шығармалар жинағы, 20-том, 1985, 255-бет). Сон- 
дай-ак абайтанудың алдағы міңдеттері туралы же
не оның шығармаларының толык жинағын шығару 
мәселелер!н кеш!кт!рмеу жөн!нде усыныс айтты. 
Макаланың жазылу мәнер! мен п!к!р туй!ндеудег! 
мәт!н!нен оның киын-кыстау кундерд! басынан 
өткерген! анык байкалады.

Г. Қүдакелдіү-іы.
«ХАЛЫҚТЫҢ УЛЫ ПЕРЗЕНТІ» ( « В е л и к и й  
с ы н  н а р о д а » ) ,  жазушының макаласы. Абай- 
дың кайтыс болғанына 50 жыл толуына байланыс- 
ты орыс т!ліңде жазылған. Алғаш рет 1954 ж. «Со
ветский Казахстан» журналының 10-нем!р!нде жа
рияланды. Кей!н Ә-т!ң «Мысли разных лет» (1959, 
1961), «Абай Қунанбаев» (1967), 20 томдык (1985,
20-к!тап) шығармалар жинактарында жарык керд!. 
Ә. улы акынның ес!м!н мәңг! есте калдыру жен!нде 
аткарылган жене !стел!п жаткан зор жумыс шара- 
ларын атай кел!п, оган өз!нің ризашылык сез!м!н 
б!лд!рген. Кептеген кожоз, совхоз, оку орында- 
ры, театрлар Абай ес!м!мен аталады, ал оның елең- 
дер!н еңбектеген жастан еңкейген кәр!ге дей!н 
б!лед!. Абай ендер!н республикада б!лмейт!н адам 
кемде-кем. Акын шыгармалары кен келемде наси- 
хатталып, ол туралы кептеген ғылыми-зерттеу 
жумыстары жазылып, жарык керд!. Ал енд! Абай 
Кунанбаевты айрыкша бағалауымыздың сыры не- 
де? деп сурак кояды да, улы жазушы оган ез! жау- 
ап беред!. Абай поэзиясы, ең аддымен -  халыкты- 
гымен, шынайылыгымен кунды. Оның елеңдер! Т е 
рек мазмунды, кен магыналы болып келед!. Казак 
ем!р!н!н шындыгын буг!п калмай, реалист!к тургы- 
да керсетт!. Мундай реалист!к, жанашыл поэзияны 
Абайга шей!н ешк!м жасай алган жок. Ол ез!не та- 
рих жуктеген міндетті терен сез!нд!, киыннан киыс- 
тыратын, шыгармашылык ерл!к жасайтын дана 
акынга казак когамынын барынша д!лг!р екен!н кере 
б!лд!. Абай поэзияга теренд!к пен шалкар кенд!к 
жарасатынын айтып кана коймай, казак елен!н ру- 
хани жагынан тогайтты, моральдык жагынан жан- 
гыртты, мазмун жагынан турленд!рд!. Сөйтіп улы 
акын ез халкынын тарихын, жалпы адамзат меде- 
ниет!н жана, соны кундылыктармен байытты,
Бул -  Абай поэзиясынын халыктык сипаты. Улы 
жазушы мунан кей!н Абай реализм! туралы сез 
козгайды. Рас, казак эдебиет!нде Махамбет сын- 
ды реалист!к, уытты жырлар жазган акындар аз 
емес ед!. Б!рак Абай реализм! езгеше кырымен 
танылады. Ол поэзиянын куш-куатын, мумк!нд!к- 
тер!н аса жогары багалады. Онын ойынша, шын
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шамырқанған, толассыз ізденіп, қисынын тапқан 
ақын қандай құбылыста болса да, суреттей ала- 
ды. Шын суреткер өз шабытын к,ыстамайды, зор- 
ламайды. Өйткені уақыт рухымен бірге тыныста- 
ған ақын өз дәуірімен үйлесіп, орайласып отыра- 
ды. Демек, Абайдың реализм! -  оның поэзиясы- 
ның мазмұн мен түрдің бір-біріне сай, ажырамас 
тұтастық тапқандығында. Зерттеуші айтылған ой- 
пікірлерін қорыта келіп, қазақ халқының даңқын 
асырып, мақтанышына айналған улы Абай есімі 
келер ұрпаққа да қымбат болып қала береді деп 
аяқтайды мақаласын.

Ж. Ысмагулов, Н. Акбай. 
ХАМИДИ Латиф Абдулхайулы (1906-1983), компо
зитор, педагог. Қазақстанның халық артисі (1966), 
ҚазКСР-інің еңбек сіңірген енер қайраткері (1945). 
Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты
(1978). 1930 ж. «Қызыл қыран», «Қазақ вальсі», 
«Жазғы таңда», «Алматы вальс!», «Бұлбұл», «Казах
стан», «Отан» т. б. ән, хорларын жазды. Бұл шы- 
ғармалар қазақ музыка енер!не әуен, ырғақ, түр 
жағынан тың легттер әкелд!, вальс музыкасын да- 
мытуда ерекше үлес қосты. X. -  балаларға арнал- 
ған шығармалардың алғашқы авторы. Қазақтың 
халық әндер!н жазып алып, оларды хорға лайық- 
тап тус!руде көп жумыстар тындырды, сонымен 
қатар опера жанрын өркендетуде үлкен табысқа 
жетт!. Ә-т!ң либреттосы бойынша «Абай», «Теле
ген Тоқтаров» атты операларын жазды. Ә-пен б!р- 
ге қоян-қолтык жүр!п еңбек етт!. Осы жен!нде ол 
б!зге Мұхаң ағалык акылын айтып, !ске ж!герлен- 
д!р!п қоятын еді дейд! («Қазақ әдебиет!», 1977, 30 
кыркүйек). Х-д!ң шығармашылығын аса жоғары 
бағалаған Ә. композиторды ерекше кұрметтеген.

3. Қоспаков.
ХАМРАЕВ Мұратбек Кәр!мұлы (1936-1983), ұйғыр 
әдебиет зерттеуш!с!, аудармашы. Филология ғы- 
лымыныңдокторы (1964), профессор (1977), КСРО 
Педагогика ғылымдары академиясының коррес
пондент мушес! (1978). Ленин комсомолы сыйлы- 
ғының лауреаты (1970). Ғылыми еңбектер! түрк! 
халықтарының өлең құрылысына арналған. «Түрк! 
өлең құрылысының нег!здер!» (1963), «Үйғыр хал- 
кы мәдениет!н!ң өркендеу!» (1967), «^асырлар жа- 
сайтын сез» (1969) т. б. зерттеулер! жарық көрді. 
Ә-т!ң «Сыбанның моласында» (1963, Ф. Моргун- 
мен б!рге), «Жет!м» (1964), «К!м к!нәл!?» (1965, К. 
Алтайскиймен б!рге) әңг!мелер!н, «Өскен еркен» 
романынан үз!ндін! («Учитель Казахстана», 1962, 
27 кыркүйек) орыс т!л!не аударды.
«ХАН КЕНЕ», жазушының пьесасы. Көркемд!к қа- 
сиеттер!некелгенде, «X. К.»пьесасыныңкепсарын- 
дылық, полифониялық сипатын ерекше атап айту 
керек. Халык өм!р!н!ң ең б!р күрдел!, қиын, қанды 
кезең!не арналған трагедиялық үлкен шығарма 
үш!н бас-аяғы жиырма ек! кей!пкерд!ң ғана алы- 
нуы туындының мейл!нше ықшамдылығын көрсе- 
тед!. Прологы бар, бес пердеден, ұзын саны қырық 
жет! кер!н!стен түритын бұл пьеса драмалық жанр- 
дың композицияға, характерге, психологиялық 
тадцауға қоятын ең катал шарт-талаптарына жау- 
ап беред!. М!нездер қақтығысы, тағдырлар шар- 
пылуы Шекспирл!к би!к деңгейде. Босқа жүрген 
б!рде-б!р персонаж жок. Т!пт!, аты-жөн! түстелме- 
ген кей!пкерлерд!ң аузымен авторлық идея, ха
лык п!к!р! б!л!нед!, өт!п жаткан окиғаға тың көзбен

баға бер!леді. Муны уакыт кес!м!, мезг!л ун! десе 
де болғандай, улы шығарма -  «Кенесары -  Наурыз- 
бай» дастанын тудырған Нысанбай жырау б!р ка- 
һарман рет!ңде бер!лген, Кенен! хан кетергендег! 
Шеген бидің сөз! халык даналығының айнымас 
белг!сіндей, Ағыбай, Жоламан, Букарбай, Ержан 
батырлар көз алдыңда калып кояды. Трагедияда 
Кенесарының хан сайлануы салтанатын былай 
койғанда, нег!з!нен, улт-азаттык козғалысының 
соңғы кезең!, окиғаның оңтүстік өлкеде ербу! бей- 
неленед!, Қазак-кырғыз катынастары ешб!р бүр- 
кемес!з, барлык ащы шындығымен айкара ашыла- 
ды. Қазак РУ басыларын ерк!нд!к, азаттык, тәуел- 
с!зд!к жалауының астына топтай алмаған Кенеса
ры кырғыз манаптарына да бұл ойын етк!зе алмай- 
ды. Патша ек!мет!нен жасырын көмек алған әр! 
кокаңдыктармен ауыз жаласкан, Дулат басшыла- 
рымен жең ушынан жалғаскан Орман, Жанкараш, 
Жантайлармен бейбіт мәм!леге келмеген соң, 
күшпен т!зе бүкт!рмек болтан Кенесары -  Наурыз- 
бай косындарының кейб!р шектен аскан зорлығы 
кырғыздың кара кауымын да шапка турт!п, өшпен- 
д!л!к отына май куйған. Қырғыз елш!лер! Жаман- 
кара, Кәр!боз осы шындыктарды хан Кенеге бет!ң 
бар, жүз!ң бар демей, көзге камшы соккандай 
ет!п, каскайып тұрып айтады. Әке, ағаларының 
дұшпан колынан мерт болғанын табалай сөйлейд!. 
Өл!спей бер!спейт!н айбат керсет!п, аспанға шап- 
шиды. Сондай ерегес сөз үст!нде Наурызбай елш! 
Жаманкараны өлт!р!п ж!береді. Драматург бүйрег! 
казак, кырғыздың ешкайсысына бурмайды: тари- 
хи канды окиғаны, хан Кенен!ң соңғы сәттер!н зор 
трагедиялык куатпен реалист!к турғьща көрсет!п 
беред!. Шығармадағы барлык кей!пкерлерд!ң !с- 
әрекет!, м!нез-кулкы, түпт!ң түб!нде, хан Кенеге 
б!р сокпай кетпейд!. Кенесарының м!нез кырлары 
сан алуан әрекет аркылы өз ортасында, душпан- 
дармен арпалыста, бейб!т күнде, майданда, хан 
ордасында, соғыс үст!нде б!рт!ндеп, сатылап ба- 
рып, кең!нен ашылады. Ол б!рде арғы-берг!н! тугел 
шолып, түптеп ойлайтын дана, б!рде кеселд! түй- 
!нд! аскындырмай колма-кол шауып тастайтын 
оташы, б!рде душпанын ез!не карату уш!н мал-жан, 
дүние-мүл!к сауға-олжаны тег!п ж!берет!н жомарт, 
айлакер, б!рде тупк! максатына жету уш!н жаулас- 
канның басын алмай тынбайтын катыгез, жол- 
жора, дәстүр-заңға келгенде, жакын-жуык, алыс- 
ағайын деп белмейт!н, кара кылды как жаратын 
әд!л. Кенесары кашанда ыкшам, шебер, кыска 
сөйлейд! Өз!н!ң ел! үш!н курес!п, ел! уш!н шәй!т 
етерін толғайтын, кейінг! урпакка айтатын амана
ты !спеттес әйг!л! сырлы, муңлы монологының ез! 
дөп-деңгелек. Осыңдай улы трагедиялык шығар- 
ма «X. К.» пьесасы 20-жылдардың аяғыңда жазы- 
лып, көп киыңдыкпен 1934 ж. сахнаға шыкканмен, 
колма-кол тыйым салынды да, 1981 ж. әрең кайта 
басылды. Бул сахналык классикалык туындыны 
режиссер Қ. Жетп!сбаев Талдыкорған облыстык 
драма театрында койды. Орыс т!л!нде Акмола 
облыстык орыс драма театры жасаған спектакль 
(режиссер! Қ. Жетп!сбаев) Ә-тің 100 жылдығына 
арналған Халыкаралык театр фестивал!н!ң б!р!нші 
бәйгес!н жең!п алды. Пьесаны орыс тіл!не аудар- 
ған -  М. Ерғалиев.

Р. Hypram
ХАРЛАМОВА Валентина Борисовна (1911-1999), 
орыс актрисасы. Қазакстанның (1951), КСРО-ның
(1959) халык артис!. Ойнаған кей!пкерін!ң !шк! жан 
дуниес!н, м!нез1ндег! психологиялык и!р!мдерді



ашуға көп көңіл бөледі. Ә-тің драмалық шығарма- 
ларындағы Қарлыға («Қарақыпшақ Қобыланды»), 
Жүзтайлақ («Түнгі сарын»), Еркежан («Абай») 
бейнелерін сомдап, көрермендердің сүйіспенші- 
лігіне бөленді. X. «Түнгі сарын» трагедиясының 
классикалық үлгідегі аса шебер туынды екенін айта 
келіп, Жүзтайлақ рөлін ойнаудан зор творчество- 
лык шабыт алғанын, мүндай образдар театр ре- 
пертуарындағы пьесалардан сирек кездесіп жүр- 
генін жасыра алмаймын деп жазды («Қазақ әде- 
биеті», 1960, 25 қараша).

Н, Баутан.
ХАСЕНОВ Әбікен (1897-1958), күйші-домбырашы, 
шертпе күйдің шебері, актер. Қазакстанның еңбек 
сіңірген артисі (1945). Арка өңірінің күйші-компо- 
зиторларының, солардың ішінде Тәттімбет күйле- 
рін үздік орындаушы және насихаттаушы. Ә. пен 
Л. Соболевтің «Абайында» Құнанбай, «Еңлік -  Ке- 
бегінде» Қараменде бидің релдерін ойнады. Ак- 
терлік дарынымен өзіне жуктелген сан кырлы дра- 
малык түлғаларды бейнелеп, талғампаз көрермен- 
дердің кеңілінен шыкты. Кезінде драма театрына 
кызмет іздеп келген Әбікеннің театрға орналасу- 
ына Ә-тің үлкен көмегі тиді (М. М а й ш е к и н .  
Мұрагерлер. А., 1977, 79-бет).

3. Қоспақов.
ХАСЕНОВ Әмеди (1927-1990), тіл білімі маманы. 
Филология ғылымының кандидаты (1955), профес
сор (1988). «¥стаз» атты естелігінде Ә-тен лекция 
тыңдағанын, үлы үстаздың ғылым жолына түсуге 
өзіне кол ушын бергенін, казак тілінің мол байлы- 
ғын меңгеріп, оны өнер-білім, ғылым мен ғалам 
сырын білуге жүмсаңдар деген сөздерін макта- 
нышпен еске алған («Қазак әдебиеті», 1967, 24 
караша).
ХАТ ӨЛЕҢ, фольклор жанрының жазбаша жал- 
ғасы. Қазак поэзиясында ертеден калыптаскан 
өлең турі. Мұнда автордың сыры, мұң-мүктажы, 
әр қилы ой-максат, арнау-тілектері айтылады. 
Бұның улгілері айтыс акындарынан жиі кездеседі, 
белгілі бір акындар да, кыз бен жігіт те хат арқылы 
айтыскан. Ә. өзініңайтыстартуралызерттеулерін- 
де және 30-жылдардың ішінде жазған «Молда 
Муса» деп аталатын макаласында X. ө-нің табиға- 
ты жөніңде ойын айтады. «Айтыс өлеңдері» деген 
макаласында акын Молда Муса жасы орта шама- 
дан асканда, Сыр бойынын акын кызы суду Мана- 
тка еленмен хат жазады, екеуінің кезек хаттары 
узак айтыска айналады: «Хат жаздым калам алып 
Манат жанға, Жузіне журттың бәрін каратканға» 
деп жазған. Жазушы одан әрі жазба айтыс адам- 
ның ой-өрісін кеңітерлік тарихи, мәдени мағлұмат- 
тарды да ала келеді деп, хат өлеңнің бағасын да 
берген (20 томдык шығармалар жинағы, 17-том, 
1985, 311-312-беттер).

Т.Әкім.

ХАТТАР, Ж а з у ш ы н ы ң  ж а з ы с к а н  х а т -  
х а б а р л а р ы .  Әрбір адамның жакын-туыс, дос- 
жарандармен жазыскан хаттары болады. Кейбір 
калам шеберлері шығармаларының басым 
көпшілігі осындай эпистолярлык жанрдан тұратын- 
дары жиі кездеседі. Бул ретте Ә. хаттарын мағы- 
насына, мазмунына карап мынадай салаларға жік- 
теуге болады: 1) шығармашылыкка байланысты;
2) өнер, ғылым, коғам, мәдениет кайраткерлеріне;
3) замандастарына; 4) мемлекет басшыларына; 
5) туған туыстарына жазған хаттары жатады. Мем
лекет кайраткерлері дегенде, олардың көпшілігі 
басына киын іс тускен кездерінде жазыдды. 1932
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жылғы хаты, 1947 ж. «Сталинге хаты», 1950 жыл- 
дың басында «Маленковка», «Сусловқа», «Поно- 
маренкоға», «Шаяхметовке» тағы баскаларға, 1953 
ж. «Литературная газетаға» жазғандары баяғы 
кудалаудың салкыны тағы да сезіле бастағаннан 
кейін жазылды. Хаттарының ішіндегі ен басты 
орын алатыны -  шығармашылыкка байланысты 
жазғандары. Мунда ол негізінен акылшы аға, 
ғалым, устаз, ел тарихы мен мәдениетінің терең 
білгірі әрі осы саладағылардың болашағын ойлау- 
шысы, камкоршысы ретінде көрінеді; осылардың 
біразы шығармашылык бейнеттің кыр-сырлары- 
нан хабардар етсе, енді біреулері жазардүниесінің 
жай-жапсарынан немесе акылшы аға сипатындағы 
акыл-кеңестерінен көп нәрсені елестетеді, булар- 
дың барлығынан онын адамдык, азаматтык бол- 
мыс иірімдері танылады. Осы саладағы жазушы 
муралары едәуір дерлік, бірак солардын көпшілігі 
әлі де сол жазылған иелерінін колдарында жатыр; 
бір танкаларлығы -  автор езі жазған хаттарының 
кешірмесін алып калуды әдетке айналдырмаған- 
дығы (мұндайда данышпан Толстойдын да қай- 
тыс болғаннан кейінгі 1912-19 ж. журтшылык колы- 
нан 180-дей ғана хаты жиналғандығы еске түседі, 
ал бул санның 50-жылдары 7 мыннан асып кететіні 
бар). Осы сияқты Ә. хаттары мен жазбаларының 
тубінде өз орнын табатыны, муралары катарын 
молыктыра түсетіні ешбір күмән тудырмайды. 
Жайшылыктағы хаттарының өзінен күңцелікті өмір- 
тіршіліктің анау-мынау әңгімелерінен гөрі шығар- 
машылыктың, өнер, ғылым, мәдениет, ел жағдай- 
ынын жай-күйі сөз болатындығы көрінеді; осын- 
дайда ол нағыз ұстаз ретінде танылады, ұстаздың 
шапағаты республика көлемінен асып, туысқан 
республикалардың талай буын өкілдеріне дейін 
жетіп жатады, олардың ғылыми, шығармашылык 
жұмыстары болсын, акыл-кеңес беруден, жетек- 
шілік етуден, колкабысын тигізуден тартынып кал- 
майды. Қазак әдебиетінің тарихын жасауға катыс- 
кан авторларға үнемі бағыт нұскап, берген кенес- 
терінің өзі улкен саладан турады. Орыстың, езге 
халыктардың өнер, ғылым, әдебиет кайрат- 
керлеріне, «Абай жолын» аударушылардың сурау- 
ларына, «Өскен еркен» романы үшін деректер сұрап 
және Кунцеводағы ауруханадан замандас іні- 
шәкірттеріне жазған хаттары көп түсінік сөздерді 
кажет етеді, Осылардың ішінде Б. Кенжебаев, 
М. Сильченко, Ы. Дуйсенбаевқа, Қ. Жумалиев, 
М. Ғабдуллин, О. Нурмағамбетова, М. Ғұмарова, 
М. Базарбаев, I. Омаров, Т. Әлімкұлов, 3. Шаш- 
кин, Н. Ысмайылов, Ә. Сасбұкаев, Қ. Манасов, 
Қ. Жаркынбеков, Е. Ысмайылов, Т. Ахтановтарға 
жазғандары бар. Осы хаттарынан ұстаздык кал- 
пы, ағалык бітімі, дем-тынысының калай соғаты- 
ны сезіледі. Мысалы, 1950 ж. Ы. Дүйсенбаевка 
жазғанынан: «XV ғасырда Орта Азияда Софа Ал- 
лаяр сиякты талай мистик пессимистер шыккан. 
Абай сол софылык сарындағы ишандарға карсы 
өзінің «Ғаклият-тасдикат» деген 38 сөзінде аса 
катты сын айтады» деп, езі сондай жайларды ес- 
керуін, алған такырыбын дурыс алып шығуына ке- 
ңес бергені көрінсе, 1958 ж, Оразгул мен Мәли- 
каға: «Мәлік макаласы туралы менің ойларым: бұл 
кең, толық жазылған, жаксы, мейлінше жарамды 
тілмен жазылған бөлім. Тексерулері эпостың көп 
жактарын нактылап таддайды. Сонымен катар әр
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бетте жазып көрсеткен кемшіліктер түгел қатты 
ескерілуі қажет. Екі мәселені әдейі бөліп айттым» 
(№388-папка) дегендерімен де әдебиет қамын 
ойлаған ақылшы ағалығы танылады. Мұндай ой- 
ұсыныстарын кітап авторларының көпшілігіне хат 
арқылы да, ауызекі де жазып, айтып отырған. 
Осындай хаттардағы ескертпелері кейде бірнеше 
тармак,тарға созылады. Ә-тің устаздығын аша тус- 
кен Кунцеводан жазған хаттары болды. «Мен сені, 
Әбжәмідці, Зейнолла, Тәкенді, Сафуанды көптен, 
бастан бөлек санайтуғым. Енді әдебиет болаша- 
ғын ойламай болмайды, сендерді сол болашағы- 
мыз дейім. Өзіме етене жақын дегенде сенен менің 
жасырақ шағымдағы өзімнен таппаған жақсы 
сипаттарды көремін. Сенің отың менен қызуырақ, 
сенде ерте тускен ой бар деп сенемін. Әдебиеттің 
арлы ойы болса керек дейім, Сондықтан анау бір 
жылдардан-ақ саған, сендерге мен безразлично 
кдрай алған емеспін» деп Т. Ахтановқа жазған ха- 
тындағы салиқалы ойларымен мулде тереңге тар- 
тады. Есмағамбетке жазғандарында осы бағыт, 
осы беталыстары басқаша көрініс береді, мунда 
өзінің ішкі жан дуниесін де аша кетеді. Жалпы хат- 
тарында өмір куйбеңін сөз етпей, әлеуметтік 
мәселелерді ғана, еддіктің, осыған жеткізер өмірлік 
жағдайларды ғана толғайды. Көп хаттардан өзінің 
шығармашылық сырлары, оның алуан жолдары, 
шын тулғалық бітімі көрініс береді. Мұндай жағ- 
дайлар басқа жазбаларынан кездеспейді. Ал хат- 
тарының шертер сыры, кейіпкерлерге өнеге болар 
сипаты мейлінше кең, мейлінше терең, ғибратты.

Т. Әкім.
ХАФИЗ Шамсиддин (1325-1390), парсы ақыны. 
Қуран сурелерін тугелдей жатқа айтатыны ушін «Ха
физ» атанған. Парсы әдебиетінде ол ғазел жан- 
рын дамытып, мәртебесін арттырған. Мухаң X. 
туралы зерттеу еңбектеріңде де, «Абай» романын- 
да да айтып отырады. Эпопеяда X. жас Абайға 
Сағди сияқты муң нәзігі болып көрінеді. Ақынға 
арналған монографиясында Науаи, Физули улгісі 
көп эсер етеді. Жас шағында сол ақындар улгі 
еткен Фирдауси, Сағди, Хожа Хафиз тәрізді улы 
классиктердің ескі өзбек тіліне аударылып, Абайға 
сол аударма арқылы табыс болуы көңілге коным- 
дырақ көрінеді деп жазған («Абай (Ибраһим) Қунан- 
баев (1845-1904)»,
ХЕМИНГУЭЙ Эрнест Миллер (1899-1961), амери- 
кан жазушысы, журналист. 1952 ж. жазылған «Шал 
мен теңіз» повесі оны даңқ туғырына көтерді. Сол 
ушін 1954 ж. Нобель сыйльғы берілді. Мухтар X- 
дің бірсыпыра шығармаларын оқыған. Психоло- 
гиялық тереңдікте жазылған әлем деңгейіндегі 
шығармалардың қатарына «Шап мен теңізді» қоса- 
ды. Әдетте X. шығармалары диалог турінде кел- 
се, бул повесть бастан-аяк, монологқа қурылған, 
библиялық баяндауларды еске тусіреді. Ә-тің осы 
туындыны оқыған кезде туындаған ойларының 
ішінде мынадай жолдар бар: «Жалғыз адам, өзі 
шал -  қалың топ акуламен алысады. Барша шақта 
өзімен-өзі сөйлесіп, дауласып, өзінөзі қаттыурсып, 
естегілер ойлап, өкініш айтып -  сонымен қызық 
бейненің психологиясын береді. Акулалар бірінен 
соң бірі балығына жабысқанда ғаламат қайрат, 
ерлік, жастан бетер куш-х,уат табады. Бұнымен 
кейде қудайға жалынады, екі (католик) дуғасын 
окиды. Бір сәт: «кейін тугел окиын, серт етейін.

көмек ет» дейді. Бунда балама тамаша» (№558- 
папка, 9-бет). Ә-тің баска да жазбаларынан X. есімі 
кездесіп отырады. Маселен, «Оңтустік сапарынан» 
атты очеркінде атақты шопан Төлеген Бойтанов- 
тың қажырлы еңбегін «Шал мен теңіздегі» тартыс- 
пен салыстырған (12 томдык шығармалар жинағы, 
А., 1967, 3-том, 94-бет).

Т. Әкім.

ХЕТАГУРОВ Коста (Константин) Леванович (1859- 
1906), осетин акыны, коғам кайраткері, револю- 
цияшыл-демократ, осетин әдебиетінің негізін са- 
лушы. «Өлеңдер» (1895), «Осетин лирикасы» (1899) 
жыр кітаптарында, «Фатима» (1899), «Сот алдын- 
да» (1893), «Жылаған жартас» (1894) т. б. поэмала- 
рында өз халқының тағдыр-таукыметін шеберлік- 
пен суреттеді. Ә-тің пікірінше («СССР халыктары 
әдебиеттерінің өркеңдеуі»), Х-тың жолы Ресейдегі 
усак еддерден шыккан акын-жазушылардың халін, 
тағдырын танытады. Ол озык саналы, революция- 
шыл бағытта болғандыктан, патша укіметі көп 
қуғынға ушыратты. Соған орай оған А. Герцен мен 
Н, Чернышевскийдің әсері зор болды. «Жетім ана- 
сы», «Солдат», «Кубалды», «Сескену» сиякты өлең- 
дері осетин еңбекшілерінің теңсіздік пен корлык- 
жокшылык халде болғанын көрсетеді. Оның поэ- 
зиясында Н. Некрасов дәстуріне жакындык бар.

Н. Акбай.
ХУСАЙЫН БАЙҚАРА (1438-1506), Ғират әмірі 
(1469-1506), акын. Әмір Темірдің аталасы. Мухаң 
Ә. Науаи мен X. Б-ның бірге окығанын, кейін акын 
патшаға арнап «Хилалия» деген касида (жыр) жаз- 
ғанын, X. Б. қасиданы унатып Әлішерді сарайға 
тартканын, оның уәзір болғанын айта келіп, X. Б - 
ның өмірбаянынан мол деректер келтіреді (20 том
дык шығармалар жинағы, 1985, 18-т., 294-295-бет- 
тер). X. Б-ның тусында Ғират, Хорасан шаһарлары 
гудцеп, әдебиет өркеңдей дамыды. Ол туркі тілінің 
беделін көтерді және өз шығармаларын да ана 
тілінде жазды. Бұған оның Әлішер Науаимен дос- 
тығы да ыкпал етті. Х-ның 51 230 шумакты «Хамса- 
сы» мен 42 400 шумак өлеңдері туркі әдебиетінің 
дамуына ерекше улес қосты. Бабыр оның жырла- 
рын өте жоғары бағалады, Медреселерде арнайы 
дәріс ретінде окылғаңдыктан да казақтың кітаби 
акыңдарына да ыкпалы зор болды. Оны Абай да 
жақсы біліп, жастайынан X. Б-ның поэзиясын бой- 
ына сіңіріп өсті. Бул туралы Ә,: «Шағатай әдебиеті 
букіл туркі еліне ортак болтан, 14-ғасырда әуелде 
парсы тілінде, соңынан туркі тілінде жаза баста- 
ған. Науаи, онан кейін Хұсайын Байкара деген 
кісілер шығады. Осы кезден бастап туркі тілінде 
кітаптар жазылды. Сондыктан «Қураннан» әрі шык- 
кандағы окитындары Орта Азия акындары еді. 
Абай уйінде бала кезінде де туркі тілін окыған. 
Сондыктан Абайдың туркі тілімен окығаны тек 
медреседегі уш жыл емес. Абай туркіні де, араби- 
ятты да Ахмет Ризаның медресесінде де окыды. 
Туркінің кандай, араб мәдениетіне көңіл бөлудің 
каңдай екенін, араб тарихынан эсер алуын Абай- 
дың шығармаларынан көруге болады» деп («Абай- 
танудан жарияланбаған материалдар», 1988, 132- 
бет) талдап берді. Жазушы-академик бул пікірін 
30-жылдары жазған абайтану саласыңдағы мака- 
лаларында байыптай баяндайды.

Т. Жұртбай
ХҮСАЙЫНОВ Шахмет (1906-1972), драматург. 
Ә-ті жаксы білген, тығыз шығармашылык, достык 
карым-катынаста болтан. Үлы жазушы «Қайта ту
там халыктың әдебиеті» деген макаласында Х-ты



революциядан бұрынғы қазақ қауымы білмеген 
жаңа бағалы, оригиналдық көркемөнер улгілерін» 
туғызған қазақ кеңес драматургиясының көрнекті 
жазушылары қатарына жатқызған. «Марабай мен 
Мардан» атты мақаласында драматургтің 1930 ж. 
жазған «Марабай» пьесасына жылы лебіз бідцірген 
(«Социалистік Казахстан», 1940, 4 сәуір).

Н. Акбай.
ҺАРОН ӘР-РАШИД (766-809), Аббас әулетінен 
шыққан араб халифі (786 жылдан). Оның тусыңда 
халифатта ғылым мен қолөнер, ауыл шаруашы- 
лығы, сауда-саттық саласы жоғары деңгейде да- 
мыды. Ол ғуламалар мен ақындарға, діни қайрат- 
керлерге ерекше қамқорлық жасады. Сол тұста 
араб мәдениеті дүниежузілік руханияттың қайнар 
көзіне айналды. Арабтың философиялық мектебі 
қалыптасты. «Мың бір түн» сияқты әлемге әйгілі 
шығармалар дүниеге келді. Бұл туывды қазақ ара- 
сында ауызекі әңгіме, түрлі дастан ретіңде кеңінен 
тарады. Ә. өзінің абайтану саласындағы барлық 
зерттеулерінде Абайдың «Масғут», «Әзім әңгімесі» 
атты дастандарын талдау барысында оның оқи- 
ғасы осы халиф тусында дүниеге келген «Мың бір 
түннің» оқиғасынан алғандығын жазған. Жазушы 
“Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» мо- 
нографиясында: »Ең әуелі геройдың аты -  Масғут. 
Оның тіршілік еткен шаһары -  Бағдат. Заманы -  
Һарон Рашид халифтың тұсы» деп көрсеткен (20 
томдық шығармалар жинағы, 20-том, 187-бет). 
Сондай-ақ қазақ ауыз әдебиеті мен кітаби акын- 
дар жөніндегі еңбектерінде бұл патшаның елге 
жайлы болғанын айтқан.

Т. Қудакв/щіуш.

ЦВИРКА Пятрас (1909-1947), литван жазушысы, 
Үлы Отан соғысы басталғанда -  1941 ж. Алматыда 
тұрды. Әлеуметтік тақырыптарды бейнелейтін 
“Франк Крук» (1-2-том, 1934), «Жер асыраушы» 
(1935), «Шебер мен оның балалары» (1936) роман- 
дары, “ Кәдімгі тарих» (1938), «Емен тамыры» 
(1945), «Туыстық дәні» (1947) т. б. әңгімелер жи- 
нағы жарық көрді. Ә. «СССР халықтары әдебиет- 
терінің өркендеуі» атты еңбегінде Ц-ны көрнекті 
әңгімеші, шебер роман жазғыш қаламгер ретінде 
бағалайды.
ЦЕРЕТЕЛИ Акакий Ростомович (1840-1915), гру
зин ақыны, қоғам қайраткері. Әдеби көзқарасы 
материалистік эстетика принциптеріне негізделген. 
«Асыл сәлемдеме» (1860), «Ауру» (Ш80). “Амиран» 
(1883), «Сулико» (1895), «¥лы Баграт» (1875), «Тор- 
нике Эристави» (1884), «Натэла» (1900) поэмала- 
ры, «Баши-Ачуктар» (1895-96), «Ескілік» (1894-99) 
повестері т. б. жарияланды. Ә-тің айтуы бойынша 
(«СССР халықтары әдебиеттерінің өркендеуі»), Ц- 
дің поэзиясы қоғам қайраткерлерінің еңбегі мен 
өнерін танытады, оның халықтық, патриоттық 
қасиеттері күшті.

ЧАВЧАВАДЗЕ Илья Григорьевич (1837-1907), гру
зин жазушысы, қоғам қайраткері. Шығармаларын- 
да қоғамдағы әлеуметтік қайшылықты, қарапай- 
ым бұкараның ауыр тұрмысын айқын көрсетті. 
«Жүргіншінің жазбалары» (1861), «Қайыршы хикая- 
сы» (1859-62), «Қарақшы емірінен» (1860), «Ол 
адам ба?» т. б. туындыларын жазды. Ә. «СССР 
халықтары әдөбиөттөрінің өркбндөуі» атты мақа- 
ласында Ч-ны Грузияның жаңа прозасын бастау- 
шы, грузин әдебиетінің бағыты мен бағдарын бел- 
гілеуші, озық идеяны насихаттаушы болды деп 
дәріптейді.

ЧЕРКАССКИИ 621

ЧАКОВСКИЙ Александр Борисович (1913-1994), 
орыс жазушысы, коғам кайраткері. Соц. Еңбек 
Ері (1973). Лениндік (1978), КСРО Мемлекеттік 
(1950, 1983) сыйлыктарының лауреаты, Романдар, 
публицистикалык шығармалар, очерктер жазды. 
50-80-жылдардағы партия саясатының әдебиет- 
тегі көрнекті идеологы болды, Ә-тің 90 жаска толу 
мерекесіне арналған салтанатты кеште сөйлеген 
сөзінде казак жазушысымен калай танысканын те- 
бірене айта келіп, улы суреткердің шешендік 
кабілетіне таңданыс білдіреді де; М. Әуезов кал- 
дырған мұра -  ұшан-теңіз. Ол «Абай жолы» эпопея- 
сында казактардың рухани байлығын жаркырата 
ашып, оның ой-арманын, талап-тілегін баска ха- 
лыктарға таныстырды. М. Әуезовтің аркасында 
біз бәріміз аздап казак бола бастадык деген шын 
ризашылығын айткан.

Р. Бердібаи.

ЧАРНОМСКИЙ Эмиль Владиславович (1908-1968), 
театр суретшісі. Қазакстанның еңбек сіңірген 
артисі (1943). С. Мұканов, Ғ. Мүсірепов, Т. Ахта- 
нов, К. Симонов, Ж. Мольер сынды драматург- 
тердің көптеген пьесаларын безендірді. Солардың 
ішінде Ә-тің «Алма бағында» (1937), «Шекарада» 
(1938), «Ак кайың» (1939), «Сын сағатта» (1941), 
«Еңлік -  Кебек» (1944), «Қаракыпшак Қобылан- 
дыда» (1946), «Қарагез» (1963), «Абай» (Л. Собо- 
левпен бірге, 1940), «Намыс гвардиясы» (Ә. Әбі- 
шевпен бірге, 1942), ұлы жазушы аударған К. Тре- 
невтің «Любовь Яровая» (1937), Н. Гогольдің «Ре
визор», У. Шекспирдің «Асауға тұсау» мен «Отел
ло» спектакльдері бар.
ЧЕМОРТАН Леонид Матвеевич (1927 ж. т.), мол
даван театр зерттеушісі. Өнертану ғылымының 
докторы, профессор. Молдова Республикасы 
Ғылым академиясының корреспондент мушесі. 
Молдаван театр өнерінің дамуына атсалысты. Те
атр тарихы мен өнері туралы 8 монографиясы жа- 
рык көрді. («Ясск ұлттык театры жене Бессара
бия», «Николас Иорга жене театр», «Театр өнерін- 
дегі этикалык-әлеуметтік мәселелер», «Сахна мен 
фольклор» т. б.). Ә-тің «Абай жолы» эпопеясы- 
НЫ Ң 2-кітабын молдаван тіліне аударған (М. Бру- 
хиспен бірге, 1962).

С. Пынзару.
ЧЕПУРОВ Анатолий Николаевич (1922-1990), орыс 
акыны. Патриоттык сарында лирикалык елендер, 
поэмалар жазды. Ә-тің 80 жаска толуына байланыс- 
ты Алматы мен Киев калаларыңца еткен салтанатты 
жиынға катысып, Ленинград жазушылар уйымы 
атынан журекжарды сөздерін айтты: 20-жылдары 
Эуезов осы калада университет бітірді. Ленинград- 
тык жазушы Леонид Соболев «Абай» романын ауда- 
рып, казак әдебиетінін бұл тамаша шығармасын 
бүкілодак окырмандарына ұсыңцы. М. Эуезов пен 
Л. Соболев екеуі Абай туралы пьеса жазды деп, 
улы суреткердің шығармашылык кызметінін Ленин
град каласымен де тығыз байланысты екенін еске 
салды («Мухтар Эуезов -  совет әдебиетінін 
классигі», А., 1980, 28-29, 162-беттер). 
ЧЕРКАССКИЙ Абрам Маркович (1886-1967), 
суретші-кескіндемеші. Қазакстаннын халык сурет- 
Ш ІС І (1963), профессор. «М. Эуезовтін портрет!» 
орыс реалистік мектебінін озык улгісі негізінде 
салынған, 1957 ж. өзінін «Гулдер» атты суретін 
жазушынын 60 жаска толған мушелтойында
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оған сыйға тартты. Бояуы ашық қызыл түсті 
реңдегі бұл шығарма өмірдің сан қилы қүбылысы- 
на құштар көңілді бейнелейді. Бүл сурет қазір жа- 
зушының мұражай-уйінде сақтаулы.

А. Қуанышбаев.

ЧЕРНЫШЕВСКАЯ Нина Михайловна (1896-1975), 
әдебиет зерттеуші. Ресейдің еңбек сіңірген мәде- 
ниет қызметкері (1967), Н. Г. Чернышевскийдің не- 
мересі. Атасының Саратов халасында музей-үйін 
уйымдастырып, 1941 жылдан бастап соның дирек
торы болды. Шығармалары 1924 жылдан жария- 
ланды. Негізгі еңбектері Чернышевскийдің мұра- 
ларын зерттеу мен насихаттауға арналды. Қалам- 
гердің толық шығармаларын шығаруға қатысты 
(1-16-томдар, 1939-53). Ә-ке хат жазып, қазақжа- 
зушысынан бір суретін және «Абай жолы» эпопея- 
сының бір данасын Чернышевскийдің музей-үйіне 
қою үшін сураған. Ә, жауап хатында Абай мен Шо- 
кан туралы мәліметтер жібергенін баяңдаған («М. 
О. Әуезовтің өмірі мен шьғармашылық шежіресі», 
1997, 458-459, 464-465-беттер).

Д. Қонаев.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828- 
1889), орыс революционер!, ойшыл, жазушы, пуб
лицист, философ, әлеуметтанушы, әдебиет сын- 
шысы. «Современник» журналын шаруалар демок- 
ратиясының органына айналдырды, онда патша- 
лық к,ұрылысты құлатуға шақырды. 1862 ж. 7 ма- 
мырда тұтқындалып, Петропавл қамалына жабыл- 
ды. Онда отырып «Не істеу керек?» романын жа
зып (1862), келесі жылы жариялады. 1864 ж. 20 
жылға сотталып, Нерчинск руднигінде, Вилюйск 
кенішінде қуғын-сүргін көрді. Алайда әдеби қыз- 
метін тастамады, осында «Пролог» романын жаз- 
ды. Сөйтіпбар өміріназаттықжолына, революция- 
лык күреске, басыбайлылықтан құтылуға арнады. 
Еңбектері Ресейде марксизм идеяларын кеңінен 
таратуға зор үлес косты. Ә. «Абай (Ибраһим) Қунан- 
байулы (1845-1904)» атты монографиясында ұлы 
акынның демократиялык көзкарасының калыпта- 
суына орыстың озык ойлы перзенттерінің зор эсер 
еткенін, оны Абай өз бетімен орыс классиктерін 
окудан, Чернышевский сынды «адамдардың 
еңбектерін зерттеуден» тапканын жазған. Сөйтіп 
Абай «сыншыл, ойшыл демократтардан: Белин
ский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов сияк- 
ты талайларды» окиды, Сондыктан акын Абай 
«орыс халкының айдауда журген шын адал улда- 
ры, бурын патшалыктар жиренумен еткен ой алып- 
тары Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков- 
Щедрин, Чернышевскийлермен Сібір, Қазакстан 
халыктарын таныс етеді» деген ойын айтады (20 
томдык шығармалар жинағы, А., 1985, 20-том, 51- 
55-беттер), Ал «Достоевский мен Шокан Уэлиха- 
нов» деген макаласында Шоканның Г, Потанин 
аркылы Чернышевскийді, оның «Современник» 
журналын білгенін айткан (сонда, 280-284-беттер). 
Демек Абайдың «Күншығысым -  күнбатыс, күнба- 
тысым -  күншығыс болып кетті» деуі осьщан бол- 
са керек. Мұңдағы кунбатысы -  өзі тілін, өнерін 
үйренген Ресей. Орыс әдебиетінің жаңағы ұлы 
кайраткерлері өз шығармалары аркылы тус-тусын- 
дағы зулымдык, караңғылык күштермен алысып 
өткенін көреді. Пушкин, Белинский, Чернышев
ский, Некрасов, Салтыковтардың сол заманын- 
дағы жауыз тәртіпке карсы алыскан кандай курал-

дарды колданганын көріп, біледі улы казак акыны
дейді (сонда, А,, 1985, 18-том, 9-бет). 

Н̂. Торгаи.

ЧЕХОВ Антон Павлович (1860-1904), орыс жазу- 
шысы, дәрігер. Шағын жанрдың үздік шебері. 
Мухаң Ч-ты шәкірт кезінде-ак сүйіп окып, көңілін 
аударщы. Ч-ты уғынып тусіну үшін бүкіл табиғатың, 
ішкі бітімің, терең лирикалык сазыңмен соған уксас, 
соған жакын болып жаратылуың керек екенін актар- 
ды. Осыңдай уғыныстар Ә-ті орыс жазушысының 
(«Аккаска») әңгімесін аударуға итермеледі. Ленин
град университетінің 2-курсында окып жүргенде,
Ч-тың драмалары бойынша курс жумысын жазды. 
Сонда «Шие бағы», «Ваня ағай», «Апалы-сіңлілерге» 
тадцау жүргізіп, импрессионист, символист, нату
ралист драматургтың басты-басты ерекшеліктерін 
ашып керсетті. Сондағы жазған конспектілерінің 
колжазбалары казір өзінің мурағатында сактаулы. 
Ал «Жалпы театр өнері мен қазак театры» деген 
макаласында орыс жазушысының драмалык шы- 
ғармаларына әділ баға берген.

Т. Түртанбаөв.
«ЧЕХОВ ДРАМАЛАРЫ» ( « Д р а м ы  Ч е х о 
ва»),  жазушының макаласы. Бул шығарма жазу
шы муражайының колжазба корыңдағы 238-бума 
(140-146-парактар) сакталган. Еш жерде жария- 
ланбаған. Аталған бумада Ә-тің еш жерде жария- 
ланбаған эдеби-теориялык сипаттағы, ғылыми 
деңгейі өте жоғары терт макаласы сакталган. 1930 
жылы Ташкентте Орта Азия Мемлекеттік универ- 
ситетінің аспирантурасында окып, Қазак агарту 
институты мен Орман шаруашылыгы техникумын- 
да сабак беретін Ә-ті НКВД қызметкерлері туткы- 
нга алып, Алматыгы әкеліп абақтьға жапкан. Сол 
кезде жазушының барлык колжазбалары конфис- 
кациялануга жаткан. Ол колжазбалар әлі кунге 
дейін табылган жок. 238-бумадагы терт макала 
1932 жылга дейінгі Ә. колжазбаларының санаулы 
ғана сакталган үлгілеріне жатады. Бумада «Дра
мы Чехова» макаласымен катар «Экспозиция и 
заявка символической драмы» (пьесы Метерлин
ка, Ибсена, Гауптмана и Л. Андреевой), «Особен
ности драматургических приемов Пушкина» (по 
трагедиям «Борис Годунов» и «Пир во время 
чумы»), «Поэзия чистого искусства 60-х годов» 
атты макалалар бар. Ә-тің отызыншы жылдарга 
дейін жазган макалаларынан колжазбасы сактал
ган «Казахское народное творчество и его поэти
ческая среда» атты макаланың метіні жазушының 
зайыбы В. Н, Кузьминанын колымен көшірілген, 
соңына Ә-тің колымен Ленинградта турган пәтері- 
НІҢ адрес! жазылып, датасы койылган. Ә-т!ң оты
зыншы жылдарга дей!нг! бес макаласынын б!зге 
жету! олардын Ленинградта сакталып калуынан 
болса керек. Қолжазба сыртында «Доклад на тему 
«Драмы Чехова» деген жазу бар. Жазу -  Ә-т!ң ез 
колтаңбасы. Онда автордың ез колымен жасал- 
ган тузетулер бар. Баяндаманың мет!н!мен таны- 
су барысында газет, журналдарда жариялау уш!н 
жазылмаганы анык байкалады. Мерзімд!к басы- 
лым материаддарына койылатын стильд!к, публи- 
цистикалык талаптарга бул шыгарманың мазмуны 
толык жауап бере алмайды. Автордын өзі баяңда- 
ма дел атап керсеткендей, еңбект!ң мазмуны мен 
стил! гылыми баяндама сипатында. Сонымен катар 
окулык тарауына, антологиялык, энциклопедия- 
лык басылымдарга арналып жазылмагакдыгын 
Чеховтын ем!р!не, шыгармашылык лаборатория- 
сына катысты ешкандай даталы дерек бер!лме-



гендігі дәлелдейді. Талданған шығармалардың 
жазылу, жариялану мерзімдері де көрсетілмеген. 
Чеховтың драмалық шығармаларының ішінен ең 
белгілі төрт пьесасы «Шағала», «Ваня ағай», «Апа- 
лы-сіңлілер», «Шие бағын» алып, таза көркемдік 
талдау жасап шыққан. Баяндаманың мазмунына 
қарағанда бұл еңбектің Ә-тің студент не аспирант 
кезінде жасаған курстық, дипломдық жумысы не- 
месе арнайы баяңдама-рефераты болуы ықтимал. 
Баяндамада Чехов пьесаларының кейіпкерлеріне 
көркемдік, психологиялық турғыда жүйелі талдау 
жасалынып, 20 ғасырдың 2-жартысындағы ресей- 
лік ақсүйектер табының тарихи-әлеуметтік сипа- 
тын дәлелді мысалдармен талдап шыққан. Чехов 
шьғармашылығын зерттеуде қалыптасқан демок- 
ратиялық әдеби сын мен әдебиет зерттеу ғылы- 
мының негізгі байламдары мақаланың мазмүны- 
нан да байқалады. Баяндама авторы Чехов дра- 
маларындағы көркем бейнелердің психологиялық 
ерекшеліктерін, типтік, даралық белгілерін терең 
сезіп, салмақты зерттеушінің ыждаһаттылығымен 
өзінің әрбір түжырымын, ойын шығарма мәтіңде- 
рінен алынған үтымды мысалдармен дәлелдеген. 
Баяндама автордың керкем образ ерекшелігін Те
рек де нәзік сезінетіндігін, дүниетанымының реа- 
листік сипатының жітілігін, эпикалық қарымының 
ауқымдылығы мен анықтығын айқын дәлелдейді. 
Шығарма 50 томдық шығармалар жинағының
17-томына енгізілді.

Р. Әбдіғүлов.

«ЧЕХОВ ТУРАЛЫ» (« О А. П. Ч е X  о в е »), 
жазушының шағын мақаласы. 1954 ж. «Советская 
культура» газетінің 15 шілдедегі санында шық- 
қан. Газеттің бүл нөмірі түгедцей А. П. Чеховтың 
қайтыс болғанына 50 жыл толуына орай жазылғ- 
ан мақалаларға арналған. «Біздің сүхбатымыз» 
айдарымен он шақты шағын мақалалар берілген. 
Ә. Чеховтың адамдық, суреткерлік қасиеттеріне 
өте жоғары баға берген. Адамның бір-біріне де
ген сүйіспеншілігін, шексіз қамқорлығын шынайы 
суреттегені соншалық нанымды, Чеховтың кез 
келген әңгімесін, тіпті бүрын окыған әңгімесін 
қолға алсам да, оқып біткенше бас ала алмаймын 
деген. Жазушы Чеховтың күнделіктері мен хатта- 
рын оқу да езіне көп ләззат беретінін айтқан, 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ САПАРЫ, жазушының чех 
елінде болуы. Бүл елге Ә. 1956 ж. 7-19 қарашада 
барды. Сапары кезіндегі әсерлерін қойын дәпте- 
рінеорыстіліндежазған; мүндабүғандейінгі Үндіс-

М. Әуезов мәдениет қайраткерлерінің кеңес делегациясы 
күрамында. Чехословакия. Прага. 1956.
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тан, кейін Жапония, Америка сапарларыңцағыдай 
кең кесіліс байқалмайды, тек негізгі-негізгі атау- 
лар, есімдер, қалалар, едді мекендер ғана қағазға 
түсірілген. Алғашқы күні сенат залындағы кезде- 
су, әңгімелесулерге қатысқан. 14 ғасырда түрғы- 
зылған бүл ғимаратта ел билеушілерінің (Габсург) 
портреттері тізіліп түрды, содан кейін керкемөнер 
галереясын, әдебиет музейін аралайды, 9 қара- 
шада кеме жасау зауытында, 10-да славяңдар га- 
лереясында, 11-де архиепископ қабылдауында 
және қала маңында, 12-деәртүрлі қоғамдықүйым- 
дар қабылдауыңда, клубтарында, 13-де улкен те- 
атрында, 14-де тау ішінде көл жағасындағы сая- 
жайда, перросплав зауытында, 15-де Жилин қала- 
сының пластмасса зауытында, театрында болып, 
одан 208 шақырым жүріп Братислав қаласына ба- 
рады, осында Үндістанға жол жүргелі түрған Сло- 
вактардың атақты ән-би ансамблі әдейі бөгеліп, 
өнер көрсетеді. 17-де үлттық музейді аралайды, 
осында «Видение Ирджи» атты спектакльді көреді,
18-де IV Карлдың (1422) түрғызған «Карлштеин» 
қамалында, 19-да елдің ғылым академиясында бо- 
лады. «Карлштеин» 4 бөліктен түрады екен. Қамал 
деген аты болмаса, өзі нағыз өнер мүражайы 
сияқты. Неше алуан өнер туыңцылары жинақталғ- 
ан, қарудың да алуан-алуан турлері осының зал- 
дарынан табылады. Қүлшылық ететін, босанатын, 
жылжымалы так, баска да кызметке лайыкталған 
белмелер көп. Әдеттегідей жазушы мүңда да еддің 
енер мәдениетін, әдебиетін, ғылымын, коғамдык- 
әлеуметтік күрылым ерекшеліктерін үғынуға үдайы 
назар салып жүрген. Мүражай мен галереядағы 
дүниелердің кай кезде, кай ғасырда және кімдер- 
дің жасағандығын, тарихи негіздерін жазып алып 
отырса, соңғы модернистердің еңбектерін де бі- 
луді, оның сырларына канығуды максат еткен. 
Осы ретте 50-60-тай еңбектердің аттарын атай- 
ды. Әдебиет мүражайындағы бай кітапханасымен 
кызьга танысады, әр кез, әр дәуірдің авторлары- 
ның сирек кездесетін кітаптарының молдығын 
сүрастырып біледі. Философтардың еңбектеріне 
жеке белме арналған. Славян үлттык галереясын- 
дағы тәртіп те осы сиякты көрінеді. Бүл елдің дәс- 
түріңце ең сирек, ең сыйлы конакка үлттык өрнек- 
пен безендірілген айбалта сыйлайтын әдет бар 
екен; сабы үзын, соншама әсем, шеберлікпен жа- 
салған осы бүйым жазушыға бүйырады. Ол казір 
жазушының мүражайында күнды экспонаттардың 
бірі ретінде сактаулы.

Т. Әкім.

ЧИРВА Федор Ермолаевич (1918-1985), казакстан- 
дык орыс жазушысы. Шығармаларында замандас- 
тар тағдырын, коғамның тыныс-тіршілігін, еңбекті 
суреттеді. Ә. туралы «Жазушы ерлігі» («Южный 
Казахстан», 1962, 28 кыркүйек), «Үрпакка үлгі» 
(соңда, 1967, 27 кыркүйек) атты мақалаларын жаз- 
ды. Онда каламгердің шығармашылык жолын, 
Оңтүстік өңірге сапарын айта отырып, «Өскен өр- 
кен» романындағы кейіпкерлердің өмірлік мүрат- 
максаттарына токталған.

С. Ананьева.
ЧОКМОРОВ Сүйменкүл (1939-1995), кырғыз акте- 
pi, суретші. КСРО халык артисі (1981). Өзбекстан 
Мемлекеттік сыйлығының (1971), Бүкілодактык 
Ленин комсомолы сыйлығының (1972) лауреаты, 
«Тау жолы», «Үзату», «Автопортрет», «Апа»,
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«Манасшы» т. б. суреттерді, С. Қаралаев, А. Жан- 
цоразова, С. Жұмаділов сынды белгілі өнер 
қайраткерлерінің портреттерін салды. 1968 жыл- 
дан киноға түсті. «Жәмила» (1968), «Мен -  Тянь- 
Шаньмын» (1972), «Қызыл алма» (1975), «Ерте кел- 
ген тырналар» (1979), «Төтенше комиссар» (1970), 
«Ыстықкөлдің алқызыл гүлдері», «Үлан» (1977) т. 
б. фильмдерде басты рөлдерде ойнады. Әрбір ой- 
найтын кейіпкерінің мінез табиғатын тереңірек 
ашүға, оларды толысү, дамү үстінде көрсетүге үм- 
тылды. Кинодағы ең алғашқы рөлі -  Ә-тің шығар- 
масы бойынша түсірілген «Қараш-Қараш» филь- 
міндегі Бақтығүлдың бейнесі. Ал ұлы жазүшының 
«Көксерек» атты әңгімесінің желісі негізінде жа- 
салған фильмде (1974) Ақанғүлдың өр, өжет, аса 
күрделі бейнесін шынайы сомдады.

Г. Қүрманғалш,ызы.
ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (шын аты-жөні: 
Николай Васильевич К о р н е й ч у к о в ;  1882- 
1969), орыс жазушысы, балалар акыны, эдебиет 
зерттеуші, аудармашы. Лениндік сыйлықтың лау
реаты (1962). А. Чехов, И. Репин, В. Короленко, 
М, Горький, А. Толстой, А. Куприн, В. Маяковский, 
у. Уитмен, Н. Некрасов, Т. Шевченко туралы ең- 
бектер жазды. «Крокодил» (1916), «Кіркоймас» 
(1923), «Бармалей» (1925), «Айболит» (1929) деген 
шығармалары даңқын шығарды. «Екіден беске 
дейін» кітабы (сан мәрте басыдды) -  балалардың 
психологиясын зерттеудің нәтижесінде туды. 
Біркатар шығармалары («Кірқоймас», «Айболит» т. 
б.) қазақ тіліңце шықты. КСРО Лениндік және Мем- 
лекеттік сыйлықтары женіндегі комитеттің муше- 
лері ретіңде Ә-пен жиі кездесіп, пікірлесіп тұрған, 
шығармашылық карым-қатынаста болған, 1957 ж. 
5 сәуірде Ә. Комитеттің мәжілісінде сөз сөйлеп,
Ч-дің кеңес әдебиетін және балалар әдебиетін да- 
мьдудағы ерен еңбегі жайында тоқталып, «Некра- 
совтың шеберлігі» атты монографиясы Лениндік 
сыйлыққа лайық деген («М. О. ^езовтің  өмірі мен 
шьгармашылық шежіресі», А., 1997, 574-бет). 
«ЧУСОВОЙДАҒЫ БУРЛАКТАР», жазушының 
Д. Мамин-Сибиряктан аударған әңгімесі. 1924 ж. 
«Сана» журналының 2-3-санында жарияланған. 
Соңына «Арқалық» деп қол койған. Ә-тің 50 том- 
дык толық жинағының 3-томына енгізілді. Автор 
әңгімеде ез басынан кешкен оқиғаны арқау ете 
отырып, тіршілік үшін табиғаттың дүлей күшімен 
арпалысқан бурлактардың киын да қатерлі өмірін 
суреттеген. Ә-тің бұл әңгімені аударуы оны өзіне 
еріксіз тартып, кызықтырса керек. «Чусовой бір 
тамаша орын, Оның сұлулығы -  ешпейтін, сенбей- 
тін, жыддың әр уакыгына қарай құбылып, өзгеріп 
отыратын сұлулық. Жазғытурым Чусовой екі жақ- 
тан ектелеп турған биік қия жартастарға соғылып, 
секіріп ойнап, өкіріп-бақырып жататын асау, долы 
тағы сияқты. Күзді күні ол қайғылы сур пішінге еніп, 
таудан жайылымға тасты далаңмен бір қалыпты 
жайлап ағып, қубылып жататын, кой аузынан шөп 
алмас салкын сабырлы, муңлы жуас езен. Қысты 
күні мұз көрпесін оранып, қаңды уйқыда кдтып жа- 
тқан айдын жарық сұлудай» деген керіністер Ә-тің 
төл шығармаларындағы пейзажды еске тусіреді. 
Жалпы әңгіме еркін, казак окырмаңцарына түсінікті 
тілмен аударылған. Шығарма Мамин-Сибиряктың 
«В камнях» атты әңгімелер циклінен алынған.

Б. Майтанов.

«ШАБДАР «ЕРГЕ» МАЙ НЕ ДЕР», жазушының 
памфлет!. Шығарма казак ішіндегі аңыз әңгімеден 
басталады. Оның кыскаша мазмүны мынадай: бір 
топ төре бір ру елге өктемдік етем деп келіп, жан- 
жал шығады. Жұрт төрелерді тегіс кырып салады 
да, еліктерін Суыксай деген сайга тастайды. Кей- 
ін, біраз заман еткен соң, ел ішіне келген терелер 
өздерін «аксүйекпіз» дейді, оған ел күмән келті- 
реді. Сонда бір кария былай деп кекесін айткан 
екен; «Жараңдар-ау, оған күмәнің бар ма? Қайтіп 
кана таласасың? Төре сөзінің шындығына Суык- 
сай-ак куә емес пе тіпті? Сонда жаткан сүйектерді 
әппак емес деуге кайсыңның аузың барады? 
Құдай кані?» Шьғарма басын бұл әңгімемен бас- 
таган автордың ойы енді калай ойысар екен? де
ген сауал туады. Бул аңыз -  негізгі айтар ойга 
тірек, уытты тілге тиек ретінде алынып отырганын 
кейін аңгарамыз. Публицист сынагалы отырган 
негізгі нысанымен былайша таныстырады: «Халық 
атаулыны кұл етіп, барды басып алып, әлемге әлек 
салу біздің жүлдеміз. Өйткені біз аксүйек ари- 
мыз. Өйткені біз -  бекзатпыз. Бекзаттыгымыз- 
дың нысаны бар. Шашымыз -  карашаның айында- 
гы селеудей сап-сары. Көзіміз -  жай көк емес, 
тұздай көк...» Муның өзінен Ә, ел аузыңда айты- 
лып жүрген аңыз әңгімені памфлеттің архитекто- 
никасын кұлпырту максатында шебер колданган- 
дығын байкаймыз. Сондай-ак жауыздыктың тип- 
тік портретін жасауда, автор халык ұгымындагы 
ұскынсыз теңеулерді гитлершілдерге телиді («Ат 
басындай узын басты», «Шашы карашаның айын- 
дагы селеудей сап-сары», «туздай көк көз»). Енді 
бір туста, шыгарма бастауыңдагы керініс кез ал- 
дымызға кайта оргілады. Публицист өзі сурак коя 
отырып, өзі жауап беріп, нысанды жер кылады, 
өлтіре сынайды. «Қалай келді? Әулекінің әусе- 
лесін әлем көрді. Өлексесін біз көрдік... Не көрді? 
Бекзадалык нысаны бар, жаңағы шалыктап кел
ген шабдар «ердің» шалдар кебін кигенін көрді. 
Жиырма, отыз жастагы гангстердің арсыз бетін 
айгыз-айгыз ажым басып, лас денесін бит тесіп, 
індегі сасык күзендей быксып, коксып, буріскенін 
керді. Селеу шашын күл басыпты... ӨлісІ каңцай? 
Түздай көзі муздай катып, совет жерінің нәрлі 
аспанына жалына карап калган екен, оны көрді». 
Сатиралык сарказм деген -  осы. Ә-тІң бұл шыгар- 
масы өзінің кетеріп отырган мәселесіне, саяси сал- 
магына, объектісін сынау деңгейіне, уытты тіліне, 
керкемдік жанрлардың бірі -  памфлет екендігі 
сөзсіз. Макала алгаш рет 1942 жылғы «Социалистік 
Қазакстан» газетінің 1 мамырдағы санында жария- 
лаңцы. Ал жазушының 20 томдык шыгармалар жи- 
нагының 8-кітабында сол нускасы өзгеріссіз ба- 
сылды.

Б. Жақьг)



ШАБЕЛЬСКИЙ Сергей Иванович (1885-1956), 
композитор, дирижер, пианист. Қазақстанның 
еңбек сіңірген өнер қайраткері (1954). Негізінен 
камералық-аспаптық шығармалар жазды. Ә-тің 
“Хан Кене» (1934), «Түнгі сарын» (Л. Хамидимен 
бірге, 1935), «Қарақыпшақ Қобыланды» (1945, 
1946) атты драмалық спектакльдерінің музыкасын 
жазды. Сондай-ақ оркестрге және фортепианоға 
арналған «Қобыланды» (Л. Хамидимен бірге, 1951), 
«Абай» атты (1945) сюиталардың авторы.

А. Омарова.
«ШАБЫТ ШАЛҚАРЫ» ( « З а р я д  в д о х н о в е 
н и я  »), жазушының мақаласы. Алғаш рет «Литера
турная газетада» 1958 ж. 23 наурызда жариялаған. 
Одан кейін еш жерде жарық көрмеген. Қазақ енері 
мен әдебиетінің Мәскеуде еткен онкундігі туралы 
жазылған. Онда Ә. 1936 ж. және 1958 ж. еткен 
онкуңдіктерді біздің ұлттық-рухани мәдениетіміз- 
дің тарихындағы аса маңызды кезеңдер деп ай- 
тып өткен. Бірінші онкундік қазақ ултының орасан 
зор әдебиеті мен енерінің бастауы болса, екінші 
онкундік оның шарықтап көкке көтерілуін керсетті 
дейді автор. Жазушы одан әрі 1958 ж. онкундік 
қазақ улты, оның мәдениеті өзінің алтын ғасырын 
бастан кешіріп жатқанына даусыз дәлел бола ала- 
ды деп санайды. Осы онкундік кезінде мәскеулік- 
тер қазақ халқының балетін, драмасын, кино, опе
ра жене симфониялық музыкасын, тамаша енер 
топтарын тыңдап, қолөнер мен кеп салалы талант- 
ты әдебиетшілерді көріп, қызьға қол соқты. Спек- 
такльдерді, кітаптарды талдап, пікір алысты. Мун- 
дай талқылаулар жаңа өлеңдердің, роман, повес- 
тердің, балеттердің тууына ықпал етеді. Біз шын 
мәніңде улкен, шалқар шабыттан нәр алып, қанат- 
танып қайттық, Біз бір-бірімізді тағы да жақсы 
біле тустік. Біздің құшағымыз бір-бірімізге тағы 
да айқара ашылды деп ағынан жарылады улы су- 
реткер. Шынында бұл онкундік кейінгі буын ақын- 
жазушылар ушін көп пайдасын тигізді. Қазақтар- 
дың «ақыл -  орындалған армандардан туады» де
ген қанатты сезі осыған орай айтылғандай деп 
тұжырымдайды ойын автор. Б. Мамыраев.

ШАВАЕВ Шаим (1938 ж. т.), жазушы, режиссер, 
аудармашы. Ә-тің «Айман-Шолпан», Ғ. Мусірепов- 
тің «Қыз Жібек», Ш. Айтматовтың «Ақ кеме» пьеса- 
ларын ұйғыр тіліне аударып, сахнаға қойды. Ә-тің 
«Жетім», «Барымта», «Қаралы сулу», «Кінәмшіл 
бойжеткен» әңгімелері мен «Қилы заман» рома- 
нын (1997)^ұйғыр тіліне тәржімалады.
ШАҒАТАИ (т. ж. б. -  1242), Шыңғысханның Жо- 
шыдан кейін туған екінші ұлы. Шешесі -  Қоңырат 
руының биі Тай шешеннің қызы Берте бәйбіше. 
Шыңғысхан өзінің кезі тірісінде балаларына жау- 
лап алған аймақтарды беліп береді. Оңтустік Ал
тай мен Әмударияға дейінгі улан-ғайыр аймақ Ш- 
дың еншісіне тиді. Ә. езінің «Әдебиет тарихы» 
(1927), «Абай (Ибраһим) Қунанбаев» (1959), «Абай 
дәрістері» (1994) атты зерттеу еңбектері мен дәріс- 
тік жазбаларында «кене туркі», «шағатай», «көне 
езбек тілі» деген атауды қатар қолданған. Будан 
кеңестік идеологиялық қысым тұсында езінің 
«Әдебиет тарихы» кітабында барынша егжей-тег- 
жейлі талдаған, улы батырлар туралы эпостық 
жырларды дуниеге келтірген көне туркі тілі неме- 
се шағатай тілі туралы пайымды пікірлерін ашық 
дәлелдеуден именгені байқалады. Өйткені бұл ең- 
бегіңце Ә. Шағатай улысы мен «Алтын Орда», «Ақ 
Орда» дәуірін -  муқым туркі тектес журттың басы
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қосылған, «береке-бірлікте өмір сурген елдік дә- 
уірі» деп бағалайды. «Қазақтағы батырлар әң- 
гімесі ескі заманнан басталады. Батырлар әңгі- 
месінің басы -  ескі туркі бірлігінің заманындағы 
әңгімелерден шығады. Қазақ елінің ескілігі -  жал- 
ғыз қазақтікі емес, жалпы туркі жұртының ескілігі 
деп санауға керек. Бұрынғы турік, монгол дәуірі 
журген заманда «Алтын Орда», «Ақ Орданың» 
кундері айтылатын жерлер бар... Ноғайлы, қырым, 
қыпшак, қырғыздардың бір жалаудың астында бір 
ел болып журген кездерін айтады... Суйеніші -  
қол бастаған батыры, ел бастаған ханы мен биі 
болтан» деген пікірі кеңес идеологиясына жақпа- 
ды. Мұны Шағатай улысын мадақтау, аңсау, наси- 
хаттау деп тусінді. Соған қарамастан Ш. хан рес- 
ми мемлекеттік тіл ретінде бекіткен «шағатай тілі» 
туралы «Абайтану» дәрістеріңце барынша кеңінен 
тусіңдіріп берген. Ш-дың тарихтағы орны мен Ш. 
улысының рухани мұрасы туралы Ә. Абай туралы 
еңбектерінде унемі тоқталып отырады.

Т. Журтбай.

ШАЙМЕРДЕНОВ Сафуан (1922-2007), жазушы, 
драматург. Ә-тің дәрістерінтыңдаған. ОлӘ. тура
лы естелік, әңгімелер жазды: «Екі көрініс: 1. «Мұ- 
хаңның уйі», 2. «Мухтарита» («Мәдениет және тур- 
мыс», 1961, №10), «Баурай бермек» («Көкшетау 
правдасы», 1967, 27 желтоқсан) т. б. Ә, те Кунце- 
водан Ахтановқа жазған хатында Әбдіжәміл, Тә- 
кен, Зейнолла қатарында Сафуанға да уміт арта- 
тындьғын айтып жазады. Ш-тің «Болашаққа жол» 
романын муқият оқып, кейбір ой-ескертпелерін 
қағазға тусіріп отырғаны туралы жазбалары архи- 
вінде сақтаулы. Мухаң «Қайта туған халықтың 
әдебиеті» атты мақаласында «алдыңғы аға буын 
жазушылармен катар, соларға ілесе жедел келе 
жатқан» реалистік әңгімелердің, очерктер мен ро- 
мандардың шебер жазушылары қатарында Сафу- 
аңды атаған. Булардан жас жазушының алғашқы 
қадам алысына қандайлық ықылас, ниетпен көңіл 
аударғандығы көрінеді.

Т. Әкім.

ШАҚПАҚ (Б а л а ш а қ п а қ), жер аты. Шыңғыс- 
таудың сыртындағы Абай ауылының жайлауы. 
Булақ суы мол, кеделі, қуйқалы қырат. Оңтустігі 
Жәнібек жазьғына уласады. «Абай жолы» эпопея- 
сында Шақпақтың жылдың терт мезгіліндегі 
керінісі әдемі суреттелген. 1904 ж. 23 маусым куні 
Абай осы Шақпақ пен Балашақпақтағы жайлауда 
отырғанда қайтыс болды. Ш-та Шәкәрімнің то- 
шаласы болтан. Ел ішіндегі дау-дамайдан аулақ, 
тыныш емір суру ушін сол булақтың басына саят- 
кора салдыртан. 1931 ж. қазан айының басында 
саятқорадан Қарауылта кетіп бара жатқан кезінде, 
Керегетастың кезеңіңде А. Қарасартов пен М. Ха
литов бастатан ГПУ әскері Шәкәрімді атып елтір- 
ген. Жазушы бул араны жас кезінде көп аралатан, 
аңта шыққан. Ең соңты рет Ш-ты 1943 ж. жазда 
атпен аралап өткен. Ол туралы «Акын влінде» атты 
жолжазбасында баяндатан.

Т. Журтбай.
ШАЛАБАЕВ Белгібай (1911-1993), әдебиет зерт- 
теуші, жазушы, аудармашы. Филология тылымы- 
ның докторы (1969), профессор (1973).Қазақстан- 
ның еңбек сіңірген тылым қайраткері (1985). Орыс 
тілінде «Революцията дейінгі қазақ прозасы мен 
романының тарихы» (1956), «Қазақ прозасының
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тарихы»0968)т. б. зерттеулері жарықкөрді, «Қазақ 
әдебиетінің тарихы» атты монографияның (1960- 
70, 1-3-томдар) авторларының бірі. В. Белинский,
В. Короленко, М. Горькийдің шығармаларын қазак 
тіліне аударды. «Қазақ эпопеясы әдебиеттік сын- 
да» (I960), «Тіл өнерінің уздік зергері» (1977), «Ха- 
лық жолы» (1958), «Қарымды калам қайраткері» 
(1959), “М. Әуезовтің эпопеясындағы халық пен 
ақынның образы» (1965) т. б. ғылыми мақалала- 
рында улы жазушының «Абай жолы» эпопеясы- 
ның шеберлігі туралы келелі пікірлер айтты. Қазақ 
әдебиетінің негізгі проблемаларына арналған 
ғылыми-теориялық конференцияда сөйлеген сө- 
зінде: «Қиссалардың мазмуны, сюжеті, жанрлық 
ерекшелігі туралы, батырлык дастан мен салт жыр- 
ларының айырмашылығы туралы әрі батыл, әрі 
тың, әрі түбірлі, әрі кызық пікір айтқан» Ә-ке шын 
ризашылығын білдірген («Әдеби мура және оны 
зерттеу», А., 1961, 240-бет). Ә. осы конф^еренция- 
да сөйлеген қорытыңды сөзіңце «Ісләм дінін тара- 
ту жолындағы барынша агрессивтік қантөгіс, 
діншіл озбырлық аңыздарды дәріптейтін шығар- 
ма» деп, киссашыл ақындар мен Шығыс еддерінің 
дастандары жөнінде сөйлеген Ш-тың пікірлерін 
теріске шьғарған. Бул, әрине, улы жазушының сол 
кездегі заман ағымына, қызыл саясат бағытына 
байланысты амалсыздан айтқандары еді.

Н. Ақбай.
ШАМОВА Мәлике Бурханқызы (1903-1981), акт
риса. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі (1934). 
Ә-тің «Түнгі сарынында» Жузтайлақ, «Сын сағатын- 
да» Назым, «Абайында» Зейнеп, улы драматург 
аударған Н. Гогольдің «Ревизорында» Анна Анд
реевна, Н. Погодиннің «Ақсүйектерінде» Соня, 
У. Шекспирдің «Отеллосында» Эмилия бейнелерін 
сомдап, шеберлігін шыңдады. Ә. «Қазак сахна- 
сындағы аударма пьесалар» деген макаласында 
«Ақсүйектер» спектаклінде ойнағанда Мәликенің 
шын шеберлік танытканын, ірі табысқа жеткенін 
атап көрсеткен.
ШАНИН Әкіш Турғынбайулы (1893-1986), актер. 
Қазакстанның еңбек сіңірген артисі (1958). Көбі- 
несе өр, өткір мінезді рөлдерде ойнады. Ә. Әбішев, 
М. Ақынжанов, Ғ. Мүсірепов сынды көрнекті дра- 
матургтердің пьесаларыңдағы басты кейіпкерлер- 
дің бейнелерін жасады. Ә-тің «Абай жолы» эпопея- 
сының негізінде жасалған инсценировка бойын- 
ша койылған спектакльде Дәркембайдың обра- 
зын сомдап, шынайы талантын танытты. «Маза- 
сыз көктем» (1956), «Өмір жолы (1959), «Алдар Кө- 
се» (1964) көркем фильмдеріне тускен.
ШАНИН Жумат Турғынбайулы (1892-1938), режис
сер, драматург, актер. Қазакстанның халық артисі 
(1931). Қызмет арасындағы аз толасты пайдала- 
нып, демалыс уақыттарынан жырымдап жүріп, 
Жумат арагідік шығармашылық іспен айналыса- 
ды: казак топырағында тамыр жаймаған өнер -  
театр мәселелерін айналдырып, әдебиетте epic ал- 
маған жанр -  драматургия тамырын устауды ойлас- 
тырады. 1924 ж. Абайдың кайтыс болуының 20 
жылдығына арналған әдеби кеште улы акынның 
композиторлык өнері туралы баяндама жасайды. 
Семейде шыккан «Таң» журналының 1925 жылғы 
1-санына «Торсыкбай қу» деген бір бөлімді пьеса- 
сын жариялайды. Зайсан елінен әкелген улкен ол- 
жасы «Аркалык батыр» трагедиясын жергілікті өнер-

Ж. Т. Шанин.

паздардың күшімен 1924 ж. 
каңтар айында калалык клуб 
сахнасына шығарады. Се
мейде 1920 ж. курылған дра- 
малык «Ес-аймак» труппасы- 
ның көркемдік жағын баска- 
рады. Жумат режиссурасы- 
мен Мухтардың «Еңлік -  Кв- 
бегі», Сәкеннің «Қызыл суң- 
карлары» койылады. Сахара 
үшін жаңа өнердің -  сахна 
өнерінің білгірі деген Жумат- 
тың жаксы атағы республи- 
каға аз уакыттың ішінде тез 
тарап, оның режиссерлік даң- 
кы букіл Қазакстанға жайылады. Оку комиссари- 
атының арнаулы каулысы бойынша, Ш. Қызылор- 
даға шакырылады. Мунда ол казактың туңғыш улт 
театрының әрі директоры, әрі алғашкы бас режис
сер! болып жемісті жумыс істеді. Кейін (1931-33) 
кырғыз (казак) театрын уйымдастыруға куш сал- 
ды. Алғашкы казак музыкалық театрының негізін 
калап, Ә-тің «Айман -  Шолпанын» сахнаға шығар- 
ды. Орал театрын уйымдастырды. Ә-пен шығарма- 
шылык етене достыкта болып, оның басты пьеса- 
ларын Семей, Қызылорда, Алматы сахналарына 
шығарған. 1924 ж. 1 казан куні Орыс география- 
лык коғамының Семей белімшесіне М. Әуезов, 
М. Турғынбаев, Ш. Айманов, А. Белослюдовтер- 
мен бірге толык муше болып сайланған. Ә-тің сын 
еңбектерінде Ш-нің режиссерлік кызметі, «Тор
сыкбай», «Айдарбек», есіресе «Аркалык батыр» 
трагедиясы аса жоғары бағаланған. Ә. езінің 
«Қазақстан мемлекет театры» атты макаласында: 
«Мен «Аркалыкты», «Айшаны» ғана ойнағандарын 
барып кердім. Бул екі пьесаның ішінде, әсіресе, 
«Аркалык» казак ойыншыларының кушін езінше, 
ез калпына карай екшеп, бірнеше ойыншыны ажар- 
ландырып керсететін болыпты» деп, Ш. шығарма- 
сының керкемдік куш-куатына назар аударған. Ал 
Ш. «Мәтінмен жумыс істеу туралы» орысша жазг- 
ан макаласында («Казахстанская правда», 1935, 
16 каңтар) улы жазушының «Тунгі сарын» трагедия- 
сын уздік туындылардың катарына жаткызған.

Р. Нургали.
«ШАНШАР», сатиралык журнал. Туркістан Ком- 
партиясы Орталык Комитетінің органы -  «Ак жол» 
газеті жанынан 1925 ж. Ташкентте шыкты. Сол жы- 
лы сәуірде бір-ак немірі жарык керді де, токтап 
калды. Журнал сараң бай, думше молдаларды, 
коғамға кесірін тигізетін теріс кубылыстарды әш- 
керелеуді максат етті. Алайда емірі қыска болған- 
мен, «Ш.» казак сатирасы тарихында туңғыш сыкак 
журналы еді. Ә. кулкі журналының емірге келуіне 
шын куанышын білдіріп жазған «Шаншар» жур
налы» деген макаласында окырман кауымды «бас- 
тау, баулу, сын сезімін тәрбиелеу -  бүгінгі бас- 
пасездің міндеті; баспасез сол окушының жетек- 
шісі, неше тарау жолға карай беттетіп, басшылык 
ететін себепшісі» болуы керек деп, оның болаша- 
ғына зор үміт артты.

Т. Қожакеев,
«ШАНШАР» ЖУРНАЛЫ», жазушының макаласы. 
Алғаш рет 1925 ж. «Таң» журналының 3-санында 
жарияланды. Одан кейін 1967 ж. 11 акпаңда «Ленин- 
шіл жас» газетіңде шыкты. Будан соң Ә-тің 20 том- 
дык (15-том, 1984, 54-59-беттер), 50 томдык 
(3-том, 1998, Ю-15-беттер) шығармалар жинакта- 
рына енгізілді. Автор казактың туңғыш сатиралык



басылымы қаңцай болу керектігіне тоқталып: «Бул 
журнал сол неше алуан едаің барлығының да әлеу- 
мет алдындағы міні мен кемшілігін білу керек. 
Әрбір кемшіліктің әлеумет тіршілігінен ең залал- 
ды, ең жұқпалы жерін тауып, соны көпке паш бол
тан тілінде көрсетіп, орнымен ажуалай білу керек. 
Орыңды кулкі, өткір мысқылмен міні барды түзету- 
ге тырысып, сол мінге жақындап жүрген адамдар- 
ды бойын жиғызып, жирентетін болу керек» деп, 
бағыт-бағдарын нүсқайды. Арзан күлкіден еш 
нәрсе шықпайды, нобаймен келген күлкі қымбат 
әрі тәтті болмақ, «нағыз күлкі -  сөзде емес, күлкі 
қылған халде болады. Сырт пішіні дарақы, оспа- 
дарлау келген сөзден шын күлкі шықпайды. Оны- 
мен бірен-саранды болмаса, көпті күлдіре алмай- 
ды» деп, журналдың алғашқы нөміріндегі кемші- 
ліктерді тізбелеп көрсетеді. Қазақ -  өзі күлдіргі 
күлкісі мол, мысқыл, мазақшыл ел. Оған күлкі 
әңгіме жат емес. Күлкі журнал орынды күлдірумен 
шықса, ел ортаоынан оқушыны көп табатынына 
даужоқ деп, «Шаншар»атауынатүсінікберекеліп, 
оның атақты Тонтай, Қонтай, Текебай, Торсық- 
бай есімді қу, күлдіргіштері бар. Тобықтының 
Қаракесегінен шыққан Шаншар әулеті екенін ба- 
яндаған. «Шаншар» ел ішін көбірек сүзу керек. 
Күлкінің нысанасы боларлық мінді денесі мол бо- 
лып, сөлекет болып біткен, көнтерлі топтардың 
көбі ел ішінде. Журналға соңцай ел ішінің айтқан 
күлкілерді суретімен басса, орынсыз сөз болмас 
еді деген тілек білдірген. Жазушының «заманға 
мойынүсына алмай, жаңаға көне алмай, «ескіні 
қолдан бере алмай» жургендерді муйізіне ілмек 
керек» дегендері өзінің көкейкескі маңызын әлі 
жоғалтқан жоқ. Басылым әрі қарай жалғасын тап- 
пай, бір нөмірінен кейін жабылып қалды.

Н. Ақбай.
ШАҢБАЕВ Түрдығүл Қасенүлы (1959 ж.т.), әдеби- 
ет зерттеуші. Филология ғылымының кандидаты 
(1993). Ғылыми еңбектері негізінен әдебиет тео- 
риясының мәселелеріне, А. Байтүрсынов пен Ә-тің 
шьғармаларына арналған. «Әдебиеттану» термин- 
дер сөздігін (1996, 1999) қүрастырушылардың бірі. 
Ә-тің өмірі мен шығармашылығы жайында «Абай 
Қүнанбаев», «Мүхтар Әуезов» атты ғылыми мақа- 
лаларынжазды (автормен бірге, «Қазақстан» үлттық 
энциклопедиясы. 1-2-том, 1999).

Т. Қожакеев.
ШАҢҒЫТБАЕВ Қуандық Төлегенүлы (1925-2001), 
ақын. Алғашқы жыр кітабы «Ар» деген атпен 1945 
ж. жарық көрді. «Ар» деген арсыз жинақтың авто
ры біздің жеңістеріміздің үйымдастырушысы, дем 
берушісі И. В. Сталин туралы бір сөз айтпайды. 
Осындай арсыз жинақты мақтап, алғы сөз жазған 
Әуезовке не дерсің» деген солақай сын жазылды 
кезінде («Заман-Қазақстан», 1998, 4 сәуір). Әлеу- 
меттік өзгерістерді, замандастар өмірін, адамгер- 
шілікті жырлаған бірнеше кітагттары жарық көрді. 
Драматургия саласында жемісті қызмет атқарды. 
Ә-тің «Абай» романына алғаш макала жазып 
(Б. Кенжебаевпен бірге, «Социалистік Қазақстан», 
1942, 26 шілде), шығарманы қазақ кеңес әдебие- 
тінің улкен табысы ретінде бағалады. Үлы жазу- 
шының 60 жасқа толуына байланысты «Сүйер үлың 
болса, сен суй, сүйенерге жарар ол» деген мақа- 
ласын жариялады («Қазақ әдебиеті», 1957, 28 қыр- 
куйек). Ал «Абай» романы қалай жарыққа шыққан 
еді?» атты мақаласында, өзі редакторлық еткен 
туындының жарық керуіне Б. Кенжебаевтың сеп- 
тескенін, қиын заманда жан аямай жәрдемдеске-
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нін баяндаған («Егемен Қазақстан», 1992, 21 та- 
мыз). Мүхаң Қ. шығармашылығын үнемі зер са- 
лып, кадағалап отырған. «Қайта туған халыктың 
әдебиеті» мақаласыңца Ш-ты «қазақ совет поэзия- 
сының көп ізденіп, өнерленіп, есіп келе жатқан» 
тобының қатарында атаған.

Қ. Ергөбеков.

ШАР, өзен. Ертіс өзенінің сол жак саласы. Үзын- 
дығы 259 шақырым. Қалба жотасының оңтүстік- 
шығыс беткейінен басталып, Көкпекті, Жарма, 
Шар, Жаңасемей еңірлері арқылы ағып етеді. Өзен 
бүрын, 18-19 ғасырларда Шар-Гурбан деп атал- 
ған. Алабында мал жайылымы, шабындық мол. 
Өзен бойыңда 19 ғасырда жыл сайын 3 маусым -  
1 шілде аралығында «Шар жәрмеңкесі» еткен. Өзен 
бойындағы Қарамола жерінде 1885 ж. үлы Абай 
тебе би сайланған тетенше съездің болтаны мәлім. 
1995 ж. мүнда осы оқигата байланысты жазуы бар 
ескерткіш белгі-тас орнатылтан. Өзен атысы, суы 
мен алабының табити көркін Ә-тің «Абай жолы» 
романында: «Жолаушылар тобы Қарамола түсы- 
на жетіп, Шар өзенінің бойын қүлдап келе жатқан. 
Шардың жіңішке өзені көп бүралып, мөлдір суы 
үзілмей, баяу атады. Кей жері жарлауыт болса, 
көп атысының бойында әдемі, майда, көкмайса 
шалтын бар. Өзен түбі таза қүмайт, қатқыл керіш 
болтандықтан, су айнадай мелдір боп сыртиды. 
Күзгі шөптің сәл сартыш, буалдыр бойын жата- 
лап, кейде майда жасыл шалтынды ақырын сілкіте 
тербетіп, бауырлай сыдцырлайды» деген керініс 
тапқан («Абай жолы», А., 1990, 258-259-беттер).

К. Керейбаев.
ШАРИҒАТ, тура, дүрыс жол, орындалуы міндет- 
телген заң, нүсқау. Мүсылмандардың иманы мен 
адамгершілігін, мүраттары мен діни үстанымдарын 
қалыптастыратын, мінез-қүлықтарын реттейтін 
елшем. Қүранда Ш. үтымын ең алдымен дінге сену- 
шілерді адамгершілік кемеліне жеткізетін жолмен 
байланыстырады, бір нәрсені міңцетті түрде орын- 
дауы заңдастырылады. Жалпы алтанда, нүсқау 
матынасында көрініс береді. Әрбір мүсылман бас- 
шылыққа алута тиісті. Қүқықтарта оның мінез- 
қүлқы мен ниет тазалыты қажет, оның езі Алла 
белгілеген өлшемдер негізінде жүзеге асады, ол: 
адамгершілік, түрмыстық, әдет-ғүрып, мінез-қү- 
лықтар ережелерінің жиынтыты. Бүл ретте Ш. діни 
заң деген де үтым береді. Мүсылман идеология- 
сын да Ш. Алла Мухаммед пайтамбар арқылы 
адамдарта таратқан, олардың орындаута міндетті 
өлшемдер мен нүсқаулардың жиынтыты. Бүл мін- 
деттерді орындау, ятни тибадат ету (әл-ибадат) 
тәртібін реттейтін гүрыптық өлшемдерге жатады. 
Қуран мен суннадаты матынасы анық ереже де, 
көп мәнді жалпылама батдарлар қалыптастыра- 
тын ереже де осыларта кіреді. Ш. пен қүқық Қүран 
мен суннаның даусыз және айқын ережелері (қа- 
тийат ат-далала) түсында тана бір-біріне сәйкес 
келеді, шаритат исламның негізгі заңдылықтары- 
на суйеніп, оны нәрлендіре түсетін заңдар жиын
тыты. Ол фихһ және кәлам деп екіге бөлінеді. 
Кәлам -  сенім туралы үлгі боларлық ілім, дін негіз- 
дерін анықтап, дәледцеп көрсететін қатидалар мен 
ережелерден түрады, сол білімді оқып-үйренген 
әрбір мүсылман рухани мәселелерді шешіп, өзін- 
езі жетідціреді, көп сүрақтарта жауап таба алады. 
Жалпы кәлам білімі Алланы танып-білуден басқа
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таухид (Алланың бірлігі), Адалат (Алланың әділ- 
дігі), Набууат (пайғамбарлық), Миғад (өліп тірілу 
және шын өмір) деген төрт бөлікке бөлінеді. Фихһ 
-  білім, ғылым, мұсылмаңдардың турмыс-тіршілік- 
ке қатысты ережелер уғымына ие. Тұтас алғанда 
Құран мен суннадағы ережелер Ш-тың мазмұнын 
құрайды. Бұл ретте қазақ билері өз халқының әдет- 
ғурыптарымен катар осы Ш, занщарына да өте же- 
тік болды. Бірақ көп жағдайда ел билеушілері Ш- 
ты өз мақсаттарына икемдеп пайдаланды, оның 
әр түрлі окиғаларға байланысты жузеге асқандығы 
«Тартыс», «Ақан -  Зайра», «Абай», «Дос -  Бедел 
ДОС» сияқты драмалары мен «Абай жолы», «Өскен 
өркен» романдарыңца жан-жақты көрініс береді. 
«Абай жолыңдағы» Қодар, Қамқа, «Өскен өркен- 
дегі» Алуа осы Ш. жолымен жазылынды.

т. Әкім.
ШАРИПОВА Ғайша Әбділхамитқызы (1901-1969), 
жазушы, аудармашы. Шығармаларын орыс тілінде 
жазған. Қазак, кырғыз, татар тілдеріненорыстіліне 
аудармалар жасады. «Отан» (1939), «Бетпақдала» 
(1946), «Бибіжамал» (1946) очерк кітаптары, «Бір 
өмір туралы хикая» (1947), «Біздің заманның ада- 
мы» (1949), «Алкызыл канаттар» (1964) әңгімелер 
мен повестер жинактары, «Ғафурдың семьясы» 
романы (1969) т. б. жарык көрді. Біркатар казак 
жазушыларының шығармаларын, соның ішінде Ә- 
тің  «Абай» романынан узінділер (1939), «Асыл 
нәсілдер» (1947) әңгімесін орыс тіліне аударды. 
«ШАТҚАЛАҢ», жазушының әңгімесі. Алғаш рет 
1935 ж. «Тас тулек» кітабы мен «Қазакстан» әде- 
би-көркем жинағында жарияланды. Кейін үзінді- 
лері «Әдебиет оку кітабында» (кұрастырған А. Ке- 
шімбаев, 1941-46 ж.) басылды, Мұнан соң Ә-тің 6 
томдык (1957, 6-кітап), 20 томдык (1979, 1-кітап) 
шьғармалар жинактарында, «Крутизна» деген ат- 
пен орысша аудармасы «Повестері мен әңгімеле- 
леріңде» (1984, тәржімалаған Л. Бать) жарык керді. 
Шығарма 1935 жылғы нұскасынан кейін көп өзге- 
рістерге ұшырамаған, тек бірлі-жарым редакция- 
лык тузетулер ғана жасалған. Автор әңгімені жа- 
зардан бурын 7 бөлімнен түратын арнайы жоспар 
жасаған. Әңгімеде кеңшар жауларының шебер 
ұйымдастыр>ған кастандьгы, оның әшкереленуі су- 
реттелген. Самат -  шығармадағы ең негізгі тұлға. 
Ол адамдарды сөзіне емес, ісіне карай танитын, 
еңбегіне карай бағалайтын зерек, дұшпаннан ай- 
ласын асыра білетін алғыр, адамды бекер жазала- 
майтын әділ, жауымен таймай алысатын табан- 
ды, кеңес дәуірінің тәрбиесінен шыккан жаңа 
кейіпкер ретінде бейнеленген. Окиғаның күтпе- 
ген жерден окыс басталып, шуғыл, тез дамуы, шы- 
тырман жағдаяттар (ситуациялар) шығарманың 
композициясын күшейте тускен. Бул жазушының 
сол кезеңде кәсіби шеберлігінің биік дәрежеге 
көтерілгенін дәлелдесе керек.

Б. Майтанов, Н. Акбай. 
«ШАТҚАЛАҢ», Ә-тің осы аттас әңгімесі бойын- 
ша койылған телеспектакль (1977), Үлы жазу- 
шының 80 жылдык мерейтойы кезінде телеар- 
надан көрсетілді. Телеинсценировка авторы -
С.111. Оразалы, коюшы режиссері -  Ш. Агишева. 
Басты релдерде М. Эуезов атындағы Қазак дра
ма театры актерлері ойнады. Телеспектакль 
негізінен Ә-тің «Шаткалаң» әңгімесінің желісімен 
өрбіген.

ШАХАНОВ Мухтар (1942 ж. т ), акын, дипломат, 
коғам кайраткері. Қыржызстанның халык акыны
(1994). Қазакстан Ленин комсомолы сыйлығы- 
ның лауреаты (1972). «Қуэ басындагы аңшының 
эары» роман-диалогында (Ш. Айтматовпен бірге, 
А., 1997) әдебиеттің келелі мәселелері, өнер-өмір 
өрнектері философиялык пайымдау турғысында 
баяндалған. Онда Ә-тің кайтыс боларынан біраз 
уакыт бурын Шымкент корғасын зауытының 
Мәдениет сарайында «Абай жолы» эпопеясы жай- 
лы екі кунге созылған окырман конференциясы 
мәжіліс соңында жазушының «Бала Мухтарға ата 
Мұхтардан ескерткіш. Ихласпен» деп колын кой- 
ып, кітабын сыйлағанын, сейтіп улы адамнан бата 
алғанын зор тебіреніспен жазған (57-58-беттер). 
«Мені неге Мухтар койған?» деген жырын улы су- 
реткерге арнаған («Лениншіл жас», 1977, 29 кыр- 
куйек).

Б. Мекішев.
ШАҺАНӘДІР (т.-е. ж. б.), жазушының алтыншы 
атасы. Актабан шұбырындының тұсында казак 
косынының курамында жоңғарға карсы соғыска 
катыскан. Төрелер мен кожалардың шежіресі бой- 
ынша, Ш-ден Сарғалдак пен Мұхмун туады. Сар- 
ғалдак -  Абылай ханның мәмілегер елшісі, Сар- 
ғаддактан -  Қожахмет, Қожахметтен -  Уәли Шы- 
ңғысулының әйелі, Шокан Уәлихановтың шешесі 
Айғаным туады. Ал Мухмуннен -  Саякып, Саякып- 
тың бірінші әйелінен -  Султан, екінші әйелінен -  
Төлеген, Берді, Қылыш туады. Бердіден -  Әуез, 
Әуезден -  Омархан, Омарханнан -  Мұхтар тарай- 
ды. Ш. туралы баска жазба не ауызекі деректер 
сакталмаған.

Т. Жүртбай.
ШАШКИН Зейін Жунісбекулы (1912-1966), жазу
шы, дәрігер. Ә-тің шығармашыльғы жайында зерт- 
теу еңбектері, баяндама, естелік, мақалалары бар. 
«М. Әуезовтің стиль өзгешелігі туралы бір-екі сөз» 
(«Қазак әдебиеті», 1956, 8 шілде), «Абай» романы- 
ның көркемдік ерекшеліктері» (Кітапта: «Қазактың 
туңғыш эпопеясы», А., 1957, 113-128-беттер) т. б, 
макалаларын жазды, Бул еңбектерінде Ә-ті кала
мы карымды суреткер, көркем сөздің шебері 
ретінде, казак тілінің мумкіңдіктерін утымды пай- 
далана отырып, психологиялык романның жаңа 
турін туғызған каламгер ретінде атап өтеді. «Менің 
М. Әуезовпен кездесулерім» макаласында «Абай» 
романын казак тілінің нағыз энциклопедиялык ой 
сөздігі деп атаған (Орталык Мемлекеттік мурағат, 
№1725-кор). Осында Ә-пен жазысқан хаттары, 
бірге тускен фотосуреттері сактаулы. Ә. «Қайта 
туған халыцтың өдебиеті» деген макаласында, 
Мәскеудегі Кунцево ауруханасынан жазған хатын- 
да («Қазак әдебиеті», 1961, 30 маусым) т. б. 
еңбектерінде ІІІ-нің роман жазудағы шеберлігіне 
зор баға берген.

Р. Сариева, Ғ. Исакам 
ШАШКИНА Жәмила Нурмағамбеткызы (1914 ж. т.), 
актриса, әнші. Қазакстанның халык артисі (1962) 
Ол ойнаған лирикалык, драмалык рөлдерден -  Баян 
(Ғ. Мусіреповтың «Қозы Көрпеш-Баян сұлуын- 
да»», Қыз Жібек (Е. Брусиловский мен Мусірепов- 
тің осы аттас музыкалы драмасыңца), Кручинина 
(А. Островскийдің «Жазыксыз жапа шеккендерін- 
де»), Луиза (О. Шиллердің «Зулымдык пен махаб- 
батында»), Бәтес (С. Мукановтың «Мөлдір махаб- 
баты» бойынша), сондай-ак Ә-тің «Енлік Кебе- 
гінде» Еңлік, «Қаракыпшак Қобыландысында» 
Қарлыға, «Айман -  Шолпанында» Айман, «Тунгі



сарынында» Жүзтайлық т. б. күрделі сахналық 
түлғалар бар.

Б. Қундакбайулы.
ШАШУБАЙ Қошқарбайүлы (1865-1952), ақын, ән- 
ші, композитор. Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген 
өнер қайраткері (1941). Суырыпсалма ақын ретінде 
жас кезінен аты шыққан. «Майда қоңыр», «Жетім 
қыз», «Сырғақты», «Ақ қайың» (2 түрі бар), «Ке- 
дейлік» т. б. әңдері кең тараған. Ақын ауыз әде- 
биетінің үлгілерін кеңінен насихаттап, жүртшылық- 
қа таратқан. Мухаң Ш-мен алғаш рет 1921 ж. Қоян- 
ды жәрмеңкесінде танысқан. «Әдебиет тарихы» 
(1927), «Айтыс өлеңдері» (1949), «Жамбылдың ай- 
тыстағы өнері» (1946) т. б. мақалаларында 
Ш-дың ақындық өнерін жоғары бағалады. «1932 
жылы Шашубай қасқырмен айтысады. Аңмен, 
малмен айтысу, тіпті өлі мен тірінің атынан да ай- 
тысу бұрынғы айтыстың салтында ежелден бар 
әдет болатын. Ал совет тұсыңца қасқырмен қарсы- 
ласқан Шашубайдың ескі түрлі айтысында жаңа 
мазмүн бар» деп, бүл айтыстың түр жағынан ерек- 
ше екеніне баса назар аударған («Айтыс өлеңдері»). 
Үлы жазушы Ш-мен 1936 ж. өнер олимпиадасы ке- 
зіндетағы да кездесіп, халық әншілері туралы көп- 
теген мағлүматтар алған. 1943 ж. өткен ақындар 
айтысында Ә-тің үйіне келіп, улы Ернардың дүние- 
ге келуіне байланысты қутты болсын айтып, арнау 
өлең шығарған. 1945 ж. Абайдың туғанына 100 жыл 
толуына орай өткізілген ақындар айтысына каты- 
сып, «Іске асты Абай арманың» деп шабыттана 
жырлаған. Мұхаң Ш-дан Біржан салдың әндерінің 
шығу тарихын, әм айту мәнерін жазып алып, оны 
«Абай жолы» эпопеясында пайдаланған.

Т. Журтбай.
ШАЯН АУДАНЫ, елді мекен. Оңтүстік Қазақстан 
облысының солтүстігінде, Шаян өзенінің бойын- 
да орналасқан. Бәйдібек әкімшілік ауданының 
орталығы. Аудан 1933-1962 ж. Шаянауданы, 1965- 
1996 ж. Алғабас ауданы деп аталған. Ә. Шаянда 
1959 ж. қыркүйек, 1960 ж. мамыр, 1961 ж. сәуір 
айларында болған. Ауданның басты шаруашылық- 
тары мен мәдени-тарихи ескерткіш орындарын 
аралап, оқырман жұртшылықпен кездесулер өт- 
кізді. Ол туралы жазушы өзінің койын дәптерін- 
де, жолжазбаларында, «Оңтүстік сапарынан» 
(1959), «Шаяндағы шешен Керекең» (1960) очеркте- 
ріңце, «Өскен өркөн» романында көптеген дерек, 
мағлуматтар келтіреді. Үлы суреткердің дуалы 
аузынан шыққан: «Шаянға барып, әншімін деме, 
Созаққа барып, күйшімін деме» деген қанатты сө- 
зі ел арасына мәтел болып тарап кеткен. «Өскен 
өркен» романында «Шаян ауданы» -  «Ноян ауда
ны» деп өзгертіліп алынған. 60-жылдары аудан ор- 
талығындағы бір орта мектепке Ә-тің есімі берідді.

к. Сыздыков.
ШАЯН ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ, драмалық көркемөнер- 
паздардың ужымы. Оңтустік Қазақстан облысы- 
ның бұрынғы Алғабас ауданындағы Шаян село- 
сында 1959 ж. ұйымдастырылған. Алғашқы ре
жиссер! әрі әуесқой суретшісі -  К. Момышев 
(1959-1970). Сахна шымыдцығын бірінші рет Ә-тің 
«Еңлік-Кебек» пьесасымен ашқан. Бұл спектакльді 
1966 ж. Мәскеудегі Кремль сахнасында көрсетті. 
«ШАЯНДАҒЫ ШЕШЕН КЕРЕКЕҢ», жазушының 
очеркі. Оңтүстік сапарлары нәтижесінде жазылғ- 
ан. Алғаш рет «Қазақ әдебиеті» (1960, 8 шілде) га- 
зетінде жарияланды. Кейін Ә-тің 20 томдық шы- 
ғармаларының жинағында басылды (2-том, 1980, 
102-107-беттер). 1960 ж. мамыр айында шопан
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Керімбек Мамановтың мал жайылымындағы еңбе- 
гімен танысып, үйіңде болады: «Үйіне кеддік. Кере- 
кеңнің кең үйі өте әдемі, жасаулы. Жылтыр жүк- 
аяқтарға орнаған үлкен-үлкен сәнді жалтыр сан- 
дықтар, устіне уйілген текемет, сырмақ, көрпе-жа- 
стық. Биік үйдің сонау уығының қарына барып ті- 
релген. Үй айнала кілем ұсталған. Отыздың ішіне 
кірген әйелі бөбегін ораған күйде үйден өзі шық- 
пай, қонақты куту жайын меймаңдос көңіл-қабақ- 
пен басқарып отырды. Керекең бір ауыз асыл сөзін 
шығын еткен жоқ» деп суреткерлік көзбен әр нәр- 
сені андап, көз салып отырады. Осы сезіп-түйген, 
көңіл көкейіне тоқығандарын «Өскен өркен» рома
нында кейіпкерінің ойына көшірген. Оны облысқа 
жаңада хатшы болып келген басқа ұлт өкілі Нил 
Карповтың көзімен, соныңсезінуіменберген. Осын- 
да келгелі ол облыс аудандарымен алғаш рет та- 
нысуға шыққан. Сол журісте Ноян ауданының шо- 
паны Керімқұдцың отарына кез болады. Малының 
жайын көріп, әңгімесін тыңдап риза болған басшы 
үй ішімен танысуға да келіоім береді. Очерктегі 
Керімбек пен романдағы Керімқулдың арасында 
да өсіре бейнелеу немесе өзгертіп беру аңғарыл- 
майды. Очерктегі «шешен Керекең» деп аталуының 
себебі: ол облыс активінің жиналысыңда бар болта
ны: анау-мынау әңгімеге қызықпай маддың жайын 
ғана ойлаймын, мың қойдан биылғы жыл 90 кило- 
дан салмақ, алты-жеті килодан жүн беремін деген 
де мінбеден тускен. Шешендігінің бар жүк салмағы 
-  осы бес-он ауыз сөзіңде. Осыны облыс басшысы 
оның сөзін қазақша білмейтіндерге аударып бер- 
генде, жаңағы тым-тырыс отырған журт гуілдесіп, 
қол соға жөнелген. Осыңдай карапайым еңбек ада- 
мын жазушы ешбір ойланусыз романының кейіпке- 
ріне айналдырды. Өңдеп әсірелемесе де, ол ро
манный әсерлі кейіпкерлерінің біріне айналды.

Т. Әкім.
ШАЯХМЕТОВ Жұмабай (1902-1966), партия, 
мемлекет кайраткері. Республиканы басқарып тур- 
тан кезінде Мухаң Ш-ке әлденеше рет хат жазтан. 
1953 ж. 2 наурызда, 15 қыркүйекте жазтан хатта- 
рыңда жазушы өзі адал еңбек етіп жүргенін, бірақ 
еңбегіне, тылымдаты, педатогикалық қызметтеті 
ісіне теріс батыт пен көзқарастың айықпай келе 
жатқанын айтып, сотан тусіністікпен қарауын, ық- 
пал етуін өтінеді. 1947 ж. Сталинге жазтан хатын- 
да мынадай жолдар бар: «Алматы қаласы интел- 
лигенциясының аталтан қаулыта байланысты өткен 
жиналысында Казахстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің бірінші секретарь! өзінің баяндама- 
сында менің қателерімді ашып айтты... Бірақ менің 
Сізге осы ундеуден бурын айтқан Бәйішевтің ма
калась! Шаяхметов жолдастың баяндамасында 
менің қызметім жайында келтірілген пікірлерді 
мүлде жоққа шьгарылтан», Бул ретте жазушы хат- 
тарының барль!тында тек өз жатдайын, өзіне иде
ология тарапынан істеліп жатқан шабуылды тана 
емес, әдебиет, мәдениет, кино саласын өркендету- 
дің жолдарын көрсетіп жазтан хаттары да бар. Ал 
Ш. «Казак халкының әдебиеті» атты макаласында 
ұлттык әдебиеттің жалпы өркендеу жатдайын айта 
келіп, ұлы жазушының «Абай» романына жотары 
бата берген («Правда», 1949, 12 мамыр). Ә-тің ку- 
тын-сургіннен тыныш, еркін өмір кешкен кезеңі 
осы Ш-тің ел баскартан мезтілімен тұстас келеді.

М. Қозыбаев.
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ШӘДІ Жәңгіров (1865-1931), ақын. Араб, парсы, 
шағатай тілдерін білген. Шығыс халықтарының 
тарихын, философиясын, әдебиетін зерттеген. 
Шығармаларын нәзира үлгісінде жазған. Ташкент, 
Қазан, Орынбор қалаларында 18 дастан, қисса- 
хикаят кітаптарын бастырып шығарған. Шьғарма- 
ларын қара өлең, жыр, терме, назым үлгісінде шы- 
ғарған. Ә. «Қазақ ертегілері» жинағына көлемді 
алғы сөз-мақала жазған (1957). Мақаланың қазақ 
ертегілерінің алғашқы бөлімінде: «XIX ғасырда, 
әсіресе совет түсында қазақ ертегілерін жинау, 
зерттеу жүмысы бәсеңдеген жоқ, Потанин, Дива- 
ев, Мәшһүр Жүсіп, Шәділермен қатар, бүл кезде 
қазақ ертегілерін белгілі ғалымдар Н. Н. Панту- 
сов, А. Л. Мелков тағы басқалар жинады» деп 
жазды. Ертегілердің жиналу жолдары жайында: 
«Қазақ ертегілері бір жағынан сюжеті ғана жазы- 
лып алынып, орысша басылып келсе (Потанин, 
Мелков), екінші жағынан өлең турінде таралып 
(Мәулікей, Шәді) келді» деген. Бул мысаддан шы- 
ғыс халықтарының эпикалық шығармаларын, А. 
Пушкин поэмаларын еркін аударып жырлаған 
Шәдінің осы әдісті қазақ ертегілерін айтуға да 
к.олданғанын көреміз. «Қазак әдебиетінің тарихы- 
нан» атты мақаласында (Е. Лизуновамен бірге 
жазған) шығармаларын ескі кітаптардан алған сю- 
жеттерге хуратын шығыс классикасымен тығыз 
байланысты кітаби ақындар жөнінде айта келіп, 
олардың қатарына Ораз Молда, Майлықожа, 
Мәделі, Ақылбек, Мәулікей, Мақыш Қалтаев, 
Әріптермен қатар Ш-ні де қосқан.

Р. Бердібай.

ШӘЖЕНОВ Халел (1908-1943), актер, режиссер. 
Ә. пен Ә. Тәжібаевтың «Ақ қайыңында» Березов
ский бейнесін сомдады. Ол режиссурамен ідұғыл- 
данып, Шымкент қазақ драма театрында Ә-тің 
«Еңлік -  Кебек» (1939), «Айман -  Шолпан» (1940) 
пьесаларын қойды.
ШӘМШИЕВ Болатбек Төленулы (1941 ж. т.), қыр- 
ғыз кинорежиссер!, сценарист. Кыргызстан Ленин 
комсомолы (1969) жене КСРО Мемлекеттік сый- 
лықтарының лауреаты. Қырғызстанның халық 
артисі (1975). Қырғызхалқыныңұлттықерекшелігін 
терең мазмунымен экран арқылы көпшілікке жет- 
кізе білген «Манасшы» (1965), «Шопан» (1966) 
фильмдерінің режиссер!. Көркем фильм жанрын- 
дағы алғашқы жумысы Ә-тің «Қараш-Қараш оки- 
ғасы» атты классикалық шығармасын экрандау- 
дан бастау алды. Бұл фильм 1968 ж. Одақтағы ең 
жақсы 10 фильмнің қатарына қосылды. Будан кейін 
«Ақ кеме» (1976), «Ерте келген тырналар» (1980), 
«Қасқыр апаны» (1983), «Мергендер» (1985), «Көк- 
төбеде» (1986) т. б. көркем фильмдер түсірді. Ш- 
тің шығармашылығы арқылы кырғыз кино өнері 
әлемдік деңгейге көтерідді.

Г. Қүрманғалиқызы.

ШӘМІЛ, Ш а м и л ь  (1799-1871), Дағыстан мен 
Шешенстанның 3-имамы (1834-1859). Патша отар- 
шылдығына қарсы қозғалыстың басшысы. 25 жыл 
бойы Дағыстан мен Шешенстан халықтарының 
азаттық куресін басқарды. 1848 ж. Ш-дің билігі 
мурагерлік болып жарияланды. 40-жылдары пат
ша әскерімен соғыста ірі жеңіске жетсе, 50-жыл- 
дары патша әскерінің үздіксіз қудалап, Ішкі әлеу- 
меттік жағдайдың шиеленісуі, жергілікті әкімдер- 
дің (найбтардың) сатқындық жолға түсуі азаттық

қозғалысын әлсіретті. 1859 ж. 25 тамызда Гуниб 
аулында қоршауда қалып, келесі куні қолға тусті. 
Отбасымен бірге Калуга каласына жер аударыл- 
ды. 1870 ж. Меккеге баруға руқсат берілді, қажы- 
лыққа барар жолда шәйіт болды. Ә. улы Абайдың 
Ш-дің тарихынан хабардар болғанынан дерек бе- 
реді. «Патшалық укіметімен алысып, каторгіге ай- 
далып, Сібірден қашқан Кавказ адамдарының да 
бірнешеуі Абайды тапқаны бар. Булардың ішінде 
Шамильдің баласы, Тәштемірдің баласы деген 
адамдардың да Абай қолына келіп, ат мініп, пул 
алып жургендері болған» («Абайдың өмірбаяны»), 
Ал «Абай шығармашылығы» атты орысша жазылғ- 
ан мақаласында улы жазушы Абай өз поззиясы- 
ның мазмунымен өз кезіндегі үкіметтік құрылым- 
ды жоққа шығарды, сондықтан оның укіметке қар- 
сылық білдірген орыс классиктеріне ауған көңілінің 
Шәміл мен Кенесарыға деген ықыласымен терең 
байланысы бар деген пікір айтқан («Прииртышс- 
кая правда», 1945, 15 тамыз).

М. Қозыбаев
ШӘРІПОВ Әди (1912-1993), жазушы, ғалым, мем- 
лекет қайраткері. ҚазПИ-ді бітірген (1938). Фило
логия ғылымының докторы (1973), Қазақстанның 
еңбек сіңірген муғалімі (1957). Негізгі ғылыми ең- 
бектері қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясына 
арналған. Ә-тІң өмірі мен шығармалары жөніңде 
«Ғулама ғалым» («Жетісу», 1977, 23 қыркуйек), «Му- 
хаңның екі аманаты» («Қазақ әдебиеті», 1997, 23 
желтоқсан), «Үлы устазбен алғашқы әрі соңғы кез- 
десу» («Қазақ әдебиеті», 1991, 22 қараша), «Дар- 
қан дарын» (КІт.: Шәріпов Ә. Қазіргі дәуір және 
казак әдебиетінің даму проблемалары, А., 1973, 
136-150-беттер), «Қазак совет әдебиетінің клас- 
сигі» («Қазакстан муғалімі», 1977, 23 кыркуйек), 
«Көркем сөз бұлағы» («Социалистік Қазакстан», 
1987, 23 кыркуйек), «Замана шапағы» («Қазак әде- 
биеті», 1972, 3 караша), «Тұңғиыктық түбіне кім 
жеткен» («Жулдыз», 1977, №9) т. б. макалалары 
жарык көрді. Ал кемеңгер суреткердің темірдей 
берік еркі, адам суйсінерлік еңбеккорлығы, мей- 
ІрімдІлігІ мен кішіпейілділігі, тамаша дарыны тура- 
лы «Конакридегі кездесу» атты естелігін жарияла- 
ды («Біздің Мухтар», А., 1976, 216-219-беттер).

С. Қсрабай.
«ШӘҢГЕРЕЙ», жазушының макаласы. Орта, ор- 
талау мектептің 7-сыныбына арналған «XIX ғасьр 
мен XX ғасыр басындағы казак әдебиетінің оку 
күралы» деген кітапта жарық көрген (1933). Ә. онда 
Шәңгерейдің өмірі мен шығармашылығы туралы 
толымды ойлар айткан. 5 жаска келген Шәңгерей- 
дің әке-шешеден бірдей айрылғанын, көп муліктің 
иесі болып калған жас баланың жетімдік көрмеге- 
нін айтады. Шәңгерей мусылманша оку окып, бі- 
лім алады. Орыс окуынан реалдык училищені де, 
кадет корпусын да толык бітірмейді. Балалык ша- 
ғы Нарында өтсе, бертін келе үкімет келісімімен 
Еділ жағасынан таңдаған жерінен қоныс алады, 
осы жерді орманға, бау-бакшаға айналдырып, 
сәңді ғимарат турғызады, маңайына 30-40 шама- 
сында казак отбасын көрші етіп устайды. Самар 
губерниясыңдағы орыс аксүйектерінің тізіміне ко- 
сылады. Сөйтіполорыс дворяндарыншада, қазак- 
тың сері байларынша да өмір өткізеді. Бір жағы- 
нан, ит косып аңшылык курса, екіншіден, казак 
жолымен кұс салады. Осылайша сүт үстіңдегі кай
мак болып өткізгеңдей өмірінің уайымы да бола- 
ды, оны жазушы: «Жасында суйіп, ынтык боп ал- 
ған әйелі 30 шамасында кайтыс боп, соның өлімін



өмір бойында аза қылып куңіреніп, мұң етумен 
өткен, екінші қатын алмаған, баласы да болма- 
ған» деп тусіндіреді. Осының салқыны шығармала- 
рына тереңдеп ізін қалдырады. Ал ақындығына 
келсе, ол жолға шындап салынған кісі болып көрін- 
бейді, өлеңдері де айтарлықтай мол емес. Соңда 
өлеңдерін мынадай топтарға бөлуге болады. 
1) «Алалы сақа атысқан» -  Нарыңда өткен балалық 
шағын жыр қылу; 2) «Суңқардай шалықтаған тас 
уяның» -  көңіл лирикасы, өлім куйі; 3) «Ғаламға он 
сегіз мың патша болсам» -  көңіл сыры, ғашықты- 
ғының куйі; 4) «Бір ағаға» -  туысқан төресіне жаз- 
ған өз көңілінің сыр-қиялы; 5) «Құдыққа қулан құла- 
ған» -  өлім куйі, өмір пәлсафасы. Әр кезде жаз- 
ған Шәңгерей өлеңдерінің бағыты, міне, осын- 
дай. Оның махаббат, суйіспеншілік туралы көңіл 
иірімдері «Ғаламға он сегіз мың патша болсам» 
деген өлеңінде тереңдеп орын алған. Мунда ол 
дәл болғанды айтпай, мунар қуа сөйлеген. Өз ой- 
ын жазушы; «Шәңгерей қазақ әдебиетінде бурын 
болмаған өрістерді табады. Куйлі сөздің куштісін 
айтқан ескек ақынның бірі болады. Қазақ поэзия- 
сы буның шығармалары арқылы суретті куйлілік 
тапқандай болады» дегеңдермен туйіндейді,

т. Әкім.
ШӘҢГЕРЕЙ Бөкеев (1847-1920), ақын. Өлеңде- 
рінде өмір, ғылым, өнер, оқу, олардың пайдасы, 
достық, махаббат, табиғат, саятшылық туралы 
жырланады. Біраз өлеңдері орыс халқының өнер- 
білімін насихаттайды, өмірдің опасыз, өткеншілігін 
айтып, өткен заманның артықшылығын суреттейді. 
Шығармалары «Шайыр» (1910), «Көкселдір» (1910), 
«Үш жоқтау» жинақтарында жарияланған, ал 1934 
ж. жеке кітап болып шықты. Ә. өзінің «Шәңгерей» 
деп аталатын мақаласында Ш-ді сыршыл, дара- 
шыл ақын түрғысында бағаласа, 1959 ж. 15-19 мау- 
сымда Алматыда өткен ғылыми-теориялық кон- 
ференцияда сөйлеген «Қорытынды сөзінде» А. Фет 
пен Ф. Тютчевке еліктеп, көңіл зауқын жырлаумен 
шектелгенін мысалға келтіреді. н. Ақбаи.

ШӘРІПОВА Зәмзәгул Нусіпбайқызы (1931 ж. т.), 
актриса. Қазақстанның халық артисі (1966). Ә. қой- 
ылымдарында қайталанбас бейнелер жасап, орын- 
даушылық өнердің биігінен көріңді. Оның санаты- 
на Қарагөз («Қарагөз»), Айман («Айман-Шолпан- 
да»), Қарльғаш («Абайда»), ұлы драматург аудар- 
ған У. Шекспирдің «Отеллосындағы» Дездемона 
бейнелері жатады. Ол дубляжға, радио қойылым- 
дарға қатысып, көркем сез оқумен шуғыдцанды. 
1955 жыддан фильмдерге тускен. Нұржамал («Өжет 
қызда», 1955), Дина («Біз осында турамызда», 
1957), Хадиша («Өмір жолында», 1961), Прокурор 
(«Шыңдағы шынарда», 1965), Қарлығаш («Абай» 
телефильміңде, 1976), Балзия («Заманайда», 1998) 
релдерін ойнады.

Б. Қүндақбаиүт.

ШӘРІПОВА Фәрида (1936-2010), актриса. КСРО
(1980), Қазақстанның (1976) халық артисі, респуб
лика Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1966). 
Ә. пьесаларының негізіндегі қойылымдарда ірі 
сахналык бейнелер сомдады. Олардың ішінде 
Еңлік, Шолпан, Қарлыға, Қарагөз, Ажар («Еңлік -  
Кебек», «Айман -  Шолпан», «Қарақыпшақ Қобы- 
ланды», «Қарагөз», «Абай» қойылымдарында) -  
өзіндік қайталанбас шығармалық ізденістердің 
нәтижесі. 1955 жылдардан бастап фильмдерге 
тусті. Жәмила («Хасен мен Жәмилада»), Ғалия («То- 
рапта», 1963), Жауһаз («Тұлпардың ізінде», 1964),
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“Қаракыпшақ Қобылаңды» 
спектаклі. Ф. Шәріпова 

Қарлыа рөлінде.

Бубіжан («Жорғаның 
журісіңде», 1969), Му- 
сілима (осы аттас те- 
лефильмде, 1971). Ке- 
рбез («Қыз Жібекте»,
1972), Қалима («Ма
хаббат сыры» атты те- 
лефильмде, 1977),
Бақтыгул («Қала қал- 
қанында», 1979) т. б.

Б. Қундакбайүлы.
ШӘУКЕН (шын аты- 
жені: Оразғали Бақа- 
шулы Ә б д у ә л и е в ;
1905-1975), жазушы- 
ның жерлесі. Үзын 
бойлы, келісті келбе- 
ті бар, сұлу кара мұрт- 
ты Шәукеннің бойын- 
дағы табиғи бір кеміс- 
тігі -  сақау әрі қулағы
естімейтін саңырау болтан. Бірак алғыр, зерек, 
табиғаттың тылсым қупиясын жетік білген. «Кейбір 
сөзді ашык кайырады. Қолымен, қимылымен уй- 
лестіріп, адамды езіне тартып алып, айтпақ ойын 
соншама анык, кызықты етіп жеткізеді» деп улы 
жазушы Ш-ді есіне алады. Өзі аңшы болтан. 1943 
ж. Абай ауданына бартан сапарында Ә-ті аңта 
алып шытады. Сонда зеректігіне риза болтан Мух
тар Ш. туралы: «Ойпырмай, бұл неткен тажап 
адам. Айтқанындай кешеті көрген дуадақтарды 
шашау шьғармай батып, қарап журіпті. Тура алды- 
мызта айдап әкеліп беріп, атқызды. Мұнда улкен 
сыр бар» деп суйсініс білдірген («Әуезов әлемі», 
А., 1997, 316-бет). Сол туні кешке Ш-ді шакырып 
алып, ұзак әңгімелеседі. Алматыта қонаққа келуін 
өтінеді. 1949 ж. Б. Толтамбаев Ш-ді Алматьға алып 
келеді. Ә. уйіне 10 кундей қонақ етіп, сый-сияпат- 
пен ауылта кайтарады. Сол жолы Ш. Ә-ті оңаша 
шақырып алып, ескі куртешесінің тігісін жыртып, 
әбден тер сіңген сартыш суретті жазушыта беріп 
тұрып: «Мен ЗТжылы НКВД-ның уйін кузетіп, отын 
жаққамын. Сонда пешке жатута берген қатаздың 
арасынан көріп, тытып койдым. Бул Шәкәрім қа- 
жының суреті» деп ыммен тусіндіреді. Ш. Құдай- 
бердиевтің фото бейнесі осы Ш-нің зеректігі ар- 
қасында сақталып қалды. Жазушы бул суреттің 
көшірмесін кейін ақынның ұлы Ахат Қудайберди- 
евке береді. Ә. елге бартан сайын Ш-ді шакыртып 
алып, оның неше турлі қимыл мен ымта толы әңгі- 
месін ынтыта тындап отырады екен.

Т. Жүртбай.
«ШЕБЕРЛІК ТУРАЛЫ ОЙЛАР», жинақ. Авторы -  
Т. Нүртазин. 1968 ж. «Жазушы» баспасынан жа- 
рык көрген. Кітапта тутан әдебиетіміз бен оның 
Ірі-ірі өкілдерінің өмірі, шытармашылық қызметі 
туралы әдеби-сын зерттеулері мен мақалалары 
топтастырылтан. Еңбектің субелі бөлігі Ә-ке арнал- 
тан (10-72-беттер). «Үлылық белестері» деп атала
тын бұл тарауда ұлы жазушы өмірінің 20-30-жыдда- 
ры жазылып, «Қараш-Қараш» кітабына енген (1960) 
әңгімелері, повестері мен пьесалары қарастыры- 
лган. Автор жинаққа енген 17 әңгімені тақырыпқа 
бөліп, әрқайсысын жеке-жеке талдап, бата бер
ген, дербес ой айтып, ез тужырымын ұсынтан. 
Оның пікірінше, Ә. казак котамының реадды жай-
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ЫН, қалпын тереңдеи, жан-жақты таныту мақса- 
тында, ауылдың табиғи күйін, ескілік басып бара 
жатқан жақтарын қазбалай сипаттайды. Үсынар 
шешімі дайын болмаса да, толғақты мәселелер 
шешімін таппай тынбайтынын аңғартып өтеді. 
Жазушы бұл орайда «кішкене» адамдарға ерекше 
назар аударады дейді. Зерттеуші «Қараш-Қараш 
оқиғасы» повесін талдай келіп, оның ірі оқиғала- 
рға, кушті тартысқа қурылған, шиеленіскен өткір 
оқиға барған сайын асқына тусетін қуатты драма- 
лык туынды екенін атап өтеді. Алайда повеете 
үстемдер бірыңғай зулымдар болып керінеді, бұл 
жазушының «Абай жолында» жеткен кең әлемді 
реализмге әлі жете қоймағанын сипаттайды дейді. 
Бірақ аталған туыңдылар сан қилы сынға ушырап, 
өмір сынынан өтеді, сөйтіп прозамыздың көрнекті 
тұлғалары ретінде журтқа танылды деп қорытын- 
дылайды сыншы. Жинақта одан әрі Ә-тің «Абай 
жолы» эпопеясының төрт кітабы жеке-жеке қарас- 
тырылып, әрбіріне тиісті идеялық-керкемдік қоры- 
тынды жасалған, жазушының қаһармандар бей- 
несін сомдау шеберлігі мен ерекшеліктеріне баса 
назар аударылған, үстем таптар өкілдерінің об- 
раздары арнайы талданған. Автор тараудың со- 
ңында ұлы суреткер туралы естеліктерін қоса бер- 
ген. Кітаптың көлемі 16,3 баспа табақ, таралымы 7 
мың дана.

Н. Ерсарыулы.

«ШЕВЧЕНКО (1814-1861)», жазушының мақала- 
сы. Ә-тің орта, орталау мектептің 6-сыныбына ар- 
налған «Әдебиет хрестоматиясында» жарияланды 
(1937-38). Будан кейін ешқайда жарық көрген 
емес. Мақалада ақынның емірі мен шығармашылы- 
ғы бірге қамтылған. «Көп тепкі көргендіктен, Шев
ченко патшаға карсы, помещикке және баска түр- 
лі канаушыларға өзінің карсылығын айкын кып, 
ашык кып айтады, Украинадағы кұл крестьянның 
өмірін, ойын, сезімін, үмітін Шевченко поэзиясы 
ашык көрсетеді. Өзінің бірталай шығармасын 
«Қобызшы» (Кобзарь) деген атпен шығару себебі 
де содан». Сөйткен акын өлеңдеріне халык өнерін, 
халыктык жыр, әңгіме-аңыздарды жиі пайдала- 
нады. Шевченконың балалык өмірі байдың кулы 
ретінде өтті, апа-карыңдастары да өзі сиякты сол 
байдың есігінде жүрді. Тоғызға келгенде бірде 
койшы, бірде поптың жалшысы, бірде помещиктің 
малайы болып емір еткізді. Суретшілікке бейімді- 
лігін байкаған бай Петербургкажіберді, мұндаоку- 
ға түсуіне Брюлов пен акын Жуковский көмек жа- 
сайды. Олар Тарастың кожасына 2500 сом телеп, 
оның басын кұлдыктан азат етеді. Брюловтың ең 
сүйікті шәкіртіне айналады, Петербургтың мәде- 
ниетті кауымымен араласуына мумкіндік туады. 
Таным, кезкарасы, шьғармаларыһідағы сарын оны 
саяси сенімсіз адамдар катарына косты. Акыры 
келіп оны Орынбор маңайына жер аударттырды, 
артынан Каспий жағалауы, Маңғыстау жеріне 
жібереді. Акын халык күресін «Түс» деген поэма- 
сында көкейге конымды етіп жеткізген: ой, ниет, 
максат, ішкі дүние сезімін түс түрінде әңгімелеген, 
Николай дәуіріңдегі шаруалар жағдайының ауыр- 
лығын, полицей тепкісіндегі караңғы күнді жеткізе 
суреттейді, бұл ойларын өзге шығармаларында да 
дамыгып, жетілдіре түседі дей келе жазушы өзінің 
макаласындағы ойын: «Шевченконың поэзиясы 
кулдык дәурінде революция бағытына беттеген

крестьян атаулының уні есепті болады» деп туйін- 
дейді. Г. Түрғанбаөв.

ШЕВЧЕНКО Александр Алексеевич (1927 ж. т ), 
суретші. Туындыларында улан-байтак республи- 
камыздын еткені мен бүгіні, халыктар тағдыры, 
сотые пен бейбітшілік. Семей атом полигоны- 
НЫ Ң касіреті, жеке адамның Отан алдындаты 
жауапкершілігі туралы философиялык толтаулар- 
та толы кезеңдерін бейнелейді. 1997 ж. тамыз 
айында Семейде Ә-тің 100 жылдығын тойлаған 
кезде казактың киіз уйінде сурет көрмесінің ашы- 
лу рәсімі болды. Ә-ке арналған шығармалары- 
ның дүниеге келуіне суретшінің 50-жылдардың 
аяғында атакты жазушымен кездесіп, танысуы 
түрткі болтан. Бул окита Мухтар туралы өзіндік 
колтаңбасы бар өнер туындыларын дүниеге 
келтірді. Көрмеде суретшінің -  «Мухтардың ту- 
тан жері» (1997,), «Бөріліге апаратын жол» (1997), 
«Мухтардың махаббаты» (1997), «Бөріліде» (1997), 
«Студент Мухтар» (1996), «М. Әуезовтің ата-ана- 
сының кесенесі» (1997), «Полковник аралында
В. Ивановпен кездесу» (1996), «М. Әуезовтің В. 
Ивановпен кездесуі» (1996), «Шыңтыстау перзен- 
ті» (1997), «Туткындалу» (1997) т. б. туындылары 
улы суреткердін күллі өмір тарихынан сыр шер- 
теді. Осылардың ішінде ерекше шытармасынын 
бірі -  «Туткындалу» картинасы. Онда Ә-тін 30- 
жылдарда камаута алынып, түрмеде отыртаны 
бейнеленген. Сотан сәйкес сурет куңгірт бояу- 
мен салынтан. Алайда темір тордың ішінде отыр- 
са да, жазушынын келбетінен өзінің ой-танымы- 
на сенімі күшті, көзкарасынан кайратты, шешімді 
адам екені антарылады.

Ө. Султанов.
ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (1814-1861), ук- 
раин акыны, суретші. Кирилл-Мефодий купия ко- 
тамына катысканы үшін 1847-1857 ж. Қазакстанта 
жер аударылтан. «Кобзарь» өлеңдер жинаты шык- 
ты(1840), «Тарастүні», «Катерина» (екеуі де -  1838), 
«Гайдамактар» (1841), «Сокыр» (1842), «Туе» 
(1844), «Кавказ», «Дінбузар» (екеуі де -  1845) поэ- 
малары бар. Кептеген өлеңдері Мантыстау жерінде 
жазылды, сонда 350 суретін салды, булардын 
көпшілігінде казактардын емірін бейнеледі. 1935 
ж. казактілінде алташкы шытармалар жинаты шык- 
ты. «Тандамалылары» бірнеше рет жарык керді 
(1939, 1961, 1968). Ә. улы акыннын өмірі мен шы- 
тармашылык кызметі женінде «Шевченко (1814- 
1861)», «Туысымыз, досымыз біздің» атты макала- 
ларын казак, орыс тілдерінде жазды, баска да 
енбектерінде улы кобзарьдын акындык талантын 
жотары баталатан.
ШЕГІНІС, әдебитәсіл. Керкем шытармада жиі кол- 
данылады. Шегініс аркылы еткен өмірдің, бала
лык шактын килы-килы окиталары, жатдайлары 
еске алынады, көрсетіледі. Лирикалык шегіністе 
баяндалып, суреттеліп отыртан жатдайта немесе 
кейіпкерге катысты автордын көніл күйі сезіледі, 
баяндаушы окитата тікелей араласкан сиякты эсер 
калдырады. Автор шегініс жасау аркылы кейіпкер- 
ДІН өткендегі көрген-білгенін, бастан кешкендерін 
есіне түсіріп, баян етеді. Шегініс Ә-тің әңгіме, по
весть, романдарынан жиі кездеседі. Ал «Дос -  
Бедел ДОС» драмасы тугелдей дерлік шегіністен 
түрады: калтып кеткен Бедел түсінде барлык өткен 
өмірін шолып шытады. Бул жерде каламгер жана, 
тын әдіс табута умтылтан.

Т Турганбаее



ШЕЙХЗАДА Мақсұт Мақсумбекоглы (1908-1967), 
өзбек ақыны, драматург, әдебиет сыншысы, 
аудармашы, Үлты -  әзірбайжан. Өзбекстанның 
еңбек сіңірген өнер қайраткері (1964). «Республи
ка» (1935), «Жака жинақ» (1939), «Сотые пен жыр»
(1943), «Жүрек сөзі» (1944), «Уақыт пернелері» 
(1949), «Жылдар менжоддар» (1961), «Саялы көше» 
(1967) атты өленщер мен поэмалар жинақтары, 6 
томдық «Шығармалары» (Ташкент, 1969-74), «Жа- 
лалиддин» пьесасы (1941) т.б. жарық керді. Мухаң 
Ш-ның жырларын, Науаидың ақындық шеберлігі 
жайында жазған ғылыми-зерттеу еңбектерін жо- 
ғары бағалаған, онымен достық, шығармашылық 
қарым-қатыста болтан. «Тірі Науаи» деген мақа- 
ласында езбек қаламгерінің ұлы Науаита арнатан 
балладасын ерекше ататан.

Н. Ақбай.
«ШЕКАРАДА», жазушының пьесасы. 1937 ж. жа- 
зылтан. Ә. қайта-қайта шұқшия қаратан, көріктеу, 
ажарлаута ерекше мән берген. Бул пьесаның араб, 
латын, қазіргі графикамен жазылтан терт түрлі 
қолжазба нұсқаларын тексеріп, салыстырып шық- 
қанда, драматургтің ықшамдылыққа, тұтастыққа 
айрықша ден қойтанын кереміз. Соңты вариантта 
мінездік даралытымен ашылмайтын, қосақ ара- 
сында жүрген бірқыдыру персонажды автор әдейі 
алып тастатан, олардың орнына жаңа кейіпкерлер 
қосылтан. Қазірті өмір шыңдытын арқау еткен әр 
түрлі пьесалар жазтан Ә-тің тәжірибесі «Ш.» дра- 
масында айкын аңтарылды. Тартыс табитатын жіті 
ойластыртан қаламгер әдейі шекаралық аудан 
өмірін бейнелеуді қалап алтан, ішкі қайшылыққа 
сыртқы дұшпан қастьғы қосылтан кездеті күйлерді 
сахната шытартан. Драмалық конфликт жедел, 
ширақ басталып, еткір дамиды. Алташқы сурет 
ықыласты тез бұрып алады. Ауданның өзгеше жат- 
дайы, бөлекше қалыбы жан саута, араша тілеген 
ерлі-зайыгггылар -  пьеса осындай әрекетті көрініс- 
пен басталады. Кібіртік, босбелбеулік қашанда 
сахналық шытарманың көсегесін көгерткен емес. 
Тартыстың атымы, әрекеттің тутастыты, характер 
кесектігі -  драма үшін негізгі өлшемдердің бірі. 
Бұл талаптар пьесада жақсы ескерілген. Әрбір 
жаңа көріністе қимыл, әрекет молайып, тартыс 
жоталана түседі, персонаждар мінезі дараланып, 
характерлер айқыңдала бастайды. Қазақстан жат- 
дайыңдаты айқастардың, әлеуметтік курестердің 
жаңтырыты кепке дейін созылтаны мәлім, талай 
ауыртпалықтар ойсыратып кеткен шьғындар бол- 
тандыты жасырын нәрсе емес. Айтылмыш пьеса- 
даты оқита 1938 ж. өтетіңцігін ескеру керек. Дра
матург реалистік пьеса қаһарманына лайық сөздік 
кестені дәл тапқан. Мұрат лебізінен қазақтың ше- 
шендік өнері, билер дәстурі жақсы аңтарылу үс- 
тіне, заман ыртаты, мезгіл, әуені партия қызмет- 
керініңстилі көрінеді. Дұшпан ортаныңсыры қалта- 
рыста, далада, жасырынып, урланып сөз байла- 
сып, уәде бекітіп жатқандардың кездесуінде ашы- 
лады. Кеп адам көзге керінбейді. Екеу, ушеу тана 
бас қосады. Қолынан билік кеткен таптың екілдері 
туяқ серпер шақта жымысқы айла, жіңішке қулық 
жолы түсетінін бек ескерген драматург орайлас 
ситуацияларды жалаң алмай, психологиялық қубы- 
лыстармен жақсы уштастыртан. Айтылмыш пьеса
да кеп адам қатысатын көріністер мен екі кісі, уш 
кісі тана болатын керіністер ауысып келіп отыра- 
ды. Көпшілік сценаларында заман қалыбын, уақыт 
жатдайын аңтартатын диалогтар мол. Мезгіл, 
уақыт қаңцай шытармата да ықпал етпек. Бул қубы-
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лысты туындының лексикасынан, айшық ернегі- 
нен, стильдік бояуынан, кдеялық муратынан, пафо- 
сынан, авторлық концепциядан бір сөзбен, кез 
келген жерден тауып алу қиынта соқпайды. Пьеса 
жазылтан тустаты кейбір сарындар «Ш-ның» көр- 
кемдік бітіміне салқынын тигізгені аңтарылады. 
Мурат бейнесін мүсіндеуге драматург ерекше мән 
берген. Жатдайта, тартыс ыңтайына орайлас Мурат 
әрекеттері езгеріп отырады. Бул өзі кісі жанын сез- 
гіш, психологияны аңтартыш адам. Аяздай кары- 
тан ауыртпалық, аш буйірден қадаптандай қастан- 
дық устінде Мурат сабырлы, сарабдал мінезден 
ауытқыматан. Буйрық беру, билік айту жоба нус- 
қау емес, қалың көпшіліктің өз келесіне, өз тал- 
қысына ден қояды. Әркімнің көзін жеткізу, журегін 
сендіру, көңілін бекіту -  мақсат осы. Зеку, туқыр- 
ту, бопсалдау жоқ, ойлаңдыру, жігерлендіру, қа- 
нататтандыру бар. Реалистік драманың улкен тала- 
бы -  кейіпкерлер тілінің табити арнадан, емірдеті 
қалыптан шьгуы. Бул орайдаты Ә. ізденістері ха- 
лық әдебиетіндеті асыл маржандарды унемі шы- 
тармашылықпен, жаңтырта, өзгерте, қулпырта пай- 
даланудың ултісі. Кейіпкерлер шешен, еткір сей- 
лейді. Олардың лебізінде ыртақ, уйқас мол. Дра
матург кейде мақал-мәтедцерді, турақты тіркестерді 
езгеріссіз алады: «Қонақ бір күн қонса -  ырыс, үш 
күн қонса -  жут», «Отқа жақынның қолы күйеді, 
көсеу кімдікі болса, қол соныкі». «Ш,» пьесасын- 
даты екінші ерекшелік автор езіне гана тән, соны, 
жай айшықтарта ден қояды. Формалық жатынан 
олар мақал-мәтел, афоризмдер поэтикасымен ем- 
шектес. Ыртаққа, уйқасқа, ықшамдылыққа мән 
беріледі. «Қайтыда -  серігің, қайратта -  сыңарың», 
«Терек тамыр, үлкен түбір», «уқтык, уктык да ішіке 
тықтык», «білдір демеп пе ек, бүлдір деп пе ек?», 
«ел ашуы -  сел ашуы», «өзім деген кісіге езегімді 
беруші ем», «сен түлкінік қалай қашатынын білемі- 
сік? Басқан ізін, қуйрытын булаңдата кеміп кетіп 
отырады», осы алуакдас өрнектер Ә. олжалары- 
нык қатарына жатса керек. Шьгарма Ә-тік көпте- 
ген пьесаларына ортақ жайтпен, авторлық идеал- 
та, драматург муратына орайлас ыктайдаты Сәрсен 
карттык сезімен тамамдалтан. «Ш.» пьесасы 
туктыш рет «Әдебиет майданы» журналында жари- 
яланды (1938, № 2), одан кейін «Пьесалар» жина- 
тында (1940), «Әдебиеттік оқу кітабында» (1940, 
1941) жарық көрді. Жазушынык 6 томдық (1956,
5-кітап), 12ТОМДЫҚ (1969, 9-кітап), 20томдық(1982, 
10-кітап) шьғармалар жинатында басыдды.

Р. Ні/рғали.
ШЕКСПИР Уильям (1564-1616), атылшын драма
тург!. Драмалық туындыларыкда емір қубылыста- 
рын шынайы бейнелеп, қотамдық зулымдықтар- 
ды әшкереледі, адамдар арасындаты күрделі 
қарым-қатынастарды, ішкі сезім толқындарын су- 
реттеуде сатираны мол пайдаланды. «Антоний мен 
Клеопатра», «Гамлет», «III Ричард», «Ромео мен 
Джульетта», «Король Лир», «Макбет» драмалары, 
«Сонеттер» жинаты (1970, 1978), 2 томдык такда- 
малы шытармалары (1982) казак тіліне аударыл- 
ды. Ә. «Отелло» жене «Асауға тусау» пьесаларын 
казакша тәржімалап, керкем аударманык үлгісін 
көрсетті. Булжөнінде«/(азак сахнасындағы ay дар
ма пьесалар» деген макаласында: «Шекспирден 
алынатын пьесанык аты әзірше дэлдеп белгілен- 
бегенмен, не «Отелло» немесе «Ромео-Джульет-
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М. ӘуезовУ. Шекспирдің «Отеллосын» аудару 
устінде. 1938.

та» екеуінің бірі болатыны анық. Аударушыға қой- 
ылатын шарт бойынша, Шекспирдің пьесасы ағыл- 
шын тілінен аударылады. Орыс тілінен жасалған 
аудармалар жай қосымша мағлумат есебіңде ғана 
пайдаланылады» деген. «Америка әсерлері» атты 
очеркінде ұлы ағылшын драматургінің шетелдер- 
де қалай құрметтелетінінен сыр шерткен. «Вашин- 
гтонды аралау үстіңде мұңдағы мәдениет ескерт- 
кішінің ең зоры дерлік екі жайда болдық. Біреуі -  
Конгресс кітапханасы, екіншісі - Шекспир кітап- 
ханасы. Шекспир заманы мен еңбектеріне арнал- 
ған кітапханалар ішіһщегі дуние жузіндегі ең бай 
кітапхана осы десті. Кітапхананың ішіңде, тап ор- 
тада атақты Шекспир театрының езін де қаз-қал- 
пында орнатып, музей етіп қойған. Қазіргі салт 
бойынша, Шекспир кітапханасы баяғы Шекспир- 
дің өз заманынан бастап бугінге дейін қай жерде 
Шекспир спектакльдері қойылса, қай тілге ауда- 
рылып, қай мемлекетте ойналса, соның бәрінен 
суреттер, документтер, деректер жинап отыруға 
құмар екен» деп, өркениетті елдің мәдениетті қан- 
шалықты кастерлейтінінен деректер келтірген.

Қ. Мухамеджанов.
«ШЕТЕЛ ӘДЕБИЕТ СЫНЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ 
ТУРАЛЫ» ( « К а з а х с к а я  л и т е р а т у р а  в 
о ц е н к е  з а р у б е ж н о й  к р и т и к и » ) ,  жинақ. 
Қурастырғандар: Ш. Сетбаева, А. Мусинов. 1971 
ж. «Ғылым» баспасы орыс тілінде шығарған. Кітап- 
та шетел жазушыларының, әдебиет сыншылары 
мен оқырмандарының казак керкем әдебиеті ту- 
ралы айткан пікірлері топтастырылған. Басылым 
филологтар мен окырман кауымын шетелдік дос- 
тардың туған әдебиетіміз жөніндегі жылы лебізі- 
мен таныстыруды максат еткен, Жинак «Қазак 
фольклоры туралы», «Абай Қунанбаев туралы», 
«Жамбыл Жабаев туралы», «Сәбит Мұканов, Ғабит 
Мүсірепов, Ғабиден Мустафин туралы», «Қазактың 
баска жазушылары туралы» деген тараулардан кура- 
лған. «Мухтар Әуезов туралы» деп аталатын ең улкен 
тарауыңда немістің атакты әдебиет зерттеушілері 
А. Курелла мен Г. Кремпиеннің, Э. Мюллер мен 
Б. Баумның; румын Т. Майорескудің, чех Ф. Со- 
укуптың, улы француз жазушысы Л. Арагон мен 
А. Стильдің т. б. казактың кемеңгер суреткерінің 
өмірі мен шығармашылығы жайында әр жыддары 
жарык көрген сын пікірлері берілген. Сондай-ак 
баска тарауларда да Ә-ке жиі-жиі жугініс жасалып,

кажетті мағлуматтар келтірілген. Кітаптың келемі 
10 баспа табак, таралымы 1900 дана.
ШЕШЕНДІК ӨНЕР ( р и т о р и к а ) ,  фольклор 
жанры. Турмыстык-әлеуметтік карым-катынастар- 
ды реттеу, дауларды шешу кезінде пайдаланыл- 
ған. Көркемдікке анык кеңіл белінетін, терең ойға, 
тапкырлыкка курылған халык шығармашылығының 
ерекше түрі. Такырыбына, мазмунына карай ше- 
шендік арнау, шешеңдік толғау, шешендік дау де
ген турлері бар. Өмірде колданылуына карай жер 
дауы, жесір дауы, кун дауы, мал дауы, ар дауы 
т. б. деп жіктеледі. Ә. «Әдебиет есжіпгін жкиаушы- 
ларға» макаласыңца халык ауыз әдебиеті улгілерін 
жинау жайыңда айта келіп: «Ескі билердің ру тар- 
тыстарының устінде, билік үстінде елең, мәтел, 
такпакпен ырғаскан сөздері. Мысалы, Актайлак 
бидің сөзі, Сабалактың Солтабайға айткан 
сөздерін» келтірген. Осы макалада Теле, Бекболат, 
Торайғыр, Қазыбек, Актайлактардың сөздері жи- 
налу керек деген. Шешеңдік сөзді жеке жанр ретінде 
алғаш рет «Халык әдебиеті туралы» макаласыңда 
козғаған. Халык ауыз әдебиетінің жанрлык турле- 
рінің катарында «улгілі әңгімелер» деген түрді ата- 
ған. Осы макаладағы казіргі кунде бурынғы так- 
пак, улгілі билер сөзі ел арасыңда атымен жойы- 
лып барады деген сейлемнің мазмунына Караган
да, «улгілі сөзді» шешеңдік сездің орнына кодцан- 
ған. 1957 ж. жарық керген «Қазак ССР тарихыңдағы» 
Ә. жазған «Қазактың ауыз әдебиеті» деген тарау- 
ында: «Ауыз әдебиетінде накыл сөздер -  макал- 
мәтеддерге жакын туратын афоризмдер көп бола- 
ды. Буларды накыл сездер немесе шешендік сөздер 
дейміз» деп, казіргі терминологиялык нускаға жа
кын келген. 1947 ж. ҚазКСР ҒА-ның сессиясында 
«Казак әдебиетінің тарихын жасау мәселесі» атты 
баяндамасында «Қазак әдебиеті тарихының» фоль- 
клорға арналған 1-томының 9-бөлімінің 8-тарауын- 
да шешендік сөздерге токталған. Шешендік 
сездердің, билер айтысының, жер дауының, жесір 
дауының көркем үлгілерін «Еңлік-Кебек» трагедия- 
сында, «Абай жолы» роман-эпопеясыңда берген.

Ә. Молдахансе.
ШИЕЛЕНІС, көркем шығармадағы -  әңгіме, по
весть, роман, драма, поэмадағы окиғалардың 
курделі шиеленіс биігіне кетерілетін тусы. Шие- 
леністі кезең окиғаның дамып, өзгеріп, өрістеп 
біртіндеп, ширығып, шарыктап өсуіне барып тіре- 
леді. Ә. суреткерлігінен осылардың неше алуан 
турлерін кездестіруге болады. «Абай жолы» эпо- 
пеясында осы шиеленісті ситуацияның талай 
улгілері бар. Жалпы шығармаға негізгі желі болып 
тартылатын шиеленісті кезең -  сюжеттің дамуы 
десек, ондағы детальдар окиғаның әрі карай өріс- 
теуіне, ширығысты шарыктау шегіне, акыры 
шешіміне жетуіне алып барады.

т. Әюм.

ШИКІБАЕВ Ахметбек (1895-1937), жазушының до- 
сы. Ә-пен бірге Семей муғалімдер семинариясын 
бітірген (1919). Екеуі Семей губревкомында бірге 
кызмет істеген. Жазушы Ш-ты «артистік» өнергетар- 
тып, «Қарагез» пьесасында Наршаның рөлін ойнат- 
кан. Ш. будан баска аудармашы, судья кызметін 
аткарған. Ж. Аймауытов пен Ә. ушеуі «Талап» жас- 
тар уйымын куруға ат салысып, жарнадан тускен 
каражаттан «Абай» журналын ашуға каржы бөлген. 
Кейін Алматыға кешіп барған. 30-жылдары Ә. 
куғынға ушырағаңда, кызы Муғамилаға камкоршы 
болып, колыңда устаған; Мухаң түрмеде жаткаңда 
ас-суын әзірлеп беріп турган. Муғамила Ш-тың ітсі



Бөкебайға түрмысқа шыққан. Ш-тардың әкесі Әбіш 
көп жасаған адам (1866-1958).

М. Б&іс&ібаев.
ШИЛЛЕР Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805), 
немісақыны, драматург, көркемөнертеоретигі, не- 
міс классикалық әдебиетінің негізін салушылар- 
дың бірі. «Қарақшылар» (1781), «Фиэсконың қас- 
тандығы» (1783), «Зұлымдық пен махаббат» (1784), 
«Дон Карлос» (1787) драмаларын жазды, филосо- 
фиялық лирикаларыңда өршіл идеялық көзқарас- 
тары айқын танылды. «Адамның эстетикалық тәр- 
биесі туралы хаттарыңца» (1795) әсемдік мәселе- 
лерін қозғады. «Валденштейн» атты тарихи трило- 
гиясында (1798-99) опасыздықты әшкереледі, 
«Мария Стюарт» (1801), «Орман қызы» (1801), «Виль
гельм Тель» (1804), «Дмитрий» (1804) т. б. пьеса- 
ларында тарихи адамдардың, ұлт-азаттық күрес- 
керлерінің бейнелерін жасады, бостандық пен гу- 
манизмнің жаршысы болды. Мұхтар Ш. шығарма- 
ларындағы өмірді шынайы суреттеу шеберлігіне 
баса назар аударған. «Романтизм -  Шиллер үлгі- 
сіндегі романтизм, қайталап айтайын, Шекспир 
үлгісіңдегі де емес, анық «Зұлымдық пен махаб
бат» стиліндегі, Шиллерше шыққан романтизм 
«Қозы Көрпеш» пьесасының көркемдік стилі мен 
ішкі болмыс кенеуін қалыптайды» деп, неміс дра- 
матургінің шеберлігін жоғары бағалаған {«Реалис- 
тік драма жолында»). Ақын Абай да неміс қалам- 
геріне көңіл қойып, «Кең жайлау -  жалғыз бесік 
жас балаға» деген бір ауыз өлеңін аударған.

Б. Майтанов.
ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович (1893-1984), 
орыс жазушысы, ғалым, академик, әдебиет пен 
кино саласының теоретигі, Ресейдегі футуристік- 
турлік тәсіл ағымын қалыптастырушылардың бірі. 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1979). 
Абайды аударушы. 1914 ж. «ОПОЯЗ»-ды («Поэти- 
калық тілді зерттеу қоғамы») құрды. Негізгі мақ- 
саты: әдебиетті әбден мезі еткен академиялық- 
ғылыми тіл мен көркем шығарма тілін тым әсіре 
бейнелеудің кұралы еткен символистердің ыкпа- 
лынан сөз өнерін құтқару; оғантолық еркіндік беру; 
сөздің өзіңдік қасиеттерін зерттеу, тіддің тазалы- 
ғын сақтау: керкем өнердің мақсаты -  тек керкем- 
дік шындық екенін дәлелдеу бодцы. «ОПОЯЗ»-дың 
мушелерін 20-жылдардың аяғында М. Горький де 
қолдады. Міне сол тұста Мәскеу мен Петербургта 
оқып жүрген М. Жумабаев пен Ә. «ОПОЯЗ»-дың 
бағытын ұстанған «Алқа» атты әдеби үйірме ашуға 
умтыдцы. Оның «Табаддырық» деген бағдарлама- 
сын Жұмабаев жазып, қазақ жазушыларын талқы- 
лауға ұсыңцы. Алайда олар уақыт жағынан кешігіп 
қалған еді. Бұл кезде РАПП-тың кесірінен «ОПО- 
ЯЗ» қоғамы да әлсіреген болатын. Сондықтан Жу
мабаев пен Ә., Ж. Аймауытов қолға алған «Алқа» 
уйірмесі де аяқсыз қадцы. 1928-1932 жылғы «Алаш 
ісі» кезіңце осы «Алқа» үйірмесі -  астыртын контр- 
революциялық уйым деп танылып, Аймауытов пен 
Жумабаев ату жазасына кесідці. Ә. түрмеге қама- 
лып, уш жыл шартты түрде бас бостандығынан 
айырылды. Ш-дің емірі мен шығармашылық таг- 
дыры қазақ әдебиетімен және кино өнерімен ты- 
ғыз байланыста өтті. Ә. ойшыл сыншының «ОПО- 
ЯЗ» қоғамы тусында жазған сыни кітаптарымен 
жақсы таныс болды. Ә. тарихи-керкем шығарма 
жазу барысыңцағы ізденісінде «ОПОЯЗ» өкілдері- 
нің шығармашылық тәжірибесіне сүйенгенін, 
Ю. Тыняновтың «Пушкин», «Уәзір Мухтардың 
елімі» сиякты романдарын улгі тутканын «Абай»
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романының жазылу тарихы туралы» мақаласында 
ашық мойындады. Ш. қазақ даласын көп арала- 
ды. Түрксіб туралы публицистикалық-керкем шы- 
ғармалар жазды. Жамбылмен сухбаттасты. Казак- 
тык көшпелі турмысы женінде деректі фильмдер- 
дің редакторы болды. Үлы Отан соғысы жылда- 
рында Ш. Алматы қаласында турды. Сол туста 
Ә-пен жақын араласып, достық, шығармашылық 
қарым-қатынас орнатты. «Абай» романының жол- 
ма-жол аудармаларымен танысып, пікір алысты. 
Ә-тің өтініші бойынша Абайдың «Қарасөздерін» 
орыс тіліне аударды. Ол Ә-тің алғы сөзімен 1945 
ж. Мәскеуде басылып шықты. Көркемдік қуаты 
мен философиялық пафосы, ойының өткірлігі тур- 
ғысынан алғанда Ш-дің бул тәржімасы ақынның 
«Қарасөздерінің» ең сәтті аудармаларының бірі 
болып табылады. Алайда тәржімашы еркін аудар- 
ма тәсіліне жүгіне отырып, кей жерлерін қысқар- 
тып баяндап, кейбір «Сөздерді» мүлдем аудар- 
май кеткен. Соңда да бул басылым Ә-тің тікелей 
қадағалауымен, ақыл-кеңесімен жузеге асқан- 
дықтан да Абайдың ойы орыс тіліне барынша 
қанық жеткен.

С. Кдоабаев.

ШОДИҚҮЛОВ Хамракул (1938 ж. т.), тәжік әдеби- 
ет зерттеушісі, публицист. Филология ғылымының 
кандидаты (1977). Тәжікстан Республикасының 
еңбек сіңірген мәдениет қайраткері (1994). Шы- 
ғармаларын тәжік, өзбек, орыс тілдерінде жаза- 
ды. 10-нан аса ғылыми-көпшілік кітаптың, бірнеше 
монографияның, 250-дей мақаланың авторы. 
«Лермонтов жене тәжік ақындары» (1967), «Ба- 
тыс-шығыс әдебиет тутастығы» (1974), X. КЭсуфи, 
М. Турсын-Заде, А. Лахути, Л. Толстой, В. Маяков
ский, А. Чехов, М. Салтыков-Щедрин туралы т. б, 
зерттеу еңбектері жарық көрді. «Тәжік әдебиеті 
мен енері энциклопедиясы» (Душанбе, 3-том, 
1998), «Тәжік совет энциклопедиясы» (1988), «Тә- 
жікстан жазушылары» (1976, 1981, 1986, 1998) т. б. 
іргелі еңбектерде Ә-ке байланысты бөлімдерді 
жазды. «Мырза Турсынзаде және Мухтар Әуезов» 
атты мақаласы жарияланды («Адабиет ва санъат», 
1998, N° 6). «Мухтар Әуезов және тәжік әдебиеті» 
деген телехабар уйымдастырды (1987, қыркүйек,
1997, маусым). Қазақ жазушысының 100 жылдық 
мерейтойына байланысты Тәжікстан Республика- 
сы Ғылым академиясы өткізген ғылыми конфе- 
ренцияда Ә. туралы баяндама жасады.

Ә, Нуралиев.
ШОДИҚҮЛОВА Любовь Абдоллақызы (1946 ж. 
т.), тәжік педагогі, әдебиет зерттеуші, публицист. 
Филология ғылымының кандидаты (1999). «Мухтар 
Әуезов жене XX ғасырдың 30-90-жылдарындағы 
тәжік-қазақ әдеби байланыстары» деген тақырып 
бойынша кандидаттық диссертация қорғаған. Әл- 
Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университет! 
уйымдастырған «Мухтар Әуезов және дүниежүзілік 
әдебиет» атты халықаралық конференцияға қаты- 
сып (1998, 28-30 қыркүйек), қазақтың улы жазу- 
шысының прозалық шығармаларының тәжік тіліне 
аударылуы туралы тыңғылықты баяндама жаса
ды («ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы»,
1998, №23, 45-48-беттер).

Ә. Нуралиев.

ШОКИН Шапық Шоқыулы (1912-2003), энергетик. 
Техника ғылымының докторы (1953), профессор
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( 1 9 5 6 ) ,  Қазақстан Ғылым академиясының акаде- 
мигі ( 1 9 5 4 ) ,  Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
( 1 9 7 2 ) ,  Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қай- 
раткері (1 9 6 2 ) ,  Қазақстан Республикасының Халық 
қаһарманы ( 1 9 9 7 ) .  1 9 3 7 - 1 9 4 4  ж. Қазақ КСР Егін- 
шілік халкомында инженер, КСРО Ғылым академия- 
сының Қазақстан белімшесінде сектор меңге- 
рушісі, 1 9 4 4 - 1 9 8 8 Ж .  Қазақэнергетикағылыми-зерт- 
теу институтының директоры, 1 9 6 4 - 6 7  ж. респуб
лика Ғылым академиясының президент! болды. 
Қазақстанда энергетиканы жан-жақты өркендету 
жөніңде ғылыми болжамдар жасады. Ә-пен қыз- 
мет бабында жиі-жиі кездесіп, достық, сыйластық 
қатынастарын узбеген. «Әуезовпен бірге болған- 
да» атты естелігіндеұлы суреткердің кішіпейіл, бай- 
салды, устамды, мейірімді мінездерін тебірене 
есіне алып, оның мезгілсіз қазасына аса қатты қай- 
ғырғанын әңгімелеген, соңдай-ақ Мұхаң басынан 
кешкен тіршілік зулматтарын бір елестетіп еткен (Ш. 
Шокин. «Өмірдің төрт мезгілі», А., 1 9 9 5 ) .

М. Қозыбаев.
ШОҚАН Мұхтарұлы Әуезов (1919-1921), жазушы- 
ның улы. БІріншІ әйелі Райхан Кәкенқызынан ту- 
ған. Райханнан айырылысқаннан кейін, ағасы Ра
зах Ә-тің қолында қалған. Қалың қара бұйра шаш- 
ты, торсық шеке, жазушының өзіне тартқан сәби 
2 жастан асқанда Беріліде іш сүзегінен қайтыс 
болады.
«ШОҚАН ТУРАЛЫ СЦЕНАРИЙДЕН ЭСЕР», жазу- 
шының мақаласы. Ә. Шокан Уәлиханов жайыңдағы 
«Оның заманы келеді» атты кинофильмнің талқы- 
лауында орыс тілінде сөйлеген. «Лениншіл жас» 
газетінің 1963 ж. 30 қарашадағы саныңда шыққан. 
Ә. 50-жылдарда «Қазақфильмнің» сценарийлік 
кеңесінің мушесі болтан. Бүл сөздің мәтіні Казах
стан Орталых мемлекеттік мүрағатыңдағы Мәде- 
ниет министрлігінің хорында және жазушы мүра- 
жайының холжазба хорында бар. Газеттің махала 
жарияланған бетінің бас жағыңда М. Әуезов мүра- 
жайының ашылуы жайында хысха хабар берілген. 
Осы хабарламаның соңында сөздің стенограмма- 
сын драматург Қ. Мүхамеджанов тапсырғаны ай- 
TbLaraH. Ә. кезіңде үлкен талхылауларға, дауларға 
себеп болтан фильмте, сценарист Ермолинскийте 
кеңесші (консультант) болып татайындалтан. 
Сөзінің басында Ермолинскийді, сценарист ретінде 
де, адам ретіңде де жахсы білетіндітін ескертеді. 
Уахыт ерекшеліктеріне байланыстыра харатанда, 
Шохан туралы, Шохан өмір сүртен уахьптаты тари- 
хи-әлеуметтік жатдай жайыңда жазу хиын болтан. 
Мемлекеттік мүрататтаты осы талхылау материал- 
дары (протокол) сахталтан папкадаты басха да кино 
мамандары мен әдебиетшілердің пікірлері бір жер
дей шыхпатан. Байсадды, терең ойларымен охшау- 
ланатын -  Ә. сөзі. Жазушы ең алдымен Шохан та- 
хырыбына хелтенде, Ермолинский екеуінің пікірі 
бір жерден шыхханына тохталады. Шоханды бата- 
латанда, үлы талымды еуропалых тылым деңгейі- 
мен өлшеу керектітін ескертеді. Сценарист шебер- 
лігі жөніңце тохталып, Ермолинскийдің бүл тахы- 
рыпты талым-тарихшы дәрежесінде итертенін ай- 
тады. Ә. шындыхтың көркем шындыхха айналуы 
жайында осы сценарийді мысал ете отырып, «та- 
рихи тахырыпта жазатын романистің, драматургтің, 
сценаристің тарихи деректерте сүйенумен бірге өз 
хиялына жугінуте де әбден хахысы бар» екенін ай-

тхан. Сценарий шеберлігі жөнінде тохталып, 
кейбір детальдардың, мысалы Садых (Сыздых) 
түлтасы жайында айтханында 50-жыддардаты Ке- 
несары үлт-азаттых хозталысына детен теріс хөзха- 
растардың эсер! байкдлады.

Р. Әбдігулое.
ШОЛПАН, журнал. Түркістан АССР-І Орталых атх- 
ару комитетінің білім, әдебиет, шаруашылых, са- 
яси органы. Бірінші саны 1922 ж. хазанда шыхты. 
«Оху бөлімі», «Туркістандаты халых атарту ісі» де
ген бөлімдерінде оху-атарту, бала тәрбиесі, алташ- 
хы кеңес мектебінің мазмүны, сабах жүргізу әдіс- 
темесі, орыс мектептерінің охьцу тәжірибелері та- 
ныстырылып, маңызды пікір-үсыныстар жария- 
ланды. Журнал үлтшыдцых батыт үстады деген же- 
леумен 1923 жылдың ортасында жабылды. Небәрі 
8 нөмірі шыхты. Ә. журнаддың жүмысына хызу ара- 
ласып, жан-жахты байланыс, холтабыс жасатан. 
Онда улы суреткердің «Охытан азамат», «Қыр 
суреттері» (1922, №2-3), «Қысхы тун», «Түнгі ауыл», 
«Қыр әңгімелері», «Сөніп-жану» әңгімелері (бәрі де 
-  1923, № 2-7) жарияланды. Сондай-ах «Кызыл 
сүңхарлар» туралы», «Казахтың халам хайраткер- 
леріне ашых хат», «Казах әдебиетінің хазіргі дәуірі» 
махалалары жарых көрді (бәрі де -  1922, №2, 3).

Т. Қожакеев.
ШОЛОХОВ Михаил Александрович (1905-1984), 
орыс жазушысы, хотам хайраткері. КСРО Ғылым 
академиясының академигі (1939). КСРО Мемле- 
кеттік (1941), Лениндік (1960), Нобель (1965) сый- 
лыхтарының иесі. Екі мәрте Соц. Еңбек Ері (1967, 
1975). «Тыных Дон» (1928, 1-2-кітап; 1929-32,
3-кітап; 1937-40, 4-кітап) романы бүкіл орыс әде- 
биетіндегі елеулі хүбылыс ретінде жотары бата- 
ланды. «Көтерілген тың» (1932, 1-кітап; 1960, 
2-кітап) романында төңкерістен кейінті социалистік 
хотамды хүру кезіндеті деревнядаты таптых- 
әлеуметтік, психолотиялых хайшылыхтарды кең 
аухымда баяңдап берген. «Адам татдыры» әңтіме- 
сі мен бітпей халтан «Олар Отан үшін шайхасты» 
романында отаншылдых пен ерлік рухты охита 
өзегі еткен. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясы мен шы- 
тармашылых түлтасын жотары баталап, 1954 ж. 
желтохсан айында өткен КСРО Жазушылар ода- 
тының съезінде шынайы талантпен суарылтан 
Ә-тІң соңты кездеті кітаптары бір күндік шалатай 
шытармалардың көркемдік кесхінінің мүсәпірлі-

Қазақстан жазушыларының 3-съезіне катысушылар:
Ғ. Мүстафин, М Шолохов, Л. Леонов, М Әуезов, И Шухов.

Алматы 1954.
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гіне, баянсыз өткіншілігіне та- 
ғы да көз жеткізді деген пікір 
білдірді («Біздің Мұхтар», 
1976, 16-бет). Ә. «ТынықДон» 
романындағы тарихи шын- 
дықтың эпикалық турғыда 
көркем бейнелеу тәжірибесі- 
не жете зер салды. Көптеген 
зерттеу еңбектерінде, соның 
ішінде «ССРО халықтары әде- 
биеттерінің өрквндеуі» атты 
шығармасында ұлы орыс жа- 
зушының «Тынық Дон» эпо- 
пеясын өзінің замандас ұлт 
қаламгерлеріне үлгі етіпұсын- 

ған. Ал «Октябрь өркені» мақаласында «Толстой- 
дың, Тургеневтің, Чеховтың, Горькийдің, Шоло- 
ховтың эстетикалық-көркемдік дәстурлерін қалай 
баурау жөнін ойламай қоя алмаймыз» деген. Оның 
“Адам тағдыры» әңгімесіңцегі «ең ірі қасиет, менің 
білуімше, жазушы мен геройдың журектері бар 
шыңдарымен ашылысып, ушырасуында» деп, 
суреткердің жауапкершілік сезімін жоғары баға- 
лаған («Заман шарты»), «Шағын шығармамен де 
шалқар шыңцық танытуға болады, мен оны жоққа 
шығармаймын. Мысалға М. Шолоховтың «Адам 
тағдыры» деген әңгімесін-ақ алайық, Андрей Со- 
коловтың еіиір жолы -  бір адам ғана емес, күллі 
халық жолы. Бізге классиктерден өнеге боп ауыс- 
қан бұл тамаша дәстурді құптай отыра, замана 
шындығын, замандас сырын толғайтын» курделі 
роман жазудан бастартпау міндетін жүктейді үлы 
қазақ суреткері {«Қазіргі роман және оның геройы»),

Н. Жуаныибеков.
ШОНАНОВ Телжан (1894-1938), тілтанушы, педа
гог, әдебиетші, тарихшы, аудармашы, қоғам қай- 
раткері. Ырғыздағы 2 сыныптық орыс-қазақ мек- 
тебін (1912), Орынбор қазақ мүғалімдер инсті4тутын 
(1916) бітірген. Оқулықтары мен оқу қүраддары са- 
уат ашуға байланысты жазылды. Қазақ тілі мәсе- 
лесіне арналған 30 шақты мақаласы бар. «Абай 
кітабын бастыру керек» деген мақаласында үлы 
ақынның шьгармаларын жинап-теріп, басып шьға- 
рудың зор мәні бар екеніне тоқтала келіп, бүл 
қүрметті міндетті «Абай аулымен аралас-қоралас, 
қүданды болып келе жатқан ауылдың» азаматы 
Мүхтар Әуезовке жүктеген дүрыс деп түйеді ойын 
(«Абайды оқы, таңырқа...», А., 1993, 88-90-беттер).

К. Нұрпейіс.
ШОПАШЕВ Тілеген (1923-1978), ақын, аударма
шы. А. Пушкин, С. Вургувдердің бірнеше өлеңдерін 
қазақ тіліне аударған. Ә. «Жыл келгендөй жаңалық 
сеземіз» атты мақаласында ақын сүлу жырларын 
жастарға улгі етіп: «Т. Шопашевтан «Сарысудағы 
жас», «Шиелі», «Нартай ақын», «Сырласу» өлендерін 
көп өлеңнің ішінен сүйсініп оқыдым» деп жазған. 
ШОРМАНОВ Бөлтірік (1894-1969), жазушының 
танысы, үлты -  қырғыз. Бірінші дуниежүзілік со- 
ғыста қара жүмысқа алынып, содан Семей уезін- 
дегі Шыңғыс еліне барады. Турағүлмен таныса- 
ды. 1925 жылға дейін Семейде түрып, кейін өз елі 
Ыстықкөлге кетеді. «Оттық» деген жерді мекен- 
дейді. 1929 ж. Ә. іздеп барып, оның үйінде бір ай 
болады, Мухтар оның уйінде, Семейде де талай 
рет болған. Мухтар дүниеден өткенде, Алматыға 
келіп, азасына қатысып, бастан-аяқ өз қолымен 
жөнелткен. Сондағы фотосуреттері Әуезов мура- 
жайында сақтаулы. м. Бейсеибаев.
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ШОРТАНБАЙ Қанайулы (1819-1881), ақын. Шьгар
маларын жазып әрі ауызша шығарған. Отаршыл- 
дық сырын терең түсінді, одан келген жаңалықта- 
рға үрке қарады, бурынғы заман өтті, еңці ақырза- 
ман жақындады дейді жырларында. Сонымен бірге 
ол бай мен болыстың, қожа-молдалардың озбыр- 
лықтарын да елендеріне қосты. Жалпы оның таны- 
мында қайшылықтар кеп. Мухаң Ш. туралы ойды 
алғаш рет «Әдебиет тарихы» (1927) деп аталатын 
кітабыңда жазды. «XIX ғасыр мен XX ғасыр басын- 
дағы қазақ әдебиетінің оқу кітабы» атты кітапта 
(1933) «Шортанбайдың шығармалары» деп атала
тын мақаласы басылды. Қазақ әдебиетінің негізгі 
проблемаларына арналған ғылыми-теориялық кон- 
ференцияда сөйлеген «Қорытынды сөзінде»: «Ал 
анығыңда Шортанбайдың бар көзқарасының бір 
ғана шыны бар емес пе еді? Ол -  діншіддік, кертарт- 
палық сарынға соғатын. Шортанбайлық көзқарас- 
тың түп қазьғы, сарқып қуяр сағасы қайсы десек, 
ол: «Заман азды, бул ақырзаман ғаламаты» деген- 
ге саятын» деп, бурынғы пікірлерін шегелей түскен. 
«ШОРТАНБАЙДЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ», жазу- 
шыныңмақаласы. Орта, орталау мектептің7-сыны- 
бына арналған «XIX ғасыр мен XX ғасыр басын- 
дағы қазақ әдебиетінің оқу қуралы» атты кітапта 
басылған (1933). Ә. Шортанбайға ғана тән ақын- 
дық бітімдер жөнінде әңгімелейді. Ақындық қал- 
пы мен танымдық қайшылықтарына қарамай, ол 
аса қуатты ақын ретінде танылды. Осы турғыдағы 
ойларын жазушы: «Шортанбай шығармалары та
рихи, қоғамдық жағынан алғанда, бул турдегі әде- 
биет шығармалары 19 ғасырдың алғашқы жары- 
мында болған үлгілерден басқаша боп, өзгеріп 
кетеді. Өз түсында болтан қоғамдық, таптық, ша- 
руашылық өзгерістердің нәтижесі әдебиет бір 
Шортанбай емес, соның тустасы болтан Муратты, 
кейінірек қалыптантан Абайды, таты басқаларын 
да бурынтыдан басқаша, ерекше сарынымен жыр- 
лаута бейімдейді. 19 тасырдың алташқы жарымы 
бір жатынан өлкені отарлау, екінші жатынан сол 
отар шабуылына қарсы әр жолмен, әр алуан топ- 
тык улт бостандыты үшін алысуымен (Исатай, Ке- 
несары, Бекет қозталыстары) етеді» (53-бет) де
ген сөздермен бастайды да, оның елеңдерінің өз 
ортасымен, заманымен байланысын тереңцеп тал- 
дайды. «Шортанбай, Дулат пенен Бухар жырау, 
өлеңі бірі -  жамау, бірі -  қурау» дегенмен, Абай 
оның ақындығын жоққа шығарып, түкке алтысыз 
етіп отырған жоқ. Соншалық ақындық қуатты на- 
тыз шыңына жеткізбегеніне қынжылыс білдіріп 
отыр». Оның осындай ақындық қалпы мен таным- 
дық ерекшеліктері туралы ойды айтута талпыныс- 
ты Ә. жасады. Сонда өмір тарихына тоқталмай, 
бірден шығармаларын тылыми турғьдан түсіндіріп, 
бағасын беруге әрекеттенді. Шортанбай жыры- 
ның жалпы аты -  «Зар заман». Өзінің өлеңдеріне 
қойтан аттары: «Тар заман», «Бала зар», «Опасыз 
жалтан», «Осынша азды ел неден», «Байды қудай 
атқаны» сияқты болып келеді. Бунымен тек Шор
танбай емес, СО Л кездегі эдебиет батыты, бет 
алысы да көрінгендей болады. Демен оның осын
дай ерекшелігі шытармаларынын ішкі мазмуны 
мен сыртқы қалпынан тугае көрінеді. Көрінгенде, 
әсіресе, Бухармен салыстырған уақытта оқшау- 
ланып, өзгешеленіп кеткендей болады. Бухар өз 
тусында көпшілік буқарата уғымсыз, тусініксіз боп
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арнаулы өз тобына, өзінің тутасына ғана сөйлесе, 
Шортанбай шамасы жеткенше сол көпшіліктің бас- 
аяғына түгел ұғымды болуға тырысады. Қазақ 
әдебиетінде алғаш дін тақырыбын, оны үғынды- 
руға тырысып, жырларына қосқан -  осы Шортан
бай. Бул жөнінде терең ойланып-толғануына кара- 
ганда, діни кітаптардан жан-жақты хабардар 
екендігін, удайы оқып-біліп отырғандығын таны- 
тады. Орта Азия мен парсы, араб сопыларын жақ- 
сы білгендігі көрінеді. Өйткені Орта Азияда алғаш
12-13 ғасырда шығып, одан бері жалғасып келе 
жатқан «Тас жауып» сарыны оньің шығармалары- 
нан көрініс береді және «Ахмет Йассауидің «Диуа- 
ни Хиқметін» мейлінше улгі тұтқандығы байқала- 
ды дейді. Мұхтар Ш, жырларының шеберлігіне, 
шыңыраудай терең ойына тоқтала келіп: «Бунда 
өлең уйқасы да орныкты, өлшеулі қалыгтгарға со- 
ғылып отырады. Сөздің сырт келісімін сонша қу- 
майды. Оған ішкі мағына, мазмұн толық жетсін 
дейді. Сол себепті дыбыс күйлеу, шындықтан 
ауып, ұйқас үшін астын-үстін әкете беретін алли
терация, ассонанс та бунда болмайды. Бул тур 
мазмунымен үйлеседі. Барльғы жиылып кеп Шор
танбай шығармаларын: ескілік үшін жаңа жолмен, 
дінсіздік жолмен алысамын деген феодалдар то- 
бының жыршысы айтқан сөз болып шығады» деп, 
сол тустағы саяси-әлеуметтік қысымның ыңғайы- 
на қарай амалсыздан қорытындылайды.

Т. Әюм.

ШОТЫҚОВ Серік Бариулы (1937 ж. т.), актер. 
Қазакстанның халык артисі (1990). Өнерінің калып- 
тасып-дамуына Ә-тің пьесаларында ойнаған Ма- 
ғауия («Абай» трагедиясында), Нарша, Дулат («Қа- 
рагөзде»), Жапал, Көбей («Еңлік -  Кебекте»), Сапа 
(«Түнгі сарында»), Қараман («Қаракыпшак Қобы- 
лаңдыда»), улы драматург аударжан У. Шекспирдің 
«Отеллосындагы» Яго, Н. В. Гогольдің «Ревизо- 
рындагы» Добчинский мен Дуанбасы, «Король Ли- 
ріндегі» Сайкымазак бейнелері ерекше ыкпал етті.

Б. Қундақбайулы.
ШӨЖЕ Қаржаубайулы (1808-1895), акын. Айтыс 
акыны ретінде танылган. Кемпірбай, Бажа, Тезек 
төре, Қалдыбай, Орынбай, Жапар, Шәмшібай, Таз- 
бала т. б. акыңдармен айтыскан. Қазак акындары- 
ның ішіңде айтыстагы өткір тапкырльғымен, тура- 
шылдьғымен ерекшеленеді. Эпикалык жырларды 
орындаган. «Қозы Көрпеш -  Баян сулу» жырының 
ең керкем нүскасы Ш-ден жазып алынган. Халык 
ауыз әдебиеті үлгілері мен тарихи әңгіме, 
шежірелерді көп білген. Ш-нің акындык, кісілік 
касиеттерін Ш. Уәлиханов, Абай жогары багала- 
ған. Ә-тің гылыми-зерттеу еңбектері мен макала- 
ларының ішінде Шеже жайында алгаш 1925 ж. 
«Қазак тілі» газетінің 23 сәуірдегі саныңца шыккан 
«Әдебиет ескілігін жинаушыларға» деген макала- 
сында айтылган. «Әдебиет тарихы» окулыгының 
«Акындар айтысы» бөлімінде Ш-ні ең мыкты ай- 
тыскер акындардың катарына коскан. Айтыс жан- 
рын ру мактаны, бас мінесу, байлык, жуандык са- 
льютыру, білім таласы деген терт такырыптык топ
ка бөліп, бас мінесу, білім таласы түрлерінің мыса- 
лы ретіңде Ш-нІң Кемпірбаймен айтысынан мысал- 
дар келтірген. Л. Соболевпен бірге жазган «Қазак 
халкының эпосы мен фольклоры» атты макаласы- 
ның «Айтыс өлеңдері» бөлімінде Ш. мен Кемпір- 
байдың айтысы аталады. 1948 ж. шыккан «Қазак

әдебиеті тарихының» фольклорға арналган 1-то- 
мында Ә-тің «Айтыс өлеңдері» деген тарауы бар. 
Осында Шөжеге арнайы токталган. «Айтыс өнерінің 
көпке мәлім көрнекті өкілі -  Шөже... Шөженің өз 
тусындағы әлденеше акындармен айтысканы, 
көбінше тапкыр, жуйрік Шөженің жеңісімен бітеді» 
деп, жогары бага берген. Қарсыластарының бәрі 
дерлік Ш-нің сокырльғын айтып, мукатпак болган- 
мен, жеңіске жете алмаган. Ш-нің Қунанбай, Ал- 
шынбай сиякты би, султаңдардан тайсалмай, олар- 
дың айтыска салган акыны Балтаны сөзбен тукырт- 
каны айтылған. Ә. осы айтыс окиғасын «Абай жолы» 
роман-эпопеясында да суреттеген.

Р. Бердібай.
ШТЕЙН Яков Соломонович (1900-1956), режис
сер. Қазакстанның еңбек сіңірген өнер кайраткері 
(1955). Шыгармашылык жолы 1920 ж. басталды. 
40-жылға дейін Ресей театрында, 1943 жылдан 
Алматыдағы Орыс драма театрында жумыс істеді. 
Н. Гоголь, А. Толстой, А. Степанов, И. Попов,
В. Вишневский сынды драматургтердің туынды- 
ларын сахналады. Казак мемлекеттік драма те
атрында Ә - Т І Ң  «Қаракыпшак Қобыланды» 
спектаклін (1946; Қ. Бадыровпен бірге), «Абай» 
романының желісімен жасалған инсценировка- 
сын (1949; Ш, Аймановпен бірге) сахнаға шыгар- 
ды. «Абай» -  искусствомыздың зор табысы» де
ген макала жазып, инсценировка туралы ойла- 
рын ортага салды («Эдебиет жене искусство», 
1952, №4, 99-103-беттер).

Н. Ахбаи.

«ШУРА-И ИСЛАМ» (арабша: «Ислам кеңесі»), сая- 
С И -Д ІН И  уйым. 19 ғасырдың 2-жартысы мен 20 
ғасырдың бас кезінде туркі тектес мусылман 
елдерінде ерекше ыкпалды жәдидтік багытты ус- 
танган. 1916-1922 ж. Түркістан өлкелік мусылман- 
дар кеңесінің міндетін аткарды. Үйымның орта- 
льғы Ташкент каласында бодцы, оган түркі мусыл- 
мандарының арасындагы аса білімді гулама Мі- 
нәуәр кари жетекшілік етті. Онымен тікелей ка- 
рым-катынаста болтан әрі «Ислам кеңесіне» тілек- 
тестік біддірген Кәмина молда Мәһди әл-Майльг 
кенти өзінің «Тухфа ва жумхурият» кітабында (Таш
кент, 1917) бул уйым жайыңда мол дерек келтірген 
Үйымның саяси бағыты -  мусылман елдерінің то- 
лык тәуелсіздігі, әр турлі саяси-әкімшілік мекеме- 
лерімен келісімге келе отырып, «діні бір, тегі бір 
тілі бір, ділі бір» Түркістан мемлекетін куру; а; 
діни-ағарту бағыты -  медреселердегі сабактардь 
әр улттың өз тілінде жүргізу, әліппені әр тілдіг 
сөйлеу ерекшелігіне байланысты дыбыстык белгі 
лермен (әрігпгермен) жазу, гылымның барлык са 
ласын окыту, мектептерге еуропалык улгілерд 
енгізу, жаңаша гылыми терминдерді калыптасты 
ру, Қуранды улт тілдерінде окыту. Алаш партиясь 
мен Алашорда укіметінің кайраткерлері Ташкец 
каласында бас косты, жогары оку орындары меі 
мектепке арналган оку куралдарын жәдиттік көзка 
рас тургысынан жазды. Ә. те 1922-23 ж. Ташкент 
те бул туралы кезкарасын баспасезде жарияланг 
ан макалалары аркылы ашык білдірді. Жазушы 
НЫҢ «Адамдьк негізі -  эйел», «Қайсысын колдана 
мыз?», «Ғылым», «Мэдениетке к,ай көсіп жуық?» 
«Философия жайынан», «Ғылым тілі», «Қазакәйелі^ 
«Мәдениет һәм улт», «Оқуісі»т. б. макалаларынд 
жәдиттік багыттың улттың тәуелсіздігі мен рухан 
дамуына тигізетін пайдасын барынша дәлелд 
пікірмен дәйектеген. Муны «Окыган азамат> 
«Кінәмшіл бойжеткен», «Сөніп-жану» атті



әңгімелерінде кейіпкерлердің іс-қарекеті, ойы 
арқЕэілы баяидайды. «Абай жолы» эпопеясында да 
көркем ой тұрғысынан талданған. Жазушының 
«Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)» де
ген монографиясыңца жәдиттік ағымға кеңінен 
тоқталып, оның шығу тарихы мен таралу жолда- 
рын, оған деген Абайдың көзқарасын тиянақты 
түрде түсіндірді. Жәдиттік бағыт пен «Мұсылман 
одағы» ұйымдарының мақсат-мүддесі кеңес 
екіметі кезінде мүлдем теріс түсіндірілді, олар- 
дың атын атаүға тыйым салыңды.

Т. Журтбай.
ШУКУРОВ Мүхамеджан Шәріпұлы (1926 ж. т.), 
тәжік әдебиет зерттеүшісі. Тәжікстанның еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері, филология ғылымының 
докторы, профессор, Республика Ғылым акаде- 
миясының академигі. Ғылыми еңбектері тәжік 
әдебиетін зерттеуге арналған. Бірнеше моногра
фия, кептеген ғылыми-кепшілік кітаптар мен оқу 
құраддарын жазды. Туысқан халықтар әдебиетінің 
байланысы туралы «Уақыт пен халықтар бірлігі», 
«Жаңғыру. Қазіргі заманғы тәжік прозасы» т. б. 
зерттеулері жарық көрді. Республика Ғылым ака- 
демиясының Ә-тің 100 жылдық мерейтойына арнал- 
ған ғылыми конференциясында қазақ жазушысы- 
ның тәжік әдебиетіне жанашырлық танытып, тәжік 
қаламгерлеріне қолдау көрсеткенін, 1957 ж. тәжік 
әдебиеті мен өнерінің Мәскеуде еткен онкүндігі 
кезінде, кейінірек КСРО Жазушылар одағының 
мәжілісіңде Д. Икрамидің жаңа кітабына қорьггын- 
ды баға бергенін, сөйтіп таланггы жазушының абы- 
ройын асырғанын тебірене әңгімелеп берді.

Ә. Нуралиев.
ШУХОВ Иван Петрович (1906-1977), қазақстан- 
дық орыс жазушысы, Қазақстанның Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (1977). Мәскеу әдебиет ин- 
ститутын бітірген (1927). Шығармаларына саяси, 
әлеуметтік, халықтар достығы, ескі мен жаңаның 
күресі, адамгершілік мәселелері кетерілген. Ә-пен 
тығыз шығармашылық қатынаста болтан. Бұл жай- 
ында бір-біріне жазысқан кептеген хаттары бар 
(«Қазақ елі», 1996, 17 қыркүйек). Үлы жазушының 
«Бүркітші» әңгімесін орыс тіліне аударған. 
ШҮЛЕНБАЕВ Жорабек Сыздықулы (1930-1998), 
актер. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі (1976). 
Үзақ жылғы шьгармалық жұмысында сан қилы дра- 
малық бейнелерді сомдады. Ә. пьесаларының не- 
гізіндегі қойылымдарда Айдар («Абай» трагедия- 
сында). Сырым («Қарагезде»), Еспембет («Еңлік 
-  Кебекте»), улы драматург аударған У. Шекспир- 
дің «Отеллосыңцағы» Дожь, «Гамлетіндегі» Полон
ский бейнелері -  актердің улкен ізденісін таныта- 
тын жетістіктері.
«ШЫҒАРМА ШАТТЫҒЫ» ( « Р а д о с т ь  т в о р 
ч е с т в а » ) ,  жазушының мақаласы. «Советский 
союз» журналында (1959, №1, 13-бет) жариялан- 
ды. Бұл жыл Ә-тің «Абай жолы» эпопеясы үшін 
Лениндік сыйлық алып, қазақ әдебиетінің беделін 
улкен биікке кетерген, улттық республикалардың 
әдебиеті мен өнерінің онкундіктері Мәскеуде етіп 
жатқан жыл еді. 1959 ж. декада шараларына бай- 
ланысты шығатын кітаптардың ішінде ең негізгісі 
ретінде жазушының бес томдық орыс тіліндегі 
таңдамалы шығармалар жинағы шықты. Шағын 
мақала осындай елеулі оқиғалар кезінде «Совет
ский союз» журналының уйымдастыруымен жа- 
зылды. Жазушы өзінің «Еңлік -  Кебек» пьесасы- 
ның 1917 жылғы әйгілі қойылымын еске ала оты- 
рып, онкүндік кезінде осы пьесаны Қазақ акаде-
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миялық драма театрының Мәскеуде кіші театр 
сахнасында қойғаны туралы айтады. КСРО аста- 
насына әкелінген театр қойылымдарының негізін- 
де ұлттық драматургтердің, режиссерлардың, 
артистердің еңбегі жатқанын атап көрсетеді. Қазақ 
прозашылары мен ақындарының жылдан-жылға 
жетіле түскен керкем шығармалар беріп келе жат- 
қанына тоқталып, қазақ жазушылары ұлттық әде- 
биетті жетілдіре отырып, дүние жүзінде сез зер- 
герлері жасаған озық нәрсенің бәрін мұқият зерт- 
теп келеді деген. Осы сөзінің бір дәлелі ретінде 
езінің «Абай жолы» эпопеясын жазу барысында 
Анатолий Виноградовтың, Юрий Тыняновтың та- 
рихи романдарынан, Ромен Ролланның «Бетховен- 
нің емірі» мен Андре Моруаның Байрон жайын- 
дағы шығармаларынан үйренгенін, үлгі алғанын 
еске салады. Көшпенді емірден тез арада мәде- 
ниетті, іргелі елге айнағанына Қазақстанның еткен 
тарихын білетін адамның таңғалмасқа амалы жоқ 
дейді. Макала беделді журналдың бір ұлттың ең 
беделді жазушы-қайраткерінен алған интервью- 
ақпараттық міндетін жақсы атқарған.

Р. Әбдігулов.
«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАР ТУРАЛЫ» (« В ы -
о к а з ы в а н и я  о т в о р ч е с к и х  замыслах») ,  
жазушының мақаласы. «Литературная газетаның» 
1955 ж. 1 қаңтардағы санында жарияланған пікірі. 
Газеттің «Біздің шығармашылық жоспарларымыз» 
деген айдармен берілген жаңа жыддық сурақ-жа- 
уабында Ә. оңдаған жылдарға созылған келемді 
еңбегін -  революцияға дейінгі Қазақстанның жар
ты ғасырлық тарихы туралы баяндау циклін, казак- 
тык ұлы акыны Абайдың өмірі аркылы көрсетілген 
тарихты аяктағанын, еңці казак халкы тарихының 
кеңестік кезеңі туралы романдардың жаңа циклін 
(терт кітап) бастайтынын, социалистік революция- 
ның алғашкы жылдардағы окиғаларына арналған 
бірінші кітапты осы жылы колжазба күйінде бітір- 
мек ойы барын айткан. Будан соң малшылар ту
ралы сценарийді жаза бастағанын, бұл маңызды 
такырыпты жүзеге асыруда жазушылардың екінші 
съезінде айтылған ой-пікірлерді басшылыкка ала- 
тынын баяндаған.

С. Қорабай.
«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШАБЫТТЫҢ ҚАЙНАРЫ»
( « И с т о к и  т в о р ч е с к о й  с и л ы »), жазушының 
шағын макаласы. «Литературная газетада» 1957 
ж. 7 кыркүйекте шыккан. Газеттің бұл санында 
«Коммунист» журналында кыскартылып берілген 
Н. С. Хрущевтің «Әдебиет өнерді халык емірімен 
байланыстырайык» атты баяндамасына жауап 
ретінде КСРО-дағы одактас республикалардың 
бірнеше жазушыларының макаласы жарияланған. 
Мұндай макалалар әдетте газет редакциясының 
сұрауымен жазылған. Ә. мұражайының мұраға- 
тында осындай өтінішпен әр турлі басылымдар- 
дан келген көптеген жеделхаттар мен сәлемхат- 
тар бар. Макаланың негізгі бөлігіңцегі жазушы ой- 
лары ете кұнды. Оңца айтылған автордың сөздерін 
әр жазушы, әр адам адамгершіліктің, шығарма- 
шылыкка адалдыктың үлгісі деп алуға болады.

Қ. Ергөбеков.
ШЫҒЫС ӘДЕБИЕТІ, Ж а з у ш ы н ы ң  ІІІы ғы с  
ә д е б и е т і м е н  б а й л а н ы с ы .  Ә-ті Абайды 
окудан туындаған ізденістері бертін келе бүкіл 
Шығыс акыл-ойының кеңістігіне алып келді, сөйтіп
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бұл бағыттағы өзіңдік таным, өзіндік көзқараста- 
рын қалыптастырды. «Абай жолы» эпопеясының 
«Тайғақта» деп аталатын тарауы: «Абайдың жай- 
шылықтағы оқуынан бугінгі оқуының мақсаты да 
басқа. Кітаптан алатын білім нусқаның бугін тірші- 
ліктің қолма-қол керегі үшін асьғыс қажет болған 
бір шағы еді. Парсы, туркі кітаптары бұны біресе 
Шираздың гулзарына әкетеді, Самарханның ма- 
зар ғимараттарына қадалтады. Меру, Мешхедтің 
миуалы, бұлбұлды бақтарына, салқын самал хау- 
ыздарына уңілтеді. Үлы ақыңдар мекен еткен Ғи- 
рат, Ғазна, Бағдадтың сарайларына, медреселе- 
ріне, кітапханаларына тартады. Нелер ықылым за- 
мандар бойы асфақани қайқы қылыштары қарш 
ұрысып өткен араб, парсы, түрік, мұнғыл тарихына 
да көп-көп көңіл тартады» деген жолдармен бас- 
талады. Осында айтылғандай, жазушы олардың 
тарихына да, ғылым-білім, әдебиет, мәдениетіне 
де, кітапханаларына да үңілді, сөйте жүріп көп 
нәрсе түйді, көп нәрсе жинақтады. Шығыс десе, 
тек Орта Азия, араб, парсы, түрік халықтарының 
әдебиет, мәдениет, ғылымымен шектелетін пай- 
ымдаулардай емес. Ә. Қытай, Жапон, Үнді, Египет- 
тің еткендерін біліп, молынан хабардар болуға 
әрекеттенді. Олардың көне діни заңдары мен фи- 
лософиясын, әдеби ескерткіштерін, солардың 
ішінде Будда мен Ману өсиеттерін, Ян-Цзи мен 
Конфуций еңбектерін, Зороастрдың «Авестасын», 
Үндідегі «Махабхарата», «Рамаяна», «Панчатантра- 
ларды», «Хушан данальғы» мен «Ануширван кеңес- 
терін» т. б. оқыды. Абайдың катты ден қойып 
оқьған авторларының бірі -  Дрепер. Өзінің фило
софия тарихыңда Шығысқа көп орын береді. Шы- 
ғыс ақыл-ойын білу Абайды жете тану, ұғыну үшін 
керек деп қарайтын Ә. осындағы бар дүниелерді 
жете меңгеруге күш салды. Бұл еңбекті конспек- 
тілей отырып оқыған жазушы өзі білетін Шығыс 
пен Дрепер шығысының сәйкестігіне көз салды. 
Әсіресе бұл жөнінде қазақ ғылымындағы таным- 
дардың мүлде таяздығын Абайдың осы саласына 
ой айтушылардың сүріне беретіндігінен көрді. Олар 
Фирдауси, Жәми, Сағди, Низами, Науаи, Бабыр- 
ларды айтса болды -  шьғысы сол деп есептейді, 
онда қаншама дүниелер, ағымдар, сан сала бұлта- 
рыс, күрделілігі барына ой жібермейді, ол жағы- 
на кетсе, дініне, мистикалық жұмбақтарына ұры- 
намыз деп ойлайды, содан келіп, жалғыз-жарым 
пікір, танымдарының өзі шыңдығына жақындамай, 
қиғаш кетеді. Араб, парсы, түріктерді былай қой- 
ып, әлгі ойларды туысқан өзбек, әзірбайжан, та- 
тарлар оқыса кулкіге айналдырады дейтіні сон- 
дықтан. Өзінің білімі мен пайымдауларына сенімді 
Ә. Абайдың барлық қыры мен сырын, бітім-бол- 
мысын үш жақты қарастырады; біріншісі -  өз хал- 
қының төлтума муралары, екіншісі -  Шығыс ақыл- 
ойынан алған нәрі, ушіншісі -  Батыс әдебиетінің 
үлгі-өрнектері. Басқа салалары сияқты жазушы 
Абайдың шьғысына да қатты мән берді. «Ислам 
тарихында екі философтың бірі («Әһли тәрхат», 
«Суфизм» жолындағылар былай турсын) «ұдан», 
«ахлақ» мәселесін қозғаған ғулама атаулының бә- 
рінің сөзі содан келеді» деп, ой-танымдарының 
арғы тегі мен астарын, сыр-себебін таратуды мақ- 
сатетеді. Осыжөніндежиған-терген, білгентүйген- 
дерін зерттеулерінде жеткізіп айта алмады да, 
эпопеясында кейіпкерлерінің сөзі түрінде қадау-

қадау ой тастап кетіп отырды. Кішкене молдамен 
әңгімесінде ақынға: «Мұсылманшылық қағидасы 
ғылым қайда болса, кімде болса сонан ал» десе 
болар еді. Мен ғылымның, яғни пәннің көп ғасыр- 
лар бойы адам баласы жиған қазынасына қол ар- 
тамын деп сапар шектім. Ғылым демек шексіз, 
кең дүние емес пе еді. Мусылман ғуламаларының 
даналары Хакимнан, Аплатоннан, Аристотельден 
оқымап па?» дегеңді айтқызса, шәкірттерінің ал- 
дында; «Әрине, ақиқат әр түрлі. Ислам діні өз ха- 
қиқатын бар мусылман айтатын «иман» ішінде 
келтіреді «Әманту биллаһи уа малаикаитихи, уа 
уктубиһи уарусулуһ» дейді, Онысы сайып келген- 
де, шындықтың бәрі «Кәлем-шәріпте» айтылған 
да, болған деген мағзұғда» (3-кітап, «Абай аға») 
деген толғаныстарға барғыздырады. Мундай ой
ларды Сармолдамен әңгімесі тусында да, Семей- 
дің имам, халфе, хазіреттерімен қақтьғысы кезін- 
де де айтқыздырады. Осылайша жазушы Шьғыс- 
тан тапқандарын көбіне Абай арқылы жеткізеді, 
содан Абайдың діні негізінде ақылдың, адамгер- 
шіліктің діні деп, оның пайғамбар өсиетін мойын- 
дағанын, сонымен қатар сыншыл ақылдың талап- 
тарын қолдайтынын, өзін «ақли тарикаттың» жо- 
лындағы адам санап, адасушылыққа урынатындар- 
ды құп көрмейтінін айтады. Қара сөздеріне кел- 
генде: «Ол -  қазақ ортасындағы не жалпы мұсыл- 
мандық шығыстағы қоғамдық, әлеуметтік қуры- 
лыстар жөнінде айтатын терең толғаулы пікірлер» 
дейді (М9ІЭЗ-папка), Жалпы Ә. Шьғыс туралы ілім- 
білімдерін Алматы мен Мәскеу университеттерінің 
студенттері алдында оқыған дәрістеріне кеңінен 
пайдаланды. Осыларға дайындаған жазбаларын- 
да булар анық байқалады.

Т. Вам.
«ШЫҒЫС КЕШІ», « А б а й  к е ш і » ,  ойын-сауық 
кеші. Семей қаласында оқыған қазақ, татар және 
орыс жастарының қатысуымен өткізілген әдеби- 
мәдени кештерінің жалпы атауы. Оның тарихы 1911 
жылдан басталады. Ә. Семейде оқып жүрген кез- 
де мұндай ойын-сауық шараларына араласып, 
уйымдастырушылардың бірі болтан. 1914 ж. Абай- 
дың қайтыс болғанына 10 жыл толуына байланыс- 
ты кеш өткізілді. Кеште ұлы ақынның өмірбаяны 
оқылып, бірқатар шьғармалары орындалды, ағар- 
тушылық қызметі айтылды. Жас Мұхтар Абай ту
ралы алғашқы ресми сөзді осында естіді. Абай- 
дың өленщері мен әндерін Әлмағамбет Қапсала- 
мов, Мұқа Әзілханов, Қали Бекбергенов, Қайық- 
бай Айнағулов сыңды белгілі өнерпаздар орында- 
ды. Будан кейін ойын-сауық кештерін Ә. пен Ж. 
Аймауытов әнші-күйшілерді шақырып, уйымдас- 
тырып отырған. 1916 ж. 13 ақпанда А. «Біржан -  
Сара» айтысын сахнаға бейімдеп қояды. Ә. оның 
басы-қасында болады. Қазақ-татар жастары 
өткізген «Ш. К.» дәстүрге айналып, қалада кәсіп- 
қой театр ашылғанша үзілмеген, елімізде театр 
өнерінің туып-дамуына игі эсер еткен.

Қ. Мөшһүр Жуап.
«ШЫҒЫСТАН ЖОЛДАНҒАН ХАТ» ( « П и с ь м о  
с В о с т о к а  »), жазушының макаласы. 
М. И. Ритман-Фетисовпен бірге жазған. 1947 ж 
1 қарашада «Правда Украины» газетінде шықты. 
Сталиңдік саясатқа қатысты жолдар, ойлар болғ- 
анымен, мақалада Қазақстанның өткен тарихы, 
әлеуметтік жағдайы жайында біраз деректер 
берілген. Қазан төңкерісінен кейінгі Қазақстат 
жайында тілге тиек етілуге тиісті Сталин атына 
арналған мадақтаумен қатар, кейбір қызықты ста-



тистикалық мәліметтер, өндіріс, мәдениет дамуы 
жөніңде нақты топшылаулар бар. Авторлар Казак- 
стан өміріндегі жетістіктерді айта отырып, сол 
кездегі дәстүрлі стильмен Сталин атын байланыс- 
тырудан ауытқымаған. Қазақстандағы мәдени-қу- 
рылыс жетістіктерін Сталиннің «Біздің Шығыстағы 
міндеттеріміз» атты мақаласымен (1919) байланы- 
стырады. Қаныш Сәтбаев өміріне арнайы ток,та- 
лып, даланың көшпелі қазағының академикке дей- 
інгі өсу жолын Қазан революциясы әкелген өз- 
герістермен өрнектейді. Қазақ әдебиетінің ірі өкіл- 
дерін атап, олардың шығармашылықтағы табыс- 
тарын социалистік реализм әдебиетінің жеңісі деп 
қарайды. Қазақ театрының, сурет өнерінің табыс- 
тарынан, баспа ісінен хабар береді.

Р. Әбдіғулов-
ШЫМКЕНТ ДРАМА ТЕАТРЫ, Ж. Ш а н и н  
а т ы н д а ғ ы  Ш ы м к е н т  о б л ы с т ы қ  қ а з а қ  
д р а м а  т е а т р ы ,  кәсібидрамалықұжым. 1934 
ж. ұйымдастырылып, сол жылы қыркүйекте 
Ғ. Жасақбаевтың «Заман заңы» пьесасымен ашыл- 
ды. Театр сахнасыңда Ж. Шаниннің «Арқалық ба
тыр», С. Сейфуллиннің «Қызыл сұңқарлар», Ғ. Мү- 
сіреповтің «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу», С. Мұқанов- 
тың «Жеңіс жыры», Ә. Тәжібаевтың «Майра», 
Қ. Мұхамеджановтың «Бөжірік бөрік астыңда» пье- 
салары т. б. қойылды. Ә-тің драмалары театрдың 
репертуарынан берік орын алған. Үлы драматургтің 
«Тунгі сарын», «Ақ қайың» (Тәжібаевпен бірге), «Ай- 
ман -  Шолпан» (И, Коцыкпен бірге), «Қарақыпшақ 
Қобыланды», «Сын сағатта», «Намыс гвардиясы» 
(Ә. Әбішевпен бірге), «Қарагөз», Ә. аударған 
Н. Гогольдің «Ревизор» спектакльдері көрсетіліп, 
театр ұжымының мол мүмкіндігін танытты. 
«ШЫНАЙЫ ҮЛТТЫҚ НЕГІЗДЕ» ( «На ж и в о й  
н а ц и о н а л ь н о й  п о ч в е » ) ,  жазушының 
мақаласы. «Литература и жизнь» газетінің 1959 ж. 2 
қыркүйектегі санында шыққан редакциялық мака
ла. Ә. пен М. Фетисовтың «Коммунист» журналын- 
да жарияланған (1959), «Социалистік улттар 
әдөбиеттврінің даму ерекшеліктері» атты көлемді 
макаласына арналып жазылған. Газет редакциясы 
бул макаланың кеңес әдебиет теориясына косыл- 
ған комакты улес деп, жоғары бағалаған. Әсіресе 
теорияға улес косты деуі -  улкен жетістік. Редакция 
кейінгі кезде түр мен мазмунның катысы жөніндегі 
айтыстарда көп зерттеушілердің біресе турге, біресе 
мазмунға негізгі орын беріп, сыңаржак ойларға ауа 
бергенін айта келіп, Әуезов пен Фетисов макала- 
сыңца әдебиеттің осы екі элементінің диалектика- 
лык байланыста болып, социалистік мазмун мен 
улттык форманың катар алынып, тең карауды жак- 
тауын кызу колдайды. Авторлардың Маркс пен 
Энгельстің пікірлеріне суйене отырып айткан 
дәледдеріне косылып, олардың «орыс әдебиетінің 
де -  улттык әдебиеттердің бірі» дегенін куптайды. 
Макала соңыңца окырмандардың бул макаладан 
кызықты ойлар алатынын ескертеді,

Н. Торғаи.

ШЫНАР Әли Аббас (1960 ж. т.), турік ғалымы, 
Ғылым докторы (1996). Бірнеше ғылыми кітаптың 
авторы, Абайдың 150 және Ә-тің 100 жылдык ме- 
рейтойларына катысып, баяндама жасады. Үлы 
жазушының рухына бағышталған салтанатты жи- 
ында сөйлеген сөзінде туркі халкы Әуезовті тану 
аркылы казак халкына, оның әдебиетінің калып- 
тасып, дамуын танып-білді дей келіп, улы сурет- 
кердің куллі туркі журтының мәдени байлығын 
жалғастырушы екенін сөз етті («М. Әуезов -  XX
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ғасырдың улы жазушысы және гуманисі», 1997, 
132-бет). Қазак әдебиеті мен мәдениеті туралы 4 
зерттеу еңбек, бірнеше макала жазды. Абай, Ә- 
тің, Ш. Айтматов, М. Шахановтардың біркатар ту- 
ындыларын турік тіліне аударды.

Ахмет Аляз.
«ШЫН ЕРЛІК» ( «Жи ва я  л е г е н д а » ) ,  жазушы- 
ның мақаласы. 1959 ж. «Правда» газетінің 8 кара- 
шадағы санында шыккан. Жазушы бул менің Оң- 
тустік сапарынан кейінгі ойларым, әсерлерім деп 
ескертеді. Миллионнан астам көп ултты халыкты 
курап отырған облыстың тарихына, географиясы- 
на, шаруашылығына шолу жасалған. Осы өлкеде 
еңбек етіп жаткан карапайым мамандык иелері 
жайында айтады, Отырар, Қумкент, Саудакент, Ба
ба ата. Сайрам калаларын куйреткен ескі заман- 
дардағы шапкыншылыктарды еске алады. Кезінде 
Қамбар батыр аң аулап «токсан уйлі» туысканда- 
рын асыраған дейтін Акжар, Қаракөл, Үсыктас 
келдерін аттаған. Макалада кызыкты этнография- 
лык деректер келтірілген. Бір отар коймен боранда 
ығып кеткен Төлеген Бойтанов деген шопанның 
боранмен 17 күн жалғыз алысып, малын аман алып 
калғанын арнайы әңгіме еткен. Салынып жаткан 
жаңа калалар, поселкелер, шахталар, өнеркәсіп 
орындары Коммунистік партияның сілтеуімен, ба- 
кытты кеңес адамдарының колымен жасалып жа- 
тыр деген ураңдай сөздермен макала аякталған.

Р. Ыкыласов.
«ШЫН ШЕБЕРЛІК», монография. Авторы -  
Ә. Байтанаев. 1969 ж. «Жазушы» баспасынан ба- 
сылым көрген. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясының 
көркемдік ерекшеліктерін танытуға арналған. Ав
тор романды талдауды терт салада жургізген. 
Біріншіден, көркем шығарманың тартымды, кызык 
болуы оның сюжеттік шеберлігінде. Сюжет желісі 
еткір болса ғана, ол окырмаңды өз уысында устай 
алады. «Абай жолының» журтшылыкка катты уна- 
уының бір сыры оның сюжетінің коюлығына, 
окиғалардың молдығына байланысты. Екіншіден, 
әдеби туындының шымыр болуы, бас-аяғының 
жинакы шығуы оның композициясына, яғни ішкі 
курылысына байланысты. Бул жағынан алғанда, 
эпопеяда композицияға катысты көркемдік курал- 
дар, курамды беліктер, атап айтканда, шығарма- 
ның архитектоникасы аса шебер, мінсіз шыккан. 
Үшіншіден, эпопеяның тілі бай, орамды. Ол казак 
халқының сейлеу тілі мен фольклорының, жазба 
әдебиетінің сөздік корын мол қамтып, бойына 
сіңірген. Сол себептен бул шығарма -  сөз байлы- 
ғы женінде казак тілінің кымбат казынасы. 
Төртіншіден, Ә-тің стилі, яғни жазу мәнері ешкімге 
уксамайды, езгеше өрнек. Ол окиғаны талғампаз- 
дыкпен талдайды, халыктык дәрежеде саралай- 
ды, ойына алған идеясын түгелдей көркемдікке 
орайды, әрбір окиғаны жетесіне жеткізіп аяктай- 
ды. Ә. стилінің тағы бір үлкен қасиеті -  оның оки- 
ғаларының бәрі жаңа окиға, тың тартыс, бірін-бірі 
кайталамайды. Сонымен эпикалык шығармаға тән 
осы төрт сала сюжеттік желі, композициялык 
шеберлік, тіл мәдениеті, стиль -  «Абай жолы» эпо- 
пеясыңда терт аяғынан тең басып тур деп корыта- 
ды өз ойын зерттеуші. Кітаптың көлемі 12,6 баспа 
табак, таралымы 4700 дана.
«ШЫНШЫЛ, ТӘКӘББАР АҚЫН», жазушының 
макаласы. Алғаш рет «Социалды Қазакстан» га-
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зетінде (1936, 2 шілде), кейін «Жұлдыз» журналын- 
да (1964, №5, 36-37-беттер); Ә-тің 12 томдық 
(11-том, 1969, 100-102-беттер); 20 томдық (17-том, 
А., 1985, 47-49-беттер) шьгармалар жинақтарын- 
да жариялаңды. Қолжазбасы сақталмаған. 1936 ж. 
12 шілдеде Қазақстан Орталық атқару комитет! 
төралқасының арнайы қаулысымен С. Сейфуллин- 
нің әдеби қызметіне 20 жыл толуы аталып өткен 
еді. Сол мерейтой қарсаңында жазылған бұл ма- 
калада желісі үзілмей келе жатқан үлкен ақыңдық 
жолдан өткен көрнекті қаламгер-қайраткердің 
өсіп-толысқан шығармашылық болмьіс-бітіміне, 
ақындық ерекшелік үлгісіне өте жинақы да жүйелі 
ой-пікір білдіреді. Автор: «...Ақын еңбегіне, сын- 
шы да, тарихшы да емес, жәй қатардағы оқушы 
есебінде көз жіберіп қарасаң, өзгеде жок екі түрлі 
ерекше Ірі касиеті айқындана шығады. Муның 
біріншісі -  жалтақтьғы жоқ шыншылдығы, екіншісі 
-  ақындық тәкәббарлығы. Жай мінез машығына 
айтпаймын, ақындық еңбегінің сипатын айтам» 
деп, Сәкеннің белгілі өлең, поэмаларыңда «барын- 
ша шын сезімнің толқыны білініп туратындығын 
айрықша атап көрсетеді. Оның бұл өзгеден ерек 
шыншылдығының түп төркіні ақындық тәкәббар- 
лығынан шығады. Отаршылдықтың «ошарыла бас- 
қанынан» туған қулдық мінез мерезі (психология- 
сы) көбіміздің сүйегімізге дейін сіңіп, «адамның 
шын адам мусінін» өзгертіп жіберген замаңда «өз- 
геден кем емеспін, теңмін» деген ақыңдык тәкәб- 
барлыкты берік ұстанған «оның шығармаларына 
біткен сезімнің барлығы да айқын, ашық. Тутас 
бітімді, жоталы тұлғадан туатын көрнекті, бүтіндігі 
бар сезімдер» деп санайды. Шығармашылық қыз- 
метіне 20 жыл толып отырған Сәкеннің «ылдиы 
бар, өрі бар -  ыстық қанды нағыз акындық жо- 
лын» ете жоғары, әділ де әрлі бағалай келіп, Ә. 
бүгінгі әдебиеттің әлі де үлкен, ірі шығармалар 
бере алмай келе жатқанын, ал ондай еңбекті ендігі 
жерде куш қуаты әбден толысқан, кемеліне жет- 
кен Сәкеннен кутетінін әрі базына сын, әрі тілек 
түрінде білдіреді.

К. Сыздықов.

«ШЫҢҒЫСТАУ», жазушының әңгімесі. Қолжаз- 
басында тақырыбы да жоқ, тек соңғы беттің сыр- 
тында «Шыңғыстау» (жаңа әңгіме) деген сөздер 
ғана бар. «Қазак әдебиеті» (1967, 10 желтоқсан) 
газетіне әңгімені жариялаған М. Бөжеев, Б. Саха- 
риевтар сол сөздерді тақырып етіп қойған. Осы- 
дан кейін 20 томдықтың 2-томына (1979) енгізілді. 
Қолжазбаның жобасына қарағанда, әңгіме 1943 
ж. жазылған. Ә. «Абай» романының 2-кітабын жазу 
үстінде ұлы ақынның туып-өскен мекенін тағы да 
көріп, жаңа деректер жинау үшін елді аралаған. 
Сонда алған әсерлері осы әңгімені туғызған. 
Әңгімеде Шыңғыс өңіріндегі алтын кенінің ашы- 
луы туралы сөз болады. Оны ашқан Базар карт- 
тын инженер-геолог улы -  Медет. Әке мен бала 
әңгімесінен көп жайлардың сыры аңғарылады. 
Әкесі: Ескендір Зулқарнайынды мусылман дейді, 
баласы грек тарихының ол сөзді жоққа шығара- 
тынын айтады, казақты Мухаммед пайғамбардың 
сахабасы Ғақашадан тараған дейді, оны монғол- 
түрік тарихы мансук етеді дейді, дүниенің шеті Қаф 
тауы дейді, онда өзінің экспедицияда болғанын 
айтады. Химияны ет пісіруден, астрономияны кос
могония ертегісінен білген, тарихты лакаптан, ата

санаудан уғынған, есеп ғылымын кой санаумен 
тусінген әкесімен дауласудың орынсыз екенін біл- 
се де, оның жетегіне еріп кеткенін сезбей де кала- 
ды. Бул өлкені әкесі қадымнан мәлім дейді, кадым 
адам санасына ескілік көрінгенімен геология үшін 
сут пісірім сәттей көрінеді. Әкесі тау аты -  Шың- 
ғыс. Буны атам заманнан атақты Шыңғысхан ме- 
кен еткен. Биігінің аты -  хан, сонау көктау Орда -  
Шыңғыстың ордасын тіккен жері, мінеки аудан 
турған тау аты Қарауыл -  колбасы, батырлары, 
нояндарының жортуылға шығатын биігі. Осындай 
әңгімемен өз кораларына да жетеді, келе кора- 
ның тау жак бауырына калаған ак тасты көреді ді, 
Медет оны балғасымен урғылап, уата бастайды, 
муны әкесі жактырмайды, бір түйірін көргенде 
жузіне куаныш уйіріледі, тағы біреуін шағып көріп, 
алтын деп әкесін таңкалдырады. Сөйтіп Базар 
карттың корасы турған жердің тасы курамында 
алтын мол болып шьғады, Ал Медетті туған жері 
Шыңғыстың сыртымен ғана емес, койнымен де 
казыналы болып шыкканы куантады. Оның бола- 
шағын ойлап, өзге дүниедегі кен орындарымен 
салыстырады. «Үйкысыз алакызған көңіліне ал
тын кеннің дуние жүзіндегі даңктылары елестейді. 
Әлемде әйгілі Франция, Америка казбаларын, 
Англия империясының казынасын байыткан Клон
дайк, Колорадо, атакты кут казынасы Родезия -  
бәр-бәрінің катарына Шыңғыс... Шыңғыс аты 
тізілсе» (2-том, 369-бет) дегендерді киялдап 
кетеді. Медет істейтін экспедицияның маманда- 
ры бул жерде аптынның коры мол екенін аныктай- 
ды. Букіл ауылдың кәрі-жасының аузыңда -  осы 
сөз. Олар көрінген ак тасты, тіпті ошак басындағы 
таска шейін алып келіп, көрсетіп жатады. Қазак- 
станның үлкен аймағындағы Алтай, Жезказған, 
Балкаш, Караганды, Қосшағыл сиякты байлык- 
молдык мекендер катарына бул да косылса деген 
ой жас геологты эбден меңдеп алады. Әкесі Ба- 
зардың айта беретін ертегідей әңгімелері шын- 
дыкка айналып шыға келгенін кергендей болады.

Т. Әкім.
ШЫҢҒЫСХАН (1155-1227), монғолдың әскери 
және мемлекет кайраткері. Шын аты Темужин. 
Әскери талантының аркасында бьггыраңкы тайпа- 
ларды жеңіп, билігін, беделін арттырып, бағыныш- 
тыларды молайта берген. Ә. Шыңғысхан жөнінде 
зерттеу еңбектерінде, «Абай жолы» эпопеясында 
сөз козғайды. Оны: «Бірді -  онға, онды -  мыңға 
теңеген асыл туған Шыңғыс» дейді (М929-папка). 
Бул сөзді Майкы бимен байланыстырып айтады. 
Эпопеяда Абай әкесінің жумсауымен Суйіндік ау- 
лына барады, сонда таудың Шыңғыс, биігінің Хан, 
Орда аталуы туралы әңгіме болады. Суйіндік бул 
өңірдегі аттың бәрін Тобыктының өзі койган де- 
генде: «Әй, білмеймін-ай! Бар атты өзі койса, 
Шыңгыс дегені несі екен? Шыңғыс деген Тобык- 
ты бар ма?» деп, бул жерлер Шыңғысханның ме- 
кені болғанын, Хан, Орда атауларының сол кез- 
ден калғанын өз білгенінше баяндайды.

X .  Қ а а м б а в в .
«ШЫҢДАҒЫ ШЫНАР», керкемсуретті фильм. 
1965 ж. Ә-тің «Өскен өркен» романының желісімен 
тусірілді. Сценарийін жазған -  Қ. Мухамеджанов 
Қоюшы-режиссер -  С. Қожыков. Операторы 
А. Ашрапов. Фильмге әдеби нуска болған «Өскен 
өркен» романы Ә-тің ең соңғы шығармасы еді. 
Романдағы окиға 60-жылдардағы заман көріністе- 
рінен сыр шертеді. Еңбек адамдары, олардың бір- 
бірімен ара катынасы, жаңа адам мінезінің калып-



тасуы сияқты негізгі бағыттар жазушы суреттеуі- 
нен алшақтатылмай, кейбір экрандық шығарма 
заңдылықтарына сәйкес толықтырулар енгізілген. 
Фильмнің негізгі оқиға өзегі -  бас кейіпкерлер 
Карпов, Ілияс, Сағкгг, Айсулу араларындағы қарым- 
қатынасқа, адамгершілік қасиетке, шынайы сезім 
мен алдамшы өсек-аяң арпалысына құрылып, олар- 
дың рухани сезімдері арқылы өрбиді. Сөйтіп 
Ә. меңзеген ой-түйінді қайта жаңғыртқан.

Г. Қурмангашқызы.
ЩЕГОЛИХИН Иван Павлович (1927-2010), жазу
шы, аудармашы, Қазақстанның халық жазушысы
(1995). Қоғамдық, әлеуметтік, адамгершілік мәсе- 
лелеріне тоқырау жылдарындағы (80-жылдар) 
қым-қиғаш оқиғаларға, адамгершілік мәселелері- 
не, тың игеруге арналған әңгіме, повестер, роман- 
дар жазды. С. Сейфуллин, С. Мұқанов, Ғ. Мус
тафин, М. Габдуллин, 3. Ақышев, Б. Соқпақбаев, 
Д. Досжанов, Ә. Шәріповтердің бірқатар шығар- 
маларын орыс тіліне аударды. Ә-тің «Буркітші» 
әңгімесін орыс тіліне тәржімалаған (1958). 
ЩИПАЧЕВ Степан Петрович (1899-1979), орыс 
ақыны. КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1951). Ә-пен шығармашылық, жолдасына қарым- 
қатынаста болған, АҚШ-қа бірге сапар шеккен. 
Осы әсері жайлы «Нью-Йорк» елеңін жазып, ұлы 
жазушының биік парасатын суреттеген («Жұдцыз», 
1977, №9). Ә. өзінің «Америка әсерлері» атты 
очеркінде: «Біздің делегация басшысы -  Одақ ке- 
леміндегі атақты ақынымыз Степан Петрович Щи- 
пачев, сезімді сыршыл ақын. Америка ақындары- 
ның ішінде Щипачевтің ең қадірлеп сүйетіні -  ұлы 
ақын Уолт Уитмен болатын. Әдебиет жөніндегі 
нақтылы сұрақ орыс совет әдебиетінің фактілері 
туралы болғандықтан, жауапты Леонов пен Щи- 
пачев берісті. Қадірлі дос Степан Петрович Щипа- 
чев маған бір достық сыр айтты. Ол «Нью-Йорк» 
деген елең жазып, сонысын маған арнамақ бол- 
ды. Мұндай уәделердің езінің ыстық шағында де- 
геңдей, орындалуы қандай қымбат» деп, ақын до- 
сының қадір-қасиетін сипаттап, ризашылық сезімін 
қоса білдірген.

Н. Акбаи.
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ЫБЫРАЕВ Бек Әнуәрбекұлы (1942 ж. т.), сәу- 
летші, мәдениеттанушы. Қазақстан Республика- 
сына еңбегі сіңген архитектор (1997). Қазақ хал- 
қының этногенезі, діни және мәдени тарихы тура
лы ғылыми мақалалардың авторы. Көпшілікке та- 
нымал, белгілі еңбектерінің ішінде өзіңдік керкем- 
дік-конструкциялық шешімі бар Қорқыт Ата мемо
риалы (Қызылорда облысы, 1980), Абай-Шәкәрім 
мемориалдық кешені (Семей облысы, 1995) бар. 
1995 ж. Ы. Бөрілідегі Омархан жене Нуржамал 
Әуезовтердің кесенесін (С. Әжітаев, Е. Матвеев-

тармен бірге) жасады. Кесене ежелгі мазарларға 
тән кумбезді-порталды ғимарат турінде, әк тас- 
тан салынған. Сондай-ақ сәулетші -  Алматыдағы 
Кеңсай зиратында жерленген Л. Әуезова мен Ер- 
нар Әуезовтің қулпытастарының авторы.

ЫБЫРАЕВ Шәкір ( Ш ә к і м ә ш р ә  п) (1950 ж. т.), 
фольклор зерттеуші. Филология ғылымының док- 
торы (1993), профессор (1998). 1997 ж. Ә-тің 100 
жылдық мерейтойы кезінде еткен ғылыми-уйым- 
дастыру шараларына белсене қатысты. Туркияда 
мамыр айыңда болтан Әуезов күндерінде «М. Әуе- 
зов -  қазақ әдебиетінің классигі», ал Алматыда 
сол жыддың 25 қыркуйегіңце еткізілген «М. Әуезов 
және XX ғасырдағы әлем әдебиеті» атты халықара- 
лық ғылыми-теориялық конференцияда «Мухтар 
Әуезов және қазіргі әдебиеттану ғылымының про- 
блемалары» деген такырыпта баяндамалар жаса
ды («М. Әуезов -  XX ғасырдың улы жазушысы же
не гуманисі», А., 1997). «Заман -  Қазакстан» газетінің 
1997 ж. 26 қыркүйектегі саныңда «Туркі дүниесі және 
Әуезов» айдарымен берілген сауалнамаға қайтар- 
ған жауабында Ә-тің түркі дүниесінен жаңа шығып 
келе жатқан жас таланттарды қапысыз тануын оның 
«шын мәнінде көрегендігі» дейді. Үлы жазушының 
100 жылдық мерейтойын өткізуге байланысты «Ат- 
қарылар істер ауқымы» («Казахстан жоғарғы мек- 
тебі», 1997, №2), «Әуезов тағылымы» («Жулдыз», 
1997, N°8) мақалалары жарық көрді.

С. Қорабай.
«ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН -  ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕ- 
ТІНІҢ ЗОР ҚАЙРАТКЕРІ», жазушының макала
сь!. 1950 ж. сәуірде «Социалистік Казахстан» га- 
зетіңде, 1962 ж. «Уахыт және әдебиет» жинағында 
жарияланды. Ә-тің 12 және 20 томдых топтамасы 
осы нусха алынған. Махалада ағартушы, педагог, 
ахын, жазушы, аудармашы Ы. Алтынсариннің 
кепхырлы еңбегі, оның улттых мәдениетімізден 
алатын орны сипатталған, Ә, хазахтыңеткенғасыр- 
дағы тарихында үш мунарадай биік уш тулғаны -  
Шоханды, Ыбырайды, Абайды хатар атап, олар- 
дың арасындағы ухсастыхтарды да, езгешеліктер- 
ді де көрсетеді. «Бұлардың бәрі де хазахтың киіз 
үйінде туып, ез елінің екілі болып шығуымен хатар 
тек хазах халхының ғана тіл, өнер, тарихи мәдени- 
ет ерекшеліктерінің көлемінде халған жох, туысы 
хазах болсада, булардың өрісі, есуі басхаша. Олар 
ездерінен бурын хазах баласы бармаған ырыс 
елкесіне жетті». Сонымен хатар Ә. еңбек еткен 
ортасы, дәуірі, хоғамдых-әлеуметтік әрекеті жа- 
ғынан Ыбырайдың Шоханға да, Абайға да ухса- 
майтын хырларын атап өтеді; бірінші кезекте «бура- 
тана» елдер үшін тың үлгідегі мектеп ашушы, оған 
арнап оху бағдарламасын түзуші, охулыхтар жа- 
саушы («Қазах хрестоматиясы» т. б.) ахындых, 
жазушылых пен охытушылыхты шебер уштасты- 
рушы, охулыхтарында хазахтың халых әдебиеті 
мен орыстың классикалых әдебиеті байлығын 
үйлестіріп, туыстырушы ретіндегі жаңашылдығын 
керсетеді. Қазах халхының әлеуметтік талапта- 
рына, муң-мухтажына орыс зиялыларының, екімет 
адамдарының назарын аударып, алуан мәселелер- 
ді көтеруі Алтынсариннің публицистік харымын 
да танытады. Ә. Ыбырайдың осындай жан-жах- 
ты, дайымшылых хызметі өте хиын жағдайда: бір 
жағынан шалағай молдалардың ғайбатха ушыра-
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туы, екінші тараптан орыс миссионерлерінің қырын 
қабақ көрсетуі қысымы арасыңда өткенін, мүңдай 
сабыр, төзім, парасат, айнымас мінез халықшыл, 
елінің келешегіне сенетін жаңдардан ғана шығаты- 
нын айтады. Ы. Алтынсарин туралы жүрекжарды 
сөздерін Ә.: «...біздің кейінгі ұрпағымыздың бәріне 
де Абай қаңцай қадірлі болса, Ыбырай да өз орны, 
өз арналы мұрасымен аса ыстык,, аса бағалы бо- 
луы, олар кейде баяғьщан бері өткен шөл ғасыр- 
лардың соңғы дәуіріңдегі зар мунарадай көрінсе, 
кейде еңбегі, бағыты бірлікпен айқасып аққан қос 
өрімдей, шөл өлкені суарып, дән бітіріп, ағып келе 
жатқан қос өзендей танылды» деп аяқтайды.

Р, Бердібай.
ЫБЫРАЙЫМОВ Бекен (1950 ж.т.), ак,ын, жазу- 
шы, әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының 
докторы (1998). «Көркемдік көкжиегі» (1981), «Ой 
мен сөз» (1985), «30-жылдардағы қазақ поэзиясы» 
(2001) аттыеңбектеріндеӘ-тіңәдебидәстүр, жанр, 
үрдіс жайындағы ой-пікірлеріне жүгініс жасаған. 
Ал «Әуезов және әлем әдебиеті» деген мақала- 
сында улы жазушының дүние жүзі әдебиетімен 
байланысы туралы салик.алы тужырымдар айтқан.

Н. Акбай.
ЫҒЫЛМАН Шөреков (1876-1932), ақын, жырау. 
Негізгі шығармасы -  «Исатай -  Махамбет» даста- 
ны. Онда 1836-38 ж. Бөкей ордасында болған кө- 
терілістің қалай тутанып, өрбіп, немен тынғаны су- 
реттелген. Ақын устем тап өкілдерінің озбырлы- 
ғын шенеп, халықтың оларға қарсы ерлік күресін 
жырлады. Шығарма оқиғаларының деректілігі, қу- 
рылыстың тутастығы, тілінің көркемдігі жағынан 
тарихи жырлардың ішінде көрнекті орын алады. 
Ә. «Әдебиет тарихы» атты ғылыми зерттеуінде Ы- 
ның «Исатай -  Махамбет» дастанының тарихи мәні 
туралы кемел пікірлер айтып, ақынның өзі жөнінде 
жылы лебіздер бідцірген. «Халықтың даусын естіп, 
бойкуйез мінезін тастап, ұйқысынан оянып, ба
тыр жолына басын фидә қылатын тілеулестігін 
білдіріп, ақын жыр жырлап, жер күңірентеді» деп, 
жыраудың азаматтық борышын, ардагер бабала- 
рының ел үшін еткен еңбегін дұрыс уққанын айғ- 
ақтаған. Одан әрі улы жазушы Ығылманның өзі 
көрген суретті жырлағанын, Исатайдың ісіне өлең- 
нен күмбез орнатуға кірісіп, «батырдың басына 
зират салған іскер сияқты, өз қолынан келетін 
ескерткіш» жасағанын мадақтаған.
ЫДЫРЫС (20ғасыр; т.-ө. ж. б.), жазушыныңтаны- 
сы. Ә-тің «Абай жолы» эпопеясына дерек берген, 
Айтк,андары «Ыдырыс әңгімелері» деп (N»28-nan- 
ка, 46-52-беттер), қойын дәптерлерінен бөлек 
кдғазға түскен. Оның әңгімелері -  қала тіршілігіне 
қатысты. Романдағы қала көрінісі мен муның әңгі- 
мелері тығыз қабысып, байланысып жатыр; За
тонный жұмыскерлері, қаланың саудагерлері мен 
байлары, мешіттің ишан-молдалары, хазірет- 
халфелері Ы-тың айтқан әңгімелерінде жүр, «Ара
да ок,та-техте ғана кездескен топ уйлер бар. Олар 
не топшылардың немесе былғары заводының, пи- 
ма басатын заводтың және сыра заводы мен арақ 
заводының өнім жайларын анғартады. Осылай бі- 
рінен бірі аулақтау орналасқан кәсіп жайлары Се
мей каласының Затон дейтін бір үлкен шеті бола- 
ды. Бұл мекен-жайдың Затон деп этапу себебі -  
орналасатын кемелер ерекшелігінен туған ат. За
тон жумысшылары Семейдің қаласы мен Слабод-

каның көпшілік саудагер турғындарынан бөлек» 
деген Ыдырыс әңгімелерінің желісін сезіну қиын 
емес («Абай жолы» эпопеясы, «Құз-қияда» тарауы).

Т. Турганбаев.
ЫДЫРЫСҮЛЫ Әбілфайыз (1930 ж. т,), педагог, 
танымал журналист. Тарих ғылымының кандида
ты, профессор (1992). Ә-тің дәрісін тыңдаған шә- 
кірті, устазымен сұхбаттасып, мақалалар жарияла- 
ған. Ә. туралы «Азаттыкк,а аттанысты жастар 
бастайды» («Түркістан», 1997, 23 шілде), «Казак- 
тык кім екенін әлі-ақ білесіздер» («Егемен Казах
стан», 1997, 17, 18, 19 қыркүйек), «Мухтар Әуезов: 
«Казағым -  дана халық» («Алматы ақшамы», 1997, 
13, 15 тамыз), «Мұрағаттар сыр шертеді» («Үлан», 
1997, 2 қыркүйек), «Ол әлі-ақ адамзаттық бола- 
ды» («Жас алаш», 1997, 31 шідце), «Үлылықтан узік 
сыр» («Жұлдыз», 1997, N99), «Әуезов әулие туралы 
толғау» («Атамұра», 1997, 11 шілде), «Жалған-ай, 
Әуезов те дүниеден өтті ме?» («Заман-Казакстан», 
1997, 29 тамыз) т. б. мақалалар жазды. Сонымен 
катар «Әуезовке іңкәрлік, немесе үлылыктан үзік 
сыр» естелік-новеллалар атты кітабы жарык көрді
(«Атамура», 1997). т -

Т, Журтбаи.
ЫҚТЫМБАЕВ Нуржуман Байжуманулы (1941 ж. т.), 
актер, режиссер, Қазакстанның халык артисі 
(1990), КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1980). «Балалық шакка саяхат», «Үшы-киырсыз 
жол», «Мәншүк туралы жыр», «Килы кезең», «Ата- 
манның ақыры», «Орман балладасы», «Ыстықкөл- 
дің алқызыл гулдері», «Бүркіттің соңғы жылы», 
«Нан дәмі», «Кызыл отау» т. б. кинофильмдерге 
түсіп, алуан сипатты кейіпкерлердің бейнелерін 
жасады. Ә-тің әңгімесі негізінде жасалған «Көксе- 
рек» фильмінде (1974) Смайылбектің рөлінде ой- 
нап, шынайы актерлік дарынын танытты. 
«ЫНТЫМАҚ», жазушының макаласы. 1960 ж. 23 
кыркуйекте «Казак әдебиеті» газетінде жариялан- 
ған. «Халықтар достығы социалистік реализмнің 
өркендеуінде аса зор рөл аткарады» деп бастай
ды Ә. макаланы. Достыктың рөлі әркашан маңыз- 
ды екендігін, халыктарымыз Ресеймен тарихи дос- 
тыктың аркасында осындай бакытты тағдырға 
жеткенін баян етеді. Дуние жузінің әдебиеті ха- 
лықтар достығының әсерімен өзара байып, бірін- 
бірі кемелдендіретінін көрсеткен. Әдеби процес- 
те халыктар достығының орны мен үлесі социа
листа реализмнің жүзеге асырушы негізгі прин- 
циптерінің бірі деп түсіңдіреді. Сол кездегі казак 
әдебиетінің Өзбекстанда болып өткен апталығы 
осы бір улы достыктың тағы да бір жаркын белгісі 
болғанын айтады. Өзбек әдебиеті казіргі заман 
әдебиетінің озык үлгі-өнегесімен молығып, бай- 
ыған әдебиет деп санайды. Жазушылардың шы- 
ғармашылык тәжірибе алмасуы екі республика- 
ның жазушыларына да, окушыларына да сөзсіз 
пайда беретіндігін, жетістіктермен тереңірек та- 
нысудың мумкіншілігі кеңейе түсетіндігін түсін- 
діреді. Осы макаласында Ә. күллі кеңес әдебие- 
тінің игілігіне еңбек етіп жаткан Өзбекстандагы 
барша бауырлар -  өзбек, каракалпак және сон- 
дағы орыс жазушыларына табыс тілейді.

А  Болсьибаева
ЫРҒЫЗ ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ, көркемөнерпаздар- 
дың драмалык ужымы. Актөбе облысының Ырғ- 
ыз ауданындағы Мәдениет уйі жанынан 1951 ж. 
курылған. 1964 ж. халық театры атағы берілді. Ең- 
бекшілерге эстетикалык тәрбие беруде көп жумью 
аткарды. Ә. Әбішевтің, Б. Жәкиевтің, О. Бодыков-



тың т. б. пьесаларын көрермендерге ұсынды. 
Ә-тің «Қарагөз» трагедиясын сахнаға шығарып, 
мол мумкіндіктері бар екенін танытты. Республи- 
калық халық театрларының байқауында лауреат 
атаңды (1970, 1973, 1978).
ЫРЫСЖАН (т.-ө. ж. б.), айтыскер ақын. Әсетпен 
айтысы айтыстың классикалық үлгілерінің қатары- 
на жатады. Айтыс 1885 жылдары Қоянды жәр- 
меңкесінде жұмбақ айтысы үлгісіңде өткен. Екі ақын 
да дәстүрлі тақырыгттарға -  өз елінің, руының көп- 
тігін, ірілігін, жеке байларын мақтауға бармаған. 
Ы-ның жүмбақтары түгелдей дерлік терең мағына- 
лы түрлі ерекшеліктерін қамтитын, жоғары логика- 
лык, интеллектік түрғыдағы дүниелер. Олардың 
мазмүны Ы-ның өзі өмір сүрген орта, уақыт үшін 
білім дәрежесінің, дүниетанымының озык болта
ный дәлелдейді. Айтыстың қыз бен жігіт айтысы 
түрінде басталған алғашқы кезектеріңде Ы. өзін на- 
мысқой, ер мінезді, ақылды қыз ретінде көрсет- 
кен. Ә-тің «Айтыс өлеңдері» атты еңбегінде айтыс- 
ты жан-жақты талдап, жоғары баға берген. Ы. 
жұмбақтарының тақырыгттары мен әлеуметтік қыр- 
ларын аша келіп: «Ырысжаңда мін тағарлық емес -  
асыл туған жан. Әсет пен Ырысжан айтысы -  жарыс 
айтыста өзгеше бір арпа. Бүл кездесіп калган кыз 
бен жігіттің жеңіл-желпі шексуі емес, екі елдің сай- 
лап кездестірген акыңдарының нағыз акындык та- 
пкырлыкка жарыскан іргелі айтысы» деп, автор жо- 
ғары баға берген.

М. Жармүхамедүлы.

ЫСҚАҚ Құнанбайулы (1847-1901), Құнанбайдың 
Үлжаннан туған үшінші үлы. Қоңыркөкше екі бөлі- 
ніп, Қызылмола бөлек шыкканда, соған болыс 
болтан. Ә-тің деректерінде оның сипаты: «Дәл Ах- 
метбек, сакалы, кабаты жалпатырак. Акшыл, 
семізше, шарасы тольғырак» делінген (N“29-nan- 
ка, 144-бет). Оның палуандьғы Ойқүдыкта Нұрта- 
нымдікінде отыртаңда, «мыктысың той» деп, кү- 
дыкка алып бартанда, отан түсіп кеткен өгізшені 
жалтыз өзінің суырып алтаңдытынан көрінеді. Бо
лыс сайлауында айтканына көнбегендерді күшпен 
көндіретін, тіпті кол да х^мсап жіберетін дөседі. 
Абай бала күнінің естегісін айтканда, оны жүрт 
бос бала, жаман бала көріп, Ы. адам болады дейді 
екен. Бірак Құнанбай олардай емес, сенімді: «Осы 
бок мұрын карадан күтесің той, не күтсең де» деп 
Абайта артады (сонда, 165-бет), Осыларта Кара
ганда, Ы-тың да жұрт көңілін аударарлыктай бол- 
тандыты байкалады. Жазушы эпопеясында оны 
осы калпында жеткізуді ұстанады. Ы-тың Оспан 
сиякты Абайды жакын тартпатандытын, не болма- 
са Тәкежандай жауытып кетпегендігін суреткер: 
«Акымбет ауылына барган жеті аттың дауы батана 
Дәркембайды көрген жерде-ак Ыскактың көңілі- 
нен кетпей отыртан. Ол туыс ішінде Тәкежанмен 
үнемі ыңтайлас жүргенмен, Абайды сыйласа да, 
корыкса да, оны ез касында әрдайым үлкен ұлык- 
тай көретін» деп суреттейді («Абай жолы», «Асу- 
да» тарауы). Абайдың тебе билікті Асылбекке 
беруін Ы. да Тәкежан секілді: «Бір үлкен бак өзі 
оралып келіп еді. Өзіміздің кесірімізден Ыртыз- 
байга бұйырмай, бөтен атата кетті. Кетірген Абай» 
деп ойлайды. Оспан мүлкі бөлінер кезде Ы. әйелі 
Мәнікенің ыркынан, соның дегенінен аса алмай- 
ды, бірак, Мәніке Тәкежанның әйелі Қаражандай 
емес, күйеуін кызтанбайды, ен байлыктан үлес 
алып калса болтаны. Оның бірінші әйелі Тектіден 
тутан Кәкітай Абайдың тәрбиесінде өседі, олар- 
дың емес, Абайдың ыңтайымен жүреді. Ы. 1909
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ж. Петербургте Абайдың түңтыш шытармалар жи- 
натын бастырып, орыс пен еуропаның акын-жазу- 
шыларынан, талым-ойшылдарынан кімдерді окы- 
тандыты туралы нактылы матлүматтар калдырып, 
үлкен тарихи іс аткарды. Ы. Акшокыдаты Қүнан- 
байдың корымына жерленген.

Т. Әкім.

ЫСҚАҚОВ Азат Әрхамұлы (1928 ж. т.), әдебиет 
зерттеуші, абайтанушы, педагог. Абайдың мура- 
сын насихаттау женінде кеп еңбек сіңірді. 1985 ж. 
ұлы акынның тутанына 140 жыл толу карсаңында 
«Абай мен Мұхтардың әдеби-мемориалдык мұра- 
жайын» үйымдастырута кірісіп, оны 1987 ж. өз кар- 
жысымен мектеп жанынан ашты. Мұнда кейінірек 
Ш. Құдайбердиевке арналтан бөлім косылды. 
ЫСҚАҚОВ Қалихан (1935 ж. т.), жазушы, драма
тург. Қазакстан Республикасы Мемлекеттік сый- 
лытының лауреаты (1992). Қазакстанның еңбек 
сіңірген кайраткері. «Менің аталарым» (1965), «Қо- 
ңыр күз еді» (2000) шытармаларында ауыл өмірі, 
адамгершілік, ерлік пен ездік, ескі мен жаңаның 
күресі, экология мәселелері көтерідці. «Сарша та- 
мыз» (1968), «Үшы-киырсыз жол» (1969), «Қараша 
каздар кайткаңда» (1985), «Охрана бастыы» (1976) 
көркем фильмдердің сценарийін жазды. Студент 
кезінде Ә-тің лекциясын тыңдап, үстаздык таты- 
лым алтан. «Ені мен түркы екі карыс» атты макала- 
сында үлы жазушының үстаздык үлататынан сыр 
тарткан («Парасат», 1997, №8),
ЫСҚАҚҮЛЫ Дандай (1946 ж. т,), әдебиет зерт- 
теуші. Филология тылымының докторы (1995), 
профессор (1996). Әдебиет пен енердің түрлі 
мәселелеріне арналтан макалалармен бірнеше 
кітаптың авторы. Негізгі зерттеу аясы -  казак әде- 
би сынының теориялык мәселелері мен тарихы. 
Жазушының шытармашылыты хакында «Мүхтар 
Әуезов және орыс әдебиеті» («Социалистік Казак- 
стан», 27.8.1987), «Бауырлас әдебиеттер білгірі» 
(«Лениншіл жас», 23.9.1987), «Мұхтар Әуезов тіл 
туралы» («Қазак әдебиеті», 4.9.1987), «Абай арк- 
ылы танылтан әлем» («Сакшы», 25.9.1997), «Ана 
тіл әдебиетін сүйіңдер» («Жас алаш», 27.9.1997), 
«Ғулама» («Жетісу, 26.9.1997), «Достыктың жалын- 
ды жаршысы» («Алматы акшамы, 29.9.1997), «Ке- 
мел ойдың кеніші» (Кітапта: «Мұхтар Әуезов ха
кында макалалар», түрік тілінде, Анкара, 1997) 
деген макалалар мен «Мұхтар Әуезов. Талант пен 
татдыр» (А., 1997) атты кітап жазды. Кітап Ә-тің 
сан кырлы шытармашылык болмысын ашута ар- 
налган. Онда үлы жазушының шебер суреткерлігі, 
әділ сыншылыты, түлама талымдыты, ана тіліне 
жанашырлыты жан-жакты әңгімеленген. Сондай- 
ак мұхтартанудың сокпакты белестері нактылы 
күжаттар, деректер негізінде баяндалтан.

Н Ақбай.
ЫСМАҒҮЛОВ Жұматали (1928-2011), жазушы, ау- 
дармашы, әдебиет зерттеуші. Филология тылымы- 
ның докторы (1995), Қазакстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлытының лауреаты (1996). Зерт
теу еңбектері казак әдебиеті тарихының мәселе- 
леріне арналтан. «Абай: акындык татылымы» атты 
монографиясында (1994), жазушының 12 томдык 
шытармалар жинаты туралы «Даркан дарын дала- 
лык ой казынасы» деген макаласында Ә. туралы 
саликалы пікір білдірді («Қазак әдебиеті», 1970, 17 
шілде). «Мәскеуде бітті-ау Мүхаңның демі...»
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естелік-мақаласын жазды («Жас алаш», 1997, 27 
қыркүйек). «Абай жолындағы» эпопеяның басты 
тұлғасы Абай бейнесі, оның өрісті өмірінің әрбір 
кезеңі жайлы «Кейіпкердің ұлттық бедері» зерт- 
теу мақаласында («Мүхтар мурасы», 1997, 44-57- 
беттер) терең сөз қозғайды. «Абай жолындағы» 
жалпылық пен жалқылық белгілердің, ұлттық 
өрістер жалпы адамдық мол айдынға ұласып, олар- 
дың ешқайсысы да кейіпкер мінезіне сырттан 
тағылған моншақ немесе сәндік әшекей секілді 
көрінбей, оның ішкі табиғатымен табысқан тұтас- 
тық танытады деп, ұлы шығарманың ұлттық 
өрісінен ой қозғаған (44-бет).

С. Қорабай.

ЫСМАЙЫЛОВ Әубәкір (1913-1999), кескіндеме- 
ші, актер, режиссер, казак бейнелеу өнерінің 
негізін калаушылардың бірі. Қазакстан халык су- 
ретшісі (1985), Қазакстанның еңбек сіңірген өнер 
кайраткері (1960). Ә-тің 1958 ж. Азия және Африка 
елдері жазушыларының Ташкент кұрылтайына 
(конференциясына) катысушылармен кездескен 
сәтін бейнелеген («Парасат», 1997, N98). «Мухаң 
аңға шыкканда» деп аталатын естелігінде (1997, 
сонда) улы жазушының аккөңіл, аңғал мінезін си- 
паттаса, «Қолын» көтерген коян» атты әзіл әңгіме- 
сінде каламгердің табиғат сырын, аңшылык- 
саяткерлікті жетік білетінін суреттеген. 
ЫСМАЙЫЛОВ Есмағамбет (1911-1966), әдебиет 
зерттеуші, сыншы, устаз. Филология ғылымының 
докторы (1957), ҚазКСР Ғылым академиясының 
корреспондент мушесі (1958), Қазакстанның еңбек 
сіңірген ғылым кайраткері (1961). Қазак әдебие- 
тінің сыны саласында және казак әдебиеті мен 
фольклорына катысты көптеген еңбектер жазды: 
«Қазак совет әдебиеті», «Әдебиет теориясы мәсе- 
лелері», «Абайдың акындығы туралы», «XX ғасыр- 
дағы казак әдебиеті», «Советтік Қазакстандағы 
мәдени революция», «Акындар» т. б, Ә-пен таныс- 
тығы 30-жылдарда басталды. Жазушы туралы ес- 
телігінде Мухаңды 1932 жылдан бері карай көріп, 
біліп, араласа бастағанын, оку-білім жолында әр- 
кімнің де устазы бар, бірак, Мұхаңдай жакын ара- 
ласкан ұстазының сирек екенін жазды («Біздің 
Мухтар», 1976,317-бет). 1937 ж. «Менің байкағанда- 
рым», «Кілең жастар», 1938 ж. «Көтерілген патри- 
оттык сезім», «Менің пікірім», «Шекарада», 1939 
ж. «Мәдениеттің шыңына жол», «Халык казына- 
сын кірлетуге жол жок», «Абай образы» (1941), 
«Мухтар Әуезов (авторлармен бірге, 1942), 1957

М Жанғалин, Е. Ысмайылов, М. Әуезов, Ғ. Сармурзин.

ж. «Көрнекті ғалым», «Юбилейдегі сөз» (өлең), «Ел 
өмірінің энциклопедиясы», 1960 ж. «Абай және ро
ман туралы», «Халык өмірінің энциклопедиясы», 
«М. Әуезовтің әдебиет тарихы жөніндегі жаңа кі- 
табы», «Өшпес бейне, өлмес мура» (1961), «Мәде- 
ниеттің биігіне жол» (1962) атты макалаларында 
улы жазушының шығармаларын әр кырынан карас- 
тырған. Ал «Биіктей бергің келеді» деген есте- 
лігінде Мухаң көтерілген биікке ұмтыласың, өсе 
бергің, өрлей бергің келеді деп, жан сырын жай- 
ып салған («Біздің Мухтар», 1976, 325-бет). Мухтар 
Ы-тың шығармаларына назар аударып, әрдайым 
акыл-кеңес беріп отырған. 1959 ж. казак әдебие- 
тінің негізгі проблемаларына арналған конферен- 
цияда Ы-тың жасаған баяндамасын корыта келіп, 
жетістік-кемшіліктерін атап көрсеткен («Әдеби мұра 
және оны зерттеу», А., 1961, 348, 364-беттер). 1961 
ж. жазған хатында: «Мен сені казак әдебиеті ғы- 
лымының айнымас, кажымас, жылдар журсе ары- 
мас жегіндісі -  еңбек торысы деймін. Сол ушін 
суйемін де бек бағалаймын» деп, есті урпак өкілін 
кастерлеген,

Т. Әкім.
ЫСМАЙЫЛОВ Нұртаза (1921-1990), партия, кеңес 
кызметкері. Ә-тің Оңтустік Қазакстан өмірінен ро
ман жазбак ниетпен ел аралағанда, дос-іні тутқан 
адамдарының бірі. Ә-тің әдеби-мемориалдык 
музейінің мурағатында Ы-ка жазған хаттары мен 
алған жауаптары сакталған. Сол хаттарының біріңде 
(21.02.1961) жазушы Ы-тан өзін кызыктырған мағ- 
луматтарды жазып жіберуді сұрайды: «Былтырғы 
жуттан кейін салынған жаңа базалардың есебі, кай 
жерде, калай салынғаны, шопандар туратын уйлер- 
дің ендігі жағдайы, солардың медпункт, ағарту 
орыңдары каңцай болып жасалғаны сиякты дәл де- 
ректер керек. Былтырдан бері шопанның тұрмыс 
жағдайында каншалык, кай турлі жеңідцік, тәуірлік 
жағдайлар косылды, сол керек». Бұл сөздерден 
жазушының романда көрсетпек негізгі аңсары -  
малшылар тағдыры болтаны байкалады. Суреткер- 
дің көбірек зерттеген жері -  Шаян ауданына бар- 
ғанда Ы-пен ел өмірінің жағдайлары туралы әң- 
гімелескен. «Өскен өркен» романыңдағы кдһарман- 
дарының бірінде туп тұлға (прототип) етіп Ы. 
бейнесін алған. Оның портреті шығармада былай 
берілген: «Қасымов биік бойлы, кең, кызыл курең 
жузді, ак-карасы айкын, шыншыл көздерінде ада- 
мға жылы тиерлік суйкімділігі бар. Бет-жузі анык 
казак типі болумен бірге, мол калпыңда сулу біткен 
адам». Ал «Шаяндағы шөшен Керекең» очеркінде 
Ә. едці, жерді Ы-пен бірге журіп аралағанын, оның 
шаруашылық жағдайын жаксы білетінін жазған.

Р. Бердібай.
ЫСМАЙЫЛОВ Төлеужан Мұхаметжанулы (1932- 
1972), акын, аудармашы. «Әлдекімге бір шапа- 
лак» (1958), «Сырымды айтам» (1984) өлеңдер мен 
сатиралар жинактары, «Есіл», «Дала министр!», 
«Жылкышы», «Үгітші» поэмалары жарык көрді. 
Өлеңдерінде философиялык толғаныс, лирикалык 
саз, сатиралык сарын басым болды. А. Пушкин, 
М. Лермонтов, Т. Драйзер, В. Маяковскийлердің 
біркатар туындыларын казак тіліне аударды. 
Ә-тің 60 жылдык мерейтойына арнап, 2 бөлімді 
«Юбилейдегі сөз» толғауын жазды (1958). Онда 
акын Ә-тің аскан сөз шебері екенін өзіне тән жа- 
ңашыл, өр рухпен жырлады.

Б. Жакып.
ЫСМАЙЫЛОВ А Гулфайрус Мансуркызы (1929 
Ж .Т .) ,  театр жене кино суретшісі, кескіндемеші.



Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері
(1965), Қазақстанхалықсуретшісі (1988). В. В. Вели- 
кановтың «Қамбар-Назым», Н. Тілеңдиев, Е. Мама
ев пен И. Степановтың «Достық жолымен» (1958), 
Е. Брусиловскийдің «Ер Тарғын» (1967), С. Мұха- 
меджановтың «Жұмбақ қыз» (1972), Е. Рахмадиев- 
т ің  «Алпамыс» (1973) операларын, «Қыз Жібек» 
фильмін(1969-71)т.б. безеңпірді. Асакөрнекті әде- 
биет, өнер қайраткерлерінің портреттерін салды. 
Ә-тің кемеліне келіп, толысқан шағын бейнелеп 
(1969, кенеп, майлы бояу, 100x100 см), терең пси- 
хологиялық шешімға қол жеткізген. Бояулардың 
астасуы мен композициясы ұлы жазушының бай- 
садды, жайбарақат қалпын, ішкі рух құдыретін дәл 
танытқан.

Н. Ақбай.
ЫСҚАҚОВ Бүркіт Ибрагимұлы (1924-1991), ақын, 
әдебиет зерттеуші. Филология ғылымының кан- 
дкщаты (1975). Кептеген жыр жинақтарының авто
ры. Ғылыми-зерттеу еңбектері әдебиет тарихы 
мен әдебиеттер байланыстарының мәселелеріне 
арналды. «Қазақ-татар әдеби байланысы» атты 
монографиясының (1976) «Бір сапта, бір мақсат- 
та» деген тарауында кеңес дәуіріндегі қазақ-та- 
тар әдеби байланыстарына тоқтала келіп, Ә-тің 
татар акыны Муса Жәлил шығармашылығы жайлы 
1957 ж. Лениндік сыйлықтар беру жөніндегі коми
тет мәжілісінде жан тебірентерлік баяндама жа- 
сап, осы сыйлықты беру жөнінде ұсыныс енгізгенін 
әңгіме етеді де, Ә-тің өмірі мен шығармашылығы- 
на татар мәдениетінің тигізген әсерін айтады. Бул 
ойын жазушының: «Мені тәрбиелеп есірген уш 
анам болды. Оның біріншісі қазақ халқының 
ауыз әдебиеті болса, екіншісі және үшіншісі -  
орыстың классикалық әдебиеті мен татардың клас
сик әдебиеті» деген сездерімен растайды.

С. Қорабай.
ІЗҒҮТТЫ ( Ш и б а й )  Қунанбайұлы (1835-1902), 
Қунанбайдың асырап алған баласы. Оның ез әкесі 
-  Мұхаметжан (Сақау) Нуранұлы. Баланың келген 
жолы, Ізі қутты бодды деп, «Ізғутты» атанып кетеді. 
Тоқпамбет төбелесіңце де, Мусақул қақтығысын- 
да да Қунанбай қолын І-ның басқар>ғаны белгілі. 
«Айбалталы, найзалы топтың басы ер Ізғутты бо- 
латын. Булар араласты да, Жігітек жағын еріксіз 
қашырып, бастыра жөнелді. Ізғутты өз қолындағы 
айбалтамен Пушарбайды кезей қуып еді, арадан 
қорғамақ боп Қареке кеп киліккеңде, Ізғутты соны 
қулаштап кеп бастан шапты. Жасқанып қалған Қа- 
ракенің дәл басына айбалта тимеді, бірақ мурнын 
шауып түсті» («Абай жолы», «Бел-белесте» тарауы), 
Ә. Қунанбай қолға алған істің ауыр-жеңілін оның 
жумсаған адамдарының журісі арқылы көрсетеді; 
бірінші сатысында Абай, одан асса Жорға Жума- 
бай, ең салмақты, зілділеріне Жақып, I. жүреді. 
Тобықты көлемінен арғы сезге Қаратайды салады. 
Бул жағынан алғанда І-ның алатын орны ерекше.

Г. Турганбаев.
«ІЗДЕР», жазушының әңгімесі, 1932 ж. хатында 
жаңа ағым, жаңа қоғам қурылысына бет бурамын 
деп айтқандарына жауап ретінде жазылған. 
Әңгімені жазбастан бурын Оңтүстік Казахстан об- 
лысын аралағаннан кейін «Жуалы колхозшысы», 
«Сөз алған -  тау сағыэ бөн көк сагыз» очерктері 
жарияланған еді. Осылардың ізін ала «Білекке 
білек», «I.» әңгімелері дүниеге келді. Әңгіме «Әде- 
биет майданы» (1933, №8) журналы мен «Казах
стан кеңес жазушыларынан IX топха тарту» (1935,
13-67-беттер) жене «Тас тулек» (1935, 145-197-
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беттер) жинағында басылды, соңынан 6, 12, 20 
томдых шығармалар жинахтарына енді. Әңгіменің 
холжазбасы сахталмаған, оны жарых керген нусха- 
ларымен салыстырғаңда, аздаған езгерістер бар, 
басылымға аздап жендеулер енгізілген. Әңгіме 
колхоз тахырыбына арналған, жаңа хурылыс жо- 
лында еңбек етіп жүрген адал, момын, харапай- 
ым жандар хатарында бузых ойлы пысыхтардың 
іс-әрекеттері де суреттеледі; жаңа хоғам, жаңа 
өзгеріс санасын хатты түлеткен еңбек адамдары- 
ның алға умтылулары мен ез арнасына енді-енді 
түсе бастаған колхоз ісін бүлдіріп, ірітуді ойлай- 
тын Жуматай деген пысыхтың айналасындағы топ- 
ты керсетеді. Колхозшы Несіпбай хызыл әскер 
хатарында отряд басхарған, әйелі осы елдің бу- 
рынғы жуаны Жүсіп дегеннің тохалы, хазір колхоз- 
ды басхарып журген Кулжатай екеуі сол Жусіптің 
жалшысы болған. Енді бір тілек, бір махсат со- 
ңында жур. Кулжатайдың шешесі әкесі өлгеннен 
кейін әлдекімге хосылып, бес жастағы інісі Кәрімді 
алып Ташкент жағына кеткеннен кейін, егей әкенің 
жәбіріне шыдамаған Кәрім адасып, ағасы Кулжа- 
тайды табады. Буларды осындай күйге тусіріп, 
тоздырыпжіберген-  әлгі Жуматай. Бурынбелсенді 
болса, енді ауыл кеңесінің төрағалығында отыр, 
узын бойлы, әдемі хара муртты, бешпет-шапаны 
хала үлгісімен татарша тігілген, белінде белдік, 
басында сусар бөрік, жаяу жүргенін ешкім көрген 
емес. Сондағы екі сезінің бірі -  исполком, проку
рор. Былайғы журтха олармен сыбайлас адам бо- 
лып көрінеді және олардың «езің біле берсеңші, 
Жуматай деді» деген сезі аузынан түспейді. Айна- 
ласы бурынғы жуан Бердібектің алып кел, барып 
кел, шауып кел жігіттері Жетпісбай, Шәлтік сиях- 
тылармен хоршалған, оның сойыл соғар оң холы 
болып алған, ойлары Кулжатай басхарған Несіп- 
бек, Шерім, Әшімдердің араларына жік салып, 
істерін ахсату. Әңгімеде керінісін тапхан, көтеріл- 
ген мәселелер -  осылар. 30-жылдардағы «Білекке- 
білек», «Кум мен асхар», «Бүркітші», «Касеннің ху- 
былыстары» әңгімелері мен кейбір пьесаларында 
уахыт шындығын ашып жеткізу кезделгенімен, 
заманының жау іздеушілік тенденциясынан асып 
кете алмаған және бундай әрекеттерге амалсыз- 
дың күнінен барғаңдығын аңдау хиын емес. Себе- 
бі халамаған тахырыпха еріксіз барғандыхтан, 
булар 30-жылдарға дейінгі әңгіме-повестерінің 
көркемдік деңгейіне, суреткерлік хуаттылығына 
көтеріле алмаған, «І-ден» де осы жай аных ангары- 
лады. Сондыхтан бул шығарма да очерк деңгейінен 
онша алыс емео.

Т. Әкім.
ІЗКӘЙІЛ (3 і к е ш) Абайулы (1895-1929), улы ахын- 
ның Әйгерімнен туған улы, Кыстауы Ахшохыдан 
теменгі хорыхта. Домбыраны жахсы тартып, ән 
салған, скрипкада ойнаған. Арабша білім алған. 
Әйелі Бибіштен Тохтамыс (Тохташ) деген улы бол
тан. 1929 ж. Семей халасында хайтыс болып, сүйегі 
елге апарылып жерленген. 1917 ж. «Еңлік -  Кебек» 
пьесасын Ә. Ойхудыхта киіз уйде бірінші рет хой- 
ганда, Абыз рөлінде ойнаған. Үш ішекті домбыра- 
сы Абай муражайында сахтаулы. Ахмет Әуезов 
«Бала Мухтар» кітабыңца I. туралы недәуір мәлімет- 
тер жазған. Оны скрипкашы болатын, Мухтармен 
бірге аңға шығып туратын еді деп еске алады.

М. Бейсенбаев.
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«ІСКЕ СӘТ», жазушының мақаласы. 1961 ж. Ә. 
Әлімжановтың «Күнге бет алған керуен» повесіне 
«Іске сәт» деген атпен алғы сөз ретінде жазған. 
Алғы сөзді үш бөлімге бөлуге болады. Бірінші 
бөлімінде сол кездегі одақтас республикалардың 
бір топ талантты жазушылары туралы айтылған. 
Автордың пікірінше, олардың бәрі ұлт қаламгер- 
лері болғанмен, бәрі өз туындыларын орыс тілінде 
жазады, бұл -  заңды да, өйткені қос тілділік 
қоғам мәдениетінің даму барысындағы тарихи 
қубылыс, ал бұл үрдіс барған сайын дами бермек. 
Екінші бөлім жас жазүшының шығармашылық 
ауқымын баяндауға арналған. Үшінші бөлімде атал- 
ған повестің мазмұны мен көркемдік жетістіктерін 
таныта келіп, Ә. жас қаламгердің ірі шығарма жан- 
рындағы алғашқы адымына асқан білгірлікпен 
баға берген. Мақала алғаш рет «Ленинская сме
на» газетінде 1961 ж. 9 сәуірде, кейін аталған 
повестің 1963 жылғы басылымында жарық көрді.

А. Есдәулетов.
«ІСТЕРІ СӨЙЛЕЙДІ», жазушының 1933 ж. жазыл- 
ған очеркі. Оңда Жуалы ауданының «Ленин жолы» 
колхозының партия үясының хатшысы Науменко 
есімді әйелдің бейнесі сомдалған. Ә. Оңтустік ау- 
даңдарға 1933 ж. жазда және кузде екі рет бар- 
тан. «Социалды Қазақстан» газетінің 1933 жылғы 
12 қарашадағы санында жарық көрген «Мирзоян 
жолдасқа ауылға барып қайтқан жазушылардың 
хаты» ерекше назар аударарлыктай. Макала со- 
ңында қол қойған 8 жазушының бірі -  Ә. Бұл хат- 
та Мүхаң жекелеген очерктеріндегі қамтылған 
мәселелердің басын қосып, «Колхоз үшін курес» 
деп шартты турде аталған роман да жазбакшы бол- 
ғандығын аңғартады. «Социалды Казахстан» ra- 
зетінің СОЛ жылғы қараша айындағы нөмірлерінің 
бірінде жарияланған «Қызыл кітап» атты бас мака- 
лада: «Мына жолдастар 24 октябрьде колхозда- 
рға жүріп кетті... Әуезүлы Жуалы ауданы «Крас
ный Восток» колхозына барады» деп хабарлаған. 
Ә-тің Оңтустік аудандарына барған осы сапарла- 
рының нәтижесінде жазылған очерктердің бірі 
осы «I. с.». Шығарма тек Науменко есімді хатшы 
әйелдің ғана емес, оның сүт фермасында жұмыс 
істейтін жолдасы Акпайдың да колхоз ісіне беріл- 
ген бейнесі ашылады. Казахстан Халык Комис- 
сарлар Кеңесінің көшпелі кызыл туын жеңіп алған 
озат колхоздың шаруашылык табыстарын, мәде- 
ни-әлеуметтік жағдайын казак тіліңде, тіпті жер- 
гілікті сөйлеу тілінде әңгімелеп отырған украин 
әйелінің өзі туралы «Науменко кім екен?» деген 
окырман көкейіне үялаған сүрактың жауабын 
очерктің түйінінде бір-ак білеміз. Бұл -  шьғарма- 
ның композициялык архитектоникасын түрлендіре 
отырып, окушыны кызыктыру максатынан туған 
автордың өзгеше жазу тәсілі. «Маған іс істеу киын, 
Киындығы -  шала сауаттымын. Бүрын осы кала- 
ның халыктарында малайлыкта болғам. Больни- 
цада істегем. Кара жүмыс пен жалшылықта кунім 
кешкен. Беріде бала бакшасын баскардым. Дәл 
осы орнымнан бурын колхоздың огородында бас 
карауыл боп ем. Ендігі әңгіме-ісімде білім ке- 
рек» деп сөзін тәмамдайды. Жазушы мүрағатын- 
да очерктің түпнускасы сакталмаған. Автор 
шығармада халыктың сөйлеу тіліндегі жергілікті 
ерекшеліктерге айрыкша ден койған. 20 томдык 
шығармалар жинағының 8-кітабына очерктің 1933

жылғы «Социалды Казакстандағы» нүскасы бой- 
ынша бірлі-екілі сөздер ғана редакцияланып, 
негізінен сол калпында енгізілді.

Б. Жакып.

«ІРІ ОҚЫМЫСТЫ», жазушының макаласы. I. Ке- 
ңесбаевпен бірге жазған. «Казак әдебиеті» газетін- 
де 1957 ж. 5 желтоксан күні жарияланған. Макала- 
да Қ. Жүбановтың көп кырлы окымысты екені, 
математикадан, физикадан, химиядан техникум- 
дарда сабак беріп, философияны, логиканы, пси- 
хологияны, рефлексологияны тесіле зерттегені 
атап өтілген. Әсіресе оның тіл білімі саласындағы 
еңбектері жоғары бағаланған. «Күдайберген стилі 
жатык, тілі орамды, мейлінше шебер жазатын адам 
еді, Оның журналистік, публицистік кабілеті, әде- 
биет, мәдениет казыналарын терең білетіндігі, 
ғылымның көптеген салаларына байланысты өрісі 
кең білімі өзінің мамандығы болып кеткен тіл бі- 
лімімен астасып, жігі білінбей, ұштасып жатады, 
казак күйлерінің тарихы жайындағы тарихи-линг- 
вистикалык очеркінде Күдайберген каламы төсел- 
ген шеберліктің аса бір нәзік улгісін көрсетеді... 
Күдайберген Жұбанов аса ірі зерттеуші-түрколог- 
тардың катарынан орын алады» дейді авторлар. 
Макалада Жүбановтың казак күйлерінің тарихы 
туралы очерктерінің, Абайдың кайтыс болғанына 
30 жыл толуына арналған мерекеде жасаған баян- 
дамасының орны ерекше. Абайдың өлең күрылы- 
сындағы тілдік ерекшеліктерді алғаш көрсеткен 
де Қ. Жүбанов болды. Ол араб, парсы, түрік, 
неміс, ағылшын, француз тілдерін білгені, өз дә- 
уірінің ірі тіл зерттеушісі окымыстылары Е. Поли
ванов, И. Мешанинов, В. Богородицкийлермен 
пікірлес болтаны, оның жалпы тіл білімі мен казіргі 
казак тілі, туркология жөніндегі лекциялары казак 
интеллигенциясының калың көпшілігінің назарын 
аудартаны айтылтан. Сондай-ак К- Жүбановтың 
орфографията, терминолотията, казак тілін окыту 
әдістемесіне арналтан еңбектерінің кұндылыты, 
әсіресе «Казак тілінің грамматикасы» деген еңбе- 
гінің казак тілінде окулык жазатындар үшін тама- 
ша улгі екені баса көрсетілген,

Р. Бердібай.

ЭЙХЕНБАУМ Борис Николаевич (1880-1959), орыс 
әдебиет зерттеушісі. Э. 1918-49 ж. Ленинтрад уни- 
верситетінде окытушы бодды. «Пушкин және 1825 
жылдың козталысы» деп аталатын алташкы зерт- 
теу еңбегі шыкты (1907). Осыдан кейінгі еңбектері 
«Державин поэтикасы», «Карамзин», «Тютчевтің 
әйеліне жазтан хаттары» деп атадды. Л. Якубинс- 
кий, О. Брак, В. Шкловскийлермен бірге «Орыстың 
лирикалык әуендері» детен такырыпта зерттеулер 
жүргізді. Ә. Ленинтрад университетінде жүртенде 
Эйхенбаум, Обнорский, Карский, Гвоздевтердің 
лекцияларын тыңдады. Сондаты лекцияларының 
конспектісіне «2. III. 27, 7. 10. 27» деп, күндеріне 
дейін көрсетілтен. Э-ның ертеде шыккан кітапта- 
рының барлытын жазушының окытанда жазтан, 
сызтан белтілері бар, әсіресе Л. Толстой туралы 
жазтаңдарын кадаталап, мұкият окытан. Әдебиет 
тарихы, теориясы жөніндеті зерттеулеріндеті ой- 
танымдарына ерекше көңіл аудартан.

Г. Әкім.
ЭКСПРОМТ, әдеби жанр. Импровизацияның бір 
түрі, көбіне табан астыңда суырып салып айтыла- 
ды. Эпитрамма, катытпа-калжың түрінде келеді. 
Казак халкында үлкен айтыска үласпатан өлең сөз- 
бен катысу туріңде кездеседі. Ә. экспромт күбы- 
лысын айтыс жанрын зерттеуге арналтан еңбекте-



ріңде қарастырған. Жазушы: «Буған ақыңдар әзір- 
ліксіз келіп, біріне-бірінің оқыстан тастаған түйін- 
деріне жауап ретінде, өз өлеңдерін сол орнында 
ғана туғызады», «әрбір ауызша туған, суырып- 
салма сөздердің, экспроіиттардың тағдыры, 
шындығы солай» деп тужырымдаған («Айтыс», А., 
1-кітап, 1961). Дегенмен Ә. Еуропа дәстуріндегі 
экспромтқа келетін өлең-к,ағысудан гөрі қазақ ха- 
лқыңда негізгі орын алған толыққанды, шарықтап 
дамыған импровизация жайын көбірек айтады. 
«Абай жолы» эпопеясында Майбасарға байланыс- 
ты Э. өлеңді келтірген.

Р. Әбдігулов.
ЭПИЗОД, суреттеу құралы. Көркем шығарма 
желісіңде мәні бар жеке-жеке оқиғалар, бас-аяғы 
тиянақталған бөлшектер. Мундай эпизодтарда 
кейіпкерлердің белгілі бір уақыт аралығындағы 
қимылы, ісі, басынан кешкендері шығарманың 
композициялық қурылысын ширықтырып, шымыр- 
лаңцыра түседі. Әрине су реткер олардың сюжеттегі 
бір-бірімен сәйкес келуін қатты қадағалайды, кей- 
іпкер характер! бірнеше эпизодта да ашылады. 
Бұлардан баска эпизодтык кейіпкерлер де бола- 
ды, ол содан қайтып басқа жерлерде кездеспейді. 
Мысалы, Ә-тің «Өскен өркен» романыңцағы Алуа- 
ны алуға болады. Ол «Үміт кыэдың өлімі» деген 
жыр негізінде алынған. Осы оқиға романда жинақ- 
талып, кең ауқымда көрініп, қайғылы халмен аяқта- 
лады, әрі карай жалғасын таппастай болып, осы- 
мен узіледі. Жазушы осы романына дерек жинау 
барысыңда «Екі окиға» деп, эпизодтык жағдайды 
жазып алған, соның біріншісін Айсулу-Сағит ара- 
сындағы окиғаға пайдаланды. Осылайша көркем 
шығарманың бірнеше окиғаларына негізделетін
Э-тар Ә-тің баска шығармаларынан да кездеседі.

Т. Турганбаев.
ЭПИЛОГ, автордың шығарма соңында жазылған 
корьп’ынды сөзі. Негізінен бул окиға желісінен бе
лек турады, соған карамай, автордың идеясын то- 
лыктырып, ондағы кейіпкерлер жай-күйінен мағлу- 
мат береяі, олардың іс-әрекеттерінің жалғастығын 
көрсетеді, автордың философиялык, эстетикалык, 
адамгершілікке катысты тужырымдары айтылады. 
Ә. «Абай жолының» алғашкы екі, соңғы екі кітабын
Э-пен аяктаған. Біріншісіңде акыңцығымен таныл- 
ған Абайдың, әні өз айналасы ғана емес, бүкіл бай- 
так далаға тарағанын, далаға жаңа леп, тың жаңа- 
лык әкелгенін көрсетеді. Шығарманың осымен 
аякталмайтынын: «Абай кең далаға тағы карап еді. 
Мухит емес, күңдегі кулазыған дала боп көрінді. 
Ол -  әлсіз, жудеу Ералы жазығы. Сол жазыкта шаң 
шьгады. Будак-будак бүлік шаңы. .. Теңіз де, киял 
да жок. Аз алданыш, куаныш та сөне берді. Тағы 
өмір шындығы, тағы тірлік тартысы Абай алдына 
еселі сыбаға тартты» деген жоддар сезіңдірсе, соң- 
ғысыңдағы: «Алтын терек, арсыға кулаш урған ар- 
дакты азамат, сен өлмейсің! Еліңнің жалғыз жан, 
ең соңғы улы ма, кызы ма, ең кейінгі нәсілі бірде- 
бір жан болса, сонда да кеудесіңце сенің атың бірге 
кетеді. Сенің тірлігің бірге жасайды, сенің нурың 
бірге жаркырайды!» деп, шьғарманың біткендігін, 
оның кейіпкерінің орнын, салмағын, болашак үшін
кандай болып каларын уғындырады. ,

Т. Әкім.

ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ ӘДЕБИЕТ, э п и с т о л о г р а -  
ф и я, әр түрлі хат түрінде жазылған шығарма. 
Буған жеке адамдардың бір-біріне жазған, тари- 
хи-мәдени мәні бар, әдеби мураға айналған хатта- 
ры да жатады. Әдеби жанр ретіңдегі тарихы ежелгі,
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ескі дәуірден басталады. Қазак әдебиетінде 
Ш. Уәлихановтың, Ы. Алтынсариннің туған-туыс- 
кандарымен, орыс достарымен хаттары эписто- 
лярлык мура болып саналады. Біркатар казак акын- 
дары өлеңмен хат жазыскан. Ә. «Казак әдвбиетінің 
казіргі дәуірі» атты макаласыңда айтыс өлеңдерінің 
ертеректе ауызша әдебиетке, бертін келе жазба 
әдебиетке кіргенін, «екі кісінің айтысуынан неме- 
се екі кісінің жанынан туатын әңгімелер ертерек 
уакытта ағылшын әдебиетінде», бертін келе оры- 
старда туғанын, оны орыстар «Бишара адамдар» 
деген кітапка жинактағанын айтып, «мундай әңгі- 
мелерді эпистолярный роман деп атаған. Біздің 
айтыстардың көбі -  осы эпистолярный роман тү- 
ріндегі өлеңдер» екенін айткан. Демек улы жазу- 
шының булай деуіне Караганда, казак айтысы ау
ызша түрдегі Э. ә-тің бір жанры ретіңде калыптас- 
кан. Ал Мухаңның калам кайраткерлерімен, жа- 
кын-журағаттарымен, сондай-ак бірнеше жыл 
бойы Ғ. Қутымовамен жазыскан хаттары нағыз 
Э.ә. жанрына жаткызуға болады.

5. Майтанов.

ЭПОПЕЯ, эпостык шығарманың түрі. Белгілі бір 
тарихи дәуірдің окиғаларын кең көлемде сурет- 
теп, бірнеше урпак өкілдерінің іс-әрекеттерін көр- 
кемдік тутастыкта баяндайтын туынды. Ә. «Абай» 
романының жазылу жайынан» атты макаласында 
тарихи шығарманың қыр-сырына кеңінен түсінік 
берген. «Әлдекашан бел асып кеткен көштің ай- 
даладағы журтына кешігіп жеткен жүргінші сөніп 
калган от орнынан боямашы жылтыраган бір кыз- 
гылт шок тауып ап, оны демімен үрлеп, тутатпак 
болды десек, романга материал жинаган менің 
халім де дәл сол әрекет сиякты еді» деп, матери
ал жинаудың киындыгын айтса, «Абайдың жеке 
басына, семьясына тән немесе бүкіл халык таг- 
дырына катысы бар көптеген окигалардың негізін- 
де тарихи шындык бар, Сөз жок, тарихи роман- 
шының правосы бойынша, менде ой, жоба, топ- 
шылау, елестету, өзімше корыту дегендер бол
ды, бірак соның бәрінің негізінде нағыз болған 
шындык жатыр» деп, тарихи фактілерді көркемдік 
шындыкка айналдырганын жазган. «Сөздік жагы- 
нан менің романдарымның Абай емір сүрген тари
хи дәуірге сәйкес ерекшеліктері мол. Оның үстіне 
мен Абайдың өз шыгармаларының сөздік корынан 
да мейлінше пайдалаңдым. Бул ретте Абайдың ез 
шыгармашылығындағы эволюцияға, акыл-ой жа- 
ғынан, жалпы мәдени өсуіне сәйкес тіл жөнінен де 
үлкен эволюциясы бар екенін» ескертіп, эпопея- 
лык туындыга тән тагы бір ерекшелік -  тіл дейді. 
Сондай-ак тарихи туындыларда кейіпкерлердің 
өмірлік дерегі, прототиптері, окигаларға аркау бо
лтан өмір шындығы езара орайласып, байланысып 
келуі шарт. Бул тургыдан келгенде, тарихи тулға- 
ларды жасанды кылыктармен, нанымсыз әрекет- 
термен сипаттап, суреттеудің кажетсіздігін айткан. 
Өйтпейінше эпопеялык шығарма шымыр, ширак, 
табиғи болып шыкпайды. 30-жыдцары жазган «Та- 
тьянаның кырдагы әнінен» бастап, Абай туралы ірі- 
ірі зерттеулері мен драмалык шығармасы т. б. бо
лашак дәуірнамага апарар багыт-бағдар еді. Осын- 
дай мол ізденістің, көп еңбектің нәтижесінде «Абай 
жолы» эпопеясы туды. Бул туынды эпопеяның бар- 
лык талаптарына жауап береді.

Ш. Ыбыраев.
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эпос, әдебиеттің тегі. Ерекшелігі суреттеп 
отырған өмір құбылыстарын кең көлемде, жан- 
жақты қамтып бейнелейді. Онда баяндау тәсілі 
басым болып, оқиға тікелей куәгер болған адам- 
ның атынан айтылады. Эпостық шығармалар ауыз 
әдебиетінен бастау алады. Э-тың аңыз, ертегі, әң- 
гіме, новелла, повесть, роман, поэма (дастан) 
т. б. жанрлары бар. Ә-тің пікірінше халық арасын- 
да әлдебір батырдың қоштасуы жене соны жоқ- 
тауға байланысты таралған елең-жырды алғашқ- 
ыда бір ақын жинап, басын қурауы, сөйтіп туңғыш 
эпостық дастанның тууына негіз қалауы ықтимал. 
Бір ақынның аузынан екінші ақынға кешкенде, да
стан толысып, оқиғасы қалыңдап, молыға тусіп 
отырған. Эпостық дастанның туып, қалыптасуына 
ақыңдармен бірге халық та қатысқан, кей нусқаны 
қабыл алып, кейбір нусқаны жақтырмаған. Дас- 
танның бар ақын жырлайтын тұрақты, түбегейлі 
нұсқасы жасалғанша, ссылай болған. Улы жазу- 
шы «Әдебиет тарихы», «Қазақ халқының эпосы мен 
фольклору», «Қырғыздың батырлық эпосы -  «Ма- 
нас» т. б, зерттеу еңбектерінде Э. жанрының 
турлеріне терең талдау жасаған.

Р, Бердібай.

ЭСТЕТИКА, Ж а з у ш ы н ы ң  ш ы ғ а р м а л а -  
р ы н д а ғ ы  ф о л ь к л о р  э с т е т и к а с ы  . Жазу- 
шының өткен ғасырдың 20-жылдарында бастаған 
ғылыми-зерттеу қызметі қазақтың эстетикалық 
мәдениетін дамытып, қалыптастыруға кең жол 
ашты. Бул әуелі «Қазақ халқының эпосы мен фоль
клору», «Қазақ әдебиеті тарихын зерттеу мәселе- 
лері», «Қозы Керпеш -  Баян сұлу», «Қыз Жібек», 
«Ертегілер», «Айтыс өлеңдері», «Дәстүр мен жа- 
ңашылдық туралы», «Қазақтың халық шығарма- 
шылығы және оның поэтикалық ортасы», «Казах
ский эпос и дореволюционный фольклор», «Цен
ные памятники киргизского и казахского фольк
лора» т.б. мақалалары мен зерттеулерінен көрініс 
тапты. Бул еңбектер казак халкының сан ғасыр- 
лар бойы жасаған баға жетпес рухани асыл казы- 
наларына неғізделген. Эр турлі жанрға бай казак 
фольклору эстетикалык іс-әрекеттің ерекше бір 
түрі ретінде бағзы замаңда казак халкының эсте
тикалык сана-сезімінің калыптасуына иғі ыкпал 
етті. Мысалы, ертегі, аңыз әңғімелер мен батыр- 
лар жыры эстетикалык мураттың дамуына, ал 
тұрмыс-салт жырлары мен ән өлеңдері эстетика
лык сезімінің, айтыс өлеңдері халыктың эстети
калык талғамының дамуына түрткі болды. Ә. өз 
зерттеулеріңде фольклорды, арнайы эстетикалык 
мәдениетке жаткызбағанмен, оны әдебиет турғы- 
сынан зерттей отырып-ак, фольклордың өзіндік 
ерекшеліктерін атап көрсетті, сөйтіп оны отандык 
эстетикалык мәдениетінің кұрамдас бір бөлігі 
ретінде карастыруға мумкіндік туғызды. 
Эстетикалык катынас әсіресе адамның көңіл куйі 
мен эстетикалык сезіміне эсер ететін ән өлеңдері 
мен акыңдар айтысында молынан байкалады. Оңца 
автордың бейнеленғен өмір кұбылыстарына, адам- 
ның мінез-кулкына, істеген істеріне, табиғат пен 
коғам көріністеріне эстетикалык бағасы беріледі. 
Фольклор шығармаларының бейнелер жүйесінде 
эстетикалык катынас әсемдік туралы көзкарас ар- 
кылы эстетикалык мұрат турғысынан көрінеді. Де- 
мек белгілі бір фольклорлык шығармадағы эстети
калык кунды пікірде сұлулык критерийлері, сезім

деңгейінде кабылдау, сондай-ак жаксылык пен 
жамандык жайыңдағы моральдык түсініктер, шын- 
дык пен өтірік туралы гносеологиялык түсініктер 
сипатталады. Мысалы, сөз жарысы саналатын ай- 
тыста суырыпсалма акындар өз ойларын «әсем», 
«көріксіз», «кайғылы», «күлкілі», «аскактык», «па- 
сыктык» сиякты эстетикалык категориялар аркылы 
баға беріп, тыңдаушының көңіл күйіне эсер етеді. 
Эмоциялык-эстетикалык жағынан будан да кушті 
эсер ету үшін, орындаушылар табан астында өткір 
дө ушкыр елеңдер шығарып, тыңдаушылардың жан 
дүниесін еріксіз баурап алады.
Жарыска түсуші акындар тапкырлыкпен, бір-біріне 
шеберлікпен кезек-кезек шабуыл жасап, тыңдау- 
шыларын эр түрлі дэрежеде кызыктырып, еліктіріп, 
сан килы салып отырады. Оның устіне айтыс акын- 
дардың азаматтык бет-бағдарын айкындап, ай- 
тысушылардың сыншы мен тэрбиелеушінің де 
релін аткаратыңдығын көрсетеді. Халыкшыл акын
дар казактың бурынғы феодалдык коғамын сы- 
най отырып, коршаған ортаға реадды түрде баға 
беру аркылы, халыктың элеуметтік белсенділігін, 
кұндылыкты бағдарлары мен эстетикалык тал- 
ғамдарын калыптастыруға септігін тигізіп отырды: 
«... Екі акын айтысының үстінде, едці билеп жүрген 
хан, төре, болыс, би, аталы шонжар, кажы-молда- 
лар -  кыскасы эр ортаның ірі атка мінерлері, 
эмірші экімдер туралы, бай озбырлары туралы да 
тура сөздер жалтармастан катты айтылады. Ол 
жуандар осындай акындар айтысының көбінің 
нэтижесінде карсы айткан акынның айыптау зілі, 
эшкерелеу сөзі, ащы мазак мыскылы аркылы ха- 
лык адцында таңбаланып, карғыс атка ілініп жүре- 
тіні де болды... Олар ушін айтыс белгілі ортадағы 
бай жуанды орнынан тұрғысыз кып, маскаралауға 
улкен таптык курал болған» дейді Ә. «Айтыс 
өлеңдері» атты еңбегінде.
Фольклорлык акындарды тыңдау мен орындау- 
Д Ы Ң  негізгі шарттары оның келесі жанрлык белғісі 
-  турмыстык жағдаяттарына байланысты. Муның 
ең алдымен акындар айтысына жэне жалпы эн 
жанрына тікелей катысы бар. Турмыстык жағдаят- 
тар тыңдаушы аудиторияның көлемімен, оның аз- 
көптігімен жэне орындау ерекшеліктерімен -  жеке, 
хормен, аспаппен, аралас т.б. өзғешеленеді. Мы
салы, жеке жэне кезектесіп орындалатын айтыс 
өлеңдері улкен аудиторияны кажет етсе, уйлену 
жыры «Жар-жар» да сондай, ал калыңдыктың кош- 
тасу өлеңі «Сыңсу» шағын ғана топка арналады. 
Такырып, эстетикалык катынас, турмыстык жағ- 
даяттар фольклорлык шығармаларда бейнелі (об- 
разды) турде керініс тапканда ғана маңызды бол- 
мак. Фольклорда керкем бейнелер жасаудың тэ- 
сілдері мен куралдары (соңғы жанрлык белгісі) 
өзінің логикалык жэне ішкі даму заңдылыктары 
аркылы өнердегі ойлау формаларымен теңеседі. 
Қиял-ғажайып ертегілері мен батырлар жырын 
коспағанда, фольклордағы көркем бейнелер бел- 
гілі бір өмір шыңдығын бейнелейді де. орындаушы- 
ның дуниеге эмоциялык жэне интеллектуалдык 
катынасын тутастай көрсететін рухани жағынан 
бай мазмунға ие болады. Бул адамдарға белгілі 
бір кундылыкты -  таным тусініктерін, эстетикалык 
идеялар мен мураттарды жинактап көрсететін 
фольклорлык өнердің бейнелі тілі туралы сөз 
козғауға мумкіндік береді.
Үлы грек философы Гераклиттің «бір өзенге екі рет 
кайта тусу мүмкін емес, себебі ол өзгеріп. үздіксіз 
жаңарып отырады» деген накылын Ә. өзгертіңкіреп



'<екі рет бір өзенге түсе алмайсың» деп, міндетті 
түрде дәстүрде жаңашылдықтың болатынын ес- 
кертеді {«Дәстүр мен жаңашылдык жайында»). Жа- 
зушының пікірінше, дәстүр болмысты көркем бей- 
неге айналдырүдың ғасырлар бойы машықтаған 
тәсілдерінен және айналамызды қоршаған қоғам- 
дық орта мен табиғатты ой таразысына сала оты- 
рып бейнелеүдің үрпақтан-ұрпаққа мирас болып 
келе жатқан қағцдаларынан қүралады; соның бір 
көрінісі -  аүыз әдебиет үлгілері, ал жаңашыдцық -  
фольклордың қазақ жазба әдебиетіңце қайта жаң- 
ғыруы. Ә. фольклорлық материал негізінде «Ең- 
лік-Кебек», «Қобыланды батыр», «Айман-Шолпан» 
пьесаларын жазү арқылы өзінен кейінгі бір қаүым 
ұрпаққа көркем мүраны тиянақты пайдаланудың 
тамаша үлгісін көрсетті, сөйтіп туған халқының ру- 
хани асыл мүраларының сабақтастығын таныта 
білді. Қазақ драматургиясының негізін сала оты- 
рып, Ә-тің фольклорлық пьесалары сахна өнері арқы- 
лы ауыз әдебиетінің үлгілерін шебер пайдалану- 
дың айқын мысалы болып табылады. Жазушы ка
зах халқының фольклорын өзгеше түрде, жаңа тур- 
патта жаңғырту барысыңда бейнелеу құрадцарын 
асқан шеберлікпен қолданды, ауыз әдебиетінің 
түжырымдарын тереңдете дамьпты, мән-мазмүнын 
ұқыптылықпен байьп'ты, идеялық-эмоциялық әре- 
кеттің адамның жан дуниесіне эсер етуін күшейтті. 
Ә. лирикалық драмаларда тартыстың күшін ұлғай- 
тып, бакытсыз махаббаттың идеясын барынша 
шиеленістірді, бірін-бірі сүйген жастардың шеккен 
қайғы-қасіретін шынайы түрде суреттеді.
Алғаш рет фольклор такырыбына жазған «Еңлік- 
Кебек» пьесасында жазушы өз тағдырын журек 
калауы бойынша шешуге ұмтылған екі жастың тағ- 
дырын ескі мен жаңаның арасындағы тартыс 
дәрежесіне дейін көтеріп, трагедиядағы эстетика- 
лык категорияға байланысты дамыткан. Олар каты- 
гез заманның курбаны ғана емес, сондай-ак 
өздерінің бақыгы, бас бостаңдыы, арманына жету 
жолында белсеңді күрескерлер ретіңде де көріне- 
ді. Өз ортасының озбырлары мен жырткыштарына 
карсы монолог түрінде кекті, ызалы сөздерін би- 
шешеңдердің айтысы тәрізді жеткізеді. Сөйтіп ескі 
феодалдык салт-сана әмеңгерлік, куллі кайғы- 
касіреттіңтүптамыры, себепшісі іспетті суреттеледі. 
Ал «Айман-Шолпан» пьесасы түрмыстык трагикоме
дия жанрында жазылып, эстетиканың екі катего- 
риясында -  комедиялык және трагедиялық сипат- 
та тоғыскан, Бұл ретте шьғармадағы трагедиялык 
хал кертартпа салт-дәстүр аркылы емес, керісінше, 
бітіспес атыс-шабыс, барымта-сырымта сиякты 
феодалдык тәртіп аркылы көрініс тапкан. 
«Қаракыпшак Қобылаңцы» атты драмасында күшті, 
ер жүрек, халык корғаны Қобыландының бейнесі 
аркылы казак елінің эстетикалык мүратын айкын 
танытты. Ол тамаша халык батыры ғана емес, со- 
нымен бірге каһарманның эстетикалык категория- 
сын жасаушы адам ретіңде суреттеліп, карапайым 
халыктан шыккан ержүректің ел ушін жасаған 
теңдессіз кызметінің кұндыльғын айкыңцай түседі. 
Демек автор пьесада каһармаңдыкты киындыктан 
корыкпайтын, ерекше көркем түлға аркылы бейне- 
леген. Батырдың рухани және табиғи күшін ерлік 
пен аскактыктың шыңы сиякты шеңдестіре оты- 
рып, драматург болашак үрпакка өз халкын, өз атын, 
өз Отанын сүю аркылы зор адамгершілік максатка 
бастайтын, ұлы мүраттарға апаратын даңғыл жол- 
дынүскайды. Ә. «Ертегілер»дегензерттеуіндекиял- 
ғажайып ертегілеріне жан-жакты талдау жасаған.
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Мүңцай ертегілер ерте замаңда туса да, казак хал- 
кының тұрмысын, салтын бейнелейді, күнделікті 
өмір шыңдьғын тікелей, сол калпыңда емес, эсте
тикалык түрғыда бейнелеп көрсетеді. Өмірдегі тар- 
тыстар, болмыс көріністері, адамдардың бір- 
бірімен карым-қатынасы -  бәрі халыктың эстети
калык рухына сәйкес түзіледі. Ертегідегі бас 
кейіпкер, эстетикалык мұрат -  халык идеалы. Жа- 
зушының пікірінше, киял-тудырған бейнелер аркы
лы халыктың еңбек пен табиғат күштерін шьғарма- 
шылык жолымен жеңбек болтан арманы көрінеді. 
Мысалы, жерде жүрген жүрісі өндімеген, талап- 
тілегі таудай адамзат «аспаңда үшар ма едім?», «көк 
күмбезге мен де күстай биік самғасам» деп киял- 
даған, Демек, адам баласының кейінгі дәуірлерде 
техника жөнінде тапкан зор жаңалыктары, ертегінің 
киял бейнелері көп нәрсені алдын ала болжап аң- 
ғарткандай эсер калдырады. Сондыктан киял- 
ғажайып ертегілер өзге ертегілерге карағаңда эс
тетикалык жағынан ерекше, бөлекше болып калып- 
таскан. Үлы жазушының бүл айткан пікірлері әлі 
күнге дейін маңызын жоғалткан жок.
Осы зерттеудің «Аддар Көсе» тарауында каламгер 
комедиялык категорияны оның сатира, мыскыл 
тәрізді түрлері аркылы дамыта туседі. Аддар Көсе 
эңгімелері коғамдык жай-күйлерді, соракы мінез- 
күлыктарды «сынағыш, мазак еткіш сөздермен 
айтады. Тапкырлыкка, жуйріктікке, шапшаңдыкка 
кұрылған Алдар Көсенің күлкілі эңгімелері ескір- 
мей, көп заманды көктей өтіп, үмытылмайтын, 
жойылмайтын шығармаға айналған. «Алдардың 
әңгімелерінде күлкі, мыскыл котам күрылысының, 
котам тартысының күралы болтандыктан -  осы- 
лай. Және бүл күрал, бүл күлкі -  өлмес елдің өшпес 
күралы. Сондыктан ол унемі жаңтырып, өсіп, кө- 
бейіп отырады. «Алдар аты -  күлкі, күлкіге өлім 
жок» деп, данышпан жазушы дәл тауып айткан. 
Фольклорды «өткен заман жайын шертетін өлмес, 
өшпес, дана шежіресі, адамның тылсым табитат 
сырларын ашута, өзін коршатан жадау ортадан 
алыстатыны болжап білуге тыным таппай үмтылу- 
ына» {«Қазак халкының эпосы мен фольклоры») 
көмектесетін «өмір окулыты» дей отырып, Ә. ауыз 
әдебиетінің үлгілері казак халкының өмір шынды- 
тын, казак баласын айнытпай танытатын бата жет- 
пес күрал деп түсіңді. «Өйткені жас казак мэдение- 
тінің болашактаты татдыры берік те сенімді тутыр 
саналатын үлан-байтак алып тың жер сиякты халык 
поэзиясымен байланысты болмак. Сондыктан да 
отан тек кана көңіл бөлмей, оны алуан түрлі жактан 
жинап, жариялап және жүйелі тарихи-әдеби зерт- 
теулер жүргізіп, баталау кажет» («Қазак. халык, шы- 
ғармашылығы жәнв оның поэтикалык ортасы»),

Л. Акбаева.
ЭСХИЛ (б. 3. б. 525-456), ежелгі грек драматург!, 
трагедия атасы. Трагик акындардың мүшэйрасы- 
на 12 рет катысып, бэрінде жеңіп шыккан. 80-ге 
жуык драмасының бізге 7-уі тана жеткен. Бутан 
«Жалбарынтандар», «Парсылар», «Бұтаудаты Про
метей», «Фивтің жеті жауы», «Орестея (трилогия: 
«Агамеленон», «Табыт жанындаты құрбандык», 
«Эвменида»). Оларда афины демократиясының 
гүлденген кезі бейнеленген. Жалпы шытармала- 
ры гуманистік пафоска толы болып келеді. Ә. 
«Жалпы театр өнері мен казак театры» атты мака- 
ласында грек театрының шыту тарихын, Дионис
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қудайды егжей-тегжейлі сипаттай келе: «Дионис 
мейрамының қүрбан шалардағы өлеңінде бурын 
оі^иға хормен, жалғыз өлеңші екі-ақ кісі сияқты 
болып араласатын болса, Эсхил бул мейраіиды 
бурынғыдан көрнекті қылып көрсету үшін жаңағы 
оқиғаның ішіне тағы ойнаушыны қосқан. Соны- 
мен Эсхил заманыңдағы драмаға араласатын ой- 
наушылар ушінші кісі болған. Содан кейінгі за- 
іиандарда драмаға кірушілердің саны көбейе бер- 
ген» деп, грек драматургінің улттық театр өнерін 
жаңғыртқанын, оған соны леп әкелгенін, сөйтіп 
өзінен кейінгілерге зор ықпал жасағанын жазған.

Н. Ерсарыулы.
ЭТНОГРАФИЯ, қоғамдық ғылымның тайпалар 
мен халықтарды зерттейтін саласы. Э. халықтар- 
дың, көне этностық тогттардың шығу тегін, ру-тай- 
палық қурамын, қонысын, ерекшеліктері мен ор
тах жайларын, тарихи және мәдени қарым-қаты- 
настарын, күнделікті турмысын, кәсібін, қоғамдық 
және отбасылық байланыстарын, заттай және ру- 
хани мәдениетін зерттеумен шуғылданады. Э, та- 
рихпен, археологиямен, әдебиетпен, лингвисти- 
камен, демографиямен, географиямен т. б. ғылым 
салаларымен етене жақын, өзара байланыста. 
Ә-тің «Абай жолы» эпопеясы қазах өмірінің этно- 
графиялык энциклопедиясы іспеттес. Өйткені онда 
тікелей Абай өміріне байланысты, кала берді 19 
ғасырдың ортасынан 20 ғасырдың басына дейінгі 
жарты ғасырлык казак елінің болмысы тугелдей 
дерлік суреттеледі. Негізінен казактың әлеуметтік- 
экономикалык, коғамдык-саяси өмірі, заттык же
не рухани мәдениеті, діни наным-сенімдері мен 
әркилы әдет-ғурыптары, салт-саналары жан-жак- 
ты камтылған. Романның басынан аяғына дейін 
Тобыкты журтшылығының, әлеуметтік топтар өмі- 
ріндегі мәдени-шаруашылык ерекшеліктер, ашык 
та анык баяндалып отырады. Бул әсіресе жыддың 
терт мезгіліне байланысты коныс таңдау, кеші- 
кон кезіндегі керіністерден, кыстау мен жайлау- 
дағы ауыдцар кескінінен бірден байкалады. Бар- 
лык казак кауымындағыдай Шыңғыс өңіріндегі 
Тобыкты елінің де жазғы көш салтанаты көңілді, 
сенді келетіні «Абай жолы» романының ен бойы- 
нан байкалады. Әсіресе жайлауға көшу терт түлік- 
тің төлдеу науканы мен жабағы күзем аякталған- 
нан кейін басталады, оған алдын ала дайындык 
жасалады. Жайлауға алынбайтын басы артык 
бүйымдарды ер кыстаудағы коймаларда калды- 
рады. Қазактың едеттік кукы бойынша иесіз кыс- 
таулардағы коймаларға ешкім де тиіспейді. Егер 
жазатайым коймаға кол суккан суғанактар кез- 
дессе, олар катты жазаланады. Көші-конның ке- 
рек-жарағынтугелдайыңдап, сетті күндердіңбірін- 
де ауыл-ауыл болып, жайлауға бет алады. Әр ауыл 
өз деулетіне карай, 5-10 туйеге жүк артып, кыз- 
келіншектер жаңа, теуір деген киімдерін киіп, сенді 
ерттелген жорғаларын тайпалтып, балалар тай- 
кунандарымен жарысып, көш сгштанатына айрык- 
ша керініс береді. Осыңдай аса салтанатты Бөжей 
ауылдарының каралы көшін кездестіргенде, кеш 
көрінісі тулданған Бежей атын жетектеген бір топ 
кыз ішіндегі Тоғжанның сенді киімі, сулу мусіні 
мен астындағы кара жорғасының есем журісі, 
әсіресе кыз-келіншектер куңіренткен жоктау үні, 
Абайдың кеңілін алай-түлей етті емес пе? Мүңдай 
каралы кеш небір катыгез жүректерді жібітіп.

Абайдың сырлы сезіміне сапымен керткендей, 
бітпес белгі калдырған-ды. Осынау каралы кеш 
жас Абайға кеп нерсені аңғартты: «...Жылаған 
Токжан, жылаған Бежей кыздары, барлык каралы 
кеш, иесіз, тул кетіп бара жаткан анау казалы киім, 
тул ат -  баршасы осы барлык кауымның кайғы- 
сын да Абайға өзгеше терең тусіндірді» дейді ав
тор. Эрине мундай сен-салтанаты езгеше каралы 
кешті жабдыктау елді ауылдың ғана колынан келуі 
мумкін. Б ірак мәселе онда емес. Автордың 
суреттеуінше, Абайдай акылды, албырт жастык 
көңілі алай-түлей күйге тусіп, кезіне келген жаска 
иелік ете алмай калуы тек Бөжейдің аталас жа- 
кыңдығын немесе мынау алдамшы, жалған, куйбің 
тіршілікте екесі Қунанбай мен Бежейдің жараса 
алмай, алысып еткендігін, тіпті Бежейдің кешегі 
кемеңгер Кеңгірбайдың лайыкты урпағы екендігін 
ойлағандыктан ғана емес, дел осы толкынысты 
сетте жасеспірім Абайдың кейін өзін үздіксіз тол- 
ғандырып өткен «Өмір деген не, елім деген не?», 
«Жан деген не, тен деген не?», «Адам өмірге не 
үшін келеді, не ушін кетеді?» деген «меңгілік» 
жумбакка ең алғаш ой жібермесіне кім кепіл?! 
Әуезов каламының тылсым куші, міне кайда ме- 
гзейді! Байкаған жанға казактың осы едет-ғурып 
көрінісінде кандай астар, кандай уғым, каншама 
әлеуметтік мән, сахаралык философия жатыр 
десеңізші! Кеше Бежей өлгенде ағайын арасын- 
дағы алауыздык салдарынан кеңіл де айта алмай 
калган Қунанбай ауылдары енді Бөжей асына білек 
сыбана араласады, буған езге емес, Абайдың езі 
мурындык болады.
Қазак сахарасының теріскей-шьғыс өңіріндегі ауа 
райының ерекшеліктеріне байланысты бул жер- 
лерді мекендейтін хапыктың киім киісінде де, киім 
үлгілерінде де баска казактан азды-кепті өзгеше- 
ліктер бар. Әсіресе еркектің бас киімі, оның ішінде 
тымак үлгісінің ерекшеліктері романда даралана 
суреттеледі. Меселен, Балкыбек сиязына жинал- 
ған Арғын, Найман, Керей, Уак адамдарының ба
сына киген тымак улгісінен олардың кай елдің 
адамдары екенін бірден танисың: «Мырзаларынан 
бастап, косшыларына шейін киім үлгілері бірінен- 
бірі белек рулар байкалады. Бунда терт сай, ала- 
са төбелі Тобыкты тымағы, жіңішке, узын төбелі 
Керей тымағы, сырмаланған алты сай Найман ты- 
мағы, сегіз сай Уак тымағы бар. Бірінен-бірі белек, 
шапан-кемзал үлгілері, ер-токым, баскалары да 
Абай көзіне бадырайып, айкын байкалады». Осы 
усак-түйек, елеусіз сиякты керіністен этнография- 
лык детальдар казакка не үшін керек болды екен? 
Бері бір үлгідегі тымак кисе, кімнің басынан тусіп 
калушы еді? Үшы-киырсыз кең сахарада өмір кеш- 
кен кешпенді казактың сырт жаулары да, ішіңдегі 
жаулары да аз болмаған. Сол себепті ауызекі тіл- 
дескенде, елін, руын сурастыру куәлік тексеру 
рөлін аткарса, кімнің кім екенін кез ушынан айыру 
да көшпенді турмыс үшін ерекше маңызды еді. 
Қазак емірінде кашаннан бері сілемін узбей келе 
жаткан кене кесіптің бір түрі -  аңшылык. Соның 
ішінде ең кызыкты да киыны -  улкеңді-кішілі жырт- 
кыш кустарды колға үйретіп, баптап, онымен аң 
аулау жарлылар ушін маңызды кесіп болса, көңіл 
сергек аукаттылар мен енер куған сал-серілер кар- 
шығаға көл жағасынан каз-үйрек Ілдіріп, кыран 
буркітті түлкіге түсіруді кызыктап, кеңіл көтерген. 
Сондай кызыкты жайлардың біразын «Абай жолы» 
эпопеясынан кездестіреміз. Меселен. Шәкенің 
кек каршығасының екі сарала казды бірден кағып



түскенін көрген Абай қаршьға баптаудағы Шәке 
өнері мен оның қүсының мейлінше қырандығына 
риза болады. Шәке екі к,азды Абай мен Оспан 
ағаларының қанжьғаларына байлайды. Бұлай ету, 
яғни олжасын біреуге байлау -  қазақта ежелден 
келе жатқан ғурып. Әдетте аңшыларға кездейсоқ 
кездескен адамның өзіне олжа байланады. Мун- 
дайда бұл ғурыпты орындамасқа жол жоқ. Өйткені 
би аддына барған куңде де, олжа сұраушының та- 
лабы қисынды болып шығады. Сондықтан «бай
лау», «не байлану» ғурпын сақтау -  аңшылардың 
арасындағы бултартпас заң. Саятшылықтың тағы 
бір көне турі алғашк.ы қар тусісімен қыстаудан 
аулақтау елсіз уңірге қостап шьғып, негізінен бур- 
кітпен тулкі аулау. Мұңдай аңшылықты «салбурын- 
ға шығу» дейді. Осыңдай дәстурлі аңшылыққа ең 
жақын достары мен інілерін ертіп, бір қыста Абай 
да уш қос болып шығады. Осы салбурынды су- 
реттеу барысында Ә. қазақ өмірінің нешемеғажай- 
ып көріністерін бейнелейді. Абайдың Сыбан ішінен 
көп мал беріп алғызған «Қарашолақ» атанған қыран 
буркітін баптайтын білгір буркітші Турғынбай еді. 
Бір куні бұлар осы маңда салбурында журген 
Бөжей баласы Жобай тобымен кездеседі. Олар- 
дың ішінде Абайдың ескі достары Жиренше мен 
Абылғазылар бар екен. Салбурында журген эр 
қостың адамдары кешкілікте бір-біріне қонаққа 
барып, әр құстың тулегін, бабын, куйін әңгімелей- 
тін қажетті жерінде ақыл қосатын салты болған. 
Осындай отырыстың бірінде әңгіме устіңде Абай- 
дың Қарашолағы мен Жобайдың атақты Қараше- 
гірін салыстыра сипаттау, Абылғазыдай қусбегінің 
қустың бугінгі жемделуінен, оның ертеңгі қимы- 
лын айнытпай білу сияқты сыншылық қасиеттеріне 
таңырқау, Турғынбайдың айдаладан ушып шық- 
қан бөгде құстың қанат қағуынан-ақ оның Қараше- 
гір екенін қапысыз тануы сияқты, тігтті сәуегейлік- 
пен ұштасып жатқан көрегендіктер арқылы жазу- 
шы саятшылық қызьғының улкен бір хикаясын жа- 
сайды.
Қазақ өміріндегі толып жатқан әдет-ғурыгттардың 
ішінде міндетті турде орындалатыны адамның 
шаңырақ көтеруіне байланысты салттар -  куда 
тусу, қыз айттыру, ұрын бару, қыз узату, келін 
тусіру тойлары. «Абай жолында» осындай дәстурлі 
ғурыптардың бәрі де шебер суреттеледі. Қазақта 
қалыңдықтың ұзатылу тойы мен келін тусіру той- 
ына көп көңіл бөлінген. «Абай жолы» романында 
Үметей қыздың узатылу тойы, ойын-сауық жағы- 
нан да, драмалық жағынан да аса қызықты сурет- 
телген. Сонымен қатар қазақта өзінің суйген 
қызын айттырылып қойған жеріне жібермей, алып 
қашу салты болтан. «Жесір дауы» аталатын ру мен 
ру, ел мен ел арасындағы узын сонар егесте, ба- 
рымта да, яғни кезек шабысу да көбінесе осыдан 
туындаған. Романдағы Керімбала-Оралбай, Мә- 
кен-Дәрмен окиғалары -  мұның тамаша дәлелі. 
Бұлардан өзгешелеу, Абайдың өзі билік айтқан 
«Жесір дауы» Керей мен Сыбан арасында әбден 
ушығып, «Салиқа кыз дауы» атанған Салиқаның 
қалыңмалына 50 туйе алғаннан кейін айттырған 
куйеуі өліп, оның 60-тан асқан, екі қатыны бар 
ағасы Салиқаны алмақшы болып, қосымша қалың 
мал есебінде тағы да 25 туйе берсе керек. Бірақ, 
еркін өскен байдың қызы Салиқа мұндай қорлыкка 
көнбейді. Нәтижесінде Сыбан-Керей арасындағы 
жауласу, барымтаға жылқы алу екі дуан елдің ара- 
сын ушықтырып, акыры Салиқа дауы екі елдің 
басын қосқан Балқыбай сиязында қаралатын бо-
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лады да, бутан билік айту, екі жақтың уйтаруы 
бойынша, ара атайын Тобықты атынан Абай әділ- 
дігіне сенім арттырады. Қазақта: «Атайынның 
атайыншылыты торқалы той, топырақты өлімде» 
дейтін аталы сез бар. Эпопеяда мундай этногра- 
фиялық суреттемелердің ең шұрайлы тусы Бөжей 
қазасына қатысты келтірілген. Бөжейді жөнелту 
мен оның артын куту, асын өткізу сияқты салт- 
дәстур мен турыптар ете қызықты бейнеленген. 
Бөжей кез жумысымен, отыз-қырық шапқыншы 
ат туяты жетер жерге дейін азалы хабарды жеткізу- 
ге аттанады. Іле елік устіне тігілген уйдің оң жақ 
белдеуіне кара тігіледі. Бұл аса бір мәнді нәрсе: 
«Қара дегені -  узын найзаның бойына тігілген ту. 
Бөжей жай кара казак емес, төреден шыккан бол- 
са, сол терелердің өз тұкымының туларын тігер 
еді. Ак тулы, кек тулы, ала тулы деген төрелердің 
тукым-тұкымы, жік-жігі осындайда көрінеді. Ал ка- 
радан кісі өлсе, тудың тусі өліктің жасына карай 
болады. Ол жөндерге келгенде, Байдалы ескіге 
жуйрік Суйіндікпен тана акылдасты. Суйіндік жас 
кісі өлсе, туы КЫ ЗЫ Л болатынын, кәрі елсе, ак бо- 
латындытын айтып келді де: «Бежейдей орта жас- 
таты кісінің туы бір жаты ак, бір жаты кызыл бо- 
луы керек» дейді. Сейтіп, кара тігіледі екен, оның 
кат-кабат астары болтан. Біріншіден, ол Бөжей 
казасы ерекше женелтіледі дегеңді білдіреді, ятни 
отан бір жыл өткенде улкен ас беріледі, отан дейін 
арты катты кутіледі. Ал муның екінші бір белгісі 
таты бар: ол маркұмның мініп журген аттарынан 
екі атты босатата байлап, кекіл куйрытын шорт 
кесіп коя беру. Муны «ат тұлдау» дейді. Осы екі 
атта маркумның асына сойылып, ас осы екі аттың 
етінен дәм татумен таркайтын болтан. Романда 
Байдалының тулдантан аттардың соңынан карап 
турып: «Қаракөктің жал кұйрьғы кара той. Қаралы 
ат осы болсын. Көшкенде ерімнің каралы ер-тұрма- 
ны осытан ерттелсін, тұлдатан киімдері осы жы- 
лкыта жабылсын! -  дейтіні бар емес пе? Жотары- 
да айткан каралы көште жетекте бара жаткан, ер 
устіне Бөжейдің кызыл курең ішігі жабылып, ердің 
басына шаншылтан камшы сабына теріс каратып, 
маркумның туматы кигізілген жетектегі тул ат осы 
Қаракөк еді. Сейтіп Бежейдің узеңгілес серіктері, 
әрі атайындары -  Байдалы, Байсал, Суйіндіктер 
акылдаса келіп, Бөжей еліміне байланысты бар- 
лык шытыңды ел болып көтеріп, Бөжей уйіне сал- 
мак тусірмеуге келіседі. Қазак дәстурі бойынша, 
өлген адамның жасына, оның котамдаты орнына 
карай жылы жеткенде ас береді. Ac беру ушін өлік- 
тің орта жастан аскан, атайынта сыйлы, ел адамы 
дәрежесіне жеткен танымал, қадірлі болуы керек. 
Асқа алыс елдерден кеп конак шакырылып, шыта- 
рылатын шытын мен сіңірілетін еңбекке бір отба- 
сының шамасы келмейді, сондыктан мундай улкен 
аска букіл ел ортактасады. Мұндайда ел арасы- 
ның дау-шар, котамдык мәні бар кептеген мәсе- 
лелері де шешіліп жатады. Ол ушін көп елге алдын 
ала сауын айтылады. Қазбала жайлауында өткен 
Бөжей асында да ссылай болды. Оның ішінде 
Жетісудың Жалайыр-Найманы, Қаркаралының 
Қаракесегі, Датандының Керейі, Ылдыбайдың 
Уаты сиякты ірі рулар бар. Демек Бежей осы 
Жігітек, Көтібак, Бөкенші, Тортай иелікететінулкен 
ас болмак. Ac уакыты жакындатан кезде Қазбала 
жайлауына іргелес Ботахан ошатында отыртан
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Үлжан ауылы да асқа байланысты қарбаластан 
хабардар еді. Осы жайды естіген Абай қайткен 
күңце де Бөжей асын өткізуге ат салысуды ойлас- 
тырып, әкесінің келісімін алды. Одан соң асқа қа- 
тысу жоспарын Зере мен Үлжанға айтты. Зере бұл 
маңдағы Ырғызбай ауылдарының (Қунанбайдан 
басқа) үлкендерін шақырып, бәріне Абай баста- 
масына көмектесуінтапсырды. Ертеңіне Абай Қаз- 
баладағы Бөжей ауылына аттанып, Байдалы, Бай- 
сал, Суйіңдік сияқты үлкендерге келіп, Бөжей асы- 
на ағайын болып ат салыспақ ойын баяндады. Ең 
алдымен бар жасау-жабдығымен он улкен ақ үй 
тіккізбек, онда 300-дей қонақ қабылдайды, бүл 
үйлердің ертелі-кеш қонақ күтуін, сойысы мен қы- 
мызын, ошақ қамын Абай түгелдей өз міндетіне 
алмақ, Сонымен бірге Абай өзіне алыстан келетін 
сыйлы қонақтарды -  Бөжейдің нағашы жүртын 
беруді өтінеді. Үлкендер Абай өтінішінің орынды 
екеніне ризашылық білдіріп, оған сәттілік тілесті. 
Бөжейдің асын өткізудегі Қүнанбай баласының 
өнегесі бүкіл елдің, асқа келген қонақтардың 
есіңде қаларлық, аңыз етіп, айтып жүрерлік, тіпті 
жақсы тәлім есебінде үйренерлік улкен уақиға 
іспеттес болды. Бүл Абай атын, оның абыройын 
одан әрі шарықтатып, дүйім елге әйгілей түсті. 
Біз шет-жағасын қысқаша баяндаған осы Бөжей 
асын өткізу рәсімі эпопеяның ең бояуы қанық түсы 
екені даусыз. Оны оқыған кезде халқымыздың 
бүрынғы түрмыс-салтынан, жол-жобасынан, әдет- 
ғүрпынан дәріс алып отырғандай сезінесің.

X. Арғынбаев.
ЭТНОМӘДЕНИ СӨЗДЕР, э т н о г р а ф и я л ы қ  
л е к с и к а ,  жазушы шығармаларындағы үлттық 
ерекшеліктерге байланысты үғымдар. Мүндай 
сөздер Ә-тің көптеген шығармаларында, әсіресе 
үлы акын туралы эпопеясында молынан кездеседі. 
«Абай жайын зерттеушілерге» атты мақаласында 
«Абайдың өзі ғана емес, сол Абайдың заманын, 
ортасын, үй түрмысын, салт-дәстүрін, машық- 
мерзімін» тек ақынның жеке басына ғана емес, сон- 
дай-ак «жалпы сол кездің бір кескіні, бір бүйым 
белгілері» ретінде де қарауды ескерткен. Қоғамға, 
заманға байланысты қүн дауы, жер дауы, жесір 
дауы, партия, штат таласы, барымта, жугініс, билік 
сияқты әңгімелердің жөн-жосығын баян етіп, жа- 
зып any кажет. Абай түсында болтан ас, той, қүда- 
лык, ат шабыс, улкен күрес, айтыс жайында нақты 
мысалдармен, фактілермен баяндаған жөн. Заман 
машығын танытатын салбурын үру, қүс сгілу, сал- 
дық қүру, сауық жасау, жау түсіру, ат жарату, ит 
жүгірту тәрізді жайларда көп мән-маңыз бар. 
Өліктің артын куту, қаралы болу, бата оқу, аза са
лу, ас беру әдеттерінің сыр-сипатын, куда тусу, кит 
кию, урын бару, кыз узату, ілу жасау, жол-жора, 
ырым-жырымның кандай болатынын рет-ретімен 
таныстырған макул. Абай уакьп^ында көп әйел алу, 
бәйбіше-токал арасындағы карым-катыстың жай- 
жапсарын, кескін-келбетін, кыстау, көктеу, жай- 
лау, кузеу сиякты көшпелі шаруаның тіршілік 
харекетін умытпай, жаңғыртып отырудың артык- 
тығы жок- Сонымен катар казактың ауа райын, жыл 
мезгілін болжауына катысты отамалы, сәуір, кыр- 
күйек, куралай, тоғам, сүмбіле тәрізді ай-күн 
мерзімдерін, кузем, отар, күйек, сотым жат- 
даяттарын үсак белгілерімен жазып алса жарар еді. 
19 тасырдаты уй тіршілігіне байланысты жасау-жи-

һаздар, ер, әйел, бала киімдері, ер-турман, кару- 
сайман, жылкының таңбасы, койдыңені, ою-кесте- 
лер кандай еді, калай колданылды -  осының бәрі- 
нен баталы мәліметтер жинау артыктык етпейді. 
Үлы суреткер қазактың улттык мәдениетіне бай
ланысты утымдарды, сөздерді, белгі-таңбаларды 
«Абай жолы» эпопеясында барынша мол пайдала- 
нып, көрікті де келісімді сипаттама берген. Ал 
«Абай» трагедиясында сотыста киетін «жыта» деп 
аталатын бас киімді: «Жытасы жытылмай, тобык- 
ты токтар емес» деп колдану аркылы тобыктының 
тоңмойын шонжарларын түйреп өтеді.

Н. Аибай.
ЮДАХИН Константин Кузьмич (1890-1975), туркі- 
танушы. Филология тылымының докторы (1949), 
профессор (1940). Кыргызстан ҒА-ның академигі
(1954), Өзбекстан ҒА-ның корреспондент мүшесі 
(1952), КСРО Мемлекеттік сыйлытының лауреаты 
(1967), Қырғызстанның еңбек сіңірген тылым кай- 
раткері (1940), Жастык шаты Әулиеатада (казіргі 
Тараз каласы) өтті. Қазак, кырғыз, өзбек халык- 
тарының арасында жүріп, олардың тілін уйренді. 
Ғылыми еңбектері туркі тілдерін зерттеуге арнал- 
ған. «Өзбек-орыс тілдерінің сөздігі» (1927), «Үйтыр 
тілі хрестоматиясы» (1948), «Қырғыз тілінің диалек- 
тілерін зерттеудің корьггындылары мен міндеттері» 
(1965), «Қырғызша-орысша сөздік» (1965) т. б, 
қунды еңбектері жарык көрді. Халыкаралык Орал- 
Алтай тылыми коғамының курметті мүшесі. Казак- 
стан талымдарымен тығыз байланыс жасап турды. 
Ә-пен 1922-23 ж. Орта Азия университетінде окып 
жүрген кездерінде таныскан. Содан бастап өзара 
карым-катынастары жиілеп, кейіннен тылыми бай- 
ланыска уласады. Үй ішімен араласып, әзіл-кал- 
жыңы жараскан достык көңілдері Ә. көз жумтан- 
ша узілмейді. Жиі кездесіп, әр түрлі такырыпта 
әңгімелесіп, хат жазысып турған, Кырғыз мем- 
лекеттік университетінің филология факультетін- 
дегі Ю-нің кітапхана корында Ә-тіңхаттары, сурет- 
тері, колтаңбалары, әр кезде, әр турлі мерекеге 
орай берген сыйлыктары сакталтан. Соның ішінде 
Ә. 1935 ж. жарык көрген «Тас түлек» атты әңгімелер 
жинағына, «Абай» романының 1945 жылғы Мәске- 
уден шыккан басылымына орысша, ал «Абай» ро- 
манының 1947 жылты орыс тіліндегі басылымына 
казакша колтаңба жазып берген. Олар турколо- 
гия, Орта Азия әдебиеті, «Манас», Шытыс эпосы 
жайлы тылыми кеңестерде үнемі кездесіп, пікір 
алысып отырған. Ю-нің колжазба корыңда Ә-тің 
айтуы бойынша жазылған Абайдың өмірбаяны 
туралы ескертпелер бар. Екеуі де бір-бірі туралы 
өте жоғары пікірде болтан. Ю. өзінің «Сөздікте- 
рінде» Абай мен Ә-тің шытармаларынан узінділер 
алып, мысалдар келтірген. Ә-ке жазған хаттары 
ішінара «Әуезов уйінің» колжазба корында, мура- 
ғатта сакталтан, бірге тускен суреттері бар.

Т. Қудакелдіү/ы-
ЯКУБОВ Әділ (1926-2009), өзбек жазушысы, дра
матург, аудармашы. Өзбекстанның халык жазу
шысы (1985). Замандастар тағдыры, тарихи окиға- 
лар, адамгершілік, сүйіспеншілік -  шығармалары- 
ның негізгі такырыптары. Ә-тің 80 жылдык мерей- 
тойына байланысты С ^ е й  каласында өткен салта- 
натты жиынға катысып, сөз сөйледі. Халыктар өз 
дамуының барлык кезеңінде әскери колбасшы- 
лармен катар, акын-жыршыларды да кадір туткан, 
өйткені олар адам жанын, халык рухын шынайы 
жырлады. Казактарда сондай акынның бірі Мухтар 
еді. Сондыктан куллі әлем халкы оны күрметтеп,



бағалайды деп, ұлы жазушының Ташкентте тұрып, 
оқығанын, өзбек халқының әрдайым мақтан тута- 
тынын айтты («Мұхтар Әуезов -  совет әдебиетінің 
классигі», А., 1980, 49-50-беттер).
ЯШЕН Кәміл (шын фамилиясы: Н ұ ғ м а н о в ;  
1909-1997), өзбек жазушысы, ақын, драматург, 
қоғам қайраткері. Өзбекстанның халық жазушысы 
(1969). Соц. Еңбек Ері (1947). Өзбекстан ҒА-ның 
академигі (1969). Республиканың еңбек сіңірген 
өнерқайраткері (1939). КСРО(1951), Өзбекстан(1958) 
Мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты. Туыңды- 
ларында заман тынысын, рухы күшті адамдарды 
суреттеді. Ә-пен берік достық қарым-қатынаста 
болған. Қазақ жазушысы 1959 ж. 22 сәуірде Ле- 
ниңдік сыйлық алғаңда жедежат жолдап, шын жу- 
ректен шыққан ыстық сәлемін жолдаса («М. О. Әуе- 
зовтіңөмірі меншығармашылықшежіресі», А., 1997, 
667-бет), «Таудай тұлға» мақаласында («Қазақ 
әдебиеті», 1977, 23 қыркүйек) ұлы суреткердің әлем 
әдебиетіндегі орны туралы ой толғаған. Ал Ә-тің 
90 жасқа толған мерейтойына арналған салтанатты 
кешке қатысып, сөз сөйледі («М. Әуезов және 
қазіргі заманғы әдебиет», А., 1989, 22-бет).

Н. Ақбай.
ЯКОБСОН Август (1904-1963), эстон халық жазу
шысы (1947), мемлекет қайраткері, КСРО Мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты (1947, 1948). «Бейша- 
ра күнәлілердің тұрағы» (1927), «Жауыр ат» (1933), 
«Мәңгілік эстондықтар» (1-4 том, 1940) роман- 
дарында жұмысшылардың ауыр турмысы, әлеу- 
меттік теңсіздіктер, ал «Қан мен отта» әңгімелер 
жинағында (1942), «Қорғандағы өмір» (1946) және 
«Жүйесіз майдандағы күрес» пьесаларында бур- 
жуазиялық қоғамдағы қарама-қайшылықтар су- 
реттеледі. Ә. «СССР халықтары әдөбиеттврінің 
өркендеуі» атты мақаласында Я-ды эстон халқы- 
ның көрнекті драматург! ретінде танып, шьғарма- 
ларыңда унемі озық сана-сезімнің үстемдік құра- 
тынын сүйсіне жазған.
«ЯПОНИЯ», жазушының мақаласы. «Абай» жур- 
налының 1918 ж. 4-5-сандарында жарияланған. 
Екінші рет араға жетпіс жылдай уақыт салып, 
«Мәдениет және турмыс» журналында (1987, N»1), 
50 томдық толық жинағының 1-томында жарық 
көрді. Қазантөңкерісінедейінгі қазақбаспасөзіңде 
Жапония туралы пікір қазақ зиялыларының ара- 
сында Мәди ибн Меркіш Маиликентидің 1917 ж. 
жарық көрген «Туһфа ва жумхурият» кітабы мен
С. Торайғыров шығармасында ішінара айтылды. 
Осы тақырыпқа 1918 ж. Ә. арнайы мақала жазып, 
алғаш рет қазақ жұртшылығына Жапония елінің 
саяси-әлеуметтік тарихымен таныстырып, «жаңа
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М. Әуезов пен К. Яшен КСРО жазушыларының 
3-съезі кезіңце. Мәскеу. 1959.

заман додасына түскен қазақ елі алда не ютеу 
керек» деген ойын жанама түрде біддіргісі келеді. 
Жапонияның ортағасырлық мешеуліктен шығуға 
бағытталған 1867-1868 жылғы революция аяқтал- 
май калган еді, осы орайда, оқу-ағарту, ғылым- 
өнер, ұлттық әдет-ғұрыпта орын алған «мэйдзи- 
исин» оқиғасына ой жүгіртеді. Жазушы әлем та- 
рихына назар аударып: «Біз күн батыстың жақсы- 
сын сіңіруге дайын тұруымыз керек, бірақ ол 
уақытта өзіміздің жақсылығымыз да умытылма- 
сын» деген жапон профессорының сөзіне ықылас 
қояды. Жапония идеологтары еуропалық ғылым- 
өнерді қабылдағанда, саж-санаға, дүниетанымға, 
жапон ултына зақым келтіретін жат ой-пікірлерді 
жастардың жүрегіне ұялатпауды қадағалаған. 
Қыздарды оқытқанда, білім берумен коса отба- 
сы, уй іші шаруашылығы мен тәрбиесіне ерекше 
мән берген. Жапон тілінің кытай тілінің жетегінде 
кетіп, ұлт тілінің кожырағанын айта отырып, Ә. ка
зак кауымының алдағы тіл майданына ескерту жа- 
сағандай ойға жетелейді. Жазушының бұл ойы 
оның 1918 ж. жазылған «Ғылым тілі» деген макала- 
сында: «Қазіргі уакытта Жапонияның баласы өз 
окуын окудан бұрын кытай окуын окып, содан 
кейін баска жұрттың ғылым тілдерін окиды... Міне, 
осындай халге казіргі бетімізбен жүре берсек, біз 
де бір күні ұрынатын секілдіміз» деп ескертуінде 
кеп мән-мағына жатыр.

М. Мзрзахметуіы.
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ЖАҢА ДЕРЕК

АНАСТАСЬЕВ Николай Аркадьевич (1940 ж.т.), 
орыс жазушысы, сыншы, эдебиет зерттеуші, фи
лология ғылымдарының докторы. Мэскеу 
мемлекеттік ун-тінің профессоры, «Культура» бас- 
пасының бас редакторы. А-тің ғыл.-зерттеу тақы- 
рыбы -  XX ғасырдағы американ әдебиеті. 20-дан 
астам монографияның авторы. Олардың арасын- 
да «Феномен Набокова», «Творчество Эрнеста 
Хемингуэя», «Фолкнер», «Владелец Йокналото- 
фы», «Небо в чашечке цветка: Абдижамил Нурпе- 
исов и его книги в мировом литературном пейза
же» деген белгілі еңбектері бар.
2006 ж. Ә-ТІҢ туганына 110 жыл толуына орай «Тра
гедия триумфатора» деп аталатын өмірбаяндық 
романы («Молодая гвардия» баспасы, «Жизнь за
мечательных людей» сериясы бойынша) жарык 
көрді. Автор романды Ә-тің туған жері Семей ай- 
мағын аралаған сапары кезінде жинаған матери- 
алдары негізінде және Мұхаңның 1957 ж. Жапо- 
нияға барған жол сапарының күнделігіне сүйене 
отырып жазған. ^ .

Ғ. Тәшімбаи.

«ӘУЕЗОВТАНУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ»,
ғылыми жинақ, авторы -  Р.Әбдіғүлов (2009, «Олжа» 
баспасы). Кітапқа Ә-тің қазақ халкының улттық 
ерекшеліктерін көрсеткен мақалалары мен 
Жетісудағы улт-азаттық қозғалысына қатысты 
шығармаларын талдаған зерттеулер кірген, Сон- 
дай-ақ казіргі казак прозасындағы Ә. дәстүрі, 
жазушының «Абай» трагедиясын жазудағы шы- 
ғармашылык лабораториясы, 1920 -30 жылдардағы 
әңгімелерінің текстологиясы, балаларға арналған 
шығармаларын талдаған макалалары да енген, 
Кітаптың көлемі 11 б. т., таралымы 500 дана.

Е. Қаныкейулы.

КИМ Анатолий (1939 ж.т.), жазушы, аудармашы, 
драматург, КСРО Жазушылар одағының мүшесі 
(1978). 1937 ж. Қазакстанға жер аударылған корей 
отбасында дүниеге келген. М. Горький атындағы 
Әдебиет ин-тында (1971) дәріс алған. Алғашкы 
әңгімелері 1973 ж. жарык керген. Бірнеше повес- 
тер («Поселок кентавров» т.б.) мен «Белка» (1985), 
«Онлирия» (1995), «Остров Ионы» (2005) романда- 
рының, «Плач кукушки» (1984), «Прошло двести 
лет» (1986) пьесаларының, «Сестра моя Люся»
(1985), «Выйти из леса на поляну» (1987), «Месть» 
(1989) киносценарийлерінің авторы. К. Ә-тің «Абай 
жолы» эпопеясын орыс тіліне аударжан (2010).

Ғ. Тәиімбай.

«МУХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ АЛМАТЫ», жинак 
(2008, «Самара-Принт» баспасы). Жинак жазушы 
өмірінің Алматы каласымен байланысты кезеңі 
жене ОНЫҢ Ә. шығармашылығынан алатын орны 
туралы макалалар мен зерттеулерден турады. Ре
дакция алкасы: С.Қаскабасов, Ж.Ысмағулов, 
Б.Майтанов, Диар Қонаев. Кітапка Б.Майтанов, 
А.Қуанышбаев, Б.Құндакбаев, Р.Әбдіғулов сын- 
ды зерттеушілердің макалалары топтастырылған. 
Бул макалаларда Ә-тің өмірі мен шығармашылығы 
туралы түрлі фактілермен катар жазушының өз

еңбектеріне материал жинастырудағы еңбегі мен 
ізденістері де баяндалады. Кітаптың екінші 
белімінде Ә-тің казак фольклоры туралы зерттеу 
еңбектері берілген. Кітап көлемі 25 б. т., таралы
мы 1000 дана.

к. Рахымжан.

«М.О. ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕ- 
БИЕТІ», жинак (2009, «Арда» баспасы). Жинакта 
үлы жазушының ой көркемдігіндегі еміршең 
дәстүрі казіргі казак әдебиетімен жан-жакты бай- 
ланыстырыла отырып, әр кырынан накты талдана- 
ды. Кітапта Ә-тің көпшілікке белгілі көркем шы- 
ғармаларының жазылу тарихы, эпикалык баяндау 
үрдістеріндегі табиғат пен тұлға мәселесі, әдеби 
байланыстар, улт тәуелсіздігі мен текстологиялык 
устанымдары және казіргі казак прозасындағы 
дәстүр жалғастығы (фольклорлык мотивтердің 
колданылу ерекшеліктері, стиль поэтикасы мен 
мекеншак, драматургиядағы әдеби ыкпалдастык) 
жаңа кырынан талданған. Үжымдык жинакка 
Б.Майтанов, Диар Қонаев, Т.Әкім, К.Сыздыков, 
Р.Қайшыбаева, С.Майлыбай, Р.Әбдіғулов, К.Ра
хымжан, А.Темірболат, Е.Қаныкейулының мака
лалары енгізілген. Кітаптың көлемі 29 б. т., тара
лымы 500 дана.

£  Қаныкейулы

«МУХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ УЛТТЫ Қ ӘДЕБИ 
ҮРДІСТЕР», жинак, авторы -  Б.Майтанов (2009, 
«Жібек жолы» баспасы). Жинакта ғалымның соңғы 
жылдары жазған зерттеулері мен эсселері топтас- 
тырылған. Кітаптың «Үлттык мурат және Мухтар 
Әуезов поэтикасы» деп аталған бірінші бөлімінде 
Ә. шығармашылығының этнопсихологиялык негіз- 
дері, көркемдік-эстетикалык ізденістері мен эпи
калык баяндау урдістері жан-жакты зерттелген. 
Сондай-ак Ғ.Мусірепов, Ғ .Мустафин, С.Мәуле- 
нов, Ә.Әзиев, Р.Бердібаев, Р.Нургалиев, Р.Токта- 
ров, Ж.Молдағалиев, М.Мағауин, т.б. каламгер- 
лер туралы ғылыми макалалары мен эсселерінде 
автор Ә. шығармашылығы туралы да ой толғайды. 
Кітаптың көлемі 34 б. т., таралымы 300 дана.

£. Қанж(ейү/ы.

«МУХТАР ӘУЕЗОВ ҚОРЫ» (МӘҚ), 2007 ж. курыл- 
ған коммерциялык емес коғамдык уйым. МӘҚ 
коғамдык және жеке ресурстарды улы жазушының 
аса бай көркемдік мурасын сактауға, Ә. туралы 
жаңа материаддаржинауға, шығармаларынхалыкка 
таратуға жумыддырады. Қор жумысының бағытта- 
рына Ә. өмірі мен шығармашылығына катысты 
көркемдік мурасын шет тідцерге аударуды жандан- 
дыру, жазушының көркемдік әлемін терең ғылыми 
саралауға ыкпалетут.б. шараларжатады. Булжумы- 
стардың нәтижесінде кор Ә. шығармашылығын 
зерттеудің ғылыми-танымдык, теориялык жуйесін 
калыптастырып, окырманның біліми, мәдени 
деңгейін арттыруға жәрдемдеседі. МӘҚ өз 
кызметіңде ғылыми зерттеу институттарының, уйым- 
дар мен жеке адамдардың көмектеріне суйенеді. 
Қордың курылтайшылары: Мурат Әуезов, Дияр 
Қонаев, З.-А. М.Әуезова, Мағжан Өуезов.
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«МҮХТАР ӘУЕЗОВТІҢ АТА ТЕП», ғылыми кітап, 
авторы -  С.Саттаров (2010, «Жібек жолы» баспа- 
сы). Мұнда біртұтастықтағы туркілер еліне ислам 
дінінің, ілімінің келу, ену, даму жолдары, оның 
жергілікті халықтың тағдырындағы алатын орны 
мен маңызы сөз болады. Осы турғыдан келгенде 
Саттаровтың еңбегі әуезовтану саласына жаңа 
арна, тың соқпақ салғандай эсер қалдырады. Ә-ті 
жаңа туржыдан та ^ ға  бул еңбектің тигізер септігі 
аз емес -  өйткені бурынғы ұғымды толықтырып, 
ауқымдандырып, жетілдіре, мәндендіре туседі. 
Өзіндік ой, өзінд ік устаным-пайымдауларын: 
«Темірқазық», «Дала төсінің даналары», «Ата 
жолы», «Үлы көштің ізінде», «Қожалар» атты 
бөлімдерде егжей-тегжейлі баяндайды. Бұл рет- 
те Дешті Қыпшақ, Туркістан өлкесіне исламның 
таралуы мен орнығуын елестетіп, қилы-қилы ой- 
ларға жетелейді. Мунда Йасауи атынан жиі айты- 
латын ой да осы өлкені мекендейтін халықтың, 
әсіресе көшпелі қауымның ұғымына жақындаты- 
лып сәйкестендіріліп отырады. Ислам жолын ала 
келгендер шексіз, улан-ғайыр өлкеде «қожа» аты- 
мен белгілі болды. Олар жергілікті халықпен біте 
қайнасып, араласып, сіңісіп кетті. Қожалар жалғ- 
ыз қазақ арасында ғана емес, Орта Азияның ба
ска да халықтарының арасында қоныс тепті. Ал 
казак арасында олардың ерекше сый-курметке ие 
екенін халык аузындағы «төреге төрт табак, кожаға 
кос табак» деген сөздің өзі-ак аңғарта алады. Шын 
мәнінде ислам ілімі туркілер жерінде кең канат 
жайып, дамып өркендеді, оның небір ғуламалары 
әлемге белгілі бодцы. Бул жерде айта кететін ба- 
сты нәрсе ислам жергілікті халыктың әдет-ғурпы- 
на, салт-дәстуріне, ой-санасына, тіліне киғаш әре- 
кеттерге бармай, тек Аллаға шәк келтірмеуді, арам 
мен адалды айырып, обал-сауапка мән беруді 
уағыздайды. Арка мен Шыңғыс атырабында ис
лам Қунанбай дәуірінде epic адды. Әуездің әкесі 
Бердікожа Тобыкты ішіне XIX ғасырдың алғашкы 
жартысында келсе, оның тұрактап калуына Құнан- 
байдың көмегі көп тиді. Қазак арасына Баксайы- 
стан бері Әбді, Берді, Әуез, Омархандар терең 
тамыр жайса, олардың арасынан Мұхтардай 
кемеңгері дуниеге келді.

г. Әкім,

«М.О. ӘУЕЗОВТІҢ КӨ РКЕМ ДІК-ДҮНИЕТА- 
НЫМДЫҚ ІЗДЕНІСТЕРІ»,жинак. 2006 ж. «Әуезов 
уйі» ғылыми-мәдени орталығы кызметкерлерінің 
дайындауымен жарык көрген. Жазушының әр 
жанрдағы көркемдік-дуниетанымдык ізденістері, 
әдеби байланыстар мен көркемдік устанымдары 
-  XX ғасыр басыңцағы рухани ортаның аукымына 
сай бугінгі таным турғысында сараланады. 1920- 
30 жылдардағы Ә. прозасының жанрлык 
ерекшеліктері, текстологиясы және ұжтык дәстур 
мен автордың көркемдік әлемі жаңаша талдана- 
ды. Мунда суреткердің осы кезеңдегі әңгіме, 
повестеріндегі этнографиялык көріністер және Ә- 
тің балалар әдебиетіне коскан елеулі улесі мен 
улт тәуелсіздігіне сіңірген еңбектері зерттелген. 
Макала авторлары: Б.Майтанов, Диар Қонаев, 
Т.Әкім, К.Сыздыков, Р.Қайшыбаева, С.Майлы-

бай, Р.Әбдіғулов, М.Ахетов, К.Рахымжан, Қ .Ра
ев, А.Темірболат, А.Болсынбаева, Е.Қаныкейұлы. 
Көлемі 19 б. т., таралымы 500 дана.

Е. Қанькейұлы.

«М.О. ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ БОЙЫН- 
ША БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШ», Ә-ТІҢ  
әр уакытта казак жене орыс, әлем халыктары 
тілдерінде жарияланған өз туындылары мен оның 
өмірі, шығармашылығы туралы жазылған зерттеу 
еңбектер мен макалаларды камтиды (2005, «Жібек 
жолы» баспасы), Кітапты кұрастыруға Л.Әуезова, 
М.Бөжеев, Б.Сахариев, Мурат Әуезов, Т.Әкім, 
К.Сыздыков сынды белгілі ғалымдармен бірге 
Г.Жорабаева, К.Қыстаубаева, А.Қуанышбаевтар 
катыскан. Библиографиялык көрсеткіш Ә. шығар- 
машылығын зерттеуші ғалымдарға, кітапхана 
кызметкерлеріне, студенттергежәне көпшілік окыр- 
ман кауымға арналған. Көрсеткіип-ің редакторы әрі 
жауапты шығарушысы Р. Досымбекова және
С.Майлыбай. Кітап көлемі 36 б. т., таралымы 200 
дана.

к. Рахы^жан.

«М.О. ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
ЭТНОМӘДЕНИ ДӘСТҮРЛЕР», ғылыми жинак. 
2004 жылы «Әуезов уйі» ғылыми-мәдени орталы- 
ғында жарык көрген. Бул ужымдык жинакта ұлы 
жазушының аса бай, сан-салалы ғылыми, әдеби 
мұрасы жаңа көзкараспен пайымдалған. Ә-тің 
окырманға белгілі шығармаларына коса бугінгі 
кунге дейін жете тадцана коймаған публицистика- 
лык, ғылыми-зерттеу еңбектері карастырылған. Жа- 
зушының этнос тарихына, діни, коғамдык- 
әлеуметтік көзкарастарына, оның этнопсихология- 
лык кырларына бұл кітапта жан-жакты талдау жа- 
салған. Көлемі 7 б. т., таралымы 500 дана.

Е  Қанькей^лы.

«ТРАГЕДИЯ ТРИУМФАТОРА», Ә-тің туғанына 
110 жыл толуына орай жарык көрген өмірбаяндык 
роман (2006, Мәскеу, «Молодая гвардия» баспа
сы, «Жизнь замечательных людей» сериясы бой- 
ынша). Авторы -  орыстың белгілі жазушысы, сын- 
шы, эдебиет зерттеуші Н.А. Анастасьев.
Ә. ез заманында көшпенділер өркениетінің езге- 
руінің, оның орнына дала табиғатына жат болып 
көрінген отырыкшылык турмысты куштеп таңылғ- 
анының куәсі болды. Халыктың басына кыруар 
кайғы-касірет әкелген осынау ауыртпалығы мол 
килы заманды «Абай жолы» эпопеясында шын- 
шыддыкпен аса шебер бейнелей білген Ә-тің бул 
шыармасын Анастасьев «халык трагедиясы» деп 
атаган. «Ә-тің улы жазушы деңгейіне көтерілуі осы 
бір килы кезеңді аскан шеберлікпен журегінен 
өткере білуінде» деп пайымдайды роман авторы. 
Ол осы кітапты жазар алдында Қазакстанды тугел 
аралап шығып, көптеген адамдармен сұхбаттас- 
кан. «Мен бул өмірбаянды өмір бойы жазған сияк- 
тымын» дейді жазушы. Ә-тің тағдырына арнаған 
кызыкты деректер осы романда алғаш рет тілге 
тиек болады.

Ғ. Тәшімбай.
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ҚОСЫМШАЛАР
М. о. Өуезовтің өмірі мен шығармашылығы туралы 

ШЕЖІРЕ*

1897 ж.
Қыркүйектің 15-і. «Мен 1897 жылы қыркуйек- 
тің 15-іңде туыппын. Туған жерім Семей уезіне 
қараған тобықты іші. Шыңғыс болысында. 
Менің аталарым -  қожа, алғашқы шыққан жер- 
лері Қаратау деуші еді. Үлкен әкемнің уйінде 
сақталған қожалар шежіресінен бала кезде бір 
көргенімде біздің қожалардың арғы атасын 
Бақшайыс дейді. Бул Арқадағы қожа атаулы- 
ның барлығы уран қылатын ең қадірлі атақты 
қожа болса керек (“Өз жайымнан мағлумат», 
«Әуезов уйі» ҒМО-ның қолжазба қоры, 382-п), 
Қыркүйектің 28-і. Кузем. Ауылымыз қыс қыс- 
тауы Бөріліге жақын Аяққарағанда отыр. Кеш- 
қурым Сақыш тынышсыздана бастайды. Муны 
сезген атам қатты ыңғайсызданады. Ол уйде 
отыра алмай, өрістен атын алдырады.

Ау, жол болсын! деді кәрі апам. -  Үйде 
болғаныңыз жөн ғой. Сақыш толғақ устінде 
жатыр. Атам тым-тырыс ундемейді. Екі беті 
дуылдап, Абай ауылында, Әйгерімнің уйіне 
тартып отырады. Сол куні балалардың кенжесі 
мен дуниеге келіппін. Арада он екі кун өтеді. 
Омарханның әйелі Нуржамал бір уйге кіріп, 
тысқа қайта шығып, дамыл таппай жур. Атам 
мен кәрі апамның екі қолы жағасыңда. Жақсы 
тілеу тілеуде. Үлкен шаңырақтың желбауы 
керегенің басына байланды. Нуржамал аркан- 
ға суйене кетті. Сол сәтте іңгәланған нәресте 
даусы естілді. Кәрі апам баланы жерден кө- 
теріп, ащы унімен дауыстап жіберді.
-  Үлкен кісі, қудай берді... Үл... Кіңдігін Бәти- 
маға кестірейік.

Мінез-құлқы жайдары, адал, момын келінім 
Бәтимаға кестіргенің дурыс. Мә, немеремнің 
кіндігін өз пышағыммен кессін, -  деп атам 
қынынан пышағын суырып береді ( А х м е т  
Ә у ез ов .  «Жас Мухтар», 3-7-беттер).

1898 ж.
Көкек. Көктем жадырап шықты. Аслан ашық. 
Кун жылы. Апрель айының жайма-шуақ бір 
куні, ауыл жазғы жайлау -  Шыңғыс тауының 
сыртына көше бастады. Атам мен кәрі апамда 
тағат жок. Екеуінің айналдырғаны сегіз айлық 
Мухтар. Олар көшуден екі-уш кун бурын бас 
білгі, жуас атантуйені таңдап алып, жады-қом- 
шасын сайланған-ды. Ауыл удере көшкенде, 
әлгі туйеге киізден қоршау жасап, кәрі апам 
кебежеге отырды. Алдында Мухтар (Ахме т  
Ә у ез ов ,  «Жас Мухтар», 5-17-беттер).

1900 ж.
М амы р-маусы м. Ауылымыз Бақанаста 
отыр. Үш жасқа келдік. Енді біз ауыл көшкен- 
де, атамның алдына мінуден қалдық. Атам өзі 
жуас, ашамай ерлі атқа мінгізетін болды. 
Мунда екі аяғымыз унемі қоржында болады. 
Мухтардың шылбыры атамның, ал менің шыл- 
бырым болса Сақыш анамның қолында бо
лады екен, Ерден мықтап устап, кейде кал- 
тыл, кейде уйықтап, ереміз де отырамыз 
көшке. Байқаймын, Мухтар мен Біләл тізгінге 
ие болып, астындағы аттарын қалай болса 
солай еркін бурып жур. ӘлІ есімде. Ауыл Ба- 
қанастан Сарыкөлге көшті. Атам мені атқа 
мінгізді. Сақыш апам тағы да жетегіне алды. 
ойымда дәнеңе жоқ. Ат устінде жайбарақат, 
баяғыдай бірде қалғып, уйықтап келемін. 
Бірде атам шауып келіп, шылбырымды Са- 
кыштан алып, ердің басына мықтап байлады 
да: «Ал, Ахмет, мықталып отыр» деп атымды 
періп-періп жібергені. Ат шаба жөнелді.
-  Өддім, ойбай! -  деген даусым тарғыл-тар- 
Ғ Ы Л  болып бір-ақ Ш Ы Қ Т Ы . Ат кеп узаған жок. 
Топ жылқыға келіп қосыла берді. Байқаймын, 
жығылар емеспін. Сол сәтте менің соңымда 
бір-екеу сықылықтап куліп келеді екен. Буры- 
ла қарасам, Мухтар мен Біләл екен, Қатты уял- 
дым (А х м е т  Ә у е з о в .  «Жас Мухтар», 10- 
15-беттер).

1902 ж.
Қазан. «Таң атты. Мунарланып кун шыкты. 
Көптен ақсаған кун де келіп жетті. Үлкен уйде 
алғашкы сабақ басталды. Қараша уйдің оң 
жағы. Кунбатысқа бет беріп, тізерлеп Біләл, 
Мухтар ушеуіміз отырмыз. Атам касымызға 
келіп, тізерлеп отыра берді де, колымызға бір- 
бір ши устатты. Әлгі ши басында жуқа шай 
кағазы ілулі. Қағаз бетінде бір белгілер, 
нұсқалар бар» (Ахмет  Ә у ез ов .  «Жас Мух
тар», 18-бет).
Қазан-квкек. «Таңның атысы, куннің баты- 
сы улкен уйден шыкпаймыз. Тусініксіз әлгі 
әріптерді жаттаймыз да отырамыз. Кей кун- 
дер! ми айналып, бас катады. Зерігеміз. Бірак 
тырп етуге шама жоқ, Атамның мінезі катал. 
Тырп еткізбейді. Оның устіне куніге кешқурым 
арнайы сыннан өтеміз. Кешке асты ішіп бол- 
ғаннан соң, атам мен Омархан ағама куні бойы 
жаттап окығандарды жатка айтып береміз. 
Содан сурінбей, мудірмей өтсек -  озғанымыз.

“М. О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылык шежіресі» (1997 ж.) бойынша әзірленген.
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Әлгі үшеуіміздің тілегіміз де, мақсатымыз да 
сол жолда, Сол күз, қыстан апрель айына 
дейінгі өміріміз сол күйде өтті, Ескіше 26 әріпті 
зор>ға-зорға түгел таныдық» ( А х м е т  Ә у е -  
3 0 в . «Жас Мүхтар», 18-19-беттер).

1903 ж.
Мамыр. «Жаз жайлауы жапсарлас. Абайға 
сәлем беріп, Турағүлдан туған немересі Ақи- 
лияны бауырына салғанын естіген, соған қутты 
болсын айта барып, Мухтарға батасын алмаққа 
ниеттенеді. «Батасыз ұл -  жарымас» деген. 
Оқымысты ата наурыздан бастап мықтап кірі- 
седі. Мухтар ойын қызығымен қоштасады» 
(Тұрсын  Ж у р т б а е в .  «Бесігіңді түзе!», 
«Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба қоры, 
М9б03-п., 32-бет). «Оқуды бес-алты жасқа кел- 
ген соң улкен әкемнен оқи бастадым» («Өз 
жайымнан мағлумат», «Әуезов үйі» ҒМО-ның 
қолжазба қоры, п. 382, 3-бет).

1904 ж.
Маусым. «Жеті жасқа тоддық. Ел -  Бауырда. 
Біздің ауыл болса, Бөрілі жанында отыр. Өткен 
күні ғана Әйгерім апамның ауылынан оралған 
атамның қабағы қатулы, ренжулі. Толғаныс 
үстіңде «уһ» десе, қайғы мен жалын атады ла- 
пылдап. Атам ауылға келген бетінде бізді жиып 
алды, тез-тез тапсырма берді. Байқаймыз, 
көңілі әлденеге алаң. Тағаты жоқ. Сабақ оқы- 
туға келгенде өте қатал кісінің мунша жумсақ 
бола қалғанына бір жағы іштей сүйсініп, бір 
жағы әлдебір езіміз бейхабар нәрсеге алаң 
болып отырмыз.
-  Шырақтарым, күндегі әдеттеріңше оқып, са- 
бақтарыңа жақсы дайыңдала берінщер, -  деді 
атам. Кезінен еріксіз жас саулады, Тыя алма- 
ды. -  Абай әл үстінде жатыр. Соған барайын 
мен. Атам сонау Қарақұдықтан шыққан қара- 
дан көз алмай тұр. Кемсеңдейді.
-  Ау, Дінәсіл, -  деді атам тағат таппай. -  Атым- 
ды аддыршы. Әне бір келе жатқан аттылының 
жүрісі жайсыз ғой. Шауып келе ме, қалай өзі?!
-  Абайдан айрылдық, -  деп әлгі аттылы кісі 
аңырап келді ауылға» ( А х м е т  Ә у е з о в .  
«Жас Мұхтар», 21-бет).

1905 ж.
Көкек. «Көктем бодды дегенше, кәрі апам се- 
гіз-тоғыз жастағы Мухтардың қыр соңынан 
қалмайды. Көзден таса етпейді. Өйткені кәрі 
апам Мұхтардың тай, асау үйретуді ол бастан 
жақсы көретінін біледі. Кіші бесін болатын. Ke
pi апам басын жастыққа қойып, ұйқыға кеткен- 
де, атама жетіп бардық. Атамнан рұқсат алып, 
жылқы өрісіне тай үйретуге тартып отырдық» 
(Ахмет Әуезов.  «ЖасМұхтар», 8-12-беттер). 
Тамыз. «Сабаққа жүретін уақытымыз жақын- 
дағанда, үлкен Жүніс атама сәлем беремін деп 
ауылға келіп қонды. Кешкілік. Үлкен Жүністі

көрсек, өз аузынан басынан кешкен ерліктерін 
естісекдепқуандық(А х м е т  Ә у е з о в .  «Жас 
Мухтар», 26-бет). Таңертеңгілік. Қасымбек 
Мұхтарды Семейдегі 5 кластық қалалық учи- 
лищеге жетектеп алып келеді. Қаске ауық-ауық 
сейлеп те қояды.
-  Ғылымның қамалы әрқашан берік, оны жеңіл 
игеріп алу ушін әр кезде талап, қайрат керек. 
Мұхтаржан, жақсы оқығайсың, -  дейді ол. 
Мухтарда ун жоқ. Ойланып келеді ол. Кейде 
орыс балаларымен бірге оқуға жүрексінеді де. 
Мұны ойлап, көзіне жас алайын десе, атасы- 
ның Абайдың нақыл сезі деп айтқан мына бір 
ескертпе сездері ойына түсе кетеді: «Білім- 
ғылым үйренбекке, талап қылушыларға әуелі 
білім керек. Адамның көңілі шын мейірленсе, 
білім-ғылымның езі де адамға тезірек мейір- 
леніп, тезірек қолға түседі. Шала мейір шала 
байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде, ақи- 
қат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек... 
Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, ыжтихатың- 
мен көзің жетсе, соны тут, елсең айрылма!..» 
Күйдірілген кірпіштен салынған жапақ үй ана- 
дайдан көз тартады. Бұл қалалық орыс-қазақ 
мектебі. Бүгін бул мектеп қазақ балаларын да 
жатырқамай, құшақ жайып қарсы алып тұр 
мейірленіп. Мына келе жатқан Қаскелерді мек
теп алдында егде тартқан екі кісі жылы шы- 
раймен қарсы алды.

Қош келіпсіздер, -  деді әлгінің біреуі осы 
мектеп оқушысы Қаскенің сәлемін күтпей-ақ.
-  Сәлем, Игнат Иванович, -  деді Қаске.
-  Кел, келіңіз, қайырлы қадам болсын!
-  Мына оқытушыларың, -  деді Қаске әлгілерді 
таныстырып. -  Мынау болса -  Белослюдов. Өзі 
суретші, сызу пәнінің мұғалімі. Мына кісі бол
са -  Малахов Игнатий Иванович, Семейдегі 
бастауыш мектептердің инспекторы» (Ахмет  
Ә у е 3 о в . «Жас Мухтар», 1977, 28-29-беттер). 
«Атам ескіше оқып, хат танып, әріпті жаза бас- 
таган СО Ң, Мухтарга, бәрімізге Абай елеңін, 
кара сезін уйрете бастаган. Кун екіндіге тая- 
нып калган кез. Таңертеңнен бері әріпті жат- 
тап отырмыз.
-  Балаларым, -  деді атам кеңілді сейлеп бір- 
ден, -  осы жаттап отыргаңдарыңды келесі күні 
таңертең маган айтып бересіңдер. Ал казірден 
бастап Абайдың кара сөзімен танысасыңдар. 
Мұны да күн аралатып, кешкұрым жатка айтып 
беріп отырасыңдар.

Жарайды.
-  Ал, Мұхтар, сен жазып ал, -  деп, атай сөйлеп 
кетті. -  «Естілген нәрсені умытпастыкка терт 
түрлі себеп бар. Әуелі -  кекірегі байлаулы 
берік болмак керек. Екіншісі -  сол нәрсені 
естігенде я кергенде гибрәтләну керек, 
кеңілденіп, тушынып, ынтамен угу керек. 
Үшінші -  сол нәрсені ішінен бірнеше уакыт 
кайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. 
Төртінші -  кеселді ойлардан кашык болу ке
рек...-. Атай бұл сөздердің сырын, магына- 
сын кайта-кайта түсіндірді. Кейін Біләлга 
Абайдың 33-ші, маган болса «Адам ата-ана-
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дан туғанда есті болмайды» деп басталатын 
қара сөзін берді. Аз-кем бой жазып, демал 
ған соң, Абай қара сөзін жаттауға кірістік. 
Содан былай қарай атамыз мейірленіп, кун 
узақ бас айналдырған ескіше оқу қала баста- 
ды. Енді Пушкин, Крылов, Лермонтов деген 
жаңа есімдерді естіп, «Жалау», «Ой», «Қанжар», 
«Татьяна сезі», «Онегиннің Татьянаға жазған 
хаты» деген өлеңдер мен «Емен мен шілік», «Піл 
мен қанден» деген мысалдарды кун-түн демей 
жатқа айта бастадық. Қазақ халқының рухани 
мәдениетінің асыл қазынасының бірі -  ауыз 
әдебиеті екені анық. Атам халық ауыз әдебие- 
тін уйретті. Әсіресе ғашықтық жырлардан 
үзінділер келтіріп, бізге үлкен шабытпен та- 
лай әңгімелеп бергені бар» ( А х м е т  Ә у е -  
3 о в. «Жас Мұхтар», 1977, 35-37-беттер). 
«Ералы жайлауы. Ойқұдық. Мұхтар, Біләл 
үшеуіміз атаммен бірге Әйгерім апамның үйіне 
талай-талай барғанбыз. Сонда алты қанат ақ 
уйдің қақ төріңде жатқан жазық маңдай, шұнақ 
құлак, еңі қара торы, кеуделі, қапсағай келген 
үлкен мейірімді көзді ақсақал бізді үнемі құша- 
ғын жайып қарсы алатын. Ол үшеуіміздің де 
мандайымыздан сүйетін. Ол -  Абай аға. Біз 
Әйгерім апамның үйіне баруға унемі асыға- 
тынбыз. Әйгерім аса сабырлы кісі еді. Тез 
қимылдай қоймайтын, тез қозғала қойса екен 
деп тыпырши күтетінбіз жәутенщей» (Ахмет  
Әу ез ов .  «Жас Мұхтар», 1977, 11-бет).

1906 ж.
«Сол кісінің алдынан (Әуездің) хат танып, түркі 
оқитын болған соң, 9-10 жасымда әкеммен 
бір туысқан ағам Қасымбек қасына алып, ба- 
сында бір жыл Семейдегі Қанаш деген қазірет- 
тің медресесінде мусылмандық оқытты да, 
артынан орысшаға берді. Орыс оқуына әуелі 
өзі дайындады. Содан кейін бір қыс ел ішіңцегі 
ауылнай школдан Әбіш Қасенов деген Семей 
семинариясын бітіріп шыққан қазақ учителінен 
оқып, келесі жылы күз Семейдің «5 класный 
городской училищесіне» түстім. Содан бері 
мектептегі оқу тәртіппен кетті» («Өз жайымнан 
мағлұмат», «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры, 382-папка, 3-п ).

1907 ж.
«Бір күні Қаске Мухтар екеуміздің көзімізше 
Омархан ағама дегені бар:
-  Омархан аға, Мұхтар, міне, он жасқа келді, 
Семейге ала кетейін. Өзіммен бірге орысша 
оқып, білім алсын.
-  Ау, Қаске, орыс білімін алуға қызығып, ошақ 
басынан сенің кеткенің де жетеді ғой, -  деді 
Омархан ағам ренішті кейіп білдіріп.
-  Менің шын мақсутым -  жалғыз бала Мухтар- 

ды 14-ке келгенше арабша оқытып, келін 
түсіріп, немере сую. Мына Наймантаймен куда 
болып, Әйкежанды атастырып қойғанымды 
өзің де білесің. Мені ренжітпе, Мухтарды әуре

қылмай-ақ қой. Омархан ағамнан беті қайтқан 
Қаске улкен уйге, Әуез атама келді. Қаске ата- 
ма жайлап отырып әңгіме шертті. Орыс мәде- 
ниетінің озык екенін езінің түсінігімен айтып 
берді. Мухтардың да орысша білім алуына 
улықсат беруін етінді. Атам Әуез Қаскеңнің бул 
ойын теріс деп білген жоқ, кайта қоштай тусті, 
Атам езі жаксы көретін алғашқы немересі 
Мухтардың орысша окып, білім алуына улык- 
сат берді. Сөйтіп Мухтар 1907 жылы Семейдің 
бес кластық қалалық орыс училищесіне тусті» 
(Ахме т  Ә у е з о в .  «Жас Мухтар», 1977, 13-
14-беттер).
Қыркуйек-қазан. «Осы куні көп журттың қол 
жаулық қылып журген «қожалығын» мен он 
жастың шамасына келгенімде ғана көрдім. Бір 
жылы күзді куні ауылымызға біздің қожалар- 
дың сыбан ішіндегі бір ағайындары -  екі кожа 
келеді. Бірі әкесі, бірі баласы еді. Булар кел- 
геңде, аулымызға бір суык, жат тәртіп ала кел- 
гендей бодцы. Бізді олардың устіне ылғи тағ- 
зыммен сәлем біргізіп кіргізіп, жалаң аяк кіргіз- 
бей, кемпір шешеміз батасын ал деп, алдарын- 
да болымсыз кызмет істетіп, солар кеткенше, 
кара казак болып кеткен біз сиякты байбастак 
балалары үшін кысылғандай болып журді. 
Бала кунімде ез ауылымызға келіп-кетіп жата- 
тын конактардың ішіңде солардай ауыр көрін- 
ген конак болмаған сиякты... Біз, екі-уш бала 
булар отырған жерге көп жолағымыз келмей, 
сырғалаңдап журсек те, таңертеңгі намазда 
колдарына узын-узын тәсбиқ алып, «зікір» сал- 
ған уакыттарында ылғи есіктен карап, катты 
қызык керуші едік. Жат та, кызык көруші едік. 
Жат та, кызык та керінетін. Солардан соң то- 
лык кожаны көрген емеспіз» («Өз  ж а й ы м 
нан  м а ғ л у м а т » ,  «Әуезов уйі» ҒМО-ның 
колжазба коры, 382-папка, 2-п.).

1908 ж.
«Қаске Семейдегі бес кластық калалык орыс 
училищесін жаксы бітіріп, Семейдегі учителдік 
семинарға окуға кірді. Қаске семинарист. 
Орысша киім орта бойлы, ат жакты, ак сур 
ашык мінезді Қаскеге жараса калган. Қаске 
каникулға ауылға келген сайын Мухтар екеу- 
мізге кеп нәрсені әңгімелеп беретін. Оның ко- 
лынан кенетоз кітапша бір туспейтін. Орыс 
жазушыларынан ең алдыңғы Лев Толстой 
дегенді бірінші рет Қаскеден естідік. Сол кез- 
де оның колындағы әлгі кітап Толстойдың «Се
вастополь туралы әңгімелері» екен. Қаске 
Мухтар екеуімізге сол кітаптан талай-талай 
узінділер окып берген» ( А х м е т  Ә у е з о в .  
«Жас Мухтар», 1977, 12-13-беттер).

1909 ж.
«1909 жылы әкем кайтыс болған соң, мені 
калада орыс мектебінде окыған ағайым 
Қасымбек түбегейлі өз камкорлығына алды» 
(М . Ә у е з о в .  Автобиография. Казахстан
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Республикасы Президентінің мұрағаты, 708-қ., 
39-т, 299-іс, 6-п ).

1911 ж.
«Мен Мұхтарды 1911 жылдан білемін. Сол кез- 
де Мухтар Семей қалалық училищесінің сту
дент! еді. Оның інісі Ахмет екеуміз екі клас- 
тық орыс-қазақ училищесінде оқитынбыз. 
Мен Ахметпен құрдас едім, Ал бізден Мұхтар 
үш жас үлкен болатын. Біз Мүхтардың пә- 
теріне жиі келіп түратынбыз. Сол бала күннің 
өзінде-ақ Мүхтар жылы жүзді, кішіпейіл еді. 
Ретті жерінде бізбен әңгімелесіп, ілтипат көр- 
сететін. Дудыраған қара бүйра шашы бар, 
қара қозының елтірісінен тігілген папахасы бо
латын. 15-16 жасының езінде оның көркем сөз 
жазуға бейімі бареді» ( И шм үха ме т  Әлин.  
Ол қоғамшыл еді / /  «Біздің Мүхтар», 1976, 
374-бет).

1912 ж.
«Мүхтардың анасы Нүржамал 1912 жылы қай- 
тыс болды. Омарханның шаңырағына ие бо- 
лып, үй шаруасына басшылық еткен -  Самар- 
ханның баласы Разах. Мүхтардың өмірден тар- 
шылық көрмей, бүла болып өсуіне Разах се- 
беп болған. Мен болсам, Мүхтардан екі жыл 
кейін, 1909 жылы Қасхенің хүшімен Жаңа 
Семейдегі екі кластых орыс-хырғыз училиіде- 
сіне охуға түстім, пансионда жаттым. Қаске 
мен Мүхтар үлкен Семейде бір үйде түрды. 
Мен болсам, Жака Семейде болдым. СенбІ 
күні болды дегенше, менің екі көзім Ертістің 
аржы жағында болады. Қасхе мен Мүхтарды 
асыға күтемін. Әсіресе Қаскенің демалыс сай- 
ын базардан маған арнап алып келетін хос 
хызыл алмасын айтсаңызшы. Мархүм Қаске 
екі алманың бірін маған пансионда жегізіп, 
ехіншісін үнемі «үйге барғанда жейсің» деуші 
еді-ау» ( А х м е т  Ә у е з о в .  «Жас Мүхтар», 
1977, 13-14-беттер),

1913 ж.
Сәуірдің 29-ы. «1913 жылдың жазғы канику- 
лына апрельдің 29-ы күні шыхтых. Ия, ол 
охушылардың жазғы демалысы 1 майдан бас- 
талатын-ды. Мүхтар екеуміз жылдағы әдеті- 
мізше ел жахтан хөлік күттік. 30 апрельдің 
үлкен сәске кезінде хос атты салт жетегіне 
алып ағамыз Ағзан жетті. Бүрын елге ылғи арба- 
мен хайтатын біз алғашхыда бүған таңырхап 
халдых. Біздің бүнымызды айтпай-ах сезген 
Ағзан бізбен сәлемдесе беріп:
-  Йемене үнжырғаларың түсіп кетігтті ғой. Кла- 
стан-класха көштіңдер ме? -  деп сүрады. Мух
тар үндеген жох» (Ахме т  Әу ез ов ,  «Шына- 
рым менің». «Әуезов үйі» ҒМО-ның холжазба 
хоры, 601-папка, 2-п.).
Қыркуйек. «Қаске Семейдің учительдік се- 
минариясын 1913 жылы бітірді. Ол Семейдегі

учительдік семинарияны бітіргеннен кейін 
Москваға барып, жоғарғы оху орнына түсіп, 
хайтадан дайындалып, аттанғалы түржанда, іш 
сүзек ауруына тап болды, ауру асхынып 1913 
жылдың хыркүйек айында дүние салды. 
Мүхтарды орысша охытып, көзін ашхан, 
улкен адам болуына себепші болған Қаске. 
Біз аяулы аға Қаске алдыңца көп-көп борыш- 
тармыз» ( А х м е т  Ә у е з о в .  «Жас Мухтар», 
1977, 14-16-беттер).

1914 ж.
Қаңтардың 26-сы. «Осы 1914 жылғы 26 хаң- 
тарда өткен Абайдың туңғыш әдеби хешіне 
Шәкәрім бастаған Абайдың Іні-балалары хаты- 
са алмаған. Мухтардың жеңгесі Ғгілия нашар- 
лап жатады да, хайтыс боп кетеді. Дәл осы 
күні Мухтарды да алып хайтуға шапхыншы 
жөнелтіліп (Ғалия -  Ахылбай немересі), Абай 
мен Әуез ауылдары хайғы жамылып халған 
болатын» ( Кә м ен  О р а з а л и н .  «Абай ауы- 
лына саяхат», 1994, 99-бет).
Ақпанның 27-сі. «Балта-Орахты (Балта-Тарах 
деп те атайды) зор хурметпен суреттейтін 
Мухаңның өзі де осы өңірдің бір баласы боп 
өсті. 1914 жылы хаңтардың 26-сы күні Семей
де өткен Абайдың әдеби кешіне хатысхан 
Мухаң келесі кун Муса әкелген ат шанамен ел
ге хайтады. Қасымбектей жахсы көрген ағасы- 
ның, Ғалиядай жеңгесінің нашар жатханын 
естіп, шыдай алмай жүріп кеткен» ( К ә м е н  
О р а з а л и н .  «Абай ауылына саяхат», 1994, 
112-бет).
Қыркуйектің 25-і. «Мухтар «Приказчиктер хлу- 
бында» өздерінің түңғыш хазахша ойын хой- 
ғандарын еске алып, әңгіме етеді. Ойынды 
уйымдастырушы хазахтан шыххан туңғыш 
охыған білімді әйелдердің бірі Нәзипа Қулжа- 
нова болады. Қүлжанова 1914 жылы Абайдың 
хайтыс болғанына 10 жыл толған күні, ахынды 
еске алуға арналған әдеби кешіңде улы ахын- 
ның өмірі, ахындығы жайында орыс тілінде 
баяндама жасайды. Оған Мухтар Әуезов, Қа- 
ныш Сәтбаев, Тайыр Жомартбаев бастаған 
хазах жастары хатысады» (Қ а й ы м  М у х а -  
м е т х а н о в .  Мухаң туған жерінде / /  «Біздің 
Мухтар», 1976, 383-бет).
Қыркуйек. «Ноғай балалары мен хазах бала- 
ларынан Семей халасыңца 24 адамнан «Ярыш» 
атты футбол командасы хурылды. Мухтармен 
бірге охыған, әрі сол футбол командасына 
хатысхан, хазір көзі тірі, Өзбек ССР Ғылым 
академиясының хызметкері, ғалым Қасым 
Мухамедов жолдас өткенді есхе алып былай 
деді: «Футболды екі маусымда, охуға алғаш 
келгенде және май айларында ойнайтынбыз. 
Жумасына екі-үш рет базар, шіркеу алаңда- 
рыңда бас хосатынбыз. Онда әркім өз улесін 
хосатын. Махсатымыз -  біреуді, харсы жахты 
утып кету емес еді, футбол ойынын үйрену еді. 
Бул шынында да хазах балалары үшін улкен 
жаңалых болатын. Футбол ойнау ахсуйектен
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гөрі орыс мәдениетіне бізді жақындата түсті. 
Сабаққа аса зейіңді Мүхтар «Ярыш» команда- 
сының құрамында ойнап жүргенде, өзінің тағы 
бір талантын көрсеткен. Біз оның бойынан 
қолға алған мақсатты іске беріктігін, әр нәрсені 
білуге, үйренуге құштарлығын байқайтынбыз. 
Бүл кезде, оқып жүрген кезінде Мұхтар «Өнерді 
үйрен де жирен» деген қағиданы немесе «Жігіт 
сегіз қырлы, бір сырлы болу керек» деген 
мәтелді жадында берік сақтайтын адам боп 
көрінетін. Бала Мүхтар осындай мақсатшыл, 
зейінді еді. Оның бойымен бірге ойы өсті. 
Еңбекпен, спортпен денесі шыныға түсті. Бү- 
рынғыдан да байсалды, өзіңдік ой иесі болып 
келе жатты. Әсіресе әдебиетті сүйіп оқитын, 
қазақ ауыз әдебиетінің тамаша нүсқаларын 
суйетін» (А х м е т  Ә у е з о в .  «Жас Мүхтар», 
1977, 40-41-беттер).

1915 ж.
Ақпанның 13-і. «Семейдегі Приказчиктер клу- 
бында қазақша үлкен ойын-сауық кеші болып, 
ол кеште «Біржан -  Сара айтысы» театр сахна- 
сына бейімделіп, музыкалы пьеса-инсцениров
ка ретінде қойылады. Қазақша туңғыш театр 
ойынын ұйымдастырып, қоюшылар сол кездегі 
алдыңғы қатарлы қазақ интеллигент жастары 
еді. Олар: семинарияның қазақ тілі мен әдеби- 
ет оқытушысы Н. Қүлжанов, оның зайыбы Н. 
Қүлжанова, ақын Тайыр Жомартбаев, семи
нария оқушылары Ж үсіпбек Аймауытов, 
Мүхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаевтар қатынаса- 
ды» (Тұрсын  Ж ұ р т б а е в .  «Бесігіңді тузе», 
«Жүлдыз», 1987, №9, 126-бет. «Әуезов үйі» 
ҒМО-ның қолжазба қоры, N9603, 604-п.). 
«Мұхтар жазғы демалысқа келгенде ителгі, 
қаршыға ұстайтын болды және оғын мол етіп 
Семейден қосауыз мылтық алып келіп, үйрек- 
қаз атып, аңшылық жасап, көңіл кетеру жағ- 
дайына кірісті. Ауылымыз Тума деген көлдің 
маңайында отыр еді. Бір күні Мұхтар: «Мәжит, 
сен менімен еріп жүр, Тума көліне барып, үйрек 
атып әкелейік» деп мені ертіп алды. Көлдің 
маңайына келіп өзі шешінді де, маған: «Сен 
көддің ана шетіне барып тур, мына судың арғы 
бетіне барып түсуі керек, соларды ұстап ала- 
сың», деуі-ақ мұң екен, мен санымды шапа- 
лақтай қуанып, жүгіріп кеттім. Осы кезде езі 
бір түп қамыстың арасына барып, бүғып отыр- 
ды. Судың арғы бетіне барып жеткенім де сол 
еді, мылтық таре ете тусті. Аспанға үшқан бір 
топ уйректің екеуі менің алдымдағы қамыс 
арасына келіп кулады. Жүгіріп барып, біреуін 
ұстап алдым. Енді екіншісін үстау үшін тізеден 
келетін суды жалдап жүгіріп бара жатқанымда 
су жыланын көріп қалып: «Мухтар ағатай!» деп 
айқайлап жібердім. Сөйтіп екінші уйректен ай- 
рылып қалдым. Мұхтарға келіп жағдайды ай- 
тып едім: «Су жыланы шақпайды, одан қорық- 
па» деді. Сөйтіп бір сағаттың ішінде жеті үйрек 
атып алдықта, үйге қайттық... Мухтар әдетте, 
бір күні таңертең ерте турып, қүс атуға, екінші

күні ителгісін үйрек, қазға, не қоянға салуға 
кететін. Кейбір күндері таңертеңнен кешке 
дейін кітап оқып, ылғи жазып отыратын» 
( М ә ж и т  Д и қ а н б а е в .  «Мүхтардың өмір- 
баяны», «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба коры, 
КПР-1, №375-п.).

1916 ж.
Мамыр. «1916 жылдың кектемінде әкеміз се- 
минариядан ауылға демалысқа келеді. Әуез 
ата мен Разак аға әкемді үйлендіруді ойлас- 
тырып, қалаған қызын атастыруды етінеді. Сол 
уақыттың дәстүрі бойынша, жігіттер ел ара- 
лап, қызтаңдайды. МүныестігенТурағүлАбай- 
ұлы: «Мұхтарға қалыңдық айттырып жүр деп 
естідім. Менің Кәкен деген досым бар. Аң 
аулай шыққанда, үйіне қонаға барып жүреміз. 
Соның әдемі, талғамды қызы бар. Кеңілі тоқ- 
таса қудалығына өзім ықпал етер едім», -  деп 
сәлем айтыпты. Содан жеті жігіт аң аулаған 
боп жүріп, қонаға менің нағашыларымның 
ауылына келеді. Алайда бүл жолы кызды кере 
алмайды. Окыған жігіттерден именсе керек. 
Мүны естіген Турағүл: «Жеті жігіт жүріп кызды 
көре алмаған қорлык кой. Тағы барсын», 
дейді. Сонда араға уақыт салып барып, аңнан 
адасқан аңшының кебін білдіріп тағы да 
келеді... Әйтеуір қиын-қиын жолдар өтіп, ше- 
шемді керіпті. Содан арада біраз уақьн өткен 
соң, Турағүл ағаның сәлемін алып қүдалар ке- 
ліпті. Жылдамдатып қалыңдықтың жоралғы- 
сын, қалыңмалын қамдастырып, әкеме Райхан- 
ды айттырыпты» ( М ү ғ а м и л а  Ә у е з о в а .  
«Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба қоры, 660-п). 
Маусым -  тамыз. «1916 жылы Мухтар аға 
Мырзашоқы биігінің тубінде «Шаған» атанған 
туңғыш мектепті өзі ашып, сабақ бергені мәлім. 
Мырзашоқы мен Тоғжан қыстауының арасы 
қозы өрісіндей ғана жер. Сол кезде Тоғжан 
тірі болтан. Мухтардан хат таныған Қанбай мен 
Шәбен аксакалдар: «Абай әндерінен ұйымдас- 
тырған ойынға ауылдың үлкен-кішісі де каты- 
сатын. Мұхтар Тоғжанның баласы Ақылбай- 
дың уйіне де конақ болып жүрді» дейді» (К ә - 
м ен О р а з а л и н .  «Абай ауылына саяхат», 
1994, 269-бет).
Шілде -  тамыз. «Мухтар Шыңғысқа, Шатан 
өзенінің бойында отыртан елте келіп, дема- 
лып жүртен кезінде «Маса» атты макаласын 
жазады. Ол еш жерде басылматан. Адамжан 
мен Сматулды шакырып алып, «Буның атын 
«Маса» деп қоямын. Уыты мен сатирасы мол» 
деп Мухаңның езі айтып отыратын» (Т у р с ы н 
Ж у р т б а е в .  «Бесітіңді түзе», «Әуезов үйі» 
ҒМО-ның колжазба коры №603, 604-п.). 
Тамыз. «1916 жылдың тамызыңда мен Семей- 
деті муталімдер семинариясына орыс тілі мен 
әдебиетінен сабак беретін окытушы болып 
келдім, -  дейді Василий Иванович Попов. 
Мухтар ол уакытта семинарияның бірінші кур- 
сында окитын. Әлі есімде; улкен класс бел- 
месі, уш катар койылтан парта. Он жактан
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санағанда ортадағы қатардың алдыңғы қа- 
тарында он сегіз жасар шамасындағы бой- 
шаң, әрі сұлу қазақ жігіті отырған-ды. Сыр- 
тынан қарағанда ерекшеұқыпты киінген, өзіне 
жарасыіиды қою қара шашы бар, бет-бейнесі 
сәл сарғыштау келген, қалың ерінді, қыр 
мұрынды, ойлы қара көзді және биік маңдай- 
лы бул жігіт Мухтар Әуезов еді. Ол әрқашан 
байсалды, әдепті, мінезінің устамдылығымен 
оқытушылары алдында да, жолдастары ал- 
дында да қадірлі саналатын, тіпті өз класын- 
да ерекше көзге түсетін, бір курстағы оқушы- 
лар арасында аса беделді болатын. Орыс тілін 
өте жақсы игергені үстіне, сол тілдің жай-жап- 
сары жайыңдағы білімінің кеңдігі бізді таң- 
қалдыратын еді» ( А х м е т  Ә у е з о в .  «Жас 
Мухтар», 1977, 30-31-беттер).

1917 ж.
Наурыздың 30-ы. «1916 жылдың 26 қараша- 
сынан бастап 1917 жыддың ортасына дейін (ша- 
мамен 22-саны) Ташкентте шыққан «Алаш» 
газетінің 1917 ж. 30 наурыздағы саныңда Жусіп- 
бек Аймауытов пен І\^ т а р  Әуезовтің «Казах- 
тык өзгеше мінездері» атты мақаласы жарық 
көрген. Бул махала 1917 ж. 5 хыркүйекте «Са- 
рыарха» газетінің 12-санында жарияланған 
«Адамдых негізі -  әйел» атты махаладан жар
ты жылдай бурын жарых көрген еді. Сол ке- 
зеңге тән хейбір кемшіліктері болса да, үлхен 
деректік мәні бар. Махаланы М. Әуезовтің 
туңғыш махаласы деп жариялауға Ж. Аймауы
тов ахталмаған хезде мүмхіндіх болмаған бо- 
лар» (Махала мәтіні толых хелтірілген; К е р і м - 
б е к  С ы з д ы х о в .  «Ел аманаты» / /  «Ленин- 
шіл жас». 1930, 27 шілде).
Мамыр. «1917 жылдың жазында, демалысха 
келер алдында Мухтар Дархан өзенінде жай- 
лауда отыр)ған Өміртай Ахбердиннің аулына 
соғып, екі күндей сонда жатты. Онымен бірге 
Семей халалых училищесінде охитын Данияр 
Ысхахов, реальный училищеде охитын Абай- 
дың немересі Жәбірәйіл Ибрагимов, Жағыпар 
Ибрагимовтар болды» ( Қ ү л а т а й  А х б е р -  
д и н . «Жазушының жастых шағынан» / /  «Біздің 
Мухтар», 1976, 359-бет).
Маусымның 7-сі. «Нысаналы Ойхудыхтың ба- 
сыңца хазір шағын ғана тас ескерткіш тур. Оның 
бетінде «1917 жылы 7 маусымда хазах халхы- 
ның сахна шымыддьғы туңғыш рет хиіз үйде, 
осы Ойхудыхта «Еңліх Кебек» пьесасымен 
ашылды. Пьесаны хойған автордың өзі -  Мух
тар Әуезов» деген сөздер хашап жазылған» 
( Т у р с ы н  Ж у р т б а е в .  «Бесігіңді түзе», 
«Әуезов уйі» ҒМО-ның холжазба хоры, N»603, 
604-п).
Шілде -  тамыз. «Семинарист М. Әуезов жаз- 
ғы демалыстарында Абай ауылыңдағы «Талап» 
хоғамының жастарымен спектакль хоюды 
уйымдастырып, «Пьеса және оны сахнаға шы- 
ғарудың маңызы» деген тахырыпта лекция 
охыған» ( « Қ а з а х  т е а т р ы  н ы ң  т а р и -

X  ы ». 1975, 1-том, 76-бет).
Қыркуйектің 15-і. «1917 жылы «Сарыарха» 
газетінің 5 хыркуйектегі 12-санында «Адамдых 
негізі -  әйел» деген махаласы басылды. Бүл 
махала туралы М. Әуезовтің өзі: «Алғашхы жа- 
зуларым сырлы әдебиет бетіңде болмай, жал- 
пы газет, журнал махалаларынан басталды. Ең 
алғашхы баспаға шыххан статьям «Сарыарха» 
газетіңде «Адамдых негізі -  әйел» деген нәрсе 
еді. Бул, анығында, жалғыз өзімдікі емес. 
Тураш екеуміздікі болатын. Негізгі пікір соныкі 
еді, мен соның пікірімен жаздым. Махаланы 
бергенімізде ешхайсымыздың холымыз жох 
еді. Басхармадағы Сәбит Дөнентай баласы ма, 
болмаса Әлімбеков пе, біреуі -  мен әкеп бер- 
ген соң «Семинарист Әуезов» деп аяғына хол 
хойып жіберіпті» деп жазады» (« Ө з ж а й ы м - 
нан  м а ғ л у м а т » ,  «Әуезов уйі» ҒМО-ның 
холжазба хоры, 382-папка).
«Мухтар харағым, екі-үш күннен кейін ауылға 
жүреміз, ауылға барғаннан кейін, атак, 
жекгелерік, харындас-бауырларык сен хала- 
дан базарлых әкеледі деп күтетін шығар, 
керекті ахшаңцы ал» деп еді, Мухтар «ағатай, 
базарлыхтык бәрін ө з ік із  алыкыз. Маған 
бірнеше кітап алатын ахша берсекіз» деді де, 
сураған ахшасын алды. Ертекіне Разах Мух- 
тарға ахжал, алтындай сары жорғаны ерттеп, 
өзі трашпеккесіне торы биесі мен көк бестіні 
парлап жегіп, Мухтар «мына салт атха мінемін, 
мына екі кітапты трашпеккекіздік артына са- 
лып, мыхтап байлакыз» деп, жорға бедеуге 
мініп алды да, екеуі ауылға харай жүріп кетті. 
Жолда келе жатып, іші пысхан Мухтар траш- 
пеккенік алдында жарты шахырымдай жерде 
бездіріп отырды. Разахтык кеткеніне бірнеше 
күн болды. Әуез атам және басхалары Ра
захтык Мухтарды алып келетін кезі болды 
дегенді естіп, акадайда көрініп турғак Қас- 
хабулахтык белінде созылып жатхан жолдан 
шак шыхса, тайымызға тохым салып, жай- 
дах міне салып, жарысып шаппахпыз. Бір күні 
ел орынға отырып, ымырт жабылған кезде ауыл- 
дык иттері абалап, шуыддап үрді, сылдыр-сыл- 
дыр дыбыс естілді. Ауылдык еркек-әйелдері 
Мухтар келе жатыр деп, мәз-мейрам болысып 
жатты. Разах Мухтар інісін алып келеді дегенді 
естіген Әуез үлкен үйге келіп, кемересін сағы- 
кып халған екен, жакыка шахырып алып, бетінен 
сүйіп еді, ана жахта отырған Күлжак: «Әуез, 
мына Мухтар балакнык өзі барып сәлем бер- 
мей ме» деп еді, Әуез атам, «әй, Күлжан, «алты 
жастағы бала жолаушы келсе, алпыс жастағы 
шал келіп сәлем беруі керек» деп тохтатты» 
( М ә ж и т  Д и х а к б а е в .  «Мухтардык өмір- 
баяны», «Әуезов үйі» ҒМО-кык холжазба хоры, 
КПР-1. №375-п.).

1918 ж.
«Менік үлкен әкем 1918 жылы дүниеден өтті» 
(«Өз жайымнан мағлумат», «Әуезов үйі» ҒМО- 
нык холжазба хоры, 382-п.).
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«Мұхтар Омарханұлы үйленгеннен соң, Семей- 
ге кетіп, ауылға қызы Мұғалима (Мұғаш) алты 
айлық кезінде б ір-ақ келді» ( В а л е н т и н а  
Н и к о л а е в н а  Ә у е з о в а .  «Әуезов уйі» 
ҒМО-ның қолжазба қоры, №15-п.).

1919 ж.
Ақпан. «1919 жылдың ақпан айында Мухтар 
сырқаттанып ауылға келіп жатты, бұл кезде 
ақ бандылардың саябырлап, қашып болып 
қалған кезі еді. Сонда да қыста қолға ұстай- 
тын 2-3 аттарды ауылдан 4 -5  шақырым жер- 
де жардың тебесін жауып, қалың қарағанның 
ішінде ұстайтын. Ол кезде Мухтар ауылға 
келісімен таңертең және кешкі мезгілде да- 
лада біраз журіп келеді де, куні бойы жазу 
жазып, кітап оқып отыратын болды» (М әж ит  
Д и қ а н б а е в .  «Мухтардың өмірбаяны», «Әу- 
езов уйі», ҒМО-ның қолжазба қоры, КПР-1, 
375-п.).
Желтоқсан. «Ол 1919-20 жылдар Семей губ- 
комының казак белімінің бастығы, одан соң 
1921 жылы губерниялык халык билері кеңесінің 
казак белімінің бастығы болған, Қыскарта 
айтканда «Губхалбикен» дейді екен» (Қа йы м 
М ұ к а м е т х а н о в .  Мұхаң туған жерінде / /  
«Біздің Мухтар», 1976, 383-бет).
Желтоқсан. «Семейдің буркыддаған бораны, 
ыскырған аязы бет каратпай турған кез. Актар 
мен кызылдардың шайкасы кызу журіп жат- 
кан. Ертістің мұзы катса да, екі каланың каты- 
насы жоктың касы. Осындай жағдайда Жаңа- 
семейде тұратын окыған казак жастары купі, 
тымак киіп жасырынып, Семейге кетіп жатты. 
Сондай жастардың бір тобы соңғы жылдары 
Абай музейі болып келген уйді паналады. Бас- 
шысы -  Мухаң» ( Н у р п е й і с  Ы с м а ғ у л о в .  
Естен кетпес уш көрініс / /  «Біздің Мухтар», 
1976, 390-бет).
Желтоқсанның 18-і. «№3 Мәжілісхат, 18/ХІІ 
-  1919 жыл кешкі сағат 6, Семей облыстык 
Теңкерістік Комитетінің мәжілісі. Қатысушы- 
лар обтөңком мушелері. Скиба, Большаков, 
Бобра,.. «Алаш-Орда» ұйымының мушелері: 
Ермаков, Әуезов және Дуйсенбаев. Тераға- 
лык жасаушы жолдас Скиба» (Семей облыс
тык Мемлекеттік мурағаты, 720- к., 1-п.,17-іс). 
«Сырлы әдебиетке кірісуді пьеса жазудан бас- 
тадым. 1919 жылға караған кысында сузек бо
лып ауырып, окуды тастап, кырға шьғып турып 
едім. Сонда ең алғашкы пьесам «Ел ағасы» 
деген 4 перделі драманы жаздым. Шу деген- 
нен пьесадан, драмадан бастаудың өзі де бел- 
ден шапкан сиякты орынсыз басталған кур кеу- 
де болатын. Бул да кеп сандырактың бірі, 
берекесіз кездер еді. Сол сорлы пьесам кай- 
да екенін осы кунге дейін білмеймін. Өзімде 
карасы да калған жок» («Өз жайымнан мағлу- 
мат», «Әуезов уйі» ҒМО-ның колжазба коры, 
382-п., 5-бет).
«Арасыңда ауырып, окуды бірлі- жарымды ток- 
татып, доғарып койыпжуріп, семинарияны 1919

жылы шала-шарпы бітірдім. Бұл кездерде 
акпан теңкерісі болған. 1919 жылдың аяғында 
кеңес өзгерісі болды, әлеумет кызметіне ара- 
ласып кеттік» («Ө3 ж а й ы м н а н  м а ғ л у -  
мат» ,  «Әуезов уйі» ҒМО-ның колжазба коры, 
382-п., 5-бет).

1920 ж.
Наурыздың 13-і. Семей губерниясының кер- 
некті кызметкерлері М. Әуезов, Ә. Ермеков, 
Ж. Аймауытов Қазак Әскери-революциялык 
комитетіне (Кирревкомға), Сибревкомға және 
А. Байтурсыновтың жеке өзіне хат жолдап, 
улттык зиялылар өкілдерін бурынғы саяси 
кызметі ушін куғынға ушыратуды біржола ток- 
татуды талап етті. «Қазак интеллигенциясы, 
деп атап керсетілді хатта, -  ұлттык тұрғыдан 
окшаулана алмайды. Оның себебі -  ез бука- 
расының мәдени дәрежесін арттыру аркылы 
ғана оны әлемдік пролетариат семьясына 
енгізе алады». Өзі де аз санды казак окыған- 
дарын куғындау халыктың болашағына орны 
толмас зиян келтіретінін катты ескертті (ҚР 
ОММ, 14-к., 1-т., 104-іс, 5-7-п.).

1921 ж.
Тамыздың 25-сі. РК(б)П Қазак облыстык 
комитетініңтөралкасы М. Әуезов пен Н. Нурма- 
ковты Семейден Орынборға шакырып алу ту- 
ралы каулы кабылдады (Қазакстан Республи- 
касы Президентінің мурағаты (ҚР. ПМ), 139-к., 
1-т., ІЗа-іс, 53-п ).
Қазанның 22-сі. РКП(б) Қырғыз (Қазак) об- 
комының тералкасы казак тілінде «Еңбекші 
казак» газетін шығару туралы шешім кабыл- 
дап, оның редакциялык алкасын бекітті. Алка 
курамына М. Әуезов, Телжанов, А. Асылбе- 
ков, Е. Алдоңғаров, А. Байділдин кірді (ҚР 
ПМ,. 139-к, 1-т. 139-іс, 96-п.).

1922 ж.
Ақпанның 14-і. Қазак ОАК-нің хатшысы М. 
Әуезов ҚазОАК-нің Кіші төралкасының (Малый 
президиум КирЦИКа) мәжілісінде Қазак АКСР- 
і Орталык Аткару Комитет! Тералкасының 
кызметін реттеу жөнінде, Қазакстанның Хорезм 
Республикасыңдағы екілдігі, Адай уезінің азык- 
тулік жағдайы туралы баяңдамалар жасады (ҚР 
ПМ, 139-к., 1-т., 329-іс, 39-40-п ).
Ақпанның 15-і. М. Әуезов РК(б)П Букілказак- 
стандык II конференциясы делегатының тіркеу 
кағазын өз колымен толтыра отырып, конфе- 
ренцияға Орал губерниялык партия уйымынан 
сайланғанын (М. Әуезов 1922ж. каңтардаОрал- 
да арнайы жолсапарда болып, РК(б)П VI губ- 
партконференциясына катыскан еді), езінің 
1919 жылдың желтоксанынан партия мушесі 
екендігін, Қазан төңкерісіне дейін окуда 
болғандығын, «Жас казак» уйымында кызмет 
аткарғанын, ал теңкерістен соң турлі кенестік
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жұмыспен айналысқандығын жазды (ҚР ПМ 
139-к,., 1-т., 386-іс, 22-п.).
Наурыздың 7-сі. М. Әуезов пен С. Сәдуақа- 
сов РК(б)П Орталық Комитетінің Қазақстаңца- 
ғы уәкілі В. Г. Юдовскийдің атына жазған «Қа- 
зақ жұмысшылары мен кедейлері арасындағы 
жумыс туралы» атты баяндама хатында, қазақ 
кедей табын кеңес құрылысына тарту -  олар- 
ға нақты көмек көрсетуден басталуға тиіс дей 
келіп, ұлттық теңсіздікті жою қазақ жұмысшы- 
ларының санын арттырып, жағдайын оңалту, 
ана тілінде іс қағаздарын жургізу, ұлттық бас- 
пасөздің дамуына тиісті көңіл бөлу сияқты 8 
турлі аса өзекті мәселелерді күн тәртібіне қой- 
ды (ҚР ПМ, 811-қ,, 20-т., 568-іс, 181-182-п.). 
Наурыздың 11-і және 20-сы. РК(б)П Қазақ 
обкомының төралқасы М, Әуезов пен С. Сәду- 
ақасов ұсынған қазақтар арасындағы жұмыс 
жоспарын талқылап: 1. Әуезов пен Сәдуақа- 
сов жолдастарды ұлт мәселесі жөніңцегі тезис- 
терді дайыңцаумен шұғылданьіп журген комис- 
сияның мүшелігіне енгізу; 2. Комиссияға тап- 
сырылған тезистерді төралқаның келесі мәжілі- 
сіне дайындап әкелуді міндеттеген қаулы қа- 
былдады.
Шілденің 17-сі. Қазақ АССР-індегі партияны 
тазалау жөніндегі комиссияның төрағасы А. 
Жехановтың РК(б)П Орталық Комитетіне жол- 
даған баяндау хатында: «ҚырғОАК хатшысы 
жолдас Әуезов, жолд. Байділдин, жолд. Са- 
дуақасов өте сауатты жастар, алайда нағыз 
алашордашы Бөкейханов шалдың ықпалында 
жүр және де өз орыңдарын таппаған, меніңше 
дайындықтары аз болған» делінеді (ҚР ПМ, 
811-қ., 243-іс, 22-п.).
Қазанның 13-і. Біріккен Бас саяси басқарма- 
сының (ОГПУ) Семей губерниялық белімінің 
бастьіғы РК(б)П губкомынажергілікті қазақжа- 
уапты қызметкерлері Әуезов, Тоқжігітов, Сма- 
ғүлов, Ержановтардың Орынбордан жолсапар- 
мен келген Қазак облыстық бақылау комис- 
сиясының мүшесі Мүқаметқали Тәтімовпен 
мәжіліс өткізгенін, мәжілісте Қазақ республи- 
касын КСРО-дан беліп алып, тәуелсіз жеке 
мемлекет қүру мәселесінің талқыланғанын ха- 
барлады (ҚР ПМ, 811-қ., 3-т., 87-іс, 30-п.).

1923 ж.
Наурыз, көкек, мамыр. «Текшенің бауырын- 
да». (Жазушының «Шолпан» журналында ба- 
сылған әңгімесі. (N96-7-8. 89-99-беттер). 
Тамыз. «1923жылдыңтамыз айы. Семей, Зай- 
сан, Қарқаралы, Кереку уездерінен Семей қа- 
ласына оқуға түсуге келген өңшең ауыл балала- 
ры күн сайын ГУБОНО-ның (губерниялық оқу 
бөлімінің) алдын босатпаймыз... Бір мезетте 
сол көшемен Мүхаң өтіп бара жатыр екен, та- 
нып қалып, Шаймерден деген бала екеуміз се
лем беріп қалайық деп, соңынан жүгірдік. Мү- 
хаң мені көре салып, жылы шыраймен сез қа- 
тып, хал-жайымды сүрастыра бастады. Мен 
оқуға келгенімді айтып едім, кәдімгідей кө-

ңілденіп:
Бәрекелді, жақсы болған, тіпті жақсы... Ал 

документтерің бар ма? -  деді. Мен ол кісіге 
өзімнің елден әкелген қағазымды ... оқу бө- 
ліміне жазған арызымды үсына қойдым. Мүхаң 
көз жүгіртіп оқып шықты да, сәл ойланып 
түрып, кейін қарай бүрылып: «Жүр, барайық» 
деді. Мен жалма-жан: «Мына бала әлгі Тас- 
тамбектің Нүрымханының жетім баласы Шәй- 
мерден, мүның қағазы мынау» деп, оны да 
үсындым. Мүхаң екеумізді ертіп, губерниялық 
оку бөлімінің кеңсесіне әкелді ( Ғайса  С а р-  
м ү р з и н .  «Өмір сабақтары», 17-18-беттер),

1925 ж.
Жаз. «1925 жылдың жаз айларында Мүхаң 
Семейдегі пәтерінде кешке жақын толғанып 
отырып:
-  Ленинградка оқуға жүрердің алдында 
екеуміз біздің елге барайық. Шыңғыс тауын 
жақсылап кересің. Абай ақынның аулымен та- 
нысасың. Ол жерде әнші, ойыншы адамдар 
өте көп, соларды керіп қызықтайсың -  деді» 
(Әлкей М а р ғ ү л а н .  «Жадымда қалғанжақ- 
сы күндер». «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры, №671-п., 45-бет).
Куз. «1925 жылдың күзі. Үш сабақтан кейінгі 
20 минуттық үлкен үзілісте Мүхтар мені шақы- 
рып алып, өзінің «Қарагез» атты пьеса жазға- 
нын айтты (Ғалиакпар Төребаев. «Алғашқы 
спектакльдер» / /  «Біздің Мүхтар», 1976, 397- 
бет). «Қарагез» жарыққа шыққан соң конкур- 
ста бірінші бәйгені алып, түңғыш рет Семей- 
дегі драмалық труппаның сахнасына қойыл- 
д ы » ( « Қ а з а қ  т е а т р ы н ы ң  т а р и х ы » .  
1975, 1-том, 109-бет).

1926 ж.
Қаңтар. «Қазақстанның астанасы Қызылор- 
дада Қазақтың түңғыш үлттық театрының ал- 
ғашқы шымылдығы 1926 жылы 13 қаңтар күні 
«Еңлік -  Кебек» трагедиясымен ашылды. Те
атр небары 320 орындығы бар жергілікті кино 
үйінде ойналды» ( « Қ а з а к  т е а т р ы  н ы ң  
т а р и х ы » ,  1975, 1-том, 97-бет).
Тамыз. «1926 жылы елге каникулға барғанда, 
көңіліміз каскыр алып жүрген екі алпауыт та- 
зыға түсті. Тамыз айының орта шенінде біз 
бүл иттерді арбаға байлап, бір топ бала Шідер- 
тіден Павлодарға женелдік... Мүхаңа тазылар- 
ды керкем түрде жеткізу максатымен мәпелеп 
баптап, мойнына әдемі карты тағып, сәулетті 
түрге келтірдік. Семейде Мүхаң мен біздің 
досымыз Шикібаевтың үйіне токтадык. Ол 
кезде Мүхаң еліне келмеген. Қыс күні екі та- 
зыны кызык еткен Мүхаң олармен каскыр аулап 
жүргенде елдің малына тыным бермеген көк- 
жал каскыр>ға кездесіп, оны ғажайып түрде ез 
көзімен алдырады» (Ә л к е й  М а р ғ ү л а н .  
«Жадымда калган жаксы күндер». «Әуезов үйі» 
ҒМО-ның колжазба коры, п. N9671, 50-бет).
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«Мұхаң бірінші театр ашылуын қатты қуаныш 
етті. Ол 1926 жыл еді. Театр туралы мақала 
жазып, онда театр артистерінің ойынын тал- 
дап берді. Ол мақаланың қолжазбасын мен бес 
жылдай қолымда сақтадым (1927-1932). 1932 
жылы Мухаң театрға әдебиет бөлімінің меңге- 
рушісі боп келгенде, қайтарып бердім» ( С е р 
ке  Қ о ж а м қ ұ л о в .  «Мухтар Әуезов тура
лы», «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба қоры, 
№671-п., 9-бет).
«Он уш жасар жеткіншек осы кездесуді өмір- 
бақи зердесіне туйді: буйра шашты, сымбат- 
ты жас жігіт, кере қарыс жазық маңдай, қыран 
мүрын... 1932 жылдың жазында оны екінші 
марте кездестірдім. Мен ҚазАПП-тың бас- 
шысында отырғам, кенет есік айқара ашы- 
лып, кескін-келбетінде тек шығысқа ғана тән, 
ерекшелігі бар адам іш ке кірд і де, өзін 
«Әуезовпін» деп таныстырды. Менің абыр- 
жығаным сонша, орынымнан атып түрып: 
«Мен сізді баяғыдан бері білем» дей жаздап- 
пын. Б ірақ осыны айта алмадым, екеуін 
оңаша калдырып, сыртқа шығып кеттім. 
Әуезовті алғаш кергендегі балалық әсерім 
алдамапты, сейтсе де аздап қателесіппін: 
қыран мүрын емес, қыр мүрын ғой. . . (Зей ін 
Ш а ш к и н .  «Мүхтармен кездесулерім» / /  
«Біздің Мүхтар». 1976, 220-бет).

1927 ж.
Мамырдың 14-і. БК(б)П Қазақ өлкелік коми
тет! нің Секретариаты Қазақ мемлекеттік баспа- 
сының 1927 жыдцың екінші жарты жылдығына 
арналған жоспарын қарап, 25 оқулыктың ушеуін 
-  А. Байтүрсыновтың «Тіл қүралын», М. Әуе- 
зовтің «Қазак әдебиетінің тарихын», А. Байтү- 
рсынов пен Т. Шонановтың «3-ші және 4-ші 
оқу жылдарына арналған хрестоматиясын» жа- 
рыққа шығаруға тыйым салды (ҚР ПМ, 141-қ., 
1-т., 1043-іс, 349-п.).
Мамырдың 19-ы. БК(б)П Қазақ өлкелік 
комитетінің баспасез белімінің алқасы М. Әуе- 
зовтің «Қазак әдебиетінің тарихы» кітабы ту
ралы мәселені талқылап, А. Байділдинге кі- 
таптың мазмүнымен егжей-тегжейіне дейін та- 
нысып, бір аптаның ішінде өзінің пікірін біл- 
діруді және кітапты баспадан шығаруды мумкін 
дептапса, осы мерзім ішіңде маркстік-лениндік 
сын түрғысынан алғысөз жазып беруді тапсыр- 
ды (ҚР ПМ, 141-қ., 1-т., 1043-іс, 388-п.). 
Мамыр. М. Әуезов жүбайы В. Николаевна 
екеуі Ленинград қаласындағы Декабристер ке- 
шесінің 14-уйінің бір бөлмелі, немірі бірінші 
пәтерін жапға алады.
Тамыздың 9-ы. Керкем әдебиет туралы 
айтыс ретінде «Екеу» деген атпен М. Әуезов, 
Ж. Аймауытов екеуі бірігіп жазған макаласы 
«Еңбекші казак» газетінде жарык көрді. 
Қарашаның 22-сі. «Мүхтардын еміріндегі 
Смағүл Сәдуакасовтың кандай орын ала- 
тындығы оған жолданған төмендегі хаттың 
мазмүнынан анык байкалады...» Жолдау-

шы Мүхтар Әуезов. 22 /ХІ -27 ж. Алушы: 
Қызылорда каласы, Ленин, № 26. Б. Май- 
линге. С әдуакасов Смағүлға табыс ету 
ушін... Хаттың сыртындағы жазу: Бейімбет, 
Смағүл онда жок болса, Ташкенте жібе- 
руіңді сүраймын» ( Т ү р с ы н  Ж ү р т б а е в  
«Талкы», «Әуезов үйі» ҒМО-ның архиві. 
Қолжазба корынан, п. №633). «1927 жыл- 
дың кузінен бері «Қараш-Қараш окиғасы» 
деген бір повесті жазып, «Жаңа мектепке» 
жібердім. Аяғында, жакында «Қилы заман» 
деген бір үзак әңгіме жазып, Госиздатка 
жібердім.  Ірі жазғандары м осы» («Өз 
ж а й ы м н а н  м а ғ л ү м а т » ,  «Әуезов үйі» 
ҒМО-ның мурағаты, №382-п., 6-бет).

1928 ж.
Наурыздың 21-і. «Әлімхан Ермаков Ленин- 
градтағы Мүхтардың мекен жайына Әлихан 
Бөкейхановка арнап хат жолдаған. Ол хатты 
1928 жылы 21 наурыз куні ОГПУ-дің тергеуші- 
лері колға түсірген де, іле ОГПУ-дің КСС бой- 
ынша төтенше өкілі Петросянға: «Осы хат аркы- 
лы Әлімхан Ермековтың Мүхтар Әуезовтің аты- 
на жолдаған кужаттары мен оның фотокөшір- 
мелерін жолдап отырмыз» деп тусініктеме бер- 
ген»(Түрсын Жүртбаев.«Талкы»,  «Әуезов 
үйі» ҒМО-ның колжазба коры, М9бЗЗ-п.). 
Маусымның 6 -сы. М. Әуезов өзінің БК(б)П 
Қазак өлкелік комитетінің үгіт-насихат беліміне 
жазған арызында «Қазак әдебиетінің тарихы» 
атты еңбегінің 1927 жылдың кектемінен бері 
Ташкенттегі Наркомпростың баспасында коз- 
ғалыссыз жатканын хабарлап, оның жарык 
керуін тездетуді сүрайды (ҚР ПА, 141-к., Тт., 
2275-іс, 178-179-п).
Маусымның 12-сі. Ликвидком терағасы Трац- 
веский БК(б)П Қазак өлкелік комитет! мен Оку 
халкомына жазған катынас кағазында Таш- 
кентт!ң Саяси Бас баскармасының (ГПУ) кой- 
масында М. Әуезовт!ң «Қазак әдебиет! тари
хы» к!табының 10 мың данасы козғалыссыз 
жаткандығын және бүл к!тапты таратпау тура
лы шеш!мд! кайта карау мумк!ңд!г!н хабарлау- 
ды ет!нед! (ҚР ПМ, 141-к., 1-т., 2275-!с, 177-п.). 
«Хан Кене», пьеса. (Араб әрп!нде хатка түс!п 
туптелген колжазбасының б!р нүскасы. («Әу- 
езов уй!» ҒМО-ның колжазба коры, 75-п., 1- 
35-бет).
«Мүхтардың есім!н әдебиеттен сызып таста- 
уды» талап етк!зген де «Қарагөз». Бүл -  Мүх- 
тарға жасалған алғашкы шабуыл, б!рінш! аты- 
лған ок. 1928 жылы пролетариат сыншыла- 
рының басын б!р!кт!рген «Қүс жолы» жинағы 
шыкты. Соңда «Қарагез» атты атышулы мака
ла басылды. Жинактың максаты таза ке- 
дейш!л әдебиет пен «сүлу, б ірак байшыл» 
әдебиетт!ң арасын «ажырату», «яғни ж!к тас- 
тау» ( Т ү р с ы н  Ж ү р т б а е в .  «Бес!г!ңд! тузе, 
«Әуезов уй!» ҒМО-ның колжазба коры, 603, 
604-п., 440-бет).
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1929 ж.
Қаңтардың 29-ы. «Өз жайымнан мағлұмат». 
(М. Әуезовтің жастық шағы, оқыған кезі тура- 
лы араб әрпіңде хатқа түскен автобиография 
(«Әуезов үйі» ҒІҮЮ-ның архиві, 382-п., 7-бет). 
Сәуірдің 19-ы. «Қүрметті жолдастар! Біздің 
пікірімізше, Әуезов пен Байтүрсыновтың шы- 
ғармаларына маркстік көзқарасқа мүлдем жат 
баға берілген, Бәрінен бүрын Әуезовке тоқта- 
лайық. «Әдебиет энциклопедиясында»: «Ол 
қазіргі замандағы аса көрнекті жазушы, оның 
көркем шығармалары таңғажайып дәлдігімен 
және тарихи шындығымен дараланады» деп 
жазылған. Біздің ойымызша, бүл сыпайылап 
айтқаңца, Әуезовтің өзін де, оның творчество- 
сын да білмеу, түсінбеу болып табылады. 
Біріншіден: Колчактыңтүсыңда, «Алашорданың» 
шығыс бөлімінің белсенді қайраткерлерінің бірі 
ретінде Әуезов Колчакқа қарсы куреспеді, 
күрескісі де келмеді, керісінше, сол кездегі 
бүкіл «Алашорда» үкіметі, оның ішіңце Әуезов, 
Колчакпен одақтаса отырып, большевиктерге, 
кеңес өкіметіне қарсы күрескені белгілі... Бірақ 
та кеңес өкіметі орнаған соң, Әуезов сол жаққа 
шьгып, партияға өтті де, КирЦИК-тің хатшысы 
міндетін атқарды, алайда бұған қарамастан, 
Әуезов саясатта да, әдебиетте де буржуазия- 
шыл ұлтшыл-қазақ байларының идеологі бо
лып қала берді... «Әдебиет энциклопедиясы- 
ның» редакция алқасы жіберген қателіктерді 
түзету мүддесін көздеген біздің бұл пікірімізге 
«Правданың» бетінен орын беруіңізді өтінеміз». 
Коммунистік сәлеммен: О. Исаев, Ә. Қүрамы- 
сов, Ғ. Тоғжанов, С. Сапарбеков, О. Жандо- 
сов, X. Жусіпбеков, А. Байділдин» («Советская 
степь» газеті . «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры, 633-п.).
«Көксерек». М. Әуезовтің журналда басылған 
әңгімесі. («Жаңа әдебиет», 1929. №2, 27-42- 
беттер).
«САКУ-дің оқушылары мен оқытушылары». 
(Бүл мақаласы «Кедей айнасы» журналында 
басыдцы (№45, 57-беттер).

1930 ж.
«Бір куні ертеңгісін портупеялы екі кісі (олар 
милицияның не басқа бір форма киіп келді ме 
-  білмеймін) келіп, оны алып кетті. Айван 
еденінен үшып тұрып, мен әлгі екеудің біреуі 
Мүхаңның алдында, екіншісі соңында бау 
ішінен қақпаға қарай айдап бара жатқанын 
көрдім. Әуезов артына бүрылып қарамай, ал- 
дына байыгттай қарап, баяу басып бара жатыр 
екен» ( Ш а п ы қ  Ш о к и н .  «Әуезовпен бірге 
болғанда», «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры, № 672, 39-п.).
Қы ркүйектің  17-сі. «Сөйтіп ұлы қүрбандық- 
тың екінші легі түрменің торына... Әуезов Мух
тар -  17.09.30 ж. түсті» («Әуезов үйі» ҒМО-ның 
қолжазба қоры, 633-п.).
«...1930 жылы күзде М. Әуезов Орта Азия 
Мемлекеттік университетінің жанынан шығыс

әдебиетін зерттеудегі болашағы өте зор ба- 
ғыт Абайтану бөлімін ашқаны үшін «үлтшыл, 
буржуазияшыл, теріс пиғылдағы жат адам» 
боп, тергеуге алынды. Ташкенттен Алматыға 
алдырылды» (Т ұ рс ы н  Ж ү р т б а е в .  «Бесі- 
гіңді тузе». «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры. 633-п. 576-п.).
«1930 жыл. Ташкент қаласы. Мүхаң осы кала- 
даты Қазақ орман техникумының Салар өзені- 
не таяу орналасқан бір үйінде түрды. Ташкент- 
те оқитын бір топ қазақ, кыржыз жастары «Ма- 
нас» жыры туралы Мүхаң сезін естуге өте қүмар 
болатынбыз. Біз рабфак жатақханасының 
ашық ауласына жиналдық. Жағалай орындык- 
тар, ортада стол. Мүхаң кеңілі келіп лекция- 
сын бастады. Біразыңда казак, кырғыз халык- 
тарының тарихына да токталып, сонан соң 
«Манас» жырына көшті. Оның көркемдік сипа- 
тын әр тарауынан жатка үзіңділер оки отырып, 
талдап берді» ( Н ү р п е й і с  Ы с м а ғ ұ л о в .  
«Естен кетпес үш көрініс» / /  «Біздің Мұхтар», 
1976, 391-392-беттер).
«Қырғыз халкының әйгілі жыры «Манасты» 
шын мәнінде ғылыми түрғыдан зерттеген 
Мүхтар Әуезов. Кейбір ауызша мәліметтер мен 
автордың өз куәлігіне карағанда, ол «Манас» 
жырымен 1930 жыддың басынан шүғылданып, 
кейін, 1935 жылы өзінің «Қырғыз батырлык 
эпосы «Манас» деп аталатын белгілі еңбегінің 
алғашкы вариантын жазып аяктаған» ( Ы с ка к  
Д ү й с е н б а е в .  «Мухтар Әуезов». 1974, 97- 
98-беттер).

1931 ж.
«1931 жылы өзіміздің курстағы казак студент- 
терінің атынан сол уакыттағы КазЦИК-тің пред- 
седателі Елтай Ерназаровтың атына арыз жа
зып, бізге казак әдебиетін программаға кіргі- 
зуді, казак әдебиетінен сабак беруге М. Әуе- 
зовті сұрадык. Біздің бүл өтінішіміз кабыдда- 
нып, казак әдебиетінен сабак өткізуге Мүхаң 
да келді. Мұхаңның әрбір сөзі, акыл-кеңесі 
көңілге конып, катты ойландыратын. Өзіміздің 
емір жолымыз бен алғашкы кадамымызды 
калай бастағанымыз көз алдыға елестеп, бо- 
лашактың жалынды оттары, еркенді өңір, ин- 
дустриялы казак жері алаканымызда түрған- 
дай сезінетінбіз» (Елжан  Ө т е ғ ү л о в .  «Ес- 
керткіш». «Әуезов үйі» ҒМО-ның колжазба 
коры, №672-п., 1, 3-беттер).

1932 ж.
«Мухаңның «Еңлік -  Кебегі» койылды. Халык 
дегенің- каракүрым. Серуендеп жүргендердің, 
кассадағылардың да әңгімелері спектакльден 
гөрі авторға көбірек ауысуда. Алдағы катар- 
дағылар: «Автор! Автор!» деп айғайлаған еді, 
тобылғы торы адамды жетелеп Жүмат ағай 
шыкты. «Мухтарларыңыз, міне, ағайын». Көрер- 
мендер дуылдаса ұзак кол сокты. Мухаң екі 
колын көкірегіне койған калпы керермен кау-
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ымға кемеңгер басын төмен иіп, ізет білдірді. 
Сонан соң Рәбиғаны қолынан сүйіп, Жағданы 
қүшағына қусырды. Халық Мүхтарын, Мүхтар 
халқын соншама сыйлайтынын көрдім» (Ә б у 
С ә р с е н б а е в .  «Келешектің түстасы». «Жүл- 
дыз», №7, 1977. 159-бет).
«Мүхаңмен 1932 жылы қазақ өнерінің қара ша- 
ңырағы -  драма театрға әдеби көркемдік 
бөлімінің меңгерушісі болып келгенде таныс- 
тым. Халық ағарту комиссариатының және те
атр дирекциясының үйғарымымен Мүхаң, 
Ілекең (Жансүгіров) және маған қазіргі тахы- 
рыпқа пьеса жазу тапсырылды. Бүдан соң Ала- 
таудың тескей бетіне ақ шаңқан үй тігілді. 
Бірде Мұхтар қалаға кетті. Сонда Ілияс бір әң- 
гімелердің ретінде:
-  Қана, байқайсың ба, мына Мүхтардың жал- 
ғыз езі бір академия ғой. Өмір сүрағының жа- 
уабыңдай адам екен. Ай жарым уақытта асыл 
ойларының теңізіне шомылғандай эсер ал- 
дым. Мен езі көп адамды мойындай қойма- 
ған Ілияс едім деді» ( Қ а н а б е к  Б а й с е -  
й і т ов .  «Үмытылмас кездесулер». «Жүлдыз», 
1977, №9. 174-бет).
«1932 жылдың жаз кезі. Алматыда Қазақ пе- 
дагогикалық институтында оқып журміз. Бір 
күні Әуезов Алматыға келіпті деген жаңалық 
хабар дүңк ете қалды... Сол күні «Социа- 
листік Қазақстан» мен «Казахстанская прав
да» газеттерінің беттерінен М. Әуезовтің ка
зак халкына арнаған хатын окыдык» (М ү х а - 
м е д ж а н  Қ а р а т а е в  кіт.: «Біздің Мұхтар». 
1976, 277-бет).
«Бүрын шығармалары аркылы сырттай жаксы 
таныс Мүхаңды 1932 жылдан бері карай көріп- 
біліп, араласа бастадым... Ең алғаш КазПИ- 
дің -  Қазактың Абай атындағы Мемлекеттік 
педагогика институтында окып жүргенімде 
Мүхаң бізге «Орта Азия халыктарының әдебиеті 
тарихынан» лекция окыды ( Е с м а ғ а м б е т  
Ы с м а й ы л о в .  «Биіктей бергің келеді», кіт.: 
«Біздің Мүхтар». 1976, 317-бет).

1933 ж.
«Әлібек (Қоңыратбаев), Жолдыбаев Молда- 
ғали, Әуезов Мұхтарлармен бірігіп окулык жа- 
зып жүргендерін баяндай бастады.
-  Молдекең жалкаулау, Мұхаң жан-тәнін са- 
лып істейді екен! .. Әуезов менмендеу болу ке- 
рек, -  дедім. Әлібек күліп жіберді. Мен ойым- 
ды жалғастыра бердім.
-  Ол бізді іштей ұнатпайтын адам ғой... ұнат- 
паған соң белгілі емес пе... -  деймін.
Мен Әуезов пен Ермековтің бүдан бір жыл 
бүрын жазған ашык хатын окығанмын, казірде 
сол хат есімде. Ол мені жек көретін сиякты, 
өйткені соңғы жылдарда менің Нәзірге, Ыс- 
мағүлға карсы жазған макалаларымда Әуезов 
туралы ауыр-ауыр сөздер айтылған. Арада 
канша уакыт өткені дәл есімде жок. Көп үза- 
май-ак Әуезовпен бір(нші рет оның өз үйінде 
кездестім.

-  Сені кергісі келеді, демалыс күнін бірге 
еткізейік деп отыр, деп Әлібек мені ерікке 
коймай сүйрей жөнелген.
-  Бәрекелде, келіп кадцыңдар ма? -  деп кар
сы алды Мүхаң бізді. ЕтжеңдІ жылы колымен 
амандасканы үйреншікті сыр мінез адамның 
амандасканымен бірдей.
-  Валя, Әбділда деген досымыз осы жігіт бо- 
лады, деп мені жаңа ғана толыксып келе 
жаткан ашык жүзді жеңгемізбен таныстырды. 
Қою бүйра шашы жаңа түсе бастаған Мүхаң 
кең маңдайлы, деңгелек жүзді, коңыр кісі 
екен. Бала сиякты күліп сейлегенде екі беті 
әнтек шүкырланып, екі көзі жылылык төгеді. 
ҮнІ кандай жүмсак, сол даусына лайык жүмсак, 
жағымды сездерді әдейі таңдап алып айтатын 
тәрізді ( Ә б д і л д а  Т ә ж і б а е в .  «Жылдар, 
ойлар». 1976, 60-бет).
Маусым. «Ардакты аға, әрі үстаз болған 
Мүхаңды алғаш рет 1933 жылы маусым айы- 
ның басында казак драма театрының дирек
торы Орынбек Беков жолдастың кабинетінде 
көрдім. Мүхаңтеатрдың әдеби-репертуар бөлі- 
мін баскарады екен. Мен оның татар әдебиетін 
терең білетіндігіне кайран калдым» (Латиф 
Х а м и д и .  «Үмытылмас кездесулер». «Жұл- 
дыз». №9. 1977, 179-бет).

1934 ж.
Тамыз. «. ..Мұхтар Омарханүлының өзіне жо- 
лыктым. Тамыз, 1934 жыл. Невский проспек- 
тісінің орта түсында комедия театры бар...
-  Бала, казакпысың, мүңғылмысың, -  деді әлгі 
Kiel кідіріп. Бекер төңіректемеппін. Бейтаны- 
сым Мүхтар Омарханүлы Әуезов болып шык- 
ты... Театрдан кейін кешеде бірсыпыра журдік. 
Мүхтар Омарханүлы біраздан бері Ленинград- 
та кайыныңда демалып жатыр екен. Жаңа ғана 
көрген комедияны әңгімеледік...» ( Т е м ір -  
ғ а л и  Н ү р т а з и н .  Кіт.: «БіздіңМүхтар». 1976, 
286-бет).
Шілденің 23-і. Ж а з у ш ы л а р  ж и н а л ы с ы -  
ның к ү н д е л і г і н е н .  «Қазакстан Кеңес жа
зушылар съезі жазушыларымыздың творче- 
стволык жүмысын кушейтуге үлкен үмтылыс 
туғызды. Жазушылар дәуіріміздің ерлік такы- 
рыптарын жазуда сапалы көркем шығарма 
беруді колға алды. Социалды күрылыстың кең 
салаларыңда адам айткысыз техниканың жана 
түрлерін, ондағы жаңа адамдарды, ондағы 
социалдык реализм образдарын жеке таны- 
сып, окып, уйреніп, үлгі алу максатымен жа- 
зушыларға одактык, елкелік творчество коман- 
дировкасы берілді. Жансүгірүлы, Майлыүлы, 
Мүканүлы, Жарокүлы, Ансарулы, Тәжібайүлы, 
Зәкірүлы жолдастар Одактың маңдай алды 
орындары -  Мәскеу, Ленинград, Донбасс, Дне- 
прострой, Урал өндірістерін араламак. Бүл жер- 
лерді аралауға Мүканүлы, Жансүгірүлы жолда
стар жүріп кетті. Тез күн ішіңде Майлыүлы, Жа- 
рокүлы, Өуезұлы жолдастар жүреді» («Қазак 
әдебиеті», №17, шідценің 23-і, 1934 ж.).
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Маусымның 12-18-і. «Қазақстан жазушыла- 
рының түңғыш съезі 1934 жылдың 12-18 мау- 
сым айында өткені тарихтан белгілі. Менің 
қолымда съезд бітісімен сол 1934 жылы басы- 
лып шыққан «Қазақстан совет жазушылары- 
ның тұңғыш съезі» атты кітап бар. Съездің то- 
лык есебі -  мәліметі болып шыққан бұл жи- 
нақта съезде баяндама жасаған белгілі жазу- 
шылардың, жарыссезде сейлеген әдебиетші- 
лердің, сыншылардың сөздері, құттықтаулар, 
Қазақстан совет Жазушылар одағының бас- 
шылығының құрамы жарияланған. Мұхтар 
Әуезов драматургия жайындағы баяндама- 
сында сол тустағы драмалық шьғармалардың 
жетістіктерін сүйсіне түгендеп шықты. Бейім- 
беттің «Майдан», «Талтаңбай», Ілиястың «Кек» 
атты пьесаларын ерекше бағалады. Кейбір пье- 
салардағы реализм желісіне жатпайтын жай- 
ларды сынап та өтті. Кемеңгер Мұхаңның жи- 
налғандарға аса бір ілтипатпен ұнаған сөзі -  
өзінің өткендегі бір қиғаш соқпақтары жайын- 
дағы сөзі болды. Қазіргі жас ақын-жазушыла- 
рымызға, әдебиетшілерімізге мәлім болсын -  
сол съезде жазушылар ұйымының басшылы- 
ғына сайланғандар: Ілияс Жансүгіров, Сәкен 
Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Сәбит Муқа- 
нов, Иван Шухов, Ғабит Мүсірепов, М. Бата
лов, Ғаббас Тоғжанов; Кандидаттары: Әбдідда 
Тәжібаев, Мухтар Әуезов, Аскар Токмағам- 
бетов» (Қ а  л и ж а н Б е к х о ж и н ,  «Туңғыш 
съезд», Лебіздер. «Қазак әдебиеті», 1984, ка
занный 5-і).

1935 ж.
Қаңтардың 4-і. «1935 жылы 4 каңтарда сах- 
наға шығарылған «Тунгі сарын» спектаклі рес
публика газеттерінде жоғары бағаланып, 
туңғыш рет Шымкент театрында 1938 жылы 
койылды» ( « Қ а з а к  т е а т р ы н ы ң  т а р и -  
X ы ». 1975. 1-том, 275-бет).
Мамыр -  маусым. «Лениншіл жас» газетінің 
1935 жылғы 11 мамырда шыккан 72-санында 
Турғанбайулы Қасыбек дегеннің «Аркалыкты» 
сахнадан алу керек» дейтін көлемді макаласы 
басылды. Соған карсы 1935 жылғы 11 маусым- 
да шыккан «Қазак әдебиетінің» 19-санында 
«Сын колжаулык емес» деп аталған менің ма- 
калам шыкты, Ол «Аркалык» женінде пікір 
көрсетемін деп отырып, Мухтарға ауыз сала- 
ды, Мухтардың саяси жолын кайта безбенде- 
мекші болады. Сондықтан біз де «Арқалық» 
мәселесін өз алдына калдыра турып, Мухтар 
женіндегі табан астынан шыккан «судьяның» 
билігіне қатыскымыз келеді» ( Ә б д і л д а  
Т ә ж і б а е в .  «Жыдцар, ойлар», 1976, 73-бет). 
«Есте каларлык кездесу -  1935 жылдың 
кектемінде болды. Семей облысының музы- 
калык драма театрына кызметке кіріскен кезім 
еді. Мухаң жазушы Өтебай Турманжановты 
ертіп Семей каласына кедді. Абай туралы жа- 
зылатын романға деректер жинауда екен. Сол 
кездегі Жазушылар одағының жауапты хатшы-

сы Өтебай Турманжанов менімен шарт жаса- 
сып, екі жума ішінде Абайдың жиырмадан ас- 
там әнін нотаға тусіріп Мухаңа табыс еттім» 
( Л а т и ф  Х а м и д и .  «Үмытылмас кездесу- 
лер». «Жулдыз», N9 1. 1977, 180-бет). 
Желтоқсанның 7-сі. «Осы куннен бастап, ро
маны ушін акынды білетін адамдармен әңгі- 
мелесіп, деректер жинай бастайды. Сондағы 
сухбаттасқан адамдарының арасында Сыдык 
Махмудулы, Әрхам Ыскакулы, Туманбай Надан- 
байулы, Бүкен Жиреншеулы, Қатпа Қорамшау- 
лы сиякты біраз адамдар бодцы» («Әуезов үйі» 
ҒМО-ның колжазба коры, 29-п., 163-213-п). 
«Мухтар ағаны бірге туған ағамыз екен деген 
сенім 1942 жылға дейін өзгермеді. 1935 жылы 
анам Сакыпжамал кайтыс болып, әкем екеуі- 
міз Алматыдағы Дәку ағаның уйіне келдік. Сол 
кезде де Мухтар аға Дәку ағалармен көрші 
(казіргі Қурманғазы көшесі, умытпасам, 45- 
үй). Дәку аға мен Мухтар ағаның катар жүріп, 
катар отырғанын жиі кергендіктен еркін журіп, 
еркін сөйлей беретін едім» (М і н ә ш Ә р х а м - 
К  ы 3  ы. «Үлы адамның улыльғы». «Әуезов үйі» 
ҒМО-ның колжазба коры, 671-п., 137-п),

1936 ж.
Қаңтардың 30-ы. «Қырғыз дастаны «Манас» 
деп аталатын макаласын даярлап, «Қазак әде- 
биеті» газетінде жариялайды («Әуезов үйі» 
ҒМО-нык колжазба коры, 251-п., 5-9-п). 
Қаңтар -  ақпан. «1936 жылдың каңтар, акпан 
айларында Мухтар Омарханулы Әуезов пен 
Сәбит Муканов Ленинградта «Европейская 
гостиницада» жатты... Екеуіне де жиі барып, 
әңгімелесіп турдым. Қазакстан көркемөнер 
баскармасы Ленинградтағы атакты компози
тор, академик Борис Владимирович Асафьев- 
пен шарт жасасыпты. Композитор «Акан мен 
Зайра» деген опера жазбак. Мухаң мен Сәкең 
Асафьевпен колма-кол әңгімелесе отырып, 
операның либреттосын жасап, тәмамдауға ба- 
рыпты. Мухаң «Акан серіні» пьеса турінде жа- 
сай бастаган екен. Сәкеңмен, Борис Влади- 
мировичпен пікірлесе отырып, сол пьеса 
күйінде аяктамак...» ( Т е м і р ғ а л и  М у р т а 
зин.  «Жадымдагылар» / /  «Мухтар Эуезов та- 
ҒЫ ЛЫ М Ы », 1987, 57-бет).
Қазанның 2-сі. Қазакстан жазушылар уйымын- 
дағы мәжілісте «Пушкин куніне дайындык» 
мәселесі каралып, мәжіліс шешімі бойынша М. 
Әуезов Семейге баратын делегацияға косыла- 
ды(ҚРОММ, 1 7 7 8  k ., 1-т ., 2 3 - іс , 6-бума, 1 2 3 -6 . ) .  
Қазанның 3-і. «Ревизордың» аудармасы ту
ралы» деп аталатын макаласын жазып, «Соци- 
алды Қазакстан» газетінің бетінде жариялан- 
ды («Эуезов уйі» Ғ М О -Н Ы Ң  колжазба коры, 2 5 1 -  

п., 4-п.).
«Сейтіп асыға куткен астана, оның атакты 
адамдарын карсылау есте калган бір тарихи 
кезеңдей. Бірак Мухтар Омарханулын тек кана 
институт бітірер шамада 1933 жылы көріп едік. 
Ал узбей көрісіп, лебіздесетін жағдай Ленинг-
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радтың аспирантурасында оқып қайтқаннан 
кейін ғана туды. Ол 1936-1937 жыдцар еді. Біз 
Ғылым академиясының Қазақстандық филиа- 
лында әдебиет және фольклор секторын бас- 
қарған кезде Мухтар Омарханулы Абайдың 
бірінші толық жинағын баспаға дайындады. 
Бул улкен ғылыми-зерттеу жолымен істелген 
еңбек еді. Өйткені Абай шығармаларының 
тупнұскасын табумен қатар, оның әрбір сөзін, 
жеке жолдары мен шумақтарын ілкі түпнұсқа 
қалпына түсіру тек қана Мүхтар Әуезов сияқты 
әрі ғалым, әрі зерттеушінің қолынан ғана 
келетін. Абайтану ғылымы сол кезден бастал- 
ды. Оның жолын салушы да, бастап, ғылыми 
пәнге айналдырған да Мүхтар Әуезов. Біз 
сол устаздың шәкірті есебінде еңбек істе- 
дік...» ( Х а м з а  Е с е н ж а н о в .  «Көркем ой 
алыбы». Кіт.: «Біздің Мүхтар», 1976, 156-бет). 
Шілденің 5-і. М. Әуезов пен В. Николаевна 
Алматыдағы калалық ЗАГС-те тіркедді ( Г ү л - 
нәр  О м а р х а н о в а .  «Ағаның ешпес ошағы». 
«Жүлдыз», 1996, №2).

1937 ж.
Наурыздың 6 -сы. М. Әуезовтің «Түнгі сарын» 
пьесасының республикалық орыс драма теат- 
рында орыс тілінде қойылуына арналған мақа- 
ласында автор: «Өздері шала білетін өмірдің, 
тарихтың жүмбақ түйіңдерін жанды образдар 
арқылы бүлжытпай ойнап беру оңай іс емес 
болатын. Батылдық пен ізденгіштікті барын- 
ша мол жүмсайтын жер еді. Мынау коллектив 
бүл жөнде көп еңбек, ауыр еңбек етіп кеп, 
ақырында көрнекті іс істеп шықты» деп өзінің 
ризашылық сезімін біддірген. Өйткені «Социа- 
листік Қазақстан» газетінде осы мәдени оқи- 
ғаға «Түнгі сарын» -  орыс сахнасында» деген 
айдармен арнайы бет беріліп, көгттеген қызық- 
ты пікірлер көтеріліп, осьған орай автор да өз 
қатынасын білдірген мақаласы болатын-ды 
(«Социалды Қазақстан», 1937, 6 наурыз).

1938 ж.
«Ол кезде Қазақстан Жазушылар одағында 
істейтін сыншы Өмірқүл Жақышев:
-  Түгелбай, Мүхтар ағайға сәлем айт. «Ма- 
нас» жөніндегі еңбегін жоғары бағалаймыз. Ол 
кісінің амандығын, қаламгерлік қадамының 
игілігі болуына тілектес екенімізді айтып қой. 
«Манас» жөніңде тағы да кеңірек жазса дейміз. 
Мүхаңның ойын біле кел! -  деген. Мен сәлемді 
айтқанда, Мухаң өте қуанды. «Манаска» аса 
кызыкканын жене оның тағы да зерттеп мақа- 
лалар, ғылыми еңбектер жазатынын айтты» 
( Т ү г е л б а й  С ы д ы қ б е к о в .  «Ініден ізет», 
«Жүлдыз», N»9, 1977, 167-бет).
«1938 жыл. Жаз айы. Әдебиеттегі түңғыш ең- 
бегім «Еділ толқынына» оқырман қауымынан 
жылы баға алып, көңілімнің кетеріңкі кезі. Енді 
жаңа дастан жазбаклын. Бүл түста жазушылар 
үйымының жетекшісі Дихан Әбілев болатын.

«Әбу Сәрсенбаевтың жаңа дастаны «Пуш- 
кинді» тыңдауға келіңіздер» деген жарнама да 
қағылған. Жексенбі куні Одаққа жиналдық. 
Бастай бергенімізде Мүхаң кіріп келді. Күтпе- 
ген едім, сасып қалдым, Мүхаң менің қысыл- 
ғанымды сезіп, жылы ғана жымиды: «Бәлі, 
абыржыма, анау дастаныңды тәуір атап жур 
ғой. Кәне, тыңдалық». Бірінші бөлімі «Пушкин 
Қара теңізде» деп аталатын-ды. Бүл бөлімді 
ықыласпен тыңдап болған Мүхаң екінші тара- 
удан бастап-ақ түнжырай берген еді, Көп уза- 
май орнынан түрды. «Әй, қандай наивныйсың- 
дар? Осындай дастан бола ма екен? Әй, бар 
ғой, Вересьевты өлеңге айналдырғанбысың? 
Қой, қойыңдар...» Мүхаң сол тутеген калпы 
есікті жапты, мен дастанды жаптым» (Әбу 
С ә р с е н б а е в .  «Келешектің түстасы», «Жүл- 
дыз», N»9, 1977, 162-бет).
Мамыр. «1938 жылы мамырда Жамбылдың 
ақындығына 75 жыл толған мереке өтті. Бүл 
тойда Мухтар Әуезов «Жамбыл және халық 
ақындары» деген тақырыпта баяндама жаса- 
ды. Мухаңның баяндамасы, әсіресе, сырт- 
тан келген қонақтар үшін өшпестей эсер 
қалдырды. Павло Тычина зорға жасаураған 
көзімен қарайды. Қуаныштан жылап жібер- 
гелі отыр. «Ғажап! Ғажап!» дейді баска сөз 
таппай, Микола Бажан өзін ің  ризалығын 
білдіру үшін үзіліс кезінде Мухаңның қолын 
қайта-қайта қысып жатты. «Сіз тамаша ба- 
яндамаңызбен, тамаша ақындығыңызбен 
бізге поэзияның тың дүниесін аштыңыз» 
деді» ( Ә б д і л д а  Т ә ж і б а е в .  «Жылдар, 
ойлар», 1976, 102-103-беттер).

1939 ж.
Қаңтардың 10-ы. М. Әуезовтің 4 актілі, 5 
суретті «Бекет» драмасын қоюға қазреперт- 
ком руқсат береді (ҚРОММ, 1242-қ., 1-т., 
549-іс, 1-бет).
Қаңтардың 27-сі. М. Әуезовтің Ә. Тәжібаев- 
пен бірігіп жазған «Ак қайың» пьесасы қойыл- 
д ы ( « Қ а з а к  т е а т р ы н ы ң  тарихы » .  1975, 
1-т., 358-бет).
Маусымның 21-27-сі. Қазақстан жазушы- 
ларының II съезі өтті. Д. Әбілев, Т. Жароков, 
С. Муқанов, М. Әуезов баяндама жасады. 
(К іт.: «Қазақстан Жазушылар одағына 60 
жыл». 1994, 9-бет),
«1939 жылдан Ғылым академиясында Мухаң- 
мен қызметтес боп, біз тіпті жакын араласып 
кеттік, Мухаң мезгіл-мезгіл академияның қол- 
жазба корына келіп, узақ отырып, толып жат- 
қан материалдарды уқыпты тексеріп журді. 
Оның устіне біз Абай шығармаларының ака- 
демиялық жинағын екі том етіп бастырып шы- 
ғаруға және орысша бір томдығын аударып 
шығаруға кіріскен едік. Бул өте жауапты 
жумыстың басы-қасында унемі Мухаң болып, 
барльғын бакылаудан өткізіп отырды» (Е с м а - 
ғ а м б е т  Ы с м а й ы л о в .  «Биіктей бергің ке- 
леді» / /  «Біздің Мухтар», 1976, 318-бет).
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«Шекспирдің комедиясын қою кеші болды.
-  Пьесаның орысша аты «Укрощение строгтти- 
вой», осының қазақша атын қосылып қоюы- 
мыз керек, -  деді Мұхтар Әуезов.
-  Оған әзірше «Тентекке -  келтек» деп отыр- 
мын. Бірақ оныма өзім риза емеспін. Әркім өз 
ұсыныстарын айтып жатыр.
-  Тасқынға -  тосқын.
-  Тентекке -  сабақ.
-  Асауға -  шідер.
-  Асауға тусау болсын.
-  Рахмет, достар, -  деді ол барынша ырзалық 
пішін көрсетіп. -  Жақсы кеңестер алдым. Енді 
таңдауды өзіме калдырыңыздар» ( Ә б д і л д а  
Т ә ж і б а е в .  «Жылдар, ойлар». 1976, 110-111- 
беттер).

1940 ж.
Маусым. «1940 жыл. Маусым айының бас ке- 
зі. Москвадан телеграмма келді: «Самолетпен 
ұшамын, кутіп алуыңызды сұраймын. Мұхтар- 
ға сәлем. Соболев». Ертеңіне Жәкеңе деген 
сәлем-сауқаттарымызды алып, ақынның аулы- 
на Мұхаң ушеуміз жүріп кеттік. Шайға отыра 
бере Мұхаң қалтасынан бір бума қағаз ақша- 
ны алып, қарттың алдына қойды.
-  Жәке, алыңыз. Бұл Алматы баспасының 
кітабыңызға төлегені.
-  Ал мына тулкіден тымақ тіктіресіз. Мынау 
мәсіңіз, мынау шапанға, комзолға деген мата,
-  деп оған қант-шайды қосып мен ұсындым. 
«Осының бәрін мына мәскеулік балаң әкедці» 
дедім Леонидті көрсетіп.
-  Өзің не әкелдің? -  деді қолын созып.

Мен Айманкулдің сәлемін әкелдім.
-  Ол не деді? Маған тиемін деді ме?
-  Барып кел, шалымды көріп кел, тускен ақша, 
байлықтары болса, алып кел, сонда тиемін 
деді.
Мухаң біздің диалогымызды жарыса орысша- 
лап, Соболев жарыса жазып улгеріпті» 
( Ә б д і л д а  Т ә ж і б а е в .  «Жылдар, ойлар», 
1976, 163-164-беттер).

1941 ж.
«...1940-1941 жылдар бізді Мұхаңмен тығыз 
байланыстырып жіберді. «Абай» романының 
алғашқы кітабы баспаханада теріліп жатқан 
кез... Мұхаңа өзім туралы емес, Қуандық Шаң- 
ғытбаев туралы өтініш енгіздім. «Мұха, мынау 
студентіңіздің өлеңіне жолашар тілек білдір- 
мес пе едіңіз, Бізге унап отыр...». Мухаң көне- 
тоз сырма купілі, аққуба балаға көз астымен 
бір қарап қойды. «Бәлі, мынаның да осындай 
өнері бар ма еді. Кәне» ...Бар-жоғы он шақты 
өлеңнен ғана туратын балапан жинақтың бірер 
бетін аударды да, ризалық білдірді. Қуандық- 
тың тырнақалдысы «Ар» жинағындағы Мухаң 
беташары осылай туған еді...» (Әбу С ә р -  
с е н б а е в ,  «Келешектің тұстасы», «Жулдыз», 
1977, №9, 162-бет).

«Үлы Отан соғысы алдында Үлкен Шу каналы 
қазылып жатқан кезде арнайы командировка- 
мен Мухтар, Ғабиден екеуі Қырғызстанға кел- 
ді. Мен Мухтар, Ғабиден ағаларды бастап әлгі 
улкен қурылысты араладық. Ғабиден сөзге са
ран, мырза жігітше аяғын керіле басады. Еңбек 
усті қызу әзіл, келіншектердің сылқ-сылқ күл- 
кісі естіледі. Сол сылқ-сылқ күлген келіншек- 
терге Мухаң ақырын көз қиығын қыдыртады.
-  Шіркін-ай, КЫЗЫЛ көйлекті келіншектің әне 
бір жігітті асықтыруын қарашы, Түгелбай!
-  Қырағы көзіңізге ризамын. Муха, деймін.
-  Қу бала. Күлкісі әсем келіншекке сенің кезің 
туспей тура ма, сірә? Ғабиден тек салмақты 
жымиды. Біз хат жазысып, пікір алысып журдік. 
Кезінде ол кісі маған «Абай» романының бірінші 
кітабын жіберді, беріліп оқыдым. Абай зама- 
нын кез алдыма келтірдім. Марқайдым...» 
(Т у г е л б а й С ы д ы қ б е к о в. «Екі халыққа 
етене» / /  «Кәдімгі Сәбит Муқанов», 1984, 
28-бет).

1942 ж.
Тамыздың 31-і. «...1941 жылы мамыр айында 
мен Алматыға ауысып келіп, Қазақтың мемле- 
кеттік біріккен баспасының бас редакторы 
болып тағайындалдым. Келесі 1942 жылы шіл- 
де айында «Абай» баспадан шықты. «Абай» 
баспадан шыққан куні ол жөнінде Қуандық 
Шаңғытбаев екеуіміздің мақаламыз да жарық 
көрді» («Социалистік Казахстан», 26 шілде, 
1942 жыл). «Абай романын шығаруға менің де 
біраз еңбек сіңіргенімді Мухаң байқап, маған 
өз кітабының бетіне мынадай сөздер жазып 
сыйлады: «Бейсенбайға! Кітаптың дуниеге 
шығуын еңбегің мен достық, інілік көңіліңді 
айрықша сүйсініп бағалаған жүрекпен сыйлай- 
мын. Мухтар» ( Б е й с е н б а й  К е н ж е б а е в .  
«Ақылгөй ағамыз», «Әуезов үйі» ҒМО-нық қол- 
жазба қоры, №533-п.).
Қыркүйектің 28-і. «П оч тов ая  к а р т о ч -  
к а ғ а »  ж а з ы л ғ а н  хат .  ...«Қадірлі Муха! 
Аман-сау боларсыз. Мен де аман-саумын. 
Осынша журіп калган жай бар. «Абайды» өзім 
оқып шыкканнан кейін жолдастарға беріп 
оқытып жатырмын. Журттың бәрі де ромаңцы 
зор табыс деп қуанышпен қарсы адды. Роман 
жайында «Социалистік Казахстан» ушін біз 
уйымдастырып жіберсек хайтеді деген ойы- 
мыз бар... Шамасы жолдастардың пікірін жаз- 
дырып өзіңізге жібереміз-ау деймін. Біз жаңа 
адрес алдых. Ол хаттың сыртында. Басха 
жаңалых жох- Хат жазып турыңыз. Хош. 
28.IX.42 ж. М ә л і к  («Әуезов уйі» ҒМО-ның 
холжазба хоры, N9256-n., 10-бет).

1943 ж.
Наурыз. «Абай» ро ман ы  т ура лы  сез».  
Бул 1943 жылы роман туралы жиналыста Ғабит 
Мусіреповтің сөйлеген сөзі. «Мухтардың 
«Абайына» шын мағынасында сын айтуға мен 
де жүрексінемін. Әлгі айтхан «түсінсем екен»
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деген оидан туған ез үшқындарымды айтпақ- 
пын дегенім -  дел шыным. «Абай» романын 
неше рет қайталап оқысам -  сонша, эрдайым 
жаңа бір ой, жаңа бір керкеіидік, бурын оқыған- 
да байқамай кеткен тереңдік табам... «Абай»
-  тарихи-қоғамдық тартыстарға құрылған, шын 
мағынасындағы қазақ халқының бір дәуірдегі 
шын өмірін, елдігін түгел керсете алған ро
ман».,. ( Ғ а б и т  М у с і р е п о в .  «Бес томдық 
шығармаларжинағы», 1975,4-том, 158,176-бет). 
Шілде. «...Біз Қарауылға келдік. Аудан аза- 
маттары бізге бұлақ бойына уй тігіп қойған 
екен, сонда түсірді. Бізге ең алғаш ел ақса- 
қалдарынан Әлімбет, Төлеубай деген кісілер 
дидарласты. Сонда Төлеубай ақсақал түрып;
-  Бүрынғының артымыз, бугінгінің қартымыз,
-  деп Мүхтарды қүшақтай алды. Қарауылда 
Мүхтар білетін бүрынғы адамнан Шәукен де
ген мылқау бар екен. Оның ыммен айтқан әң- 
гімелерін Мүхтар хаттай таниды. Бір күні Мух
тар екеуміз салт атпен Абай қорасына, Жиде- 
байға бардық. Ол жылдары Абай қорасының 
түзелмеген жүдеу кезі еді. Қарауылдағы аудан 
орталығына қайтып оралғанда Мухтар:
-  Үлы Абай осы далада отырып, сонау дана- 
лық шығармаларын жазды-ау. Мынау қырқа- 
ның басына шығып, батар кун, атар таңмен 
сырласты-ау, -  деді ( С а п а р ғ а л и  Б е г а 
ли н. «Үлы емірдің кей сәттері». «Жулдыз», 
1977, №9, 152-бет).
Шілде. -...1943 жылы жазда Мухаң елін ара- 
лап қайтты да, сол сапары жайлы 17 қазанда 
«Социалистік Қазақстан» газетінде «Абай 
аулында» дейтін тутас бір бетті алған очеркін 
жариялаған-ды. Сол сапарында Мухаң Абай- 
дың 100 жылдық тойында болып, қонақтарды 
жөнелткеннен кейін елде қалатынын, «Абай» 
романы ушін мағлүмат жинайтынын ескерткен» 
( К ә м е н  О р а з а л и н .  «Абай ауылына сая- 
хат», 1994, 157-бет).

1944 ж.
Қаңтар. «1944 жылдың қаңтарында Өзбекстан 
қурылғанына 20 жылдық мерейтойын атап өтті. 
Соған байланысты Өзбек Академиясы салта- 
натты сессиясын еткізбек болды. Делегация 
қурамына ҒА Қазак филиалының вице-төраға- 
сы Әуезов пен мені енгізді» (Ш а п ы қ  Ш о 
хин. «Әуезовпен бірге болғанда». «Әуезов үйі» 
ҒМО-ның қолжазба хоры, №672, 41-п.). 
Мамырдың 17-сі. М. Әуезовтің «Орыс клас- 
сиктері мен «Абай» деген махаласы «Больше- 
виктік жол» газетінде жарық керді.
Шілденің 30-ы . «ҚадірлІ Муха! Амандық 
ағадан деген сөз бар еді ғой. Мен сізге сан рет 
хат жазсам да, сізден ләм-мим деген жауап 
ала алмағанға қайран халамын. Жаңылмас 
жах, сурінбес туяқ болмас деген емес пе? Егер 
хате жерім болса ашып айтуыңыз керек еді. 
Кептен бері үндемей жатқаныңызды үлкен 
өкпенің әсерінен деп түсінем. Бул хатты жа- 
зып отырғанда, адамдар сізге сәлем жолдап

жатыр. Маған наградха «Отан соғысы» деп ата- 
латын орденнің бірінші дәрежесін берді. Үй 
ішіне сәлем. Інілік сәлеммен М ә л і к » («Өуезов 
үйі» ҒМО-ның холжазба хоры, №526-п., 8-бет).

1945 ж.
Маусымның 10-ы. Мухтар Әуезов Еңбек 
Қызыл Ту орденімен наградталды (Қазахстан 
Жазушылар одағына 60 жыл. Алматы, 1994,
11-бет).
Маусымның 26-сы. «Ең ахырғы сезді жазу
шылар атынан Мухтар Әуезов айтты. Ол дау- 
сын онша көтермей, холын сермеп, жан-жағы- 
на да харана бермей, ахынның өзімен оның 
тірі кезінде тілдесіп турғандай сөйледі.
-  Жәке, -  деді Мухтар сәл ғана туйіліңкіреп. 
Содан соң көмейі хайта ашылып кетті. -  Сені 
елім де жеңбейді. Дау жох, сенің есімің -  улы 
ғасырдың умытылмас есімдерінің бірі. Сенің 
жасың мәңгі жас. ӨйткенІ жас жарых аспанда 
халыхтайды, сен өз немерелеріңнің атасы жене 
хурдасысың, сол себепті де болашах үрпахтар- 
мен бірге жасайсың. Муның өзі уахыттан оз- 
ған данышпандыхтың белгісі» ( Ә б д і л д а  
Т ә ж і б а е в .  «Жыддар, ойлар», 1976, 192-193- 
беттер).
Тамыз. «Мүхтарменекінші рет 1945жылы Абай- 
дың жуз жылдығыңда сапарлас болдым. Абай- 
дың жүз жылдығы Алматыда басталып, Абай 
ауданында аяхталатын болып жобалаңды. Ең 
курделі той-думаны Абай заманының дәстү- 
рімен сол ауданда уйымдастырылмах. Сол 
уйымдастыру жүмысына алдымен Семейге 
барып, облыс басшыларымен келісе отырып, 
Абай ауданында болатын тойға басшылых ету- 
ге Мухтар ехеуміз тағайындалдых. Мухтар 
Москвадан, Ленинградтан хонахтарды Алма
тыда харсы алуға бөгеліп, алдымен Семейге 
мен бардым» ( С а п а р ғ а л и  Б ег ал ин .  «Үлы 
емірдің хей сәттері», «Жулдыз», №9, 1977, 
154-бет).
Тамыздың 25-і. «Қажеке, -  дейді Мухтар аға,
-  келгенің дүрыс болған. Ел-журтты көрдің, 
бірнеше дуркін келген Семейіңмен хауыштың. 
Абай атамыздың тойында болдың. Бүгін аз 
да болса, енеріңді хөрсеттің. Журт риза бол
ды... Ертеңінде оразамызды ашысымен Му- 
хан, Қажекең, Қүрманбек, тағы басха хонах- 
тар машинаға отырып Жидебайға бардых- 
Абайдың бейітінің басына гүл шоғын хойдых... 
Біз Семейге жүруге дайындалып жатырмыз. 
Мухаң тағы да бір-екі хун Қарауылда халатын 
болды...» ( Ә д и Ш ә р і п о в .  «Алғашхы улы 
той». «Жулдыз», 1994, №9).

1946 ж.
Мамырдың 12-сі. «...Тағы бір жай: бірде мен 
өз кітапханамды тәртіпке келтіріп журіп, 
«Абай» романының 1945 жылы «Советский 
писатель» баспасы шығарған екі данасын тау- 
ып алдым. Соның бірінде мынандай сөздер
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жазылыпты. «Аса қадірлі жерлесім, қазақ хал- 
қының айнымас досы, қымбатты Всеволод 
Вячеславовичке. М. Әуезов. 12.V.46 ж ). Ол 
күндері Вс. Иванов Алматыда болды да, менің 
үйімде түрды. Сыңайы М. Әүезов өзінің 
«Абай» романының бірінші кітабын буған сол 
кезде сыйлаған болү керек» ( Д м и т р и й  
С не гин .  «Есте қалған бір кеште» Кіт.: «Біздің 
Мұхтар», 1976, 187-бет).
Қыркуйектің 6-сы. М. Әүезов 1946 жылы 6 
қыркүйек күні ақын Иса Байзақовты жерлеү 
комиссиясын басқарды. «М. Әүезов Иса Бай- 
зақовты жерлеү кезінде қабір басында; «Иса 
ғасырларда бір-ақ түып кететін ерекше дарын 
иесі еді» деп сөйледі» ( М а х п ү з а  Б а й з а -  
қов а .  «Өнердегі өмір». Естелік-толғаү. 1977, 
79-бет).
1946 жылдың кузі. «Таяүда көкемнен жедел 
хат алып, сол бойынша Москвада Мухтар 
Омарханулы Әуезовті күтіп алүым керек еді. 
Әйтсе де мен бәрібір кешігіп қалыппын. Сона- 
дайдағы перрон бойымен аяңдай басып 
Мухтар аға, оның соңынан шағын арбасына 
екі-үш қапшық салып, жүк тасушы келеді 
екен... Біз «Москва» қонақүйіне келгенде, ке- 
зекші сыпайы түрмен қарсы алып: «Жолдас 
Әүезов, Сіздің бөлмеңіз сағат он екіде бо- 
сайды. Үш сағаттай күтуіңізге тура келеді» 
деді. Мухтар аға болса: «Мунда Алматыдан 
келген баска қонақ бар ма?» деп сурады.

Иә, үшінші қабатта Қаныш Имантайулы 
Сәтбаев турып жатыр.
... -  0, қош келдіңіз. Муха?-  депғалымжумсақ 
та жайдары күлкісімен жазушыны карсы адцы. 
-  Қазақтар айтпакшы, таңғы тамакка тап келу 
жаксылыкка бастайды. Сағат он кезінде Крем- 
льде В. М. Молотовтың кабылдауында болу- 
ым керек еді. Ол КСРО Ғылым академиясы- 
ның Қазақстандағы бөлімшесін Қазақ КСР 
Ғылым академиясы етіп қуру туралы Халык ко- 
миссарлары Кеңесінің қаулысына қол қояды. 
Ал, Мука, Сіз жоддан шаршап келдіңіз. Емін- 
еркін уйдегідей демалыңыз. Мен Кремльге 
тарттым, -  деді Сәтбаев» (Бе кен  Қ у л ж а -  
нов.  «Естеліктер ешкашан ескірмейді». «Аки- 
кат», 1997, №1).

1947 ж.
Қыркуйектің 19-ы. Стенограмма. «1947 жыл. 
19 кыркүйек күні Қазакстан Жазушылар одағы 
мушелері мен керкемөнер кайраткерлерінің 
мәжілісі. Мәжіліске қатыскандар: Муканов, 
Ахметов, Мүсірепов, Тәжібаев, Бегалин, Әбі- 
шев, Сатыбалдин, Акынжанов, Исмайылов, 
Саин, Иманжанов, Бадыров, Айманов. Мәжі- 
ліс ашардағы Мукановтың сөзі: «Жолдастар, 
сіздерді жинап отырған себебіміз, жолдас 
Әуезовтің «Асыл нәсілдер» деген пьесасын 
окып, соны тыһшамакпыз (М. Әуезов бул кез
де жок, Бакуде, Низами тойында. Айманов 
окып береді. Мусірепов, Бадыров, Айманов, 
Муканов сөздері. Әжептәуір сыналған. Әуезов

келіп, жендесін дейді. Пьеса «Октябрьдің» 30 
жылдығына арнап койылмак екен. (РФ ОММ, 
1778-кор, 1-т., 392-іс, 105-п.).

1948 ж.
Қыркуйек. «Оку бітіріп, елге кайтар аддында 
Мухаңмен үшінші рет кездестік. Біз келгенде 
Мухаң жумыс кабинетіңде кызмет үстіңде отыр 
екен. Әдетте жумыс сағаттарында ешкімді 
кабылдамайтын жазушы бізді: «Бугін журуші 
едік, кош айтуға келдік» деген соң кабылда- 
ды. Үстінде Шығыс стилінде тігілген ай мен 
жулдыз өрнектері салынған мол халат, беліңде 
сол тустес материалдан істелген белбеуі бар, 
аяғында жеңіл, жумсак ботинка, жалаң бас. 
Стол устіңде сиясауыт. Абайдың шағын бюсті, 
жемтігіне шуйіліп кеп тускен кыран буркіттің 
мүсіні. Кабинетінің кабырғалары кітап сереле- 
ріне сіресіп тур.
-  Көптен бері сендерге айтайын деп жүрген 
бір ойларым, пікірлерім бар еді. Артык көрме- 
сенщер соны айтайын, -  деді.
-  Айтыңыз, Муха,
-  Айтсам, былай, -  деді Мухаң. -  Сендер ғой 
осы куні Абай ауданын баскарып жүрсіңдер. 
Абай ауданы Абай сынды улы адамның 
курметіне берілген. Жер жаратын атағы бар 
аудан. Өздерің айтып жүрсіңдер, Абайдың 
туған-өскен жерін көреміз деп жыл сайын рес- 
публиканың, бүкіл СССР-дің түкпір-түкпірінен 
жеке адамдар, кейде тутас бір делегациялар 
келіп жатады. Сонда оларға сендердің 
көрсеткендерің не? Колхоздың туйе ферма- 
сын орналастырған ана Жидебайдағы Абай- 
дың корасы ма? Бір жағы кулауға айналған 
төрт кулакты бейіті ме? Тіггті Қарауылда керек 
десе Абайдың атын елестететін бір белгілерің 
бар ма? Ана жылы Абайдың 100 жылдык тойы- 
на барғанда, аудан басшыларының кабинет- 
терінің, клуб, библиотекалардың бірде- 
біреуінен Абайдың суретін де көре алмадык... 
Менің сендерден сурайтыным -  алдымен Жи- 
дебайдағы Абай корасын жөндеп, мүмкін бол
са кораны кайтадан салып, онда Абай музейін 
ашу кажет. Екінші -  Абай бейітін көрнекті етіп, 
каражат жағдайы келсе атына сай ескерткіш 
орнатқан жен. Үшінші -  аудан орталығында 
Абайға ескерткіш орнату мәселесін осы бас- 
тан жоғарғы орындардың алдына кою ка
жет...» (Б әт к е н С а ғ ы н д ы к о в .  «Мухаң- 
мен кездескен кездер», «Әуезов үйі» ҒМО-ның 
колжазба коры, 671-п., 7-8-п.).

1949 ж.
Сәуірдің 21-і. « А б а й »  р о м а н ы  к а л а й  
ж а з ы л ғ а н д ы ғ ы  т у р а л ы .  «Қазак халкы- 
ның улы акыны Абай турасында роман жазсам 
деген ой менде ерте туған еді. Кептен ойла- 
нып, узак еңбек етіп шығарған кітабымның ірісі 
осы роман деуге болады. .. Романның бул кі- 
табын мен осы 1949 жылдың акырына шейін
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бітірмек ниеттемін» Мұхтар Әуезов (РФ НКЦ 
«Дом Ауэзова», 202-п., 1-2-беттер).
Сәуірдің 10-ы. «Абай» романы үшін М. Әуезов- 
ке КСРО Мемлекеттік сыйлығы берілді (Қазақ- 
станЖазушылародағынабОжыл. 1994.13-бет). 
Сәуір. «...1949 жылғы сәуір айы. Мұхтар 
Әуезов «Абай жолы» эпопеясының екі кітабы 
үшін Мемлекеттік сыйлық алған салтанатты 
куңдер...» ( М ұ з а ф а р  Ә л і м б а е в .  «Кемең- 
гердің көлеңкесі де ыстық». Кіт.: «Біздің Мух
тар». 1976, 257-бет).

1950 ж.
Қазанның 3-і. Хат. «Енді бір жума шамасын- 
да Кисловодскіге Соболев те келмекші. Ол мен 
бітіріп берген бөлім-кусоктарды аударумен 
қалды. Қаныш қыркүйектің 20-сында маған 
телеграмма беріп, Всесоюзная конференция 
мираға бізден өкіл бол деп еді. Ол 16-18 қазан- 
да болмақ. Ал менің путевкам бірінен. Само- 
летпен күзді күні ұшудан сескендім. Өзім жаз 
бойы және куз бойы әлгіндей үздіксіз еңбек- 
термен әбден шаршаған адаммын, сондықтан 
маған руқсат беріңдер деп телеграмма бердім. 
Ал Мәлікке, Митрофан Семеновичке, Есмағам- 
бет, Қажымға -  баршасына сәлем айт. Қош. 
М ұ х т а р .  Тез авиамен хат күтем» («Әуезов 
үйі» ҒМО-ның қолжазба қоры).

1951 ж.
Қыркуйек -  қазан. «Едіге сенің есіңде бар 
ма, Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің алғашқы 
бізге оқыған лекциясы. Букіл курс бір жақтан 
бақыт келе жатқандай, сілтідей тынып отыр- 
мыз. Қазір «Еңлік -  Кебектің», атақты «Абай» 
романының авторы, профессор, академик ке- 
леді бізге. Біз ұлы Әуезовтің дауысын естиміз. 
Аудиторияға қасқа бас, қалың қабақты кісі 
басын темен салып кіріп келе жатты... «Бағы 
заманда...” деп Мұхаң лекциясын бастап же- 
нелді. Екеуіміз де түк жазбай аузымызды 
ашыппыз да қалыппыз, Бәлі, әдебиет деген 
осы екен ғой. Біз оқуды дұрыс таңдағанбыз. 
Қазакта Әуезовтен биік түрған кісі бар ма?... 
Өз окушыларыма ертең мен Әуезовтен оқы- 
дым деп айтам деген бір құдіретті сезім езімді 
биіктетіп алып кетті. ...Мухаңның лекциясы- 
ның екінші сағаты сұрақка жауап беруге арна- 
лады екен. Сұрак бергіштер -  бізден гөрі сау- 
атты ересек жігіттер. Біздің суйікті ағалары- 
мыз Құлмағамбет Есбаев, Сапарғали Омарбе- 
ков, Нұрлыбек Жүнісов, журфактан Хамза 
Амандыковтар Мұхаңа жазбаша сурақ бергіш- 
тер еді. Сурақ кебіңде «Абай» романы жөнінен 
беріледі. Мұхаң ерінбей, шәкірттерінің сурак- 
тарына жауап береді. Жарты жыл Мұхаң бізге 
казак фольклорынан лекция окыды... Сол 
жылы кыста Мухаңа фольклордан емтихан тап- 
сырдык. Екеуіміз де үздік баға алдык, Біз 
Мұхаңның лекциясын тыңдаған күні КазПИ- 
дегі жолдастарымызға кергенімізді, естігені-

мізді ұзак әңгіме кып айттык. «Құдайдың өзін 
кердік» дедің сен шаттанып... Жаны жомарт, 
кекірегіне күн уялаған ағамен бетпе-бет отыру 
бакытының бүйырғанына, тағдырыма риза- 
мын. Келесі жылы Мұхаң бізге «Абайтану» 
дейтін пәннен дәріс окуы тиіс еді. Тағдырдың 
тәлкегімен ол кісі Москва университетіне лек
ция окитын бопты. Туткынға алынатынын біліп 
алып, Москваға тартып түрыпты Мухаң. Алек
сандр Фадеевтің көмегімен пәле-жаладан 
кутылып, МГУ-де кала беріпті. Біз екі жылдай 
суйікті устазымызды кере алмай жүрдік...» 
( Т у м а н б а й  М о л д а ғ а л и ев. «Олар мені 
Тұмашдеуші еді». «Жұлдыз», 1995, №9-10, 39- 
40-беттер).

1953 ж.
«1953 жыдцың кектеміңде М. Горький кешесін- 
дегі бір дүкенде Мухаңмен кездесіп калдым. 
Ол өзіне домбыра сатып алмак екен. «Латиф, 
келіп калғаның жаксы болды. Сен музыкант 
адамсың ғой, мына домбыралардың бірін таң- 
дашы» деді. Дукендегі домбыралардың ол кез- 
де сапасы ойдағыдай бола коймайтын. Сол 
себепті Мұхаңа Құрманғазы атындағы консер
ватория жанында ашылған казактың ұлттык 
музыка аспаптарын жасайтын шеберханасына 
заказ жасағаныңыз дұрыс болар дегенді айт- 
тым» (Ла тиф Х ам ид и .  «Үмьп-ылмас кезде- 
сулер», «Жулдыз», 1977, N»9, 180-бет).
«1953 жыдцың тамыз айыңда Алматыда Казак- 
стан муғалімдерінің съезі ашылып, соған деле
гат болып бардым. Сол жылы әкем «ете купия» 
деп, Мұхтар ағаға арнап хат жазып, маған «ез 
колыңнан тапсыр» деді. Мухтар ағаға звондап, 
әкемнің сәлемін айтып ем, кездесер жерді 
белгілеген. Сол айткан жеріне барып, хатты 
колына табыс етіп, ауызша сәлемін жеткіздім. 
Мухтар аға езімнен не шаруамен келгенімді сура- 
ганда, «делегат болып съезге кеддім» деп мак- 
тана кадцым. Мухтар аға жузі нурланып, күлім- 
деп, «өзіңнің заңгер болсам дегенің кайда?» 
деп калды. Әжемнің «Заңгер болсаң, елдің көз 
жасына каласың, дәрігер болсаң, соғыска 
әкетеді, осы муғалімдік мамаңдығың жөн» деп 
жібермегенін айтып, будан 9-10 жыл бурын айт
кан менің бір ауыз сөзімді умытпағанына ете 
таңдандым» ( М і н ә ш  Ә р х а м к ы з ы .  «Үлы 
адамның улылығы», «Әуезов уйі» ҒМО-ның 
колжазба коры, №671-п., 140-171).

1954 ж.
Наурыздың 4-і. 1954 жылы Мәскеуде Мухтар 
Әуезов С. Щипачев, П. Антокольский, М. Тур- 
сын-Заде, С. Михалковтармен бірге Литва 
әдебиетінің онкундігінде керкеменер концер- 
тінде болған («Литва литературная», 1983, №5). 
Қыркуйектің 3-8-і. Казахстан жазушылары- 
ның III съезі етті. Съезд! кіріспе сөзбен М. Әуе- 
зов ашты. Ғ. Мустафин «Казак совет әдебие- 
тінің казіргі жайы мен міндеттері», М. Әуезов
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«Қазақ совет драматургиясы» деген тақырып- 
та баяңцама жасады («Қазақстан Жазушылар 
одағына 60 жыл», 1994, 17-бет).
«Мухаң «Абайдың» соңғы томын менің тұсым- 
да жазды. «Абайға» келгенде, «Иманшартқа» 
тускендей-ақ, Мухаң диктовкасына біраз жат- 
тығып қалған едім. Енді Мухаңның жұмыс стилі 
туралы. Әдетте куңдізгі сағат оннан он екіден 
45 минут өткенше, ал кешкілікте сағат сегізден 
он бірге дейін үш сағат диктовка жасайтын. 
Осы жумыс мерзімін ол төтенше жағдайда, яки 
бір жаққа сапарға шыққанда болмаса, «Абай- 
дың» соңғы томы біткенше өзгерткен жоқ» 
( Ғ а з и з а  Би с е н о в а .  «Шырқау биікке шық- 
кан адам». «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры. №671-п., 31-бет).

1955 ж.
Қаңтардың 28-і. «Күндізгі сапардан соң кешкі 
сағат 6-да Үндістан-Совет достык қоғамы 
мәжілісінде болдық. Клуб ішінде Үндістан 
адамдарынан басқа біздің адамдар да бол- 
ды. Ғылым делегациясынан -  Островитин, елші 
Менщиков, елшілік қызметкерлері. Қоғам бас- 
тығы -  Нерудің апасы» («Әуезов үйі» ҒМО-ның 
қолжазба қоры, 392-п.).
Қаңтардың 29-ы. «12.30-да президентте бол- 
дык. 40 минут. Жаксы әңгіме болды. Ол тіл 
туралы айтты. Көп тіл. 560 княздік бар екен. 
Соның бар бастықтарын әкімдігінен түсуге 
үгіттеді. Соған көнді. Зорльіқ емес, сотые 
емес, ақылмен көндірудің артықтығы осы. Қа- 
зір 26 штат. Һинді тілінде жарым халық 
сөйлейді. 32 университет бар» («Әуезов үйі» 
ҒМО-ның қолжазба қоры, 392-п.).
«1955 жыл. Елу жасқа толуыма байланысты аға- 
лар мен туыстарға қазан көтеру төңірегіңце ой- 
ластық. Ағалардың ішіндегі жол жағынан да, 
жас жағынан шағын төріміздің төбесін ұсына- 
рымыз -  Мұхтар аға. Бірақ та ол кісі келер ме 
екен? Толғана-толғана келіп, ақыры тәуекел 
еткенмін. Мұхаң қуана қабылдады. Тіпті өзге- 
лерден бұрынырақ келіп, аяғына дейін асықпай 
отырды (Әбу С ә р с е н б а е в .  «Келешектің 
тустасы», «Жұлдыз», N»9, 1977, 162-163-беттер).

1956 ж.
Сәуірдің 27-сі. М. Әуезовтің «Өмір мен шы- 
ғарма» деген мақаласы «Қазақ әдебиеті» га- 
зетіндежарықкөрді. «1956жылыжазда М. Әуе- 
зовпенҒ. Мұстафинге еріп, Талдықорғанауда- 
нының Нурмодда Адцабергенов басқарған кол- 
хозына бардым. Алматыдан шыға бере, Мухаң 
ұзақ әңгімеге кірісті. Мен дәптерімді аштым 
да, аузынан шыққан сөздерді жаза баста- 
дым...» ( М ұ з а ф а р  Ә л і м б а е в .  «Кемең- 
гердің көлеңкесі де ыстық», Кіт.: «Біздің Мух
тар», 1976, 258-бет).
«1956 жыл. Кемеңгер аға мені тағы да өзім 
кутпеген тың қуанышқа бөледі. Бұл көктем 
Мұхаң Москвадан оралған-ды. Келер жаз Мос-

квада өткізілетін әдебиет онкуңцігінің дайын- 
дық мәселесі әңгімеленді. Сол агтталыққа шы- 
ғарылатын кітаптардың тізімдерін қарастыра 
отырып: «Әй, мұнда Әбудің «Толқында туған- 
дары» неге жоқ? Әдемі кітап. Москваның 
Детгизіне ұсыну қажет!» дегені (Ә б у С ә р - 
с ен б а е в .  «Келешектің тұстасы», «Жулдыз». 
N99, 1977, 163-бет).

1957 ж.
Наурыздың 25-і. «Абай» романы -  қазақтың 
туңғыш эпопеясы» деген тақырыпта шығарма- 
шылық конференциясы өтті, Онда М. Қаратаев, 
А. Нұрқатов, Т. Нұртазин, Қ. Құттыбаев, 3. Ах
метов, 3. Шашкин баяндама жасады (Казах
стан Жазушылар одағына 60 жыл, 1994, 18-бет), 
Тамыздың 11-і. Ж а п о н и я  с а п а р ы -  
нан.  «Кундіз жиылыс. Кеш тамаша. Поезбен 
бір жарым сағат жол. Машина, тау іші. Ханокэ 
қаласына дачаға келдік. Төрт қабат қонақүй. 
Бар жай жапонша. Жеңіл, оңай, көркем са- 
лынған. Қасымда Масахора Хатанака. Біз еке- 
уімізді бір нөміргетүсірді. Үй іші жапонша. Жа- 
лаң аяқ, үстімізде кимоно, маған кең кимоно 
табылмады» («Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжаз- 
ба қоры, 533-п.).
Тамыздың 28-і. «Түстен кейін Тегераннан 
Римге қарай уштық. Тоғыз жарым сағат жол. 
Бағдатты баспай, Анкараға қарай тартты. Ан- 
караны басып, Стамбулға басып өттік. Кіші 
Азияның жері көгі мол, орташа биіктігі бар 
адыр таулар екен. Әуелі шөп, өсімдігі қалың 
шыққан адырларды көп кездестірдік. .. Анкара 
маңында бір тамаша көл бар екен («Әуезов 
үйі» ҒМО-ның қолжазба қоры, 533-п.). 
Тамыздың 29-ы. «Күндіз Парижде болған бір 
сағатты барлығымыз мол пайдаландық. Талай 
ғажайып сұлулықтар кердік» («Әуезов уйі» 
ҒМО-ның қолжазба коры, 533-п.).
Тамыздың 30-ы. «30 куні аман-есен Прагаға 
келген едік. Сол күні кешке кегттен қумар болт
ан ТУ-104 самолетіне мініп Мәскеуге ұштық. Бір 
сағат ұшқан шамада Варшавадан өтіп барамыз, 
еңді бір сағатта Мәскеуде боламыз деп бортме
ханик әйел жариялап еді. Бірақ артынан тағы 
қайтадан оралды. Мәскеу тұсыңца ауа райы қо- 
лайсыз, нажағай бар екен, соңцықтан Прагаға 
қайта қайтамыз деді, Бір сағатта қайта Пра- 
гаға кеп түсіп кялдык. Артынан қырық минуттан 
соң тез қайта мініңдер, ушамыз деді. Бірак 
және де ушпады, қайта хабар болып, Мәскеу 
қабылдамайтын болды да, біз түнде Прагаға 
барып, «Дружба» деген улкен қонақуйге қон- 
дық. Таңертең сағат 9-да Мәскеуше сағат 11- 
де кайтадан екінші мәртебе ұшып, енді екі са- 
ғатта аман-есен Мәскеу аэропортына кеп қон- 
дық. Қайырлы сапар қайырлы боп аяқталды. 
Көрген мен білген, сезген, баршасы қосылып, 
өзінше біралуан байытып қайтарған тәрізді» 
(«Әуезов үйі» ҒМО-ның колжазба қоры, 533-п.). 
Қыркүйектің 20-сы. «Мұхтар Әуезовті Се
мей қаласының қалың жұртшылығы 1957 жылы
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20 қыркүйек күні зор қүрметпен, асқан 
сүйіспеншілікпен, махаббатты жүрекпен, 
қуанышты көңілмен қүшақ жайып қарсы алды. 
Қарсы алғандардың ішінде 45 жыл бурын 15 
жасар шәкірт Мүхтарға орыс тілінен сабақ 
берген ұстазы Игнат Яковлевич Малахов, 1920 
жылы Мүхаңмен б ір ге  Семей қаласында 
түңғыш көркемөнерпаздар үйірмесін қүрыск- 
ан белгілі педагог, артист-режиссер Ғалиак- 
пар Төребаев, ертеде Мұхаңмен бірге оқыған 
замандас достары, жастық шақтарын Семей- 
де бірге еткізген қүрбы- құрдастары, Семейдің 
қазақ педтехникумында Мұхаңнан сабақ алғ- 
ан шәкірттері де болды» ( Қ а й ы м  М у қ а -  
м е т х а н о в .  «Мұхаң туған жерінде» / /  
«Біздің Мүхтар», 1976, 382-бет). 
Қыркуйектің 21-і. «21 қыркүйек күні Семейдің 
Абай атындағы облыстық драма театрының 
үйіңде Мухтар Әуезовтің 60 жасқа толған мере- 
кесіне арналған салтанатты жиналыс еткізілді» 
(Қайым Муқаметханов. «Мұхаң туған жерінде» 
/ /  «Біздің Мухтар», 1976, 383-384-беттер).

1958 ж.
Қаңтар. «1958 жылдың басында Мәскеуге ем- 
делуге жүретін болды. Жүрер алдыңда Мухаң 
өзі басқаратын фольклор бөлімінің барлық 
қызметкерлерін (Н. С. Смирнова, М. С. Силь- 
ченко, М. Ғумарова, Б. Адамбаев, Т. Сыды- 
қов, Б. Уақатов, О, Нурмағамбетова т. б.) жи- 
нап алып әңгіме өткізді. «Бір-екі куннен кейін 
Мәскеуге емделуге журемін. Үлкен қаладағы 
үлкен дәрігерлерге көрініп, толык тексеріліп 
шығукажетсияқты»деді»(Ор а з гу л  Н ұ р м а -  
ғ а м б е т о в а .  «Көзден кетсе де, көңілден 
өшпейді». «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры, №671-п., 1-4-беттер).
«Елу сегізінші жылы жазға салым Мұхаңның 
үйіне бір жұмыстың ретімен арнап бар>ғаным 
әлі есімде. Жұмыс бөлмесінде узак 
әңгімелестік. Әрі-беріден соң бағын арала- 
тып, жеміс ағаштарының неше атасы жайлы 
мол білігін паш етті.
-  Сенің үйің жақсы көрінеді. Бак ектің бе? -  
деп сұрады. Отыз шақты жеміс ағашын 
еккенімді естігенде, куанып калды.
-  Міне, міне, жігіт екенсің, -  деді де, жалт етіп 
қайта шұқшиды. -  Әнебір жылы менің кітап 
шкафыма карап, сондай кітапхана істетпекші 
боп жүр едің-ау? Оны кайттің? Үлкен бөлменің 
бір кабырғасына шкаф жасатып алғанымды 
естігенде, мүлде риза болып кетіп:
-  Ағаштың кай түрінен жасаттың? -  деді.
-  Еменнен.
-  Міне, міне, жарадың. Талай жігіттің кітап- 
ханасын көріп жүрмін, карағайдан жасатыпты. 
Бәлі, со да іс болып па. Жазушының кітапха- 
насы мәңгілік дүние болуға тиіс. Бізге кітаптан 
асыл дүние бар ма? Кітапханасы кедей жазу- 
шыға үміт артпау керек» ( Ғ а б д о л  С л а н о в. 
«Тау алыстаған сайын биік». К іт,: «Біздің 
Мухтар», 1976, 152-бет).

1959 ж.
Сәуірдің 22-сі. М. Әуезовке «Абай жолы» ро
маны үшін Лениндік сыйлық берілді («Қазак- 
стан Жазушылар одағына 60 жыл», 1994 жыл. 
20-бет).
«Мұхаң бізге лекциясын 1959 жылдың көктем 
айларында окыды. Мухаңның алғашқы сабағы 
болатын күні біздің курстың студенттері әдет- 
тегі қалпынан мүлде сергек, Міне, Мұхаң да 
есік ашты. Дүр етіп орнымыздан турдық. Мухаң 
салмақпен басып, төрге тура караған күйі алғы 
жаққа өтіп, бетін бізге бұрды. Амаңцасты да, 
сабакты бастауға ыңғайланды. Мухаңа аңыра 
қарап қалыппыз. Бізге отыруға ишарат бідцір- 
ді. Өзі отырған жок-
-  Сіздер туыстас улттар тіліндегі газет-жур- 
налдарды жаздырып аласыздар ма? -  деген 
сурақтан бастады Мухаң сөзін. Ешкім үн қата 
алмады.
-  Нағыз филолог болу үшін көп тіл білу ке
рек. Ал туыстас улттар тілін сіздер окытушы- 
сыз-ак өз беттеріңізбен оңай үйреніп кете 
аласыздар... Бұдан кейін Мұхаңтуыстас әде- 
биеттерге біраз аныктама, алғысөз айтып, 
сабағын қырғыз әдебиетінен бастап кетті» 
( А м а н ж о л  Ж а қ ы п о в .  «Үлы ұстаз», «Әуе- 
зов үйі» ҒМО-ның қолжазба қоры, №672, 52- 
53-беттер).
«Конгреске баратын мезгіл де жақыңцады. Де
легация мүшесі болып мен де баратын бол- 
дым. Мухтар Әуезовтің тілек-талабымен Кон
греске апаратын 100 кітапты жақсы қағазға өте 
сапалы етіп бастырып алатын болдық. Ол 
кітаптар да бітті. Біздің делегация Алтаистика 
секциясына катынасты. Мұнда Мухаң «Қазак 
совет әдебиетіндегі дәстур мен жаңашыдцық» 
деген тақырыпқа бірінші болып баяндама жа- 
сады. Конгресс басталған күні Мухтар Омар- 
ханулы өз колымен Ыскақ Дуйсенбаев екеуі 
осы кітаптарды шетедден келген белгілі турко- 
логтарға табыс етті. Олардың ішінде Франция- 
дан келген Луи Базен, Германиядан А. Фон 
Габен, Венгриядан -  Тренчени, Лойыл Лечети 
т. б. түркологтар бар еді» ( О р а з г ү л  Нур-  
м а ғ а м б е т о в а .  «Көзден кетсе де, көңілден 
өшпейді». «Әуезов үйі» ҒМО-ның қолжазба 
коры, №671, 128-бет).

1960 ж.
Ақпанның 26-сы. «Бугін таңертең ерте тур- 
дык. Сағат 9-да Лос-Анжелеске аттанамыз 
Н-Йоркте 8 күн түрдык. Жолда газет окыдым. 
«Нью-Йорк тайме» (26/11). Солсбери Харисон 
жазды. «Писатели невидимки под огнем» («Эуе- 
зов үйі» Ғ М О - Н Ы Ң  колжазба коры, №392-п., 
273-бет).
Маусым. 1960 жылы Алматыда Абайға ес- 
керткіш ашылды. Абай атындағы алаңға кой- 
ылды. Ескерткіштің ашылу салтанатына М. 
Эуезов, Ғафур Гулам т. б. катысып, сез сейледі 
(Казак ССР. Қыскаша энциклопедия 4-том, 
1989, 87-бет).
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Тамыздың 28-і. М. Әуезовтің «Дәстур мен 
жаңашылдық» атты мақаласы «Қазақ әдебие- 
ті» газетінде жарық көрді.
«1960 жылдың күзі болатын. Азия және Афри
ка халықтарымен ынтымақтастық жөніндегі 
бірінші совет конференциясына қатынасатын 
Қазақстан делегациясы Сталинабадқа аттан- 
ды. Мухтар Омарханұлы топты басқарды. 
Ертеңгісін таңертең Мухтар Омарханулы 
қурметті председатель ретінде Азия жене Аф
рика халықтарымен ынтымақтасу женіндегі 
совет конференциясының алғашқы мәжілісін 
өзі жургізді ( Ә н у а р  Ә л і м ж а н о в ,  «Дарын 
даналығы». «Әуезов уйі» ҒМО-ның қолжазба 
қоры, 671-п., 57-58-беттер).
Қыркуйек. «Үлы суреткердің қырғыздың 
Ыстықкеліндегі (Шолпан атадағы) дачасына 
барып демалған кездері де менің көз аддым- 
да. Ең алғаш Шолпан атаға 1960 жылы барып 
екі ай (умытпасам август-сентябрь) жумыс 
істедім. Бул жолы Мухаңмен бірге Шолпан 
атаға балалары Ернар мен Мурат, қарындасы 
Үміт, немересі Елдар (қызы Ләйланың бала- 
сы) болды. Әдетте Мухаң мундай сапарда 
ешқашан жалғыз журмейтін. Өзі жақсы көретін, 
шын пейілмен пікірлесетін кісісін ала журетін. 
Мунда да Мухаң жумыс тәртібін қатты устады. 
Ертеңгі сағат алтыда турып, екі сағат бойы кел 
жағасында сейілдейді. Дачадан узап, өзі 
оңашаланып, бірнеше шақырым журіп қайта- 
ды. Сағат сегізде қайтып оралып жуынады, 
қырынады. Осыдан соң букіл уй-іші болып са- 
ғат тоғыздың кезінде шайға отырады. Онға 
кетер-кетпесте жазушы диктовкаға кірісіп 
кетеді. Бағана көл басында серуендеген кез- 
де жазушы басына уялаған ой телегесі енді 
тасқын судай ағыла женеледі. Бул жолы «Ка
рагез» пьесасын жаңадан редакциялап, жазып 
шыққан болатын» ( Ғ а з и з а  Б и с е н о в а .  
«Шырқау биікке шыққан адам», «Әуезов уйі» 
ҒМО-ның қолжазба қоры, N»671, 35-36-беттер).

1961 ж.
Қаңтардың 20-сы. М. Әуезовтің «Өрлеу егіз 

қатар болсын» атты мақаласы «Қазақ әде- 
биеті» газетіңде жарық керді.
Наурыздың 3-і. М. Әуезовтің «Тың ойлары» 
атты мақаласы «Қазак, әдебиеті» газетіңде жа- 
рық көрді.
«Біз Москвада кездестік. Әдебиет және енер 
саласында Лениндік сыйлықтар жөніндегі ке- 
зекті бір мәжілісінде қатар отырдық. Сарапқа 
тускен әрбір роман, повесть, не спектакль, ки- 
нофильмдер туралы пікірлерімізді айттық, 
Сізге комитет мушелері зор ықылас-ілтипат 
керсеткенде, мен өзімнің ағамды сыйлаған- 
дай сезініп, айрықша мерейлендім. Содан 
кейін Кремль бағына бардық. «Москва» 
мейманханасын айнала узақ жүрдік. 
Коштасар алдында Сіз: Тугелбай, 25 июнь- 
де Валентина Николаевнамен бірге сенің уйіңе 
тусеміз. Ыстықкел жағасында уш ай дема-

лайық бірге. Айтылмаған жайлар, шешілмеген 
сырлар айтылсын! 25 июнь куні сіздер келме- 
діңіздер» ( Т у г е л б а й  С ы д ы қ б е к о в .  
«Ініден ізет». «Жулдыз», N99. 1977. 172-бет). 
«Соңғы рет Мухаңмен 1961 жылы мамыр айы- 
ның ақырғы күндерінде, қайтыс болуына бір 
ай шамасы бурын ауруханада кездестік. Адды- 
мен денсаулық, хал-жай сурастық. Ол: «Пәлен- 
дей ауруым жоқ... Шынын айтқанда, мен мунда 
ауырып емделіп жатқаным жок, жумыс істеп 
жатырмын» деп, бөлмесінің бір жағында турған 
столға, оның устінде үйіліп жатқан қағазға қара- 
ды» ( Б е й с е н б а й  К е н ж е б а е в .  «Ақылгей 
ағамыз» / /  «Біздің Мухтар». 1976, 301-бет). 
Мамырдың 26-сы. М. Әуезовтің «Казіргі ро
ман жене оның геройлары» атты мақаласы 
«Казақ әдебиеті» газетінде жарық керді. «Бул 
1961 жылдың 4 маусымы болатын. Сол кундер- 
де балаларыммен Ялтаға демалысқа бара жа- 
тып, мен де «Москва» мейманханасына тускен- 
мін. 748-немірінде турдым. Таңертең Мухаң- 
мен ресторанда бірге ауқаттаңдық. Біз кешке 
достарымыз Зоя Сергеевна мен Алексей 
Наумовичтердің үйіне бардық» ( Ә б д і л д а  
Т ә ж і б а е в .  «Жылдар, ойлар», 1976, 124-125- 
беттер).
«Москва» қонак үйі. Кешке Алматыға орал- 
мақпыз. Сәске кезінде телефон соғылды. 
Зейнолла Кабдолов екен. Даусында бір 
абыржу бар тәрізді. «Әбеке, ертең Мухаңа 
операция жасамақ. Барып шыға керің із. 
Біздің шәкірттік сәлемімізді тапсырыңыз. Ақ 
тілеуіміздің ез үстінде екенін жеткізіңіз». 
Калың жаңбыр астында сурастыра-сурасты- 
ра жүріп, Мухаң жатқан корпусты таптым. Оң 
қабырғадағы бүктемесі биік кроватта Мухаң 
отыр. Малманщай су болып кіре бергенімде, 
Мухаң қуаныш рең білдіріп, мейірлене жы- 
миды. Мухаң өңінен сырқат белгісін, қаба- 
ғынан уайым келеңкесін аңғартпай, жады- 
раңқы, көңілді отыр. Бірде емхана дәрі- 
герлерін мақтаса, бірде осында емделіп жат- 
қан шетелдің қайраткерлерін әңгімелейді. 
«Оларға ешкім келмейді ғой. Ал маған ағыл- 
тегіл. Өзіме сыйлаған гүлдердің талайын 
соларға апарып беремін. Әбден мәз болып, 
көңілдері көтеріліп қалады. Шіркін, көңілге 
не жетсін!». Енді бір жарты сағатта Сельвин- 
скийдің дачасына тоқтадық. Мухаңның сә- 
лемін айтқанымда, орнынан қозғалды: «Вар
та Яковлевна, машина дайындат. Мухтар 
Омархановичке барып кеңілін сурайық. «Жар- 
қыным-ау, әлгінде ғана дәрігерің басыңды 
көтерме деді ғой». Ақын лажсыз тесекке 
сүйенді. «Ендеше сен бар, менің сәлемімді 
тапсыр». Тутеген жаңбыр ішінде бәйбішесін 
Кунцевоға қуды» (Ә б у С ә р с е н б а е в .  
«Келешектің тустасы». «Жулдыз», №9, 1977, 
165-бет).
1961 жылғы маусымның 27-і куні улы жазу
шы, ғулама ғалым, қоғам қайраткері Мухтар 
Омарханулы Әуезов Мәскеу қаласында 64 
жасында қайтыс болды.
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МҮХТАР ӘУЕЗОВ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫНЫҢ ЖАПСЫРМА 
БЕТТЕРІНДЕГІ СУРЕТТЕР ТІЗІМІ

1-дәптер (160-161-беттер аралығы).

Елбасы Н. Назарбаевтың жазушының 100 жыл- 
дық мерейтойы салтанатын ашу сәті. 1997.
Жазушының ескерткішіне гүл шоғын қою. 1997.
Н. Назарбаев, ЮНЕСКО-ның бас директоры 
Ф. Майор, Ш. Айтматов, Д. Кугультинов, Ә. Кекіл- 
баев, Т. Жұртбаев ұлы жазушының муражай- 
үйінде. 1997.
М. Әуезовтің муражай-үйінде 100 жылдық мерей- 
тойының ашылу салтанаты. 1997.
Шыңғыстау алқабы.
Бақсайыс әулие кесенесі. Байкенже аулы. Қызыл- 
орда облысы.
Жазушының қарындасы Зүбәйла.
Қызы Мұғамиланың бойжеткен кезі.
М. Әуезов өз отбасы мен достары ортасында. 
Оң жақтан: М. Әуезов, Кәмила, қызы Муғамила, 
Ахметбек Шикібаев, Қапажан Шикібайкеліні, Иса 
Байзақов, Жәбірәйіл Турағулұлы; турегеп тұрған- 
дар: Ағзам Шикібаев, Ғафура Разыққызы, Тәңір- 
берген.
М. Әуезов (оң жақта) пен ағасы Қасымбек (Қаске) 
Әуезүлының (сол жақта) Семейдегі бес сыныптық 
қалалық училищеде оқып жүрген кезі. 1908.
М. Әуезов қарындасы Гулнәр және куйеу баласы 
Ә. Әзиевпен бірге. Алматы. 1952.
Жазушының анасы Нұржамалдың Байсерке ау- 
лындағы үйі. 1963.
«Абай әні». Бала Мухтар мен атасы Әуез. Қ. Телжа- 
новтың картинасы. 1962.
Валентина Николаевна Кузьмина (Әуезова) -  гим
назия оқушысы.
Мухтар - семинария шәкірті. Семей. 1912.
Мухтар окыған семинария ғимараты. Семей.
Отыздағы орда бузар шак. Семей. 1921.
Студенттік кез. Ленинград. 1926.
Солдан оңға карай: Қалиман Турағулқызы мен 
ОНЫҢ ағасы Ахмет Эуезов, Қудыри Арымбеков, 
Сақыпжамал (Сақыш - Әуездің токалы), Райхан 
Абайқызы.
Елудегі ел ағасы. 40-жылдар.
Лейла Мухтаркызы Әуезованың студент кезі. 
40-жылдар.
Мурат Мухтарулы Эуезов.
Жиені Диар Аскарулы Қонаев.

Жиені Аскарулы Елдармен.
Мухтар зайыбы Валентинамен. 1959.
¥лы Ернар мен келіні Ольга.
Немересі Лола мен куйеу баласы Нурлан,
Мухтар Омарханулы Әуезовтің ата тегі.
М. Әуезовтің Ыстыккелдегі муражайы.
Жазушының ең алғашкы жумыс устелі.
Жазушының муражай-уйі.
Жазушының жумыс бөлмесі.
Жазушының ас уйі.
М. Әуезов еккен жаңғак ағашы.
2-дәптер (320-321-беттер аралығы).
М. Әуезов Қазак драма театры труппасымен бір- 
ге. 1927.
Жеті арыс. Бірінші катарда (солдан оңға карай): 
X. Ғаббасов, М. Дулатов, А. Байтурсынов, М. Эуе
зов. Екінші катарда: Ж. Аймауытов, Э. Марғулан, 
А. Байтасов. 1926.
М. Эуезов окытушылар мен студенттер ортасын
да. Семей. 20-жылдар.
М. Эуезов актерлер мен режиссерлердің орта
сында. Солдан оңға карай. Бірінші катарда: 
И. Бобров, А. Қадырбаев, М. Эуезов, М. Насо
нов. Екінші катарда: С. Қожамкулов, Е. Эмірзаков, 
Қ. Қуанышбаев. Алматы. 1936.
М. Эуезов ҚазПИ-дің студенттері мен окытушы- 
лары ортасында. Алматы. 1933.
М. Эуезов туыскан республикалар жазушылары- 
мен бірге. 50-жылдар.
М. Эуезов, Т. Жароков, С. Муканов, Ғ. Орманов 
майдан каламгерлері ортасында. 50-жылдар.
М. Эуезов ҒЫЛЫМ жене мэдениет кайраткерле- 
рімен бірге. 50-жылдар.
М. Эуезов пен Б. Кенжебаев шәкірттері орта
сында.
Мухаңның колтаңба беру сәті. Жанында: М. Гу
сейн, А. Венцлова, С, Разимов. 50-жылдар.
М. Эуезовтің ҚазМУ шәкірттеріне дәріс оку сәті. 
1948.
Н. Алдабергенов, Ғ. Мүсірепов, А. Сурков, М. Эу
езов. 50-жылдар.
Қаламдастары жене Алматы облысының Жамбыл 
ауданы азаматтарымен бірге.
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Қазақ әдебиетінің онкүндігі. С. Михалков, М. Әу- 
езов, А. Сафронов.
Мәскеу. 1949,
Кентербери соборының (Англия) қожасы Джон
сон қызы және әйелімен М. Әуезовтің үйінде 
қонақта. Алматы, 1956.
М. Әуезовтің 60 жылдьғына арналған телестудия- 
даты хабардан кейін енер қайраткерлерімен түскен 
суреті. Алматы. 1957.
Азия жене Африка елдері жазушыларының кон- 
ференциясы кезінде. Ташкент. 1958.
М. Әуезовтің 1917 жылы «Еңлік-Кебек» пьесасы 
қойылған киіз үйдің ішкі көрінісі. Сүретші С. Сто
ляров.
Жазушының 60-ка келген мерейтойы кезінде. Се
мей. 1957.
Жазушының туындылары және өмірі мен шығар- 
машылығы туралы кітаптар.
Лениндік сыйлықтың иегері куәлігі.
Абайдың 100 жылдық мерейтойында жасаған ба- 
яндамасының бір беті. 1945.
М. Әуезовтің Абай мүрасының рухани нәр алған 
үш саласы туралы пікірінің бір беті. 1945.
М.В. Ломоносов атындағы Мемлекеттік универ
ситет профессоры куәлігі.
Абайдың өлеңдер жинағының мазмүн-беті.
Дүние жүзіне мәшһүр болтан «Абай».
Елбасының колтаңбасы.
Жидебайдаты Абай мен Шәкәрім кесенесі.
Абай ескерткіші. Мусінші X. Е. Наурызбаев. Ал
маты.
3-дәптер (480-481-беттер аралығы).
Жазушьға Еңбек Кызыл Ту орденін тапсыру кезі. 
Мәскеу. 1957.
Солдан оңта карай: С. Шаймерденов, М. Әуезов, 
Б. Шалабаев, Ғ. Малдыбаев, А, Токамбаев, Е. Ыс- 
майылов, 3. Кедрина, 3. Шашкин. 1960.
«Қоңыр үні даламның...» Мүхаңның топ алдын- 
даты шабытты сәті.
М. Әуезов Ангола жазушылармен әңгімелесіп түр. 
Ташкент. 1958.
Азия жене Африка елдері жазушыларының кон- 
ференциясы кезінде. Ташкент. 1958.
Казак әдебиеті мен өнері онкүндігінің ашылу сал- 
танаты. Мәскеу. 1959.

КСРО Жазушылар одатындаты кездесу. С.Мүка- 
нов, Е. Буков, М. Әуезов, С. Капутикян, С. Үлүт- 
Заде, М. Жанталин. Мәскеу. 1959.
Шахмат жүмбатын шешу.
М, Әуезовтің үнді әдебиетіне арналтан кешті ашу 
сәті. Оң жакта Б. Момышүлы. Алматы. 1959.
М. Әуезов актерлер арасыңда. Алматы.
М. Әуезов пен 3. Кабдолов КазМУ студенттері 
ортасында. Алматы. 1959.
Окырманта колтаңба беру сәті.
М. О. Әуезов Оңтустік Казакстан облысының ка- 
ламгерлерімен бірге. Шымкент. 1960,
М. О. Әуезовтің портреті. Суретші Г. Брылов.
Ләйланың портреті. Суретші Б. Урманче. 1943.
Валентина Әуезованың портреті. Суретші А, Ға- 
лымбаева. 1969.
М.О. Әуезовтің портреті. Суретші Г. Ысмайыло- 
ва. 1969.
М.О. Әуезовтіңпортреті. Суретші Б. Урманче. 1941.
Жазушының портреті. Суретші К- Т. Телжанов 1961 
ж, сыйта тарткан.
«Айман-Шолпан». Суретші В. Теляковский 1957 ж. 
сыйта тарткан.
Жазушының 100 жылдык мерейтойына арнап шы- 
тарылтан аптын және күміс тенге. 1997.
Жазушының шиден токылтан портреті. Суретші 
Р, Ахметжанова. 1997,
«Тутан жер төсіңде». Суретші А. Шевченконың кар- 
тинасы. 1997.
М.О. Әуезовтің портреті. Суретші Н. Нүрмүхаме- 
дов. 1962.
М. Әуезовті мәңгілік сапарта шытарып салу кезі.
М, Әуезов пен В. Әуезованың зираты,
Әлем танытан Әуезов. Фотопортрет.
М. Әуезовтің ескерткіші. Мүсінші Т. Досматам- 
бетов. Семей.
М. Әуезов атындаты Казак академиялык драма 
театры.
М. Әуезов атындаты кеше. Алматы.
М.О. Әуезовтің Казак академиялык драма театры 
алдындаты ескерткіші. Мүсінші Е. Сіргебаев. Ал
маты.
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МУХТАР ӘУЕЗОВ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫНЫҢАЛФАВИТТІК БӨЛІМ 
СУРЕТТЕРІНІҢ ТІЗІМІ

«Абай» спектаклі. Әбіш рөлінде - Р. Сейтметов, 
Абай рөліңде - Ы. Ноғайбаев. 1962. - 15-6. 
«Абай» романының мүқаба беті.- 20-6.
'<Абай жолы» романының өңір беті.- 23-6. 
Абайдың отбасы. Бірінші қатарда: Бәкизат, 
Турағул, Әубәкір; екінші қатарда: Абай, Еркежан, 
Кәмалия; үшінші қатарда:
Мағауия. - 28-6.
Абайдың Жидебайдағы муражай-үйі. - 37-6.
Р. М. Абдуллин Абай рөлінде. - 44-6.
Азия және Африка елдері жазушыларының кон- 
ференциясыңда. Ташкент. 1958. - 49-6.
«Отелло» спектаклі. Эмилия рөлінде X. Бөкеева, 
Отелло рөлінде Ш.К. Айманов. 1964. - 51-6. 
«Айман-Шолпан» спектаклі. Шолпан - Ш. Жан- 
дарбекова, Айман - 3. Шәріпова. 1960. - 52-6.
Ж. Аймауытов. - 53-6.
Низамидің 800 жылдық мерейтойында М. Әуезов 
С. Айнимен бірге. 1947. - 54-6.
Ш, Айтматовтың М, Әуезов мұражайында қолтаң- 
ба қалдыру сәті. - 55-6.
Айтыс ақындарының бір тобы. 1913. - 55-6. 
Ақындар айтысының қазылары: К. Байсейітова, 
М. Әуезов, Қ. Сәтбаев, Ғ. Мусірепов. Алматы. 
1943. -  56-6.
Ж. Ақбаев. -  59-6.
Б. Ә. Акылбаев. - 63-6.
Абайдың Ақшокыдағы қыстауы. - 63-6.
Ақылбай. - 64-6.
Ақылия (Ақыш) Оразбаева. - 64-6.
О. Алмасов. -  74-6.
Алматы мемлекеттік педагогика университетінің 
(ҚазПИ) бас ғимараты. - 75-6.
С. А. Аманжолов. - 80-6.
М. Әуезовтің АҚШ журналистерімен кездесу сәті. 
Солдан оңға қарай: О. Гончар, М. Әуезов, Л. Лео
нов, С. Щипачев, С, Кучерская. Нью-Йорк. 1960. 
- 82-6.
Депутат М. Әуезовтің жазушы Н. Ановқа жазған 
хаты. 1957. -  84-6.
И. Арабаев. - 85-6.
«Асауға тусау» спектаклі. Катарина рөлінде 
X. Бөкеева, Петручио рөлінде Ш. Айманов 1942. 
- 92 -6.
Ахат Шәкәрімұлы Құдайбердиев. - 99-6.
Ахмет Әуезов. 1920. - 100-6.
Ахмет Йасауи кесенесі. 100-6.
Ахмет Риза мешіт-медресесі. - 102-6.
Әбдірахман (Әбіш). - 104-6. 
Оқырмандарменжүздесу. Әдебиет пенөнеронкүн- 
дігі. Мәскеу. 1958. - 118-6.

Әнияр Молдабаевтың үйі. Семей қаласы. - 137-6. 
Әуезов зираты. - 147-6.
Мүхтар мен Валентина, үлдары Ернар. - 153-6.
Л. М. Әуезова.- 154-6.
Мүғамила Әуезованың отбасы. Солдан оңға карай 
(түрегеп түрғандар); үлы - Бақтияр, немерелері - 
Зере мен Бәйкен, күйеу баласы - Тәуке; отыржан- 
дар: Мүғаш әже, жиені - Аида, қызы - Гүлжаһан. 
-155-6.
«Абай» спектаклі. А. Әшімов Айдар рөлінде. 1962. 
-160-6.
«Отелло» спектаклі. Қ. Бадыров Отелло рөлінде; 
Дездемона - А. Абдуллина. 1939. 162-6.
Мүхаң жүмыс үстінде. Машинкада Д. Байқада- 
мова. 1943.- 166-6.
М. Әуезов пен Н. Байтеміров Ыстыккөдде. 1960. - 
169-6.
А. Байтүрсынов. - 170-6.
«Бәйбіше-тоқал» пьесасының мүқаба беті. 1923.- 
179-6.
«Қарақыпшақ Қобыланды». X. Бөкеева Қарлыға 
рөліңце. 1946 - 191-6.
Ә. Н. Бөкейханов. -192-6.
«Туған жерім - Бөрілі». Еңлік пен Кебек жасырын- 
ған үңгір.- 193-6.
А. Қ. Бірімжанов. - 204-6.
Жазушыныңбюсі. Мүсінші Е. В. Вучетич. 1958.
- 207-6.
Г. Гейненің қайтыс болғанына 100 жыл толуына 
арналған мәжіліс. Алматы. 1956. - 209-6.
X. А. Габбасов. - 215-6.
Ғазел Жағыпарқызы Мағауина.- 217-6.
Сағынып кауышқан қаламдастар. Солдан оңға 
карай: ІУ1. Миршекер, М. Әуезов, Н. Тихонов, 
Ғ. Ғүләм. 1954.-219-6.
Қазакстан Ғылым академиясының бас ғимараты.
- 220-6.
Домалак ана кесенесі. Суретші А. Түрсынүлы. 
232-6.
Ж. Досмүхамедов - 234-6.
X. Досмүхамедов. -234-6.
Ф. М. Достоевскийдің мүражайы. - 236-6.
М. Дулатов. - 240-6.
Таудағы серуен. В. Әуезова, М. Әуезов, Ы. Т. Дүй- 
сенбаев.- 241-6.
«Еңбекші казак» (казіргі «Егемен Қазакстан») га- 
зетінің редакция мүшелері (сол жактан): А. С^із- 
баев, К. Абдуллин, М. Жолдыбаев, Н. Қүлжанова, 
С.Сейфуллин, Т, Арыстанбеков, С Мүканов. Қы- 
зылорда. 1925.- 244-6.
«Еңлік пен Кебек мазары». Суретші Н. Өтепбаев. 
Тушь, кылқалам. 1993.- 254-6.
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Ә. Ә. Ермеков - 257-6.
Ертіс өзені,- 260-6.
С. Есқараев. - 262-6.
Жамбыл ағайын-туыс, отбасы ортасыңда.- 270-6. 
О. Қ. Жаңдосов. - 273-6.
М. Әуезовтің сутегі және атом бомбаларына қарсы 
III халықаралық конференцияға қатысу кезі. 
Токио. 1957. - 275-6.
«Жарыс» («Ярыш») футбол командасы. Солдан 
оңға қарай: 1 - қ а т а р : Сайфутдинов Ғабдраиф,
Мирсалимов Мидхат, Молдабаев, Хисматуллин 
Салах; 2 - қ а т а р: Мұхамедшин Жапбар, Ситдықов 
Әміржан, Құрманов Мұхамадулла, Миршанов 
Ғабделнасыр, Ахметшин Сабыржан, Сайфутдинов 
Ғабделбар; 3 - қ а т а р: Кәрімов Ғабделғазиз, 
Насибуллин Әмір, Бекметов, Кәрімов Ахмадсәлім, 
Мухаммадов Қасымхан, Ғаббасов Ғабделхан, 
Әуезов Мухтар, Рысбаев Зиятдин; 4 - қ а т а р : 
Бикмаев Кәрім, Ямбушев Ғусман, Нигматуллин 
Юнус, Сайдашев Мухаммад, Фаизов Рифхат, 
Ғусманов Ғабделбар. Семей. 1914.- 277-6.
Зере мен Үлжанның мазары. Жидебай мекені.- 
282-6.
«Жоқтау». Е. Сидоркиннің безендірмесі. 1971. - 
284-6.
М.Жодцыбаев. - 285-6.
«Айман-Шолпан» спектаклі. Ә. Жолымбетов Арыс- 
тан рөлінде. - 286-6.
М. Б. Жумабаев. -289-6.
Зәбила Әлімқулқызы Ақылбаева. - 297-6.
М. Әуезов, Вс. Иванов, К. Зелинский. - 302-6.
Н. Ипмағамбетов. -  304-6.
О. Ж. Исаев. - 304-6.
Орталық мешіт. Алматы. - 306-6.
Ищағы Жағыпарқызы. - 309-6.
М. Әуезов пен С. Капутикян.- 310-6.
С. Кәдірбаев. -  311-6.
М. Карим, 3. Шашкин, Н. Хикмет, М. Әуезов. 
50-жылдар.- 311-6.
Кәмила Мағауияқызы. -312-6.
3. С. Кедрина, Е. Лизунова, М. Әуезов,- 313-6.
Қ. Д. Кемеңгеров. - 315-6.
М. О. Әуезовтіңпортрет!. Суретші М. Кенбаев.-
315- 6.
Кенесары ханның портреті. Суретші Ә. Қастеев. -
316- 6.
М. Әуезов пен Б. Кенжебаев ҚазМУ студенттері 
ортасында. 1952. 318-6.
Кеңгірбай мазары. - 319-6.
КСРО Жазушылар одағының пленумында. Соддан 
оңға қарай: X. Сейітов, Т. Жароков, С. Қудаш, 
Б. Кербабаев, М. Әуезов. Мәскеу. 1959. - 320-6.
Көкбай Жаңатайулы. - 324-6.
Алпысқа келген Мухаңа. «Қазак әдебиеті» газеті. 
- 338-6.

6 томдық «Қазақ әдебиетінің тарихы» моногра- 
фиясы. М. Әуезов редактор болған 1-кІтабының 
муқаба беті. 1960. - 340-6.
М. Әуезов Қазақ академиялық драма театрының 
артистері ортасында. 1958. - 342-6.
М. Әуезовтің ҚазМУ шәкірттерінен емтихан 
қабыпдау сәті. 50-жылдар. - 345-6.
Казахстан Жазушылар одағы 1-пленумының де- 
легаттары. Алматы. 1932. 353-6. 
«Қалқаман-Мамыр» балетін алғаш қоюшылар. 
Солдан оңға қарай: О. Таңсықбаев (суретші), 
М. Әуезов, В. Великанов (композитор), Ш. Жиен- 
қулова (басты рөлде ойнаушы), Кузьмич (дири
жер), Л. Жуков (балетмейстер), Қ. Жандарбеков 
(режиссер). 1938.- 366-6.
«Карагез» спектаклі. Карагез рөлінде 3. Шәріпо- 
ва.- 370-6.
«Карақыпшақ Кобыланды» спектаклі. Күртка 
Ш. Жандарбекова, Кобыланды - Ә. Молдабеков. 
- 373-6.
Казахстан жазушыларының хездесуі. Сол жахта 
М. К- Каратаев. Алматы. 50-жылдар.- 374-6. 
Карауылтебе. - 375-6.
Ғ. Карашев.- 376-6.
«Карашыгын». Суретш! Е. Сидоркиннің безендір- 
месі. 1971.-377-6.
Е. К. Касаболатов.- 379-6.
Кауаш Әлімхулхызы.- 381-6.
«Айман-Шолпан» спектаклі. С. Кожамхулов 
Маман бай рөліңце.- 384-6.
С. Кожанов. - 385-6.
Д. А. Конаев. - 387-6.
Корхыт ата есхертхіші.- 389-6.
«Ревизор» спектаклі. К. Куанышбаев Дуанбасы 
рөлінде. 1936.- 391-6.
Ш. Кұдайбердиев. - 392-6.
Б. Кулманов. - 392-6.
Н. С. Кұлжанова мен Н. Кулжанов.- 393-6.
М. Шолохов, Л. М. Леонов, М. Эуезов. Алматы. 
1954.- 405-6.
Е.В. Лизунова мен М.О. Эуезов. - 407-6. 
Мағауия Абайулы.- 412-6.
«Карагез» спектаклі. С. Майханова Маржан рөлін- 
де. 1963.- 414-6.
Б. Ж. Майлин - 415-6.
М. Малдыбаев.- 415-6.
«Манас» эпосына арналған конференцияда. 
Бішкек. 1952.- 416-6.
Маржани. - 419-6.
М. Эуезов пен Э. X. Марғулан. Ленинград. 1926.- 
419-6.
Мэкен Турағулхызы Мухаметжанова.- 425-6.
Э. М. Мембетов. - 426-6.
Мәшһур Жусіп Кепеев. 429-6.
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Мекайыл Абайулы,- 429-6.
«Қарақыпшақ Қобыланды» спектаклі. Ә. Ә. Мол- 
дабеков Қобыланды рөлінде. 1967,- 433-6.
Ғ. Орманов, М. Әуезов, Б. Момышүлы, Ә. Әбішев, 
С. Мұқанов. - 435-6.
«Абай» спектаклі. Ш. Ә. Мусин Айдар рөлінде. 
1962.- 440-6.
М. Әуезов пен Қ. Мұқаметханов.- 441-6.
М. Әуезовтің С. Муқановты 50 жасқа толған ме- 
рейтойымен к,үттықтау сәті. Алматы. 1950 - 442-6. 
Мустафа Шоқай. - 444-6.
М. Әуезов пен Ғ. Мустафин Ыстықкөлде. - 444-6. 
Азия және Африка елдері жазушыларының конфе- 
ренциясы кезіңде. СолжақтаҒ. М. Мүсірепов. Таш
кент. 1958.- 453-6.
Н. Ә. Назарбаев Әуезов муражайы қызметкерлері 
мен қурылысшылары ортасында. Алматы. 1997. - 
456-6.
М. Әуезов пен Н. Хикмет. Азия және Африка едцері 
жазушыларының конференциясы кундері. Таш
кент. 1958.- 457-6.
А. Б. Никольская.- 463-6.
«Еңлік-Кебек» спектаклі. Ы. Ноғайбаев Есен 
рөліңде; Жапал - С. Телғараев. 1958. - 465-6.
Вс. Иванов, I. Омаров, М. Әуезов. 50-жылдар. - 
474-6.
Е. Омаров. - 475-6.
Г. Р. Омарханова. - 475-6.
М. Әуезов пресс-автомат зауыты жумысшылары- 
ның ортасында. Шымкент. 1959. - 478-6.
Опера және балет театры. Алматы. -  480-6. 
Оспан Қунанбайулы. - 489-6.
«Тас тулек» спектаклі. Е. Өмірзақов Мес рөліңде. 
- 494-6.
Разақ Омарханулы Әуезов. - 511-6.
Жары Райхан мен қызы Муғамила. 512-6.
Т. Рысқулов. - 521-6.
Жазушының С. Садырбаевқа сыйлаған кітабын- 
дағы қолтаңбасы. 1957. - 522-6.
М. Әуезов пен Ә. Сасбуқаев. Шымкент. 1960. - 
526-6.
М. Әуезов пен С. Сәдуақасов. Семей. 1921. - 529-6. 
М. Әуезов пен Қ. И. Сәтбаев ғалымдар арасында. 
1956.- 530-6.
С. Сейфуллин.- 532-6.
Семей қаласыңдағы Абай муражайы.- 533-6. 
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