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І-V Қабдолов оқулары. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары:  
таңдамалы баяндамалар, ойлар мен толғаныстар (7 желтоқсан, 2012 жыл).

«Абай институтының хабаршысы» 
ғылыми-ақпараттық, әдеби журналының бұл саны  

академик-жазушы 
Зейнолла Қабдолұлы Қабдоловтың 

туғанына сексен бес жыл толуына арналады.

Қабдолов Зейнолла Қабдолұлы 1927 жылы 12 желтоқсанда Атырау облысында жұмысшы от-
басында дүниеге келген. 1950 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология 
факультетін үздік бітіріп, профессор М. Әуезовтің ұсынысы бойынша осы университетте ұстаздық 
қызметке қабылданады.

Зейнолла Қабдолұлы Қазақ ұлттық университетінде жарты ғасырдан астам уақыт ұстаздық етті. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. 
Жазушылық еңбекпен айналысты. 
Үш сала қызметінің әр саласы бойынша ерен еңбек етті, үлкен жетістіктерге жетті: профессор; ака-

демик. Қазақстанның Халық жазушысы,  Еңбек сіңірген ғылым қайраткері құрметті атақтарын алды. 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығының лауреаты болды.

З. Қабдолов еліміздің ғылымы мен білімінің, өнері мен мәдениетінің дамуына сіңірген аса зор 
еңбегі үшін «Халықтар достығы», «Құрмет белгісі», «Парасат» ордендерімен, көптеген медальдармен 
наградталды.

Ұстаз 2006 жылы 25 тамызда дүниеден озды.
Журналда жарияланып отырған таңдамалы баяндамаларда, ойлар мен толғаныстарда ұлағатты 

ұстаз, академик-жазушы Зейнолла Қабдолұлы Қабдоловтың өмірі мен өнегесі оның елге белгілі үш 
сала қызметімен тығыз байланысты пайымдалады.
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ӘОЖ  82.0
Қансейіт Әбдезұлы,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
филология ғылымдарының докторы, профессор

ЗЕЙНОЛЛА ҚАБДОЛОВ ЖӘНЕ АЛАШ ӘДЕБИЕТТАНУЫ

Зейнолла Қабдолов. Бұл есім әрбір қазақтың 
жүрегіне қымбат, жақын есім. Алты Алашқа 
атағы тараған осынау аңыз адам туралы аз айтуға 
да, көп айтуға да болады. Бүкіл саналы ғұмырын 
туған әдебиетінің тағдырына арнаған қайталанбас 
қаламгер, дарын иесі Зекең туралы, оның кемел 
шығармашылығы жайында әр жылдары бірнеше 
мақала жаздым. 

Қазақ әдебиеті мен қазақ әдебиеттану ғылы-
мының Пайғамбарына баланған сирек талант, 
стилист қаламгер, саңлақ суреткердің қаламы-
нан қалған құнды мұра әлі талай жылдар зерт-
теу лердің арқауы болатындығы сөзсіз. Зекең 
шығар ма ларының әсіресе тілі, көркемдік бояуы, 
қаламгерлік шеберлігі басым айтылуға тиіс.

Зекең, біздерге, біздің буынға Алыптар тобы-
ның сарқытындай әсер етуші еді. Бүкіл болмы-
сымен. Кербез де сұлу келбетімен. Асқан мейі-
рімімен төңірегін түгел баурайтын. Сырбаз да 
са бырлы мінезі, кемел білімі, адам айтқысыз 
ше шендігі мен сөйлеу шеберлігі барлығымызды 
тәнті ететін. Жылдар жылжып жеткенде Алып-
тарымыз да бірте-бірте алыстап, арамыздан мәң-
гілікке сапар шегіп жатыр. Тағдырға не шара? 
Өмірдің заңы... 

Академик Зейнолла Қабдолов дүниеден 
қайт ты деген қаралы хабар жеткенде қабырғасы 
қайыс паған қазақ қалмады-ау! Зекеңнің дүниеден 
озғаны туған әдебиетіміздің тұтас бір ғасырын 
өзімен бірге көшіріп әкеткендей көрінді. Әсіресе, 
Зекеңнің орны өзі үзіліссіз алпыс жыл бойын-
да ұстаздық еткен, дәріс оқыған алтын ұясы 
қара шаңырақ Қазақ ұлттық университеті үшін 
бөлек еді-ау. Орны ойсырап қалды. Барлығымыз 
жетімсіредік. ҚазҰУ-дың Зекең Айбыны еді. 
Абыройы еді. Осынау білім ордасында ғылым 
мен білімге, қазақ руханиятына арналып өтіп 

жататын алқалы жиындардың барлығының бе-
ташар сөзін Зекең бастап беруші еді. Зекеңнің 
сөз бастағандағы биік парасаты мен көл-көсір 
білімі, көрегендігі мен шешендігі ұлы Мұханды 
еске түсіретін. Мұхтар Әуезовтің рухы қайта 
оралғандай әсерде отыратынбыз.

Елбасымыз бірнеше рет ҚазҰУ-ға арнайы ат 
басын тіреп, қара шаңырақтың ғалым ұстаздары-
мен кездескенде де Зекеңнің мімберге көтеріліп 
Президентімізге алыстан толғап, ағынан жары-
ла сөз арнағаны ешқашан естен кетпейді. Көпке 
дейін осы белестеріміз жүрегімізге қайта-қайта 
оралды. Зекеңде ұлттық мінберден елдік сөзді 
айта алатын Абыздық қасиет бар еді. Себебі Зе-
кең шын мәнінде Ғасырлық тұлға болатын. 

Қазақта ғасырдың жүгін арқалаған Алаш 
арыстары аз болған жоқ. Сонау, өткен ХХ ғасыр-
дың басында Ахмет Байтұрсынов, Міржақып  
Дулатов, Әлихан Бөкейханов, Жүсіпбек Аймауы-
тов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейім-
бет Майлин, Мұхтар Әуезов бастаған алыптар 
тобы қазақтың рухани әлеміне жаңа сөз, жаңа ты-
ныс алып келді. Бұл алыптар шоғырының тағдыры 
тұтастай ұлттың тәуелсіздігі, бостандығы 
жолындағы күреске арналды. Осы мақсат жолын-
да олар керек болса өз өмірлерін қиды. 

Өткен, ХХ ғасырдың екінші жартысында 
сол Алаш арыстары армандаған, аңсаған рухани 
әлем ді жасауда, өркендетуде қазақ зиялылары-
ның тұтас бір буынының еңбегі ерекше көзге 
түсті. Жоғарыда аталған тарихи тұлғалардың 
ізін басып, солардың еңбегінен, солардан қалған 
мол мұрадан қанып тағылым алған, тәлім-тәрбие 
көрген бір топ қазақтың зиялылары, ғылым, білім, 
қалам қайраткерлері ел көшін бастады. Ел назары 
алдымен осылардың еңбектеріне, ой-пікірлеріне 
ауды, тәуелсіздік туын жоғары көтеруге де 



Абай институтының хабаршысы.  №6 (18). 20124

осы тұлғалар айрықша ат салысты. Солардың 
бел ортасында ғұлама-ғалым, Қазақстанның 
Халық жазушысы, ҚР ҰҒА-ның академигі, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының иегері, филология 
ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың әдебиет теориясы және фолькло-
ристика кафедрасының құрметті меңгерушісі, 
профессор Зейнолла Қабдоловтың тұлғасы 
айрықша жарқырап көрінеді. 

Ұлы Мұхаңның, Мұхтар Әуезовтің алдын 
көрген, дәрісін тыңдаған, сүйікті шәкіртіне, жыл-
дар өте келе дос-інісіне айналған Зекеңнің та-
ланты, дарыны ұлы суреткердің назарын бірден 
өзіне аударып, ғұлама ғалымның ұзақ жылдар 
бойында терең ілтипатына бөленді. Шәкірт Зей-
нолла Қабдолов та өз кезегінде ұзақ жылдар бой-
ында Ұлы ұстаз еңбегін бір сәтке де көзден таса 
қылмай, әрдайым Мұхаңның, Мұхтар Әуезовтің 
әр жанрдағы, әр жылдардағы шығармашылық 
мұрасын жинаумен, жазумен, зерттеумен, наси-
хаттаумен ғұмыр кешті. Өзі еңбек еткен Қазақ 
ұлттық университетінің филология, журналис-
тика факультеттерінде студент жастарға арнап 
«Әуезовтану» атты арнайы курс дайындап, соны 
оқытуды өмірінің соңғы сәтіне дейін бірде-бір 
рет тоқтатқан емес. Осы еңбегінің түйіні ретінде 
Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығына орай қаламгер 
Ұлы ұстазының рухына бағыштап өзінің ұзақ 
жылдар бойы қимас асылындай жан дүниесінде 
тербетумен, ұштаумен, шыңдаумен келген еңбегін 
«Менің Әуезовім» атты романына ұластырды. 
«... Көрген жерден көзді арбап, көңілді қоса бау-
рап әкететін ғажайып сурет – тағы да айтайын, 
– Әуезовтің өлшеусіз кең, керіле жарқыраған 
әжімсіз жазық маңдайы мен жалтыр төбеден 
тайғандай сусып барып самайға ұйлығып қалған 
– оң шекеде бір уыс, сол шекеде бір уыс – шөкім-
шөкім бұлт тәрізді көк мамық шашы.

Сократ-маңдай деген маңдай болушы еді, сол 
осы екен ғой деп сүйсіндім ішімнен, кеудемдегі 
күллі дірілмен түйсініп...», деп алғашқы әсерді 
суреттеуден басталатын көп қырлы, қымбат дү-
ниесі – роман-эссесі арқылы өзінің ұстазына мәң-
гі лікке қалатын көркем сөзден ескерткіш соқты. 
(Қабдолов З. Әуезов. Алматы: «Санат», 1997,  
22-б). Осылайша қаламгердің әрдайым жүрегі-
нің түкпірінде жүрген асыл бейне ұлы көркем 
туындының бас кейіпкері болып оқырманға тіл 
қатты. Ұлы Мұхаңның ұлы тұлғасы бұл роман-эс-
седе айрықша әсерлі, айрықша терең сөз құдіреті 
арқылы қазақ жүрегіне жол тартты. М. Әуезовтің 
ЮНЕСКО көлемінде аталып өткен мерейтойы-
на арналған бұл біртуар дүние Зекең қаламынан 
шыққан көркем прозаның саңлақ үлгісі. Осы-

лайша қазақ сөзінің қас шеберіне айналған тар-
лан қаламгердің барлық көркем туындылары, 
ғылыми-зерттеу еңбектері, бір сөзбен айтқанда 
тұтас адамдық, азаматтық және ұстаздық тағдыры 
ұлы Мұхаңның суреткерлік әлемімен терең аста-
сып жатты. 

Жазушы Зейнолла Қабдолов – қазақ сөзі-
нің қадірін, құдіретін оу бастан бағалаған, қас-
терлеген, соны жан-жүрегімен сезінген, ардақ 
тұтқан қаламгерлеріміздің бірі. Қолына қалам 
ұстаған сәттен бастап жарты ғасыр бойында 
киелі сөз өнерінің өзі көтерілген тұғырынан тай-
май, тап кешеге дейін құдыретті қазақ сөзінің 
биік байрағын бір сәтке де аласартпай асқақ 
ұстаумен келді. Жазушы, қаламгер ретінде Зей-
нолла Қабдолов қалың қазақ оқырманын ал-
дымен өзінің прозалық туындыларымен елең 
еткізді. Алғашқы романы «Ұшқын», сонан соң іле 
шала «Жалын» романы жарыққа шыққанда қазақ 
әдебиетіне ешкімге ұқсамайтын, өзіндік жазу 
стилі бар, көркемдік кестесі оқшау көрінетін, 
суреткерлік талғам мен талаптың жаңа биігіне 
көтерілген қаламгердің келгенін қалың оқырман 
бірден аңғарды. Аңғарды да, жазушы Зейнолла 
Қабдоловтың қаламынан ендігі жарық көретін 
дүниелерге назар тігумен болды. 

Ұлы Мұхаң, Мұхтар Әуезов көзі тірісінде, 
әсіресе өмірінің соңғы кезеңінде қазақ әдебиеті-
нің болашағына байланысты көптеген маңызды 
ой-пікірлер, пікір-байламдар айтқан (М. Әуезов. 
Таңдамалы. Зерттеулер, мақалалар, хаттар. Алма-
ты: Қазақ энциклопедиясы, 1997). Әсіресе, қазақ 
прозасының сол 60-жылдар ішінде көзге түсіп, 
оқырмандар назарына іліге бастаған бірнеше 
қаламгердің аяқ алысына қуанып, олардың 
шығар маларының суреткерлік, көркемдік деңге-
йіне баға беріп, болашақтарына сәт-сапар тіле-
ген. Өзі де ұлы суреткерге ғана тән қасиеттің 
қазақ әдебиетіндегі көрінуін дәлелдеп кеткен 
Мұхаң, өзінің өкшесін басып келе жатқан біраз 
қаламдас інілерінің талантын мойындап, оларға 
оқырман назарын аудартқан. Сол санаулы, Мұхаң 
есімдерін ілтипаттаған Тахауи Ахтанов, Тәкен 
Әлімқұлов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Сафуан Шай-
мерденов сынды қаламгерлердің ішінде Зейнолла 
Қабдоловтың да шығармашылығы айрықша ата-
лады.

Алдымен, Зейнолла Қабдолов ұлы Мұхаңа, 
оның ұлы шығармашылық өнеріне, көркем мұра-
сына бала жастан бас ие қызығып, құныға құ-
март ты, қабырға қатып, қолына қалам ұстаған 
күн нен бастап ұлы суреткерге шәкірт, үйренуші 
ре тінде жақындады. Екіншіден, кейінірек өз туын-
дыларында Әуезов салған, Әуезов қалдырған 
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қайталанбас көркемдік дәстүрлерді қайта жаң-
ғырт ты. Өзіндік қолтаңбамен жаңаша қайта-
ла ды, суреткерлік, қаламгерлік тәжі рибе сінде 
пай даланды. Әдебиеттегі Әуезов дәстүріне арқа 
сүйеген қаламгер өзі де қосқыр тыс, қатпар лы, 
терең де тартымды көркем шығар малар ды жазуға 
осылайша әдебиетте Әуезов салған суреткерлік 
дәстүрдің арқасында қол жеткізді. 

Жалпы, Зейнолла Қабдоловтың қаламынан 
шық қан көркем туындылардың (роман, повесть, 
әңгіме, публицистикасы, эсселері, т.б.) алтын 
арқауы, темірқазық идеясы – біреу. Ол – адам-
ның ар-ожданы, имандылығы, кісілігі, бір сөз бен 
айтқанда кейіпкердің ішкі жан-дүниесінің таза-
лығы, рухани болмысы. 

Зейнолла Қабдоловтың кейіпкерлері құдай-
дан қорқатын, қанағатшыл жандар, арлы жандар. 
«Біз жанбасақ...» дилогиясының кейіпкері Қабен 
Оразов алдына келіп тұрған биік мансаптан, мол 
байлықтан, дәрежелі ғылым атақтан мақсатты 
түрде бас тартады. Елге, ұлтқа пайдасы жоқ, 
тек қана қарақан бастың қамын ғана күйттеуге 
бастайтын тағдыр сыйын қабылдамайды. Қор-
ғағалы тұрған қомақты ғылыми жұмысын тастап, 
ұлт қамы, ел игілігі үшін отқа түскен Сардар 
Сұлтановтай ардагердің ақтық сөзінен кейін ол 
өз өмірін күтпеген жерден басқа арнаға бастай-
тын күрес жолын, еңбек жолын таңдайды. Алма-
тыны, ондағы жайлы қызметті тастап, Атырауға, 
қайнаған өмір ортасына, мұнайшылар ордасына 
аттанады. Осының барлығы өмірде кездесетін 
қарапайым сюжет арнасынан бастау алғанымен, 
оның астарында жатқан баға жетпес имандылық 
сабақтарын кезінде аңғармадық. 

Жазушының Қабен әрекетінің ең алдымен тә-
лімдік, тағылымдық мәніне ден қойғандығы бұл 
шығарманы бүгінгі күннің көкейкесті мораль-
дық, адамгершілік мәселелерімен де терең сабақ-
тастырады. Бүгіндері түйені түгімен жұтып, жар-
ты әлемді жамбасына басып отырса да, тойдым 
демейтін, дүниеқоңыздық, ашқарақтық дертіне 
шалдыққан адамдар арамызда аз ба? Қаламгер 
адам өмірінің осындай көріністеріне ойшыл, су-
реткер ретінде үңіледі. Авторлық мұрат – осы 
идея ны нақты кейіпкерлер арқылы, солардың 
нақты өмір-тағдырын терең бейнелей отырып 
ашу. Осы мақсатта қаламгер көп ізденген. Бай, 
құнарлы өмір материалына, оның ішінде тари-
хи, ғылыми-танымдық деректерге табан тіреген. 
Үлкен-үлкен көркемдік жинақтауларға көтеріл-
ген. Төгіліп-төгіліп келіп отыратын толғамдар, ой 
арналары шығарманың парасат (интеллектуаль-
дық) дең гейін айқындай түседі. Осының барлығы 
жазушы шығармаларының сүйегін асылдан-

дырып, авторлық ойға, суреткерлік идеяға айрық-
ша бір сәуле түсіреді, нәр береді. 

Мысалы, жазушының бірнеше тілдерге ауда-
рылған, оқырман қауымнан жоғары баға алған 
«Біз жанбасақ...» дилогиясының өне бойында 
осы сарындас ой орамдары, парасат-пайымдау-
лар бас кейіпкер Қабен аузымен айтылып, Қабен 
ойының арнасында жиі-жиі кездесіп отырады. 
Керек болса, бұл жолдар – роман-дилогияның 
басты кейіпкері Қабеннің ғана ойы емес. Бұл – 
автордың, яғни қаламгер Зейнолла Қабдоловтың 
Қабен ойы арқылы берілген, Қабен аузымен 
айтылған қаламгерлік мұраты, көркемдік бағыт-
бағдары. Бұл – оның өмірлік тұрғысы, өнердегі 
қаламгерлік принциптері, суреткерлік концеп-
циясы. Бұл – мына жарық дүниедегі ғұмыр-
тіршілігі мен сөз өнеріндегі тағдырын бөле-жара 
қарамайтын, осы екеуінің ажырамас бірлігіне, 
табиғаттың өзіндей тұтастығына, өміршеңдігіне 
ұдайы ұмтылатын қаламгер қарымының ұсынар 
үлгісі мен берер өнегесі. Және осы парасат-
ты сабағын жазушы жаймаламай, батыл, ашық 
ұсынады. Зердеңмен қабылдап, жан-жүрегіңмен 
түйсінуіңді қалайды. 

Сондықтан да өткен ғасырдың 60-80 жылдар 
прозасына парасатты, суреткерлік, танымдық 
деңгейі тұрғысынан әлемдік деңгейдегі көркем 
шығармалардың көшін бастай алатын туынды-
лардың келу үрдісі арналы түрде бастау алды 
дегенде алдымен Зейнолла Қабдоловтың көркем 
дүниелері еске түсетіні тегін емес. Шын мәнінде 
қазақ оқырманы «Біз жанбасақ...» дилогия-
сын тақырыбы, сюжеттік арқауы, танымдық-
тағылымдық тереңдігі жазылу стилі, тілі арқылы 
қазақ прозасына келген көркемдік болмысы бөлек, 
үздік туындылардың қатарында қабылдады десек 
қателеспейміз. 

Асылы, жазушының оқырман жүрегіне жол 
табуы оңай емес және ол қай тақырыпқа қалам 
тартқаныңызға да байланысты емес. Міне дәл 
осы тұста, қаламгердің таланты, дарын күші, 
суреткерлік шеберлігі алдыңғы қатарға шығады. 
Академик-жазушы Зейнолла Қабдолов алды-
мен осы қасиеттері арқылы оқырман жүрегіне 
жол тапты. Жазушының күллі шығармалары 
тұтаса келгенде, немесе осынау шығармалардың 
көркемдік ерекшеліктерін жинақтай айтқанда 
Зейнолла Қабдолов қазақ әдебиетіндегі парасатты 
прозаның, осы аядағы алғаш рет шынайы көріне 
алған қаламгерлік шеберліктің жаңа өлшемін 
межеледі. 

Қазақ сөзінің қадір-қасиетін, көркемдік қуа-
тын суреткерлік мақсатта қалайша құбыл туға, 
құлпыртуға болатындығын аңғартты, шығарма-
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шылық процесте әрбір сөйлемді, сөз тіркесін 
қалайша ұтымды, ұтқыр пайдаланудың жол-
дарын жаңаша зерделеді. Түйіндей айтқанда, 
қазақ сөзінің құнары мен құдіретін, сымбаты мен 
сұлулығын парасатты прозаның табан тірейтін 
тұғырына айналдырудың жаңа үлгісін көрсеткен 
«Біз жанбасақ...» дилогиясы алдымен осынысы-
мен қымбат, осынысымен қадірлі. Сондықтан да 
оның қаламынан шыққан «Ұшқын» және «Жа-
лын» атты романдары, көркем очерктері мен 
көсемсөздері, Алаш арыстары мен айтулы тари-
хи тұлғаларымыз жайында жазылған толғаулары 
мен эсселері қазіргі күнге дейін өз құнын әсте 
төмендеткен жоқ. Бүгін жазылған дүниелер 
сияқты тартымды оқылады.

Ал, енді қазақ поэзиясының алдаспаны 
Махамбет Өтемісұлы туралы аяқтап үлгере 
алма ған романының өзі Қабдолов суреткерлігінің 
тағы бір қырын жарқырата көрсетті. Жазушы 
Зейнолла Қабдоловтың көп жылдар бойында 
іштей дайындалып, ойына алған, осы мақсатта 
де ректер жинастырып, жүрек түкпірінде сақтап 
жүрген, жанына жақын тақырыбы қазақтың қай-
та ланбас ақыны Махамбет бейнесін сомдау бо-
латын. «Менің Әуезовім» роман-эссесінен кейінгі 
күрделі туындысы – Махамбет бейнесіне қалам 
тартқан қаламгер бұл романын толық аяқтап 
үлгермеді. Оу бастан Махамбет тағдыр кешкен 
тұтас дәуірді толықтай қамтып, сол кезеңнің 
тарихи шындығы мен тарихи тұлғаларды қатар 
ала отырып, бүгінгі заман биігінен ой толғағысы 
келген қаламгердің аяқ алысы, қалам сілтесі 
бірден сезіледі.

Ой ауқымын кеңге салған, суреткерлік, көр-
кемдік жинақтаудың эпикалық биігіне қол артқан 
автордың суреттеулерінен болашақ туын дының 
терең тынысы, көп қырлы болмысы бірден көзге 
түседі. 

Бұл туындының алғашқы тараулары З. Қабдо-
ловтың өзі дүниеден өткеннен кейін жарық көр-
ген бес томдық таңдамалы шығармаларының 
бесінші бөлімінде «Мұз үстінде от жаққан» 
атты тақырыппен жарық көрді. Болашақ ро-
манның алғашқы беттеріндегі оқиғалардан-ақ 
оқырманға терең әсер тастайтын «Арыстан еді-
ау Исатай, «Қаһарман ақынның тағдыры мен 
тағылымы», «Айбын мен айдын,» «Ақын өлімі» 
(роман эскиздері) деп аталатын атаулар бір-
бірімен іштей сабақтасып, тұтас дүниенің енді 
көтеріле бастаған қабырғаларын көзге елестетеді.

«Ақын өлімі» тарауында тұтаса бастаған 
бас ты идея, тартысқа толы сюжет шырғалаңдары 
қылаң бергендей. Махамбет қазасына байла-
нысты өрбитін оқиғалар суретінің алғашқы арна-

ларын Зекең өзіне тән құнарлы тілмен, суреткер-
лікпен, өзіне тән стильде қағазға түсіріп үлгірген 
екен. Өте әсерлі, тартымды оқылады. 

Жазушы бірден Бөкей ордасына байланыс-
ты тарихи оқиғаларға баға беріп, тарихи ретро-
спектива аясында бірнеше шегіністер жасай-
ды. Еділ-Жайық арасын бейбіт жайлаған қалың 
қазақтың тарихи тағдыры қалайша замана кө-
шінде сан қайтара сынға түскені де жазушы 
жинақтауларында суреткерлікпен көрініс табады. 
Жазушы ой ауқымын кеңге салады. Тарихи дерек-
тер шығарма тініне әдемі кірігіп, болашақ Махам-
бет тұлғасына барар жолды саралай түседі. 

«Жәңгір туатын жылы патша ағзамның 
жарлығымен Бөкей сұлтанның қашаннан бергі 
арманы орындалып, Еділ, Жайық – екі өзен ара-
сы түгелімен Бөкей Нұралыұлына мәңгі-бақи 
меншіктеліп берілді. Бұл бұған дейін ешбір 
қазаққа жасалмаған мырзалық еді. 

Еділ, Жайық арасын бұдан бұрын жоңғарлар 
таптап, қалмақтар жайлап бұларды патша жаса-
уылдары казактар қуып шыққан соң көп уақыт 
бос жатқан қызыл шағыл боз дала болатын. Сол 
дала енді күтпеген жерден Бөкей сұлтанға берілді. 
Бұған жұрт таң қалды: 

– Япырмай, тас сараң патша қалай қиып беріп 
жүр? – десті. Оны біреулер түзетіп: 

– Бос жатқан жер, ұстап тұратын адам керек, 
неге бермесін! – деді. 

– Жоқ-ау, қазаққа қалай қиды деймін ғой.
– Бөкей де жарты қазақ, жарты орыс емес пе? 

Берген содан соң.
– Қалай орыс болады Бөкей?
– Көк көз ғой, орыстан несі кем?
– Солай екен-ау!
– Солай болғанда қандай? Биыл туған ұлы 

Жәһәнгердің де көзі көкпеңбек. Бұл да орыс, 
әкесінен аумайды, аузынан түскендей...

Бұлардың бәрі қаңқу. Өсек.
Тумыстан асыл жаралған ақылды, парасатты 

Бөкей не істеп жүргенін өзі біледі. Хан тұқымы, 
төлеңгіт емес, төре Бөкей сонау Шыңғыстан бергі 
ата-бабаларының орыстан шылбыры үзілмей 
келе жатқан тағдыр үрдісін бұл да бұза алмады. 
Қазақтар орыссыз өз алдына дербес ел бола ал-
майды деп білетін. Ойда – орыс, қырда – қытай. 
Шылбырдың бұрышын қара қытай ұстаған жөн 
бе, әлде қазақтың көзі үйренген сары орысы 
дұрыс па? 

Әрине, отаршылар аяққа тұсау салмақ түгіл 
шідер салса да, қытайдан орыс дұрыс деп білді. 

Әрине, Бөкейдің мойнына ілінген үзбелі 
түйме жай түйме емес, оның өзіне, өзі басқаратын 
халыққа салынған отаршылдықтың қыл бұрауы 
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да еді. Бұл бұғалыққа көнбеуге Бөкей ханның да, 
оның қай заманда да құлдықтан, азап пен бейнет-
тен арылмаған бодан халқының ешқандай лажы 
жоқ еді». 

Осылайша тарихи шындықты ой елегінен 
өткізген қаламгер Махамбет бейнесіне барардың 
алдында Әбілхайыр, Бөкей сұлтан Нұралыұлы, 
Жәңгір хан сияқты тарихи тұлғалардың тағды-
рына да соғып өтеді. Болашақта Махамбет, Иса-
тай бастаған ұлт-азаттық көтерілістің әлеуметтік 
себептеріне, тарихи тамырларына ой, парасат 
көзімен үңіледі. 

Жалпы романда көп сөз болатын тарихи мекен 
Қарой, Қаройдағы Махамбет тағдыры, ақын ойын 
тұйыққа тірейтін шытырман түстің күдігі, осы 
тұстағы жазушы суреттемелері бүкіл романның 
идея лық жүгін ұстап тұрған бел омыртқадай көрі-
неді. Яғни «Түс», «Шер» деп аталатын тарау лар-
дағы сөз болатын оқиғалар сарыны, кең тыныс ты 
авторлық баяндаулар болашақ романның көп қат-
парлы, көп кезеңдерді қамтитын күрделі шы ғар-
ма ретінде жоспарланғанын анық аңғартып тұр. 

Қазақ тағдырының ең бір күрделі, алмағайып 
кезеңін Жәңгір хан, Өтеміс, Исатай, Махам-
беттей тарихи тұлғалар арқылы бейнелеуді 
мұрат тұтқан қаламгерді осынау шығармасының 
аяқталған нұсқасының қолымызда қалмағаны, 
әрине өкінтеді. Солай бола тұра Махамбет тұл-
ғасына, Махамбет тағдырына арналған бар лық 
шығармалардың ішінде З. Қабдоловтың осы-
нау романының соңғы жылдары жарық көрген 
туындылардың арасында дара, шоқтығы биік 
көрінетіні сөзсіз.

Жалпы, осы орайда кішкене шегініс жасасақ, 
тұтас қазақ әдебиетінде Махамбет тұлғасына қа-
лам тартқан қазақ қаламгерлері аз болған жоқ. 
Барлық жанрда, үлкенді-кішілі туындыларда 
Махамбет тағдыры шығарма өзегіне айналды. 
Алдымен қазақ поэзиясындағы Ы. Шөрековтің  
«Иса тай-Махамбет» дастаны, Ж. Молдағалиев-
тің «Кек», Ж. Нәжімеденовтің «Жаңғырық», 
Ә. Кекілбаев тың «Махамбет», М. Шаханов-
тың «Нарын құм трагедиясы», Ф. Оңғарсынова-
ның «Алмас қы лыш немесе Махамбетпен қалай 
кездестім», М. Нета лиев тің «Арыстан еді-ау 
Исатай» поэма лары, Қ. Бекхожиннің «Махамбет 
қабірінің басын дағы тебіреніс» атты толғауы, 
ақындар Х. Ерғалиев, О. Сүлейменов, М. Мақа-
таев, Қ. Мырзалиев, Ж. Әбдіраш, Т. Медетбек, 
Р. Ниязбек, И. Ораз баев, Ұ. Есдәулет, т.б. әр 
жылдары жарық көрген туындылары Махамбет 
тұлғасын әр қырынан сомдауға арналды. 

Бұлардың арасында жаңа жанрлық форма 
өлең-роман да ұшырасады. Айталық, «Арыс» 

бас пасынан жарыққа шыққан ақын Р. Ниязбек-
тің «Махамбет майданы» атты туындысын осы 
қатарға жатқызуға болады. Екі жүз өлеңнен 
тұтастырылған поэзиялық шығарма Махамбет 
тағдырының барлық кезеңдерін қамтып қана 
қоймай, сол тарихи тұстағы қоғамдық-әлеу мет-
тік сахнаға шыққан қазаққа белгілі тұлға лар-
дың барлығының халық санасындағы орны да 
айшықталып шығады. Өлең-романның басты-
құн дылығы – бүгінгі заман рухымен терең сабақ-
тасып жатқандығы.

Бұл қатарға сонымен бірге І. Жансүгіровтің 
«Исатай-Махамбет», Б. Аманшиннің «Жақия»,  
Ғ. Слановтың «Махамбет», М. Ақынжановтың 
«Исатай-Махамбет», соңғы кезеңде жарық көр-
ген С. Жүнісовтің, Ә. Таразидің, И. Оразбаевтың 
«Махамбет» атты туындыларын, т.б. қаламгер-
лердің драмалық шығармаларын қосуға болады. 

Әсіресе, І. Жансүгіровтің отызыншы жылда-
ры дүниеге келген «Исатай-Махамбет» атты тра-
гедиясы сол тұстағы әдебиетіміздің шоқтықты 
туындыларының бірі болды десек қателеспейміз. 
Бұл драмалық шығарма сол заманның тала-
бына сай жазылса да ішкі көркемдік қуаты, 
тілі, жазылу стилі тұрғысынан ақынның сәтті 
шығармаларының бірі болды. Әсіресе Исатай 
батырдың қан майданда мерт болатын тұстарын 
бейнелейтін сахна көріністері, соғыстың тұтас 
суреті, осы арадағы Махамбет аузымен айтыла-
тын астарлы толғаулар, қазақ елі мен жерінің 
тағдырына қатысты сол кездің өзінде көтерілген 
өткір ойлардың шығарма ішіне енуі Ілияс Жансү-
гі ровтің қайталанбас қалам қуатын танытты. 

Ал енді проза жанрында тарлан қаламгерлер 
Тәкен Әлімқұловтың атақты «Қараой» әңгімесі, 
Әнуар Әлімжановтың «Махамбеттің жебесі» 
атты романы, кейінірек дүниеге келген Берқайыр 
Аманшиннің «Махамбеттің тағдыры», Қажығали 
Мұханбетқалиевтің «Бас жұтқан бас», Ә. Сарай-
дың «Исатай-Махамбет», Нәбиден Әбуталиевтің 
«Қайран Нарын», Марат Мәжитовтың «Барлы-
бай түбіндегі ән», тағы басқа да қаламгерлердің 
прозалық туындылары алдымен ойға оралады. 

Бұл туындылар несімен қымбат, несімен 
қадірлі? Авторлары қандай көркемдік ізденістерге 
қол жеткізе алды? Махамбеттің күрделі тұлға-
сын көркемдік тұрғыдан жинақтауда, сол тұстағы 
қазақ басына түскен бодандық, патшалық Ресей 
империясының қазақ даласында жүргізген отар-
лау саясатының қанқұйлы көрінісі, сонымен бірге 
ел ішіндегі, ағайын арасындағы зұлымдық пен 
сатқындық үстемдік құрған заман шындығын шы-
найы жеткізуде қай қаламгер қандай суреткерлік 
әдіс-тәсілдерге қол артқан екен. 



Абай институтының хабаршысы.  №6 (18). 20128

Соған бір сәт назар тоқтатсақ, алдымен, 
Махамбеттің өмірі мен заманы туралы көркем 
шығармалардың ішінде Тәкен Әлімқұловтың 
«Қараой» атты туындысы айрықша дара тұрады. 
Бұл туынды көтеретін, арқау ететін көп қатпарлы 
әлеуметтік-қоғамдық шындық, осы арнадағы су-
реттелетін оқиғалар ағымының ауқымдылығы 
тұрғысынан келсек осы шығарманың бір өзі Ма-
хамбет тағдырының барлық кезеңін қамтып өтеді. 

Қараой – жер атауы. Махамбетке жасалған 
соңғы қастандықтың да осы жерде өткендігіне 
автор айрықша мән береді. Сондықтан да осы 
қасіретке бастаған қаралы оқиға тарихы жазу-
шы суреттеуінің басты көркемдік нысанасына 
алынған. 

Әңгімеде Махамбет өмірінің соңғы сәттері 
сөз болады. Ең бастысы, мұнда қайсар ақынның 
ешкімге бас имеген асыл рухы асқақ көрінеді. 
Ешқашан, керек болса хан, сұлтан алдында да 
төмендемеген, аласармаған ар-намысы соңына 
түскен көп тобырдың қолы жетпес биікте қалады.

Елінен айрылып, жерінен ауып, қос қыраны 
– екі ұлын қатар жоғалтса да ақынның қанаты 
қайырылып, жігері құм болып жасығанын көр-
мейміз. Махамбет те ет пен сүйектен жара тыл-
ған жұмыс басты пенде, қаншама ауыр күр сініп, 
арыстан ұлдарын жоқтап, іштен жыламсыраса да, 
бірақ оның тұлғасы тауы шағылған, сағы сынған 
жанның кейпінен алыс. Тек қана көз алдында ба-
қи лық болған біртуар балаларын ойлап, есіне ал-
ғанда жүрегі елжіреп, көкірегі сары сағынышқа 
толады. 

Әсіресе, балаларының Өтемістен туған ондай 
түгел атқа қонып жасақты қолға айнала алмағаны 
орны толмас өкініштей өзекті өртейді. Махамбет 
жапан далада жалғыз қалғанда жүрегіне жебедей 
қадалатын жалғыз жан жарасы осы ғана. Әйтпесе 
батыр рухы, ақын ар-намысы бір сәтке де аласар-
майды, өзінің биік тұғырында қалады. Осы идея-
ны автор иін қандыра бейнелеп, әсерлі жеткізеді.

Махамбеттің басын қатерге тігіп, жауында 
қызмет етпеуі, серіктерінен айрылып, жалғыздық -
пен дос болуы және осылардың жанға салған 
сызы шығармада терең суреттеледі. Бұл арада 
ақын  ның көңіл күйінің кейбір толқымалы сәтін 
көр сету мақсатында жазушы оның өз өлеңдерінде 
көрініс тапқан сырларға сүйенетіні рас. Табиғат 
көріністерін де жазушы ақын өлеңдеріндегі оның 
жан шындығын білдіретін осындай сазға сай си-
паттайды. Алайда оның елінің еркіндігі, ха лық-
тың бостандығы, «қара қазан, сары бала ның» қа-
мы үшін ереуіл атқа ер салған, егеулі най за қол ға 
алған, асыл мұрат үшін жанын оққа бай лаған қа-
һар ман рухы әңгімеде жарқырап көрініс табады. 

Ең ауыр трагедия – ақын қазасының суретте-
летін тұстарында қаламгер сұңғыла шеберлік 
танытады, әңгіменің құнарлы тіл өрнегін дәл та-
бады. Оқиға мүмкіндігінше сығымдалып, қысқа 
қайырылады, кейіпкерлердің іс-әрекетін, қимыл-
қозғалысын, ой-пиғылын жазушы қысқа-қысқа 
диалогтар, ой ағымы арқылы жеткізеді. Әсіресе, 
кейіпкердің мінез-құлқын аз сөзбен өте дәл жет-
кізетін психологиялық талдау тәсілін ұтымды 
қолданған.

Ал енді, суреткер жазушы Зейнолла Қабдолов 
өз романының барлық тарауларында дерлік Ма-
хамбет тұлғасына, оның болмыс-бітіміне, қайсар 
мінезіне қайта-қайта айналып соғып отырады. 
Романның ішінде ерекше көзге түсетін бір ерек-
шелік – Махамбет, Исатай тағдыр кешкен табиғи 
орта, атамекен суреті кең ауқымда сурет теледі. 
Табиғат көріністеріне автор айырық ша мән 
береді.

«Тайсойған да аумаған Нарын, Ойыл мен 
Жем арасын тұтастыра жалғап көсіле көлбеген 
жалпақ шағыл. Бұл да шағыл болғанда сусып 
төгіліп жатқан жалаңаш құм емес, қызғылт 
топырағы сұрғұлт шүйгінмен, кей тұстары жасыл 
шалғынмен қымталған көгілдір қоңырлықтар 
мен кең қолтықтар, белес-белес белдер, қырқа-
қыраттар, қалың елге сая, мал мен жанға пана На-
рын ханжайлау болса, бұл – саржайлау. Оңтүстік 
шалғайы Жем суынан басталатын Тайсойған 
солтүстігінде Бүйрекқұмға ұласып, Ойыл өзеніне 
тіреледі. Ойылдың дәл осы аралығында Сырым 
бөгеті, бөгет жиегінде даланың жалындай жал-
бырап тұрған бір шоқ терек бар. Мұны да Ақкөл 
мен Кезауызға қарай өткен жолаушыға көлеңке 
болсын дегендей Сырым батыр өз қолымен егіп 
кеткен көрінеді. 

Кезауыз – кезауыз десе кезауыз, – оңтүстікке 
қыртыс-қыртыс қызыл шағылды қақ айырып 
ағып жатқан Жарыпшыққан өзенінің солтүстік-
тегі Ойыл суынан жырылған жіңішке жылғаның 
толқыны терең Тайкеткен арнасына келіп то ғы-
сатын құйылысы – табаны тастақ, жиегі қайраң 
құмды өткел. Бұл араның суы – жайылма, саяз, 
тізеден аз-ақ асады. Жағасы жайпақ. Сырым бөге-
тінен арғы Қарамеңнен Қаракөлге, одан әрі Қара-
байға қарай сапар шеккен жолаушы арбадан түсіп, 
балағын түрініп, білегін сыбанып, бой сергітіп, 
ұйқы ашар салқын сумен бетін бір сипайды да, 
көлігін қылт етпеден ат емес өзі сүйреп өткендей 
арғы бетке шыға бере жайланып суын ішеді. 

Содан соң пар аттың қамытын алып, дел-
белерін шұбатып, жағада жайқалған көк құраққа 
тұсаусыз қоя береді. Аттар шашасын салқын су 
шайған жерден тапжылып табан аудармас тан 
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қысқа дейін бояуын өзгертіп, буынын қатыр-
майтын балдырған бала құрақты бас салып шал-
ғыша қияды да оқта-текте пысқырып қойып күрт-
күрт, кірш-кірш шайнайды. Содан мінер жағынан 
иесі оралғанша орнынан қозғалмайды. 

Ал иесі жағадан жоғары көтеріліп, шағыл 
шетіндегі шоқыға шығады, шешінеді. Шоқының 
іргесіне ырп-ырп соғып Жарыпшыққан ағып жа-
тады. Нәрі тап-таза, жағасы-құмайт, түбі-тегіс ақ 
қайраң. Суының мөлдірлігі сондай ағыспен ығып, 
жүзіп келе жатқан шоршыма, сойқан балық шор-
тан жағадағы адам қараны көріп кенет шошиды 
да толқынды құйрығымен бір ұрып кері бұрылып 
қашып кетеді. Соған бағып, бетінен түбі көрінген 
мөлдір су саяз шығар деп секіріп түсе қалсаң, үш 
кісі бойы тереңге шым батасың да кетесің. 

Жарыпшыққан – сондай алдамшы өзен, тереңі 
тентек, тек беті ғана күледі. 

Өтеміс пен Махамбет – әкелі-балалы екі салт 
атты Тайсойғанды екі күн аралап, бүгін үшінші 
күн дегенде Кезауыздан өтіп, күн шыға Сырым 
бөгетіне қарай бет түзеді. Бірақ бұлар жағаға 
шешінген жоқ, Жарыпшыққанға шомылған 
жоқ; күз салқын, күн желкем еді». Осылай төгі-
ліп түсетін табиғат суреттері романның өне 
бойы на айырықша құнар дарытып, қаламгердің 
тіл кестесін айшықтап көрсетеді. Зейнолла 
Қабдолов қа тән суреткерлік тіл, көркемдік бояу, 
оқыр манға терең әсер тастайтын теңеулер үрдісі 
ой мен парасатқа суарылған.

Осындай суреттеулер Тәкен Әлімқұловтың 
«Қараойында» да сан қайталанады. Екі сурет-
кер де ақын тағдырына, ақын трагедиясына 
жақындай түскен сайын табиғат көріністерінің 
бояуын қалыңдата баяндайды. Салқын күздің, 
желкемді күннің суреті екі шығармада да ұқсас 
қайталанады. Табиғаттың сұсты суреті Махам-
бетке қатысты өрбитін қанды оқиғаға астарлы 
мән береді. Осы арқылы Махамбет трагедиясына 
алып келетін күллі іс-әрекеттің динамикасы ши-
ратыла, ширыға түседі. 

Т. Әлімқұловтың шығармасында күтпеген 
жерден қызғыш құстың көрінуі, көң қарғаның 
ұшып жүруі, ботаның боздауы, сол кеште, апақ-
сапақта айдың тұтылуы, барлығы ақын өлімін, 
оның ауыр қазасын шарықтау шегіне жеткізе су-
реттеуге жол ашады.

Зейнолла Қабдолов өз романында Махамбет 
қазасын суреттейтін эпизоттарды қағаз бетіне 
толық түсіріп, үлгеріп кете алмағанымен, бірақ 
ақын қазасына алып келетін барлық оқиғалардың 
дәлел-деректерін айна-қатесіз, нанымды, сенімді 
суреттеулер арқылы алып келеді. 

Махамбет трагедиясына алып келетін оқиға-

лар тізбегі жазушы суреттеулерінде көп қырлы, 
полифониялық сипатымен есте қалады. Махам-
беттің соңғы күндерде, жалғыз қалғанда, күллі 
өмір жолын көз алдынан өткізіп, ой тұңғиығына 
батқан сәттерін суреттеген беттермен роман нүк-
тесі төмендегідей қойылады: «Сол баяғы жалғыз 
үй, сол баяғы екі құлынды бие, екі боталы түйе, 
бір ат. Қазір боталар босатылып, құлындар ағы-
тылған. Бәрі қосылғанда тоғыз құрапты; кәдім-
гідей көз кідіртер бір табын мал. Және бәрі 
қосылып, топталып, бірге жайылып жүр; тоғызы 
да Қаройдың Дендер жақ беткейінде-шідерлеулі 
кер арғымақтың төңірегіне шоғырланып, бір-
бірінен қара үзбей жайылады. 

Махамбет бірауық аспанға-бұрқыраған бу-
дай яки түтілген түбіттей будақ-будақ әуеде 
ілініп тұрып қалған қызғылт бұлттарға қарады. 
Алып аспанға айшық-айшық сурет салған қызыл 
бұлттар шынында да әр нәрсеге бір ұқсап кетеді. 
Махамбеттің көзіне мына суреттер Жасқұстағы 
Орда шаһары секілденіп кетті. Хан ордасына 
Теке жақтан келіп төте кіретін айдау жол бар-
ды; мынау орданың сол Теке беті сияқты. Хан 
сарайының әшекейлі биік қақпасы, сарайдың 
екі қанатын кере созып әкететін көше-көше көп 
үйлер, тіпті оң жақтағы айдын – Шалқар көл 
мен сол жақта қолдың саласындай тізіле самсап, 
жиекқұмды жағалай жосылып әрі асқан жал-жал 
жасыл теректер... Бәрі де қызғылт сары нұрға 
балқып, керемет көркем келбетпен Махамбеттің 
көзін арбап алды. 

Махамбет аспандағы бұлтқа телміріп ұзақ 
тұрды; қызыға қарап, қатты толқып ойланып 
тұрды: «Япырмай, тіршілік түп-түгел жерден 
кетіп, аспанға көшкен бе, қалай!»... Жапан дала-
да жалғыз қалған ақынның күллі ішкі жан әлемі, 
жүрек күйзелісі, атамекеніне, туған жеріне, туыс-
бауыр ларына деген ұлы сағынышы, ұлы қайғысы, 
ұлы мұңы, барлығы ақынның осынау сана ағымы 
арқылы көз алдымыздан өтеді.  

Осыдан кейін роман Махамбеттің басын 
шабуға келген бір топ жендеттердің, яғни «сау 
желіп, суыт келе жатқан тобырдың» оңаша отыр-
ған қараша үйге өңмеңдей кіріп, залым ойларын 
іске асыруға беттеген зымиян іс-әрекеттерін су-
реттеумен тәмамдалады. 

Ары қарай Махамбеттің Ықлас бастаған опа-
сыз ағайынның алдында алдаспандай арқырап 
сөйлеп, айыбын айтып, ат құйрығын кесісіп, шарт 
кетуі. Ызадан жарылардай болған жеті баскесердің 
қылыштарын ала ұмтылған қаскөйлігінен тит-
тей де қаймықпаған, жаралы арыстандай жалғыз 
алысқан алып жүректі ақынның жан алысып, жан 
беріскен арпалысы. 
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Махамбеттің жантәсілім етер сәттегі Ұлы 
өкініші. Ұлы арманы. Осының барлығын жазушы 
ақ қағазға түсіріп үлгермеді.

Зекеңнің көсемсөзінің өзі қандай еді! Тағлым-
ды, терең болатын. Төгілген тілі, көл-көсір білімі, 
ой-парасаты, өмір сабақтарындай еді.

Қайран Зекеңнің қаламы! Ғаламат суреткер 
еді ғой. Оқысаң, теңіздей тербеліп, айызың қа-
натын! Қанатты кісі еді ғой, шабытсыз сөйле-
мейтін. 

Бір ғана тақырып: туған тіліміз бен туған әде-
биетіміз туралы соңғы, тәуелсіздік жылдары жа-
рияланған «Қазақтың тілі мен әдебиеті туралы 
бірер сөз» атты мақаласынан бірнеше үзіндіге 
назар тоқтатып көрейікші. Зекең осынау өзі өмір 
бойы көзінің қарашығындай қастерлеп өткен 
қасиеттеріміз жайында былайша толғанады: 
«Ахаң, Ахмет Байтұрсынов қазақ тілін, яки «Ана 
тілін» әр қазақтың һәм бар қазақтың анасының 
ақ сүті деп білген. Ал ана тілін білмеген адам 
анадан туғанмен сол туған анасының сүтіне уы-
зында жарымаған нәрегей, жартыкеш, кәдімгідей 
кембағал адам деп түйген.

Демек, ана тілін білу, бәрінен бұрын, адам 
қоғамын сол кемтарлықтан, рух жетімдігінен, 
мәңгүрттіктен емдеу, тазарту деген сөз.

Мұның өзі, турасын айтқанда, әрқайсымыздың 
құдай өлшеп берген аз ғұмырымызда жеті 
мүшеміз түгел, төрт құбылымыз тегіс адам боп 
өмір сүруіміз үшін керек». Бұл – Зекеңнің сөзі. 

Сонан соң осы тақырыпты ары қарай тағы да 
тереңдете түсіп, Зекең: «Қазақ тілі – Қазақстан 
республикасының мемелекеттік тілі – деп аламыз 
да ізінше, – бұл Қазақстандағы өзге тілдердің да-
муына кедергі келтірмейді, бөгет жасамайды, зия-
нын тигізбейді деген сияқты бірдеңелерді қосып, 
мәймөңкелеп, майысып-қайысып, жұртты сөз жоқ 
жердегі сөзге, дау жоқ жердегі дауға шақырамыз. 
Әр халық өз елінде өз тілінде сөйлесе, ол кімге 
кесел жасауға тиіс?

Сағи Жиенбаевтың:

«Ардағым-ай бағың да ашылмады-ау,
Ашылмайды-ау, дауың да басылмады-ау.
«Жұртыңды құрт!» дегенді естіп едік,
«Тіліңді құрт» дегені – басынғаны-ау!» –

деп ызаға булығуы осындай даудан, сайып кел-
генде, қазақ тілінің мемелекеттік мәртебесін жою 
әрекетінен туған», – деп тағы да толғап, тебіреніп, 
барлығымызға ой тастай сөйлейді. 

Ал енді, өзінің күллі ғұмырын арнаған асы-
лымыз туған әдебиетіміз туралы не дейді: «Енді 
тілден шығып сөзге – сөз өнеріне келсек, әр 
ұлттың әдебиеті сол ұлттың авопортреті, болмыс-

бітімі, сыр-сезімі, ақыл-ойы, ар-ожданы болып 
табылады.

Ендеше, тілі жоқ жерде, тілімен жасалған 
әдебиеті жоқ жерде ешқандай ұлт болуы мүмкін 
емес. Ал ұлт болмаса, ұлттық мемлекет бола 
ма? Мемлекеті болмаса, елдік дегенің, елдің еге-
мендігі дегенің не керегі бар?!», – дейді. Осыдан 
асырып не айтасың. Зекеңдей ұлт Перзентінің, 
дуалы ауыз абызымыздың дер кезінде осылайша 
тебіреніп, осылайша толған айтқан жоғарыдағы 
тұжырымдары бүгін де актуальді, бүгін де күн 
тәртібінен түспей тұрған көкейтесті саулдар. 

Осының барлығын түптеп келгенде Зекеңдей 
ғұлама, ойшыл қаламгер алып келіп мәңгілік 
құндылығымыз – Тәуелсіздігіміздің тарихы-
мен тұтастыра ой сабақтайды. Тәуелсіздіктің 
он жылдығы қарсаңында, 2001-ші жылы 12-ші 
желтоқ сан күні «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарық көрген «Тәуелсіздік толғауы» атты 
көлемді мақаласында Ұстазымыз ағынан жары-
ла, елдіктің, егемендіктің сөзін биік мінберден 
толғанғаны әлі есімізде.

Егемендік, Ел мен Елбасы жайлы осынау 
толғау қалың қазақтың, түгел қазақтың жүрегінің 
түкпіріндегі сөзіндей естіліп еді-ау! Өзім солай 
қабылдадым. Зекең сонда былай деп жазды: «Ел 
егемдігінің өткен он жылының ішінде, немесе 
өтіп бара жатқан биылғы бір жылында нақты қол 
жеткен табыстарымыздан басқа да тындырылған 
істер, іске асқан шаруалар ұшан-теңіз. Олардың 
бәрін бір толғауда түгел қамту тағы да мүмкін 
емес. Айталық, бұдан он бес ғасыр бұрынғы 
«Сонау бастан, о бастан бір-біріне жарасқан, 
жаралғалы Қара Жер, жаралғалы Көк Аспан, 
Естеби мен Бумынның адамзаттан бағы асқан. 
Төрт бұрышы дүниенің соларменен санасқан»деп, 
тау суындай төгіле тасқындаған керемет көне 
жырға әрі арқау, әрі мазмұн болған ежелгі түркі 
жұртының «басы барды – идірген, тізесі барды 
– бүктірген» жеңімпаз сардары Күлтегін сына 
жазуының ғылыми көшірмесі моңғол сахарасы-
нан өзінің тікелей мұрагері Қазақ елінің кіндік 
шаһарына, Астанаға әкеліп орнатылуы; жеті жа-
рым ғасыр бұрын басқыншылар тұтқындап әкетіп 
арабтарға құл ғып сатып жіберсе де түп тамыры-
нан үзілмей тірі қалып, өзінің ұлттық тілі түлеткен 
тума талантының арқасында Мысыр мемлекетін 
ол жеті жыл патша боп билеген ғажайып аңыз 
– қазақ Бейбарыс сұлтанның туған топырағын 
сағынып, бақидан фәниге қайта жаралғандай 
Жайық жағасында тіл бітіп сөйлеп тұрған тас мү-
сінге айналуы... – Ұлы далаға оралған Ұлы рух 
болса, осылардың қай-қайсысы болса да Ел-
басымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
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тікелей тапсырмасымен жасалып, тарихы 
терең халқымыздың бүгінгі мақтанышы мен 
мерейіне айналған рухани құндылықтар. 
Бұлар туралы таратыңқырап айтсақ, төбесін-
де аспан түстес көгілдір туы желбіреген еге мен 
Еліміздің ары мен айбыны, Елбасымыздың 
абыройы мен айдыны туралы толғанар едік. 
Бірақ бұған да уақыт аз, жер тар», – деп сөзін 
аяқтайды. Сол Ұлы Далаға оралған Ұлы Рух тың 
сарынындай естілетін осынау толғау мақала-
ның жазылғанына да міне бүгін он жылдан  
асыпты.  

Содан бері де Зекеңнің қаламы құрғаған жоқ. 
Жүрек түпкірінде жүрген қаншама тақырып бой 
көтерді. Қолына қалам алғызды. Соның ішінде, 
көп жылдар бойында өзі қалам тербеп жүрген 
тәуелсіздік, егемендік тақырыбына қайта-қайта 
оралып, бүгінгі қазақ қоғамын толғандырып 
жүрген қаншама тақырыптарды арқау етті. 
Қазіргі қазақ әдебиетінің, қазақ руханиятының 
іргелі мәселелеріне де арналған ой-пікірін елдік 
мінберден ортаға салды. Ал енді өзінің сана-
лы ғұмырының алпыс жылын қазақ білімі мен 
ғылымының қара шаңырағы – бұрынғы ҚазМУ, 
қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің филология факультетінде ұстаз дық 
еңбекке арнады. Оның жиырма бес жылында 
осынау қара шаңырақтағы, бір кезде ұлы Мұхтар 
Әуезов отыз жылға жуық дәріс оқыған қазақ 
әдебиеті кафедрасын басқарды. Осы кафедрадан 
соңғы ширек ғасырдың өзінде мыңдаған түлектер, 
яғни қазақ әдебиеті мен қазақ тілінің, қазақ 
мәдениеті мен қазақ көркем сөзінің білікті ма-
мандары түлеп ұшты. Олардың ішінде академик 
Зейнолла Қабдолов тікелей ғылыми жетекшілік 
еткен отызға жуық ғылым докторлары, жетпістен 
аса ғылым кандидаттары дайындалды.

Зекеңнің ұстаздық жолы ұзақ жылдар бойын-
да ұлтымыздың бірден бір рухани тірегі – қазақ 
әдебиеті мен қазақ мәдениетін насихаттау ісіне 
арналды. Зейнолла Қабдоловтың қазақ сөзінің қа-
дір-қасиетін, құдіретін түсіндіретін, жүйелейтін, 
яғни ғылым тілімен айтқанда қазақ әдебиеті те-
ориясына арналған «Сөз өнері» атты оқулығы 
міне қырық жыл бойында бірнеше қайтара 
жарық көріп, әдебиетші болам деген күллі қазақ 
жастарының, болашақ филологтардың бірден-бір 
оқулығына айналып отыр. 

Оның сыртында Абай Құнанбайұлы, Мұх-
тар Әуезов, Махамбет Өтемісұлы, Жамбыл  
Жабаев, Ғабит Мүсірепов, Әбу Сәрсенбаев, 
Тахауи Ахтанов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, т.б. қа-
зақтың қайталанбас ақын-жазушыларының шы-
ғар машылығына арналған бірнеше іргелі зерттеу 

еңбектері мен ғылыми мақалалары әдебиеттану 
ғылымына қосылған баға жетпес қазына. Қазіргі 
күні туған әдебиетінің туын ұстап, ұлы көшін 
бастап жүрген қаншама қазақ қаламгерлері де 
суреткер жазушы Зейнолла Қабдоловты өзде-
ріне ұстаз санайды. Осынау елге танымал қа-
лам қайраткерлерінің тең жарымы дерлік әр 
жыл дары филология факультетінде Зекеңнің 
лекциясын тыңдап, дәрісін алған шәкірттері. 
Университет бітірген қаншама буын филолог ма-
мандар әу дегеннен, бірінші курстың алғашқы 
семестрінде «Әдебиеттануға кіріспе» атты пәнді 
ұстаз Зекеңнің оқуында тыңдайтын. Бір кезде 
осы пәнді Зекең Мұхтар Әуезовтен тыңдаған 
болатын. Мұхаңның алдын көре алмаған буын 
Зекеңе шүкіршілік жасайтын. Әуезовтің көзі еді 
ғой, қайран Зекең! Әдебиетімізге тәңірдің өзі 
сый лаған қайталанбас, әдемі дәстүр еді. Осынау 
Мұхаңнан, Зекеңнен қалған асыл мұрамыздай 
дәстүріміз қара шаңырақта әлі үзілген жоқ.

Әдебиеттану ғылымы саласында ғалым-
зерттеушінің көп жылдар бойында жемісті 
зерттеген бір саласы – көркем тіл мен өлең 
құрылымы мәселелері. Тілдегі бейнелілікті 
зерделеуде кім болмасын А. Потебняның лұғат 
қисыны және әрбір сөздің о бастағы өрнекті, 
тұспалды мағынасын ұмыта қоймайды. Ой 
мен сезімнің бедерлік табиғатын Зейнолла 
Қабдолов көркем әдебиеттің ең басты талабына 
балайтын. Осы сәттерде ғалымның жазушыға 
тән нәзік сезгірлігі, тілдік құбылыстардың сан 
қырлы бояуын дәл ажырата алатын біліктілігі 
мен терең талғамы өзгеше сипатымен көрінеді. 
Шығарманың тілдік қолданыс ерекшелігі жанр, 
жағдай, суреттелетін дәуір, кәсіби ыңғай, кейіп-
керлердің сипаты мен ой, қиял желісі, әрекет 
өрісімен сабақтастығы назарда ұсталған. Сон-
дықтан сан алуан лексика, семантикалық деңгей-
лердің суреткерге тән мәдени-эстетикалық мұрат, 
талант даралығымен тамырластығы да ешқашан 
ұмытылмайды.

Әдебиет сыншысы, эстет қаламгер ретінде 
де Зейнолла Қабдолов ағымдағы әдеби процес-
ке байланысты ой-пікірлерінде де, іргелі сурет-
керлер жайлы ықшам зерттеу, мақалаларында да 
мәселенің жекеден жалпы, бүтіннен дара туды-
ратын оқшау сипаттарын нәзік, дәл аңғарып, қуат-
ты талдау рухымен жарқырата саралайды. Абай,  
А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, 

І. Жансүгіров, Б. Майлин, Ш. Айтматов,  
Ә. Нұрпейісов, Т. Ахтанов, Қ. Ысқақов және т.б. 
белгілі тұлғалар хақындағы ғылыми-сын эсселе-
рінің бәрінде дерлік басылым бетінде – оқырман, 
дәрісханада – тыңдаушы көкейін тап басатын 
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өзекті ахуалды дәл танытуымен ерекшеленіп 
тұрады. 

Ал «Абай өз «сөздерінде» не мәселені қозғаса 
да, қандай пікір айтқысы келсе де, нақты ойын 
белгілі бір жүйемен баяндап, желімен жеткізіп 
отырмайды, құбылтып әкете береді, біресе 
өзімен-өзі сөйлеседі, біресе оқушымен кеңесіп 
кетеді, енді бірде тосыннан сұрақ қойып, соған 
жауап беріп жатады. Осыған байланысты Абай 
ғақлияларының сөйлем құрылысы да әдеттегіден 
оқшау, жазушының қағазға жазғанынан гөрі 
шешеннің қолма-қол суырып салып, ауызша айт-
қанына көбірек ұқсап тұрады», – деген тәрізді 
жинақтай қорытып, дәл Абай немесе М. Әуезов 
стиліндегідей риторикалық сауал үлгісінде әр 
тарапты бірден барлап, түрлі ой арналарындағы 
ағыстардың басын ортақ түйінге тірей қойып, 
түрленте жазу һәм сөйлеу теориялық тұрғыда 
ғылыми нақтылық пен жаңаша оқыту жүйесіндегі 
интерактивтілік әдістемеге бейім өзгеше машық 
пен айшық ретінде бой көтереді. 

Ғұлама ғалымның, саңлақ әдебиетшінің 
қаламынан туған «Жанр сыры» (1964), «Әдебиет 
теориясының негіздері» (1970), «Жебе» (1977), 
«Әуезовтің әсемдік әлемі» (1987), «Арна» (1988), 
«Көзқарас» (1996) атты еңбектері мен таңдамалы 
шығармаларының бес томдығының (2003) сту-
дент, магистрант, аспиранттар қауымына берері 
мол. Зейнолла Қабдолов орта мектептің жоғары 
сыныптарына арналған «Қазіргі қазақ әдебиеті» 
оқулығы авторларының бірі. 

Қара шаңырағымыз – әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде жарты ғасыр 
бойын да профессор Зейнолла Қабдолов «Әде-
биет тануға кіріспе» және «Әдебиет теори-
ясы» атты негізгі пәндерден филологтар мен 
журналистер ге арнайы курстар оқыды, сандаған 
докторант тар мен аспиранттарға жетекшілік етті. 
Академик Зейнолла Қабдолов – университеттегі 
10.01.02 – қазақ әдебиеті мамандығы бойын-
ша филология ғылымдарының докторы ғылыми 
дә ре жесін беру жөніндегі Д.14А. 02.22 диссер-
тациялық кеңесіне ұзақ жылдар көлемінде төр-
ағалық етті. Осы кеңесте Қазақстанның барлық 
облыстарында еңбек етіп жатқан жүздеген фило-
логия ғылымдарының докторлары мен кандидат-
тары өздерінің ғылыми жұмыстарын қорғады. 
Бүгінге дейін осы белестерін олар өздеріне 
мақтаныш санайды. 2002 жылы академик Зей-
нолла Қабдолов жемісті ғылыми және ұстаздық 
еңбегі үшін мемлекетіміздің ең жоғарғы құрмет 
белгілерінің бірі «Парасат» орденімен мара-
патталды. Оның алдында ұстаз еңбегі «Құрмет 
белгісі» және «Халықтар достығы» ордендерімен 

аталып өткен болатын. Әдебиеттану ғылымы са-
ласында жарық көрген құнды ғылыми еңбектері 
үшін ғалым-зерттеушіге Ш. Уәлиханов атындағы 
бірінші дәрежелі сыйлық берілді.

Ал енді профессор Қабдоловтың алдын 
көрген сандаған шәкірттері қазіргі күні кең байтақ 
Қазақстанның барлық облыстарындағы универ-
ситеттер мен институттардың қазақ әдебиеті мен 
қазақ тілі, қазақ журналистикасы кафедраларын 
басқарып отыр. Ұлы ұстаздың ұлағатты өнегесі 
мәңгі өшпейді. Қазақ ғылымы мен білімінің, 
әдебиеті мен өнерінің айдынында қайталанбас 
қолтаңба қалдырып, қазақ қаламгерлері мен 
әдебиетші ғалымдарының тұтастай бір буынына 
көшбасшы болған академик-жазушы Зейнолла 
Қабдоловтың дүниеден озуы жүрегінде ұлттық 
намысы бар әрбір қазақты бей-жай қалдырмады. 
Әдебиеті мен өнерін киелі санайтын, жүрегіне 
жақын тұтатын күллі қазақ жұрты бүгін Ұлы 
рухыңыздың алдында бас иеді! 

Туған әдебиетіміз бен әдебиеттану ғылымы-
мыздың тұтас бір ғасырына пара-пар еңбек жа-
сап, олжа салған қайталанбас ғасырлық тұлғаның 
ендігі бастау алар рухани өмірі мәңгілік бола-
тынына кәміл сенеміз. Өзіңіз жарты ғасырдан 
астам туын көтеріп, алдаспан сөзін аласартпай 
ұстап келген туған әдебиетіңіз де әлі де талай 
жылдар Өзіңізге арнап сандаған туындыларды да 
дүниеге келтірер. Жас буын, жас ұрпақ, мыңдаған 
шәкірттеріңіз Өзіңізге арнаған жүрек жарды сөзін 
айтар. Сонда, сан ғасырлық тарихы бар туған 
әдебиетіміздің, әдебиеттану ғылымымыздың 
тағы да бір арналы, ағысты тармағы Өзіңіздің 
тұтас шығармашылығыңыздан бастау алатыны 
даусыз. 

Қазақстан ғылымындағы Қабдоловтану атты 
құнарлы арна бүгін-ақ «әдебиет – ардың ісі» 
деп өзі жазғандай сөз өнерінен, яғни әдебиет 
туралы зерттеулерімізден өз орнын ойып алып, 
терең де тұғырлы еңбектер арқылы өз жалғасын 
табу үстінде. Мінеки биыл бесінші жыл ҚазҰУ-
да «Қабдолов оқулары» атты халықаралық 
ғылыми-теориялық конференция өткелі отыр.
Жыл сайын «Қабдолов тағылымдары» атты бір 
томдық мақалалар, зерттеулер жинағы жарыққа 
шығады. Туған әдебиетіміздің ертеңіне, тұ-
тастай алғанда, жалпы қазақ руханиятының 
бола шағына мәңгілік қызмет ете беретін осы-
нау басылымдар асыл мұрамыз. Демек, акаде-
мик Зейнолла Қабдоловтың қаламынан қалған 
қайталанбас көркем дүниелер осылайша келер 
ұрпақтың да сандаған буынына игілік болып да-
рып, ұшқындап, жалындап тұратынына көзіміз 
жетеді. 
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Қазақ әдебиеттану ғылымының қос алыбы 
Ахмет Байтұрсынұлы мен Зейнолла Қабдолов 
еңбектеріндегі таным тамырластығы туралы жазу 
көптен ойда жүрген болатын. Соның реті Зекеңдей 
ұлы ұстазымыздың 85 жылдығы тұсына орай 
келіп тұр. Кеш жазылуының өзіндік себебі де жоқ 
емес. Мені ғылым атты қасиетті істің соқпағына 
салған Алма Қыраубаева сынды қазақтың бір 
туар қызы, ғылым жолының бағдаршамына 
бағыттаған Тұрсынбек Кәкішев сынды ұлтжанды 
ұстаз, ғылымның ұлы даңғылына алып шыққан 
Зейнолла Қабдолов сынды кемеңгер еді. Ол 
кісі менің қырғыз ағайындармен «айылдас» 
екенімді, екі тілде бірдей оқи беретінімді білген 
соң, Шыңғыс Айтматов әлеміне қарай жетектей 
жөнелді. Сол жетектеген күйі жетелеп әкеліп, 
аспирантураға түсірді. Түсіруін түсіргенмен, 
Тұрсекеңдей әріптес досының «Мұндай жігіт-
терді Алаш әдебиетіне салайық» деген бір ауыз 
сөзіне жығылып, әрі дос көңілін қимай, бізге сол 
кісіні жетекші етіп, екеуі бірлесіп тақырыпты 
«Ахмет Байтұрсыновтың әдеби-публицисти-
калық мұрасы» деп бекітіп берген-ді.

Ғылыми еңбегімізге материал жинап жүрген 
күндердің бірінде, біздің кандидаттық жұмыс 
барысына дайындаған жоспар-проспектімізбен 
жақсы таныс Зекең өзіне шақырып алып, 
жұмыс жайын сұрай отырып, бір өтініш айтты. 
«Шырағым», – деп бастады сөзін Зекең өзі нің 
қашанда адамды аялай отырып, майдалай сөй-
лейтін әдетімен, – «Сіз, Ахаң мұрасына барған да, 
оның көсемсөзін, аудармасын, поэзиясын, әдеби 
мақаларын  жан-жақты тереңдей қарастыруға 
күш салыңыз, ал, бұған «Әдебиет танытқышты» 
араластырма. Ол үлкен теориялық еңбек қой. 
Атап өтерсің, ойыңды айтарсың. Бірақ оны көп 
төңіректеп қалма, онда өзің ұстанған негізгі 
бағыттан айырылып қалуың мүмкін. Мұны ай-
тып отырған себебім, ана Шолпан – Ахметтің 
қызы сұранып, Армиял Тасымбековке (ол кез-
де марқұм Армиял жазықсыз жазаланған қазақ 
қайраткерлерінің жарлары мен ұрпақтары ту-
ралы мақалалар жазып жүрген болатын)  Ахаң 
жайлы тақырып беруімді өтінген-ді. Ахаң мұра-
сымен сен жұмыс істеп жатырсың. Сондықтан 
«Әдебиет танытқышты» сол кісіге жеке тақы-
рып етіп берейік деген оймен, өткенде кафедрада 

бекіттіріп жібердік. Ізденгіш жігіт ғой, бір нәтиже 
шығарар. Ал Сіз мұралық тұрғыдан кетерсіз. 
Сонда Ахаң жайлы екі әдемі еңбек жазылады», 
– деп маған күлімсірей қарады. Ұстаз айтса, тақ 
тұмасқа шара бар ма, жұмыс жоспарына сәл-пәл 
өзгерістер енгізіп, алдымен Тұрсекеңе, сонан соң, 
Зекеңе қайыра бір көрсетіп алдық. Бірақ Армиял 
«Әдебиет танытқыш» туралы ештеңе жаза қойған 
жоқ, Алаш тақырыбындағы жұмыстары қолын 
тигізбеді-ау деймін, сөйтіп жүргенде өзі дүниеден 
озды.

Бізде «Әдебиет танытқышқа» қатысты жал-
пылама түрде ғана сөз қозғап жүрдік. Кейіннен 
«Ахмет Байтұрсынұлы» (2007) атты 300 беттік 
жеке зерттеу-эссемізді жазған тұста, «Әдебиет 
танытқышқа» соқпай кетпеуге болмады. «Әдебиет 
танытқышқа» қатысты тарауды жазып отырғанда, 
үнемі көз алдымда Зекең тұрды десем, аруаққа 
шет болмас. Тарау ұстазбен  сырласып отырғандай 
әсерде жазылды. Екі ғұлама еңбектерінен көкірек 
көзіне ғана көрінер жақындық тапқандай болдым. 
Сондағы тебіреніс осы мақаланың жазы луына 
алып келді. 

Әдебиет теориясының ілімінің бірі бастау-
ында, бірі қалыптасуының өрінде тұрған қос ғұ-
лама еңбектеріндегі таным тамырластығына біз 
екі бағыттан келдік. Алдымен, Зекең пайым да ған 
Ахаң танымы, сонан соң «Әдебиеттаныт қыш»  
пен «Сөз өнеріндегі» теориялық-танымдық үн-
дестік. Біз төменде осыларды бір саралап көр-
мекпіз.

Ұлттық сөз өнерінің теориялық танымының 
негізін қалаған ұлы Ахмет Байтұрсынұлы бол-
са, ал оның қазақ әдебиеттану ғылымының бір 
саласы ретінде қалыптасуы мен дамуына акаде-
мик Зейнолла Қабдолов сіңірген еңбек айрықша 
бағалы. Жалпы түркі дүниясындағы әдебиет 
тео риясына арналып жазылған тұңғыш еңбек  
А. Байтұрсынұлының қаламынан шыққаны біздер 
үшін зор мақтаныш. Бірақ сол бір аса құнды 
кітап, ұзақ уақыт бойы ғылыми айналымға ен бей,  
оқыту үдерісінде қолданыс таппай келді. 
Сондықтан да әдеби-теориялық ілімнің өркен 
жаюына Зейнолла Қабдоловтай тұлға қажет бол-
ды. Зекең мұны ғалымдық, ұстаздық, азаматтық, 
адамдық бол мысымен түйсініп, ұрпақ үшін 
атқары ла тын осы бір абыройлы іске бүкіл ынта-
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жігерін сала кі рісті. Сөйтіп ол қазақ әдебиеттану 
ілімінің осы тың саласын жаңа биіктерге көтерді.

Бұл туралы алғаш 1976 жылы жарық 
көрген өзінің атақты «Сөз өнері» кітабының 
1992 жылғы басылымында академик Зейнол-
ла Қабдолов: «Жетпісінші жылдарға шекті 
студент-филологтардың қолында жүрген бірден-
бір құрал – Қажым Жұмалиевтің орта мектепке 
ар налған «Әдебиет теориясы» ғана; ал Ахмет 
Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» (1926), 
Есмағамбет Ысмайловтың «Әдебиет теориясы-
ның мәселелері» (1940) атты кітаптары белгілі 
себептермен пайдалануда болмағаны мәлім» [1, 
4 б.], – деп жазған-ды. Сөйтіп осынау «жоқтың» 
орнын толтыру бақыты Зекеңе бұйырды. Құдай 
берген таланты мен дарынының және ерінбес ең-
бектің арқасында ол қазақ әдебиеттануын да ғы 
әдебиет теориясы мектебін қалыптастырып, қа-
зақ әдебиеттану ғылымының абызына айналды.

Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет зерттеу-
шiсi, әдебиеттанушы ғалым ретiндегi тұлғасын 
ай қын танытатын аса күрделi, өз уақытындағы 
жа ңа шыл зерттеу еңбегі – Зекең  айтқандай, 1926 
жылы Ташкентте басылған «Әдебиет танытқыш». 
Былтырғы жылы оның жарық көргеніне 85 жыл 
толды. Ал енді мына қызыққа қараңыз, әдебиет-
тану ғылымындағы Ахаң дәстүрін жалғас ты-
рушы, қазақ әдебиет теориясы ілімін дамыту-
шы академик Зейнолла Қабдоловтың биыл 85 
жылдығы. Бірі былтыр, бірі биыл болғанымен 
арақашықтығын айлар ғана ажыратып жатқан 
уақыттық кезең.

Біздің кейінгі зерттеу нәтижелеріміз бойын-
ша Ахаң 1872 жылы туған, оған өз қолымен 
толтырған құжаттары куә. Ал Зекең 1927 жылы 
туған. Екеуінің жас айырмашылығы 55 жыл. 
Енді жоғарыда айтқанымыздай, Ахмет Байтұр-
сын ұлының «Әдебиет танытқышы» 1926 жылы 
басылып шықса, Зейнолла Қабдоловтың «Сөз 
өнері» 1976 жарық көрді. Әрине, алғаш  «Әдебиет 
теориясының негіздері» деген атпен 1970 жылы 
жарық көргенін біз жақсы білеміз, бірақ Зекеңнің 
әдебиет теориясы жайлы еңбегінің даңқы қазаққа 
«Сөз өнері» деген атпен жайылды. Бұл кітаптың 
өзіндік ерекшелігін 1976 жылғы алғашқы басы-
лымында Зекең өзі тасқа басқан маржандай етіп 
жазып кеткен: «Кітаптың атын да затына лайық 
«Сөз өнері» деп үйреншікті үлгіден гөрі біраз 
өзгертіп алуды жөн көрдік. Дәл осылай атау осы 
кітаптың мазмұнына сай келеді. Өйткені бұл 
кітапта әдеттегідей теориялық қағидалар қалып-
тастырудан гөрі сөз өнерінің әрі қиын, әрі қызық 
құпиялары хақында жалпы жұрт пен кеңесу, еркін 
сырласу жағы басым». 

Бұл үзіндіні мен 1976 жылғы «Сөз өнерінен» 

алып отырған жоқпын, жадымда қалғаны бой-
ынша жазып отырмын. Ұмытпасам, онда нақ 
осылай жазылған болуы керек. Өйткені біз сол 
«Сөз өнерін» жаттап өстік ғой. «Сөз өнері» 
шыққан жылы біз «Әдебиеттануға кіріспе» пәнін 
оқып жүр едік, кітапты іздеп жүріп сатып алып, 
Зекеңнен қолтаңба алдық. Бір күні Зекеңнің дәріс 
сабағында ұстаз оқып жатқан тақырыппен үнемі 
тастамай алып жүретін  әдебиет теориясы жайлы 
кітаптағы тақырыпты салыстыра қалмасым бар 
ма, Зекең өз кітабын үтір-нүктесіне дейін жат-
тап алған екен. Мұндай таңқалмаспын! Сонда 
ғана барып Зейнола Қабдоловтай дана ұстаздың 
«Сөз өнерін» үлкен жауапкершілікпен, «жүз ой-
ланып, мың толғанып», әдебиет теориясының 
өзекті мәселелерін жан жүрегінің сығындысы 
етіп жазып шыққанына көз жетті. Сондықтан да 
ол ұстаз жадынан өшпестей орын алып, кез кел-
ген сәтте көз алдына келе қалар сананың сәулелі 
суреті болып сақталып қалған. Ендеше, «Әдебиет 
танытқыш» қазақ әдебиеттану ілімінің бас кітабы 
болса, ұстаздық, ғалымдық, жазушылық үш 
құдіреттің таразы басын теңгеріп ұстаған акаде-
мик-жазушы (Зекеңе осы атақ қатты ұнаушы еді) 
Зейнолла Қабдоловтың «Сөз өнері» –   «ар ісінің» 
қағидаттарын «ар ісінің» ғылымына айналдыра 
білген ғұламаның ғалымдық көрсеткіші іспетті 
бас кітабы. 

Ал осы «Сөз өнері» ұғымын  ғылыми айна-
лымға алғаш қосқан Ахаңдай саңлақ санаткер. 
Өзінің «Әдебиет танытқышында» бұл жайлы 
ғұлама ғалым былай деп жазады:  «Өнердің ең 
алды сөз өнері деп саналады... Алдыңғы өнердің 
бәрінің де қызметін шама қадырынша сөз өнері 
атқара алады, қандай сәулетті сарайлар болсын, 
қандай сымбатты, я кескінді сүгіреттер болсын, 
қандай әдемі ән-күй болсын, сөзбен сөйлеп, 
сүгіреттеп көрсетуге, танытуға болады. Бұл өзге 
өнердің қолынан келмейді» [2, 165 б.].

Ұлы ұстаз танымынан  жасырын болса да 
нәр алып өскен Зекеңе Ахаң айқындаған анық-
таманың  ұнағаны соншалық әдебиеттің теория-
сына арналған оқулығының кейінгі төрт басы-
лымы да осы атаумен басылып шықты. Ал енді 
«Әдебиеттанытқыш» пен «Сөз өнерінің» шығу 
мерізімдерінің арасы 50 жыл. Таңғаларлық емес 
пе?!  Осы және жоғарыда аталып кеткен сан-
дар құпиясынан сана еркінен тыс ғажайыптық 
ізде мей-ақ, адамша ойлансаң, осынау сандар 
сәйкестіктерінде қалай болғанда да қос ғұламаны 
бір-біріне жақындатып тұрған бір құдіретті күш 
бар екендігін жоққа шығара алмайсыз. Біздіңше, 
бұған  назар аудара кеткеннің еш әбестігі жоқ. 
Сандар сиқырында саналыға жұмбақ жасырған 
салмақты сыр жатқан тәрізді. Мұның өзі тылсым 
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сырлы рухтық байланыстың нышаны екендігін 
де жоққа шығаруға болмайды. Қазақ әдебиеттану 
ілімінің екі алыбының шығармашылық үндестігі 
де мұны айқын танытқандай. 

Ахмет Байтұрсынұлының  «Әдебиет таныт-
қыш» атты қазақ топырағында әдебиет тари-
хы мен теориясы туралы жазылған тұңғыш кең 
көлемдегі жүйелi зерттеу еңбегi әдебиеттiң әсем-
дiк әлемiн, көркем сөз табиғатын, сөз өнepiнiң 
сы рын, мазмұны мен мәнiн, мақсаты мен мiнде-
тiн, әдебиеттің өнер түpi ретiндегi өзіне ғана тән 
қасиетi мен ерекшелiктepiн, асыл сөздің адам 
дүниетанымын, коғамдық көзқа расын қалып-
тас тырудағы алар орнын ғылыми түрде жүйе-
леп түсiндiру мен түйсiндiруге жасалған тұңғыш 
қадам, алғашқы талпыныс болуымен құнды. 
Қолданыста көп бола қоймағанмен, кезiнде жо-
ғары мектепте оқулық ретiнде де пайдаланылды. 
Шығарушының жазықсыз жазаға ұшы рауына 
орай, тәркіленіп, ұзақ уақыт бойы ғылы ми айна-
лымнан аластатылып, қазақ руханиятындағы 
ор ны толмас өкiнiшке айналды. Сөйтiп, оны та-
рих тың «ақтаң дағының» қатарына жатқызып, 
сана мыздан өшiре баста дық. Бүгiнде сөз өнepiнiң 
ажа рын ашқан асыл еңбекпен қайта табысып, 
әдебиет жайлы ой-танымымыздың әу бас тағы 
алтын бастауымен қайта қауышып, талғам мен 
таным ның тұнба тұнығынан еркімізше нәр алу-
дамыз.

Қазақ деген халық тың ерте дәуiрлерден қа-
лып тасқан көркем сөз өнерiнің iшкi болмысына 
ғы лы ми-теориялық пайымдаулар арқы лы дендеп 
ену, 20-жылдардағы жас қазақ әдебиеттану ғылы-
мының биiк көрсеткiшi eкeнi дау туғызбаса ке-
рек. Осынау Ахаң ақыл-ойы мен терең бiлiмдар- 
бiлiмпаздығының жемiсi түркі дүниесіндегi 
ал ғашқы теориялық еңбек eкeнiн ескерсек, оның 
құны тiптен арта түседi. Шындығында, бұл – өте 
бағалы еңбек. Бiрақ Айгүл Ісмақова, Жандос 
Смағұлов, Гүлзия Піралиева сынды бірді-екілі 
ғалымдар ғана болмаса, жалпы бiздің әдебиет 
тео риясымен айналысушы ғалымдарымыз бұл 
eңбeктi бүгiнгi күн талабына әлі де болса үйлес-
тiре алмай-ақ келеді.

Қазақ әдебиеттану ғылымының көшбасшысы 
Ахмет Байтұрсынұлы болса, Ахаңның «Әдебиет 
танытқышын» жаңа заман, уақыт рухына сай та-
ныту мен танудың және оны бүгінгі күн талабы-
на үйлестіруді мақсат тұтынушылардың басында 
Ахмет Байтұрсынұлынан кейінгі әдебиеттану ілі-
мін асқарға алып шыққан ғұлама ғалым, қазақ сөз 
өнepi теориясын қалыптастырушы, академик Зей-
нола Қабдолов тұр. 

Ол 1988 жылы алаш арыстарының шығар-
машылық тұлғалары ақталысымен, Ахаңның 

әдебиеттанушылық еңбектері туралы алғашқы-
лар дың бірі болып ой айта бастады. Сонан-соң 
алғашқы ойларын ғылыми тұрғыдан талқыға са-
лып, ғылыми ортаға алып шықты. Мәселен, алаш 
арыстарының ортамызға оралуына орай Қазақ-
стан жазушылары өткiзген ғылыми конферен-
ция да (1990) жасаған «Ахаң һәм әдебиеттің әлiп-
биi» атты баяндамасында: «Ахмет Байтұрсынов 
өзiнің «Әдебиет танытқышы» арқылы қазақтың 
таза ұлттық то пырағына егiп-өсiрiп, жалпы 
әдебиет дегеннің болмысы мен бiтiмiн Ахаңша 
есiлiп, Ахаңша көсiлiп бiр толғап бердi. Бұл 
сөз өнepiнiң басы – «Әлiпбиi» [3, 74 б.], – деп,  
А. Байтұрсынұлы еңбегін қазақ әдебиеттануының 
бас кiтабы ретiнде бағалады.

Зекеңнің түйінді тұжырымдары бойынша 
Ахаң кiтабының сөз өнepiнiң «әлiпбиiне» саналу 
себебi ол алғашқы болып әдебиет атты әлемнiң 
сырына ұлттық таным арқылы жол тапты. Қазақ 
әдебиетiнің әлемдiк әдебиетпен тоғысар арналары 
мен төл көркемдік құбылыстарының құпияларын 
ашты. Сөйтiп, ұлттық сөз өнepiнiң әлемдiк 
көркемдiк дүниетанымның бiр бөлшегi eкенiн, со-
нымен қaтap, оның өзіне ғана тән ерекшелiгi мен 
өзгешелiгi барлығын нақты мысал, бұлтартпас 
дәлелдер негiзiнде дәйектеп бердi. Өзі де сол 
тұста қазақ руханияты көсемдігінің тұғырына 
көтеріліп, ұлттық тұлғаға айналған дананың ұлт 
ұстазына деген құрметі қандай еді десеңізші!

«Ахаңның әдеби қисындары» мақаласында 
ол құрмет бірін-бірі толықтырар үш бірліктен 
тұрады. Алғашқысы – А. Байтұрсынұлы тұлғасы-
ның ұлт мақтаны екендігін бір түйіп алу. «Алды-
мен тақырып туралы: Ахмет Байтұрсынов деу-
ге тіліміз келмей отырған жоқ, Ахаң деп әдейі 
атадық. Себебі өзінің азап пен бейнетке толы са-
наулы өмірінің (санаулы ғұмырының) өн бойында 
ол тек Ахаң атанған адам және Ахаң деп... ...күллі 
қазақ қауымы, әсіресе ұлт зиялылары жаппай, 
жамырай атаған. Мұның өзі аяулы азаматтың 
көзі тірісінде-ақ халық махаббатына бөленіп, аты 
аңызға айналғандығының көрінісі еді.

«Ақ жол» газетінің 1923 жылғы 4 ақпандағы 
санында жарияланған мақаласын Мұхтар Әуезов 
те  Ахметтің демейді, «Ахаңның елу жылдық 
тойы» деп атайды. Бұлда тегін емес: Мұхаңның 
өз сөзімен айтқанда «Қазақ халқының рухани 
көсе міне» деген құрметі, ылтифаты. Бізде осы 
үрдістен шыққымыз келеді» [3, 67 б.]. Бұл жай ай-
тыла салған сөздер емес, жалпы ұлттың ұлы ру-
хани ұстазының халық танымында қалыптасқан 
ұғым-бейнесін санада саралап, жүректен түйсін-
ген кемеңгердің кемел ойынан түйінделген 
тұжырым. 

Зекеңнің Ахаңа деген құрметінің екінші бір 
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себебі оның шығармашылық тұлға ретіндегі Ахаң 
тілінің байлығына, тіл өрнегіне сүйсінуден тамыр 
тартып жатады. «Асылы, Ахаң – анасының ақ 
сүті секілді өзінің ана тіліне уызында жарыған 
кісі. Ахаңның тіліндей ағыл-тегіл бай тіл соңыра 
Мұхаңда (Әуезовте) болса, болған-ды, ал өңге 
қазақтардың бірде-бірінде болған жоқ» [3, 67 
б.].  Бұл Ахаңның «атына құлап» айтыла салған 
мақтау сөз емес, сөз таныр кісінің көшелі ойының 
қортындысы. Мұнан артық қандай бағалау  керек. 
Бұл – сөз өнерін ардақтаған Ахаңа берілген әділ 
баға әрі көкейге күдік қондырмас нақты баға. 

Үшіншісі – Ахаңның таным тереңдігіне та-
быну: «Ахаң көзінің тірісінде өзге халықтардың 
бірде-бірінің тіліне таң қалған жоқ; қазақ тілінің 
байлығын, сұлулығын, икемі мен мүмкіндігін 
қазақ еместердің бірде-бірінің тілінен артық бол-
маса, кем көрген жоқ; өзге тілдердің қай-қай сы-
сында қандай қиын сөз болмасын, қазақ тілінде 
оның баламы болмауы мүмкін емес деп білді және 
өзінің осы ұғымын іс жүзінде дәлелдеп кетті.

Қисын – Ахаң айшықтаған сөз: философияны 
– фәлсафа деп аударғаны секілді қисын деген сөз ді 
теорияның баламасы ретінде алған» [3, 67-68б.].

Міне, осы үш бірлік Ахаң тұлғасын бар бол-
мысымен айқындап тұр. Ол – шешен, ол – дана, 
ол – көсем. Бір таңғаларлығы осы қос тұлға ның 
даналық қырларына тән ортақ бірліктің айқұ шақ 
табысып жататындығы. Бұлардағы ойға жүй рік-
тік, сөзге шешендік, тілге тапқырлық олардың 
өз  ге лерден артықшылығын айқындап-ақ тұрады. 
Сондықтан Ахаңды Зекеңдей түсінетін жан сирек. 

З. Қабдолов Ахаң тұлғасының тек қазақтық 
тар шеңберде емес, әлемдік өркениеттің өрісіне 
өз үлесін қосқан ғұлама деп бағалайтындығын 
оны ғаламдық ой-санада теңдессіз деп саналар 
тұлғалармен салыстыруынан-ақ байқауға бо-
лады. Мысалы: «Егер Лессинг өзінің «Гамбург 
драматургиясында» Аристотель «Поэтикасын» 
мінсіздік (астын сызған біз. – Ә.Ө.) тұрғысынан 
«Евклид элементтерімен» қатар қойған болса, біз 
бүгін Ахаңның «Әдебиет танытқышын» Аристо-
тель «Поэтикасымен» салыстырар едік.

Мұның мәнісі – екеуі де: бірі – грек әдебие-
тінің, екіншісі – қазақ әдебиетінің алғашқы 
«әліп-билері». Асылы үздік қасиеттер бір-бірі-
нен неғұрлым ерекше болса, бір-біріне соғұрлым 
ұқсас болады» [3, 68 б.]. Дәл осы жолдарда 
Зекең сөзімен айтқанда, ой адалдығы мен сөз 
тазалығынан тұратын «Мінсіздік!» бар. Өйт ке-
ні «Әдебиет танытқыш» шын мәнінде «... біздің 
жыл санауымыздан үш жүз жиырма алты жыл 
бұрын Эллада елінде жарық көрген Аристо-
тельдің «Поэтикасы» тәрізді, сөз өнерінің бол-
мысы мен бітімін жүйелі байыптайтын қазақ 

топырағындағы тұңғыш теориялық зерттеу» [3, 
68 б.]. Мен мұны Ахаңдай ұлы ұстаздың қазақ 
әдебиеттану ғылымы үшін жасаған еңбегінің 
ұлы лығын талғаммен таразылап, таныммен 
таны ған дуалы ауыз, дана шәкірттің мойындауы 
деп білем. Және бұл бүкіл әдебиетші қауым қол 
қояр түсіністік. 

Қазақ әдебиеттану ғылымының басы болған 
Axaң еңбегiнен көп кейiн жазылып, әдебиеттану 
мәселесiн сөз еткен Е. Ысмайлов, Қ. Жұмалиев,          
З. Қабдолов, З. Ахметов, т.б. кiтаптарында есімі 
көрсетілмегенмен, ұлы ғалым таным шырағының 
жарығы түскендiгi айқын сезiлiп тұрады. Оны 
әдебиет зертеушілері бұрын байқамағансыған-
мен, Ахаң мұрасымен та ныса бастаған тұста-ақ 
көзге ұра бастады. Оның да сырын алғаш ашқан 
ғылымға деген адалдығы басым ғұлама, ұлағаты 
шыншылдықтан тұғыр тапқан ұстаз, академик 
Зейнолла Қабдолов болатын. Ол «жабулы қазан 
жабулы күйіндегі» шындықтың бетін ашып, ада-
лын айтты. Шындықты шырақ еткен Зекеңнің 
сондағы адал сөзі мынау: «Ахаң жоқта бiздегi 
әдебиет теориясы басы жоқ кеуде секiлдi едi. Ал, 
басы жоқ дене бола ма? Қайтейiк болады деп 
келдiк ... Мәселен, айшықтаудың (фигураның) 
ар нау деген бiр түpi бар. Бүкiл дүниежүзiлiк әде-
биет теориясында арнау деген бiр-ақ түр; шауып 
шықсаң бұған шешендiк сұрау қосылып қана 
аздап ажарлануы мүмкін. Ал қазақ поэзиясында 
Ахаң осының үстінe үш түр (сұрай арнау, зарлай 
арнау, жарлай арнау) қосып құбылтып, тотының 
түгiндей құлпыртып әкетеді ...

Әдеттегi дәстүр жалғастығының заңына орай, 
осы үш түрлi арнауды арқайсысымыз өзімiзше 
пайымдап, қиысындап, кейде тiптi қиыннан 
қиыстырып, бiз де (Жұмалиев те, Ысмайылов 
та, Қабдолов та) кiтаптарымызға кiргiздiк. Бiрақ, 
амал не, бұл жаңалықты тапқан Ахаң eкeнін 
кезiнде ашып айта алмай, Қажекеңе сiлтеме 
жасауға мәжбүр болдық» [4, 123-124 б.].

Зекең жазған жолдарда eкi шындық жатыр. 
Оның бiрiншiсi жоғарыда бiз айтқан ойдың 
дәлелiндей Ахаң еңбегiнiң кейiнгi зерттеулерге 
көшбасшы болғандығы, eкіншiсi Ахаң өз зерт-
теуiнде алдыңғы батыс, орыс зерттеушiлерiнің 
таптаурын жолымен желе жортып жүре бермей, 
қазақ әдебиетiнiң ұлттық ұстындарынан туды-
рып, төл табиғатынан шығарып тың тұжырымдар 
жасай алғандығы. 

Академик З. Қабдолов Ахаң еңбегінің қазақ 
әдеби терминдерін қалыптастырудағы орнын 
аса жоғары бағалайды. Оның қазақ тілімен қатар 
қазақ әдебиеттану ғылымындағы ұлттық тер-
мин дерді қалыптастырудағы ізденістерінің өмір-
шең дігіне айрықша мән береді. Мәселен қазақ 
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тілі терминдерінің қалыптасуына өлшеусіз ең-
бек сіңірген ғалымның таразының екі басын 
тең ұстап, әдебиеттануға да дәл солай еңбек 
сі ңір  гендігін Зекең былайша байыптайды:  
«...қазақ әдебиеттануындағы әдеби терминдер-
дің басым көпшілігінің баламын ойлап тапқан да 
Ахаң: көріктеу, меңзеу, ауыстырыу, алмастыру, 
кейіп теу, пернелеу, әсірелеу, шендестіру, дамы-
ту, түйдектеу... – осылардың бәрінің түп-тамыры 
Ахаң да жатыр... Демек «Әдебиет танытқыштың» 
ең басты бағалығы – осылайша әдеби терминдерді 
қазақша қалыптастырғандығы» [4, 124-125 б.].  

Әрине, Ахмет «Әдебиет танытқышты» ешбiр 
дүниеге сүйенбей, тек өз ойынан жазды десек, 
артық айтқандық болар едi. Оның батыс, орыс 
ғұламаларының түрлi еңбектерiне сүйeнгeнiн 
жоққа шығаруға болмайды. Бұл туралы академик 
Р. Нұрғали: «Өнер тарауларын сәулет (архитек-
тура), сымбат (скульптура), кecкiн (живопись), 
әуез (музыка), сөз (әдебиет) өнepi деп даралап, 
әрқайсысына дәлдi анықтама беруiнен сөз жоқ 
нeмic ғалымы Лессингтiң: әйгiлi «Лаокон» трак-
татымен таныстықты байқауға болар едi. Сол 
сияқты әдебиет тіркестерін таратқанда, iшкi 
ғалам (субъективтi әлем) тиic ғалам, түйic ғалам 
(объективтi әлем) ұғымдарын пайдалану ескiдегi 
Аристотель, кейiнгi Гегель, бергiдегi Белинский, 
Веселовский концепцияларын еске түcipeдi, ал 
ауыз әдебиетiн жалпылай топтау тәсiлдерiнен 
орыс тың дәстүрлi фольклоршыларының, саба-
ғы аң ға рылады» [5, 25 б.], – деген болжаулар  
жасайды.

Ахаң «Әдебиет танытқышта» ешкiмнен дә-
йексөз келтiрмейдi, ешкiмнiң пiкiрiне сүйенбейдi, 
ешкiмнің беделiне жүгiнiс жасамайды, әйтсе де, 
ғылыми еңбек алғы зерттеулердi негiздей оты-
рып жасалатынын еске алсақ, бұл қағиданы Ах-
мет те жақсы ұстанған. Бiрақ ол пәлен ғалымның 
мынадай пiкiрi бар, түген зерттеушiнiң түгендей 
қисындары бар деп атын атап, түсін түстеп жат-
пайды. Өз заманына дейiнгi қоғамдық ой-сана-
ның, әдеби-эстетикалық танымның, философия-
лық iлiм-бiлiмнің, әсемдiк ойдың тұнығын екшеп, 
соның тұнбасынан  алған бiлiктi өзіндiк әдеби-
тео риялық көзқарас ұстанымына айналдыра оты-
рып, ұлттық әдебиет материалы негiзiнде ұлттық 
әдебиеттану ғылымының ақиқатына айналдыра 
алған. 

Сондықтан да, қазақ әдебиетiн теориялық 
тұрғыдан зерттеушi кейiнгi ғалымдар Ахаң ақи-
қа тынан аттап кете алмаған. Қалай дегенде де, 
әдебиеттану ғылымының бастауында Ахмет 
Байтұрсынұлы тұрса, оның әдебиет теориясы 
сала сын шырқау биікке көтерген ғалым акаде-
мик Зейнолла Қабдолов екендігін ешкім жоққа 

шығара алмасы анық. Өз сөзімен айтсақ, Зекең 
әдебиет теориясын: «... жазушылық шеберлік 
мәселесімен, ...қаламгерлік өнердің қиын иірім-
дерімен ұштастыра, көркем творчествоның 
психологиясымен байланыстыра жүйелеу...» 
[1, 6 б.] арқылы дамытты да байытты. Өйткені  
З. Қабдоловтай ұстаз-ғалым нені жазу керектігін 
де, нені тану керектігін де өте жақсы айқындап 
алып, әдебиет теориясын жазуға үлкен дайын-
дықпен келген. Оның дәлелі ғұламаның мына 
сөздерінен айқын көрініс тапқан: «Әдебиеттану 
– сөз өнерін зерттейтін ғылым. Бұл ғылымға 
беташар тәрізді әдебиеттің табиғатына тән ең 
бір қарапайым қағидалар, ілкі түсініктер «Әде-
биеттануға кіріспе» деп аталатын арнаулы пән 
арқылы талданып, тексеріледі. Одан арғы күр-
де лі мәселелердің бәрі әдебиеттанудың өзге 
салала рының үлесіне қалады. Ал, әдебиет тура-
лы ғылым, негізінен, мынадай үш түрлі ғылыми 
салаға бөлінеді: әдебиет теориясы, әдебиет тари-
хы және әдебиет сыны.

Әдебиет теориясы көркем әдебиеттің бол-
мысы мен бітімін, әдеби шығарманың сыры мен 
сипатын, әдеби дамудың мағынасы мен мәнін 
байыптайды. Әдебиеттің өзіне тән ерекшелігін, 
оның қоғамдық қызметін, көркем шығарманы 
талдаудың принциптері мен методикасын, әдеби 
жанрлар мен оның түрлерін, өлең жүйелерін, 
тіл мен стиль, әдеби ағым мен көркемдік ағым 
мәселелерін түп-түгел тек әдебиет теориясынан 
ғана танып-білуге болады» [1, 35-36 б.]  

Ал енді осынау алыстан қозғап, тереңнен 
тартып, кемеліне жеткізе жазылған З. Қабдолов 
еңбегінде  түбегейлі қаралып, қағидаға айналған 
мәселелер А. Байтұрсынұлы еңбегiмен қат-қабат 
астасып жатады. Олардағы үндестiк сырының 
шындығы осында. Осы екі еңбекті бір-бірімен 
салыстыра қарастырғанда, бұған толығынан 
көз жеткізуге болады. Бірақ бір жайтты назарда 
ұстағанымыз жөн. Екі кітаптың бірі әдеби-эсте-
тикалық ілімде марксизм-ленинизмнің материа-
листік эстетикасы әлі белең ала қоймаған кезеңде 
жазылып жарық көрсе, екіншісі ол дәуірлеп, 
әрі кеңестік империя әдебиеттану ғылымының 
ұстанар жалғыз тұғырнамасына айналған тұста 
туып, басылып шықты. Сондықтан да олардың 
жалпы болмысында айырма көп. Алайда ұлттық 
таным басымдау келер тұста ұлттық таным-
нан өрілген сан тарау соқпақ туралық жолында 
түйісер тұстар жетерлік. 

Байыптай қарар болсақ, тіпті  қос ғұлама 
еңбектерінің басталуындағы бағыт-бағдардың 
өзінен олардағы бірлік бірден көзге шалынады. 
Және Ахаң айқындаған қарапайым түсініктерді 
сөз зергері Зекең  ғылымның қатқылдау келетін, 
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жаттанды бірсарындылық басымдау келетін 
тілінен арылтып, өз стиліне тән көтеріңкі леп, 
көркем тілмен өрнектеп, жалындатып-жаңғыр-
тып, өрістетіп-өрбітіп әкетеді. Мәселен, «Сөз 
өнерінің» бірінші тарауынан алынған мына 
үзінді соның айқын дәлелі бола алады: «Әдебиет 
– өнер. Өнердің түрі көп емес пе: кескін өнері 
(живопись), мүсін өнері (скульптура), сәулет 
өнері (архитектура), т.б. Ал әдебиет қандай өнер? 
Әдебиет – сөз өнері. Мүсіншінің құралы – саз, 
суретшінің құралы – бояу, әншінің құралы – үн, 
бишінің құралы – қимыл болса, әдебиетшінің 
құралы – тіл... Бейнелеу, сәулет, мүсін өнерлері 
затты, нақты болғанымен жансыз, қимылсыз, ал 
әдебиет кез келген шындықты қимыл, қозғалыс 
үстінде құбылта, құлпырта көрсете алады. Дәл 
осы тұрғыдан алғанда, сөз өнерін – бар өнердің 
басы... десек, асырып айтқан болмаймыз. Қазақ 
хал қының «өнер алды – қызыл тіл» деген білгір 
тұ жырымы да тегіннен-тегін тумаған-ды» [1, 9 б.]. 
Мақала басында келтірілген Ахаңның сөз өнері 
жайлы тұжырымдарының жалғасы іспетті бұл 
жол  дарда таным мен талғам ой ажарын бейне-
лей ашар, мың құбыла табысқан сұлу сөз арқылы 
төгіліп түсіп, бір-бірімен сырласа табысып, 
оқи қалған талғампаз әдебиеттанушыны өзіне 
үйіре тартып, баурап алып кетері анық. Асылы, 
Зекең ғұламалығының құны осы сөз сиқырын 
ой-танымға меңгерткен эстеттік стильде жатыр. 
Шын мәнін де, «Сөз өнері» тілге тамсандырып, 
ойға өріс ашады, тілге еліттіріп, тұжырымға 
тұщын тады, тілге сүйінтіп, танымға табындыра-
ды. Жарқылы өткір сөз құдіреттің санаға түсірер 
сәулесі мол болмағына еш күмән жоқ. Зекең 
еңбегінің өзіне дейінгілерден асқан асуының 
биіктігінің де, жаңашыл сипатының да бір белгісі 
осында жатқаны шындық. 

Араларына елу жыл салған «Әдебиет таныт-
қыш» пен «Сөз өнеріндегі» үндістікті кез келген 
әдеби танымдық түйін-тұжырымның бірін де-
гінің екіншісінде дамытылып отыратындығы нан 
тап басып тануға болады. А. Байтұрсынұлы 
сөз өнерінің адам жан дүниесiне әсер eтуі мен 
эстетикалық мұратының түп төркіні қашанда су-
реткер талант-дарынына, қалам қарымына тығыз 
байланысты eкeнiн байыптай келе: «Сөз өнepi 
адам санасының үш негiзiне тiреледi: 1) ақылға, 
2) қиялға, 3) көңiлге» [2, 168 б.], – деп түйiндесе,   
З. Қабдоловтың «Сөз өнерi» кiтабында суреткер-
ге тән ерекше қасиеттер сегiзге жеткiзiлген. Олар: 
«сезiм, бақылау, қиял, интуиция, өмiрбаян, пара-
сат, шеберлiк, шабыт» [1, 12 б.]. Соңғы сегiздің 
алғашқы үштен қанат қағып тұpғaны бесенеден 
белгiлi. Бұл өзі баяғы Абайдың адамның адам бо-
лып қалуының жолы деп ұсынған «Бес нәрседен 

қашық, бес нәрсеге асық болуды» Шәкәрiмнің 
8-ге жеткiзгенi тәріздi дүние.

Ахмет Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқыш-
та» сөз арқылы дүниеге келген өнер туындысы-
ның өзіндік ерекшелiгiн «Сөз өнерінен жасалып 
шығатын нәрсенің, жалпы аты шығарма сөз, ал 
аты қысқартылып көбiне шығарма деп аталады» 
[2, 170 б.], деп анықтай келiп, шығарма сөздің 4 
тысқы сипатын көрсетiп, әрқайсысына анықтама 
бередi. «Шығарма сөздің» бәрінен бұрын байқа-
латын тысқы нәрселерi: 1) тақырыбы, 2) жоспа-
ры, 3) мазмұны, 4) түpi» [ 2, 170 б.]. 

Ахаңның пайымдауынша, тақырып – ойға 
алған пiкiрдiң атауы, жоспар – шығарманың не-
ден басталып, неден аяқталарының белгiлеп алу, 
мазмұн – ойға алған пiкiрдi жеткiзуге жұмсаған 
бүкiл сөз, түр – шығарма мазмұнын ең оңтайлы 
жолмен берудің ыңғайлы түpi. Miнe, осы аталған 
мәселелер «Сөз өнерінде» одан әpi дамыты-
лып, өзіндік ой-тұжырымдар арқылы бекітіледі. 
Зекеңде әңгімені тақырыптан бастайды. Ол кісінің 
пайымдауынша: «Тақырып – өнер туындысының 
ірге тасы» [1, 147 б.]. Олай болса «...жазушының 
шындық болмыстан таңдап, талғап алып, өзінің 
көркем шығармасына негіз, арқау еткен өмір 
құбылыстарының тобын тақырып дер едік» [1, 149 
б.] – деп түйіндейді өзіндік ойын ғалым.  Одан әрі 
осыдан туындата отырып, шығармадағы идея, тен-
денция, тартыс, фабула, сюжет, композициялардың 
мәнін ашып, олар туралы ой-тұжырымдарын  
әлемдiк әдеби зерттеулермен нақтылап отырады. 
Мысалдық материалдардың көбі өз заманындағы 
танымал  шығармалардан алынған.

«Әдебиет танытқыштың» алғашқы бөлiмінде 
А. Байтұрсынұлы «шығарманың тiлiнің ғылымы» 
туралы сөз қозғай отырып: «Шығарманың екі 
жағы бар: 1) ішкі пікір жағы, 2) тысқы тіл жағы. 
Сондықтан сөз өнерінің ғылымы екіге бөлінеді: 
1) Шығарманың түрінің ғылым, 2) шығарманың 
тілінің ғылымы.

Тілінің ғылымы дыбыстардың, сөздердің, 
сөйлемдердің заңынан шығатын тіл өңінің жүйе-
лерін танытады. Түрінің ғылымы сөз өнері нен 
шыққан нәрселердің мазмұн жағының жүйе лерін 
танытады. Сондықтан сөз өнерінің ғылымы, 
шығарманың тіл өңі жағынан тіл, лұғат қисыны 
болып, мазмұн жағынан қарасөз жүйесі, дарын-
ды сөз жүйесі болып бөлінеді» [2, 176 б.], – де-
ген қортынды жасайды. З. Қабдоловтың  «Сөз 
өнерінде» бұл мәселе «Сөз сыры», «Сөз сара-
сы» тарауларында кеңiнен сөз болып, негiзгi ой-
тұжырымдар Ахаң еңбегiнен тамыр тартып жа-
тады. Бұған дәлелді алыстан іздеудің қажеті жоқ, 
ол «Сөз өнерінің» жаңа басылымында ап-айқын 
жазылған: «Ахмет Байтұрсынов өзінің «Әдебиет 
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танытқышында» сөз өнері адам санасының үш 
негізіне (ақылға, қиялға, көңілге) тірелетінін 
айта келіп: «тілдің міндеті – ақылдың аңдауын 
аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, 
көңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау» деп 
дәйектесе, біз енді дәл осы дәйектеме тұрғысынан 
біраз көз тоқтатып, олардың сөз өнеріндегі 
шешуші сырларын байқап қараймыз» [1, 189 б.]. 

А. Байтұрсынұлы тiл көрнекiлiгiнiң (бүгiнгi 
түciнiктe образдылық) 3 түpiн көpiктey, меңзеу, 
әсерлеудi атап, көpiктеyгe айқындау, теңеу, ау-
ыстыруды жатқызады. Әсерлеудің түрлерi ар-
нау, қайталақтау, шендестiру, дамыту, түйдектеу, 
бүкпелеу, кескiндеу деп дәлелдейдi. Өз ойларын 
ұлттық әдебиеттің озық үлгiлерiнен алынған 
мысалдар арқылы бекiте түседi. Ал, кейiннен 
жазылған еңбектерде, осы көріктey құралдары 
шет тiлден енген терминдермен – троптар, фи-
гуралар деп аталып кеткен. З. Қабдолов «Сөз 
өнерінде» Ахаң салған сара бағытпен кетіп, «фи-
гураны» – «айшықтау», «тропты» – «құбылту» деп 
алып, оның ауыстыру (метафора), кейіптеу (оли-
цетворение), астарлау (символ), алмастыру (ме-
тонимия), т.б. түрлерін таратып алып кетеді. Екі 
ғұламадағы терминдердің аты өзге болғанымен, 
затында айырмашылық жоқ. Анықтама ларын-
дағы айырмашылық та жоқтың қасы деуге бола-
ды. Тек кейбiр түрлердің жiктемелерiнде аз да ған 
өзгешелiктер кездеседi. Айталық, Ахаң те ңеудi 
жай, әншейiн деп eкiгe бөлсе, З. Қабдолов теңеу-
лердің жай және күрделі деген екі түрін көрсетеді.

Ахмет Байтұрсынұлы өз еңбегiнде асыл 
сөздің ұлттық айшығын, оның қазақ сөз  
өнеріндегі өзiндiк орнын дәл танып, сөйтiп 
кейiнгi зерттеулерде сөз бола бермейтiн көп 
жайттарды сөз етедi.  Мәселен, ол жалпы көркем 
әдебиеттегi сөйлемдердi «өрнекті сөйлемдер», 
«өлеңдi сөйлемдер» деп eкігe бөледi. Өлең және 
қара сөздi шығармадағы «өрнекті сөйлемдердi» 
қолданысына орай себептi оралым, мақсатты ора-
лым, ұқ сатпалы оралым, қайшы оралым, шартты 
оралым, жалға сыңқы оралым, серiппелi оралым, 
айрықты оралым деп атап, оларды туған тiлдің төл 
табиғатынан тауып, әдебиеттегi сөз құбылтудың 
түрлi реңкiн айқындайды. Мұның өзі Ахаңның 
ұлт әдебиетiнiң өзіндiк тілдік ерекшелiгiне баса 
назар аударғанын танытса кepeк-тi. Бұларды бiз 
қанша тiл ғылымына, соның синтаксистiк саласы-
на қатысты дегенмен, әдебиеттi әдебиет eтетін тіл 
eкенін естен шығармауымыз керек. Осы мәселе 
туралы да қос ғалымның айтар ойы бір жерден 
шығып отырады, Ахаң: «Тіл қисыны дегеніміз 
асыл сөздің асыл болатын заңдарын, шарттарын 
танытатын ғылым» [2, 176 б.] десе, Зекең «Көркем 
тіл жайы әдебиеттану ғылымының ең өзекті мә-

селелерінің бірі» [1, 186 б.], – деп, әдебиеттегі тіл 
атқарар міндеттерді алдыңғы қатарға шығарады. 

Әрине, Aхмет Байтұрсынұлы қолданған тер-
миндер бүгiнгi күнге дәл келе бермейді, бiрақ аты 
келмегенмен анықтамасы бүгiнгi пайымдауларға 
өте жақын. Мәселен, «Әуезе» ұғымы туралы 
зерттеушi: «Әуезе әңгімесінің айтатын түріне 
қа рай бірнеше тарауға бөлінеді. Біреулері өткен-
ді сөз қылғанда уақыт сарынымен айтады, екін-
шілері біреуден біреуді туғызып, туыс сарыны мен 
сөйлейді; кейі біреудің өз заманындағы бол  ған 
уақиғасын сөйлегенде, кейі өткен заман дағы 
уақиғаның әңгімесін сөйлейді. Біреуі бір адам-
ның өмірін яки мінезін әңгіме қылғанда, бүтін 
жұрттың өмірін яки мінезін әңгіме қылады» 
[2, 258 б.], деп түсініктеме бередi. З. Қабдолов 
танымында  осы «Әуезе» әдебиет тегiнің бiрi 
«Эпос» ретінде танылады. Енді осы «Эпосқа» бе-
рiл ген академик З. Қабдоловтың анықтамасына 
назар салайық: «Эпос (грекше epos – баяндау, 
әңгiмелеу, тарихтап айту) – көркем әдебиеттің ба-
йырғы, негiзгi тектерінің бipi, дәлiрек айтқанда, 
өмір шындығын мейлiнше мол қамтып, кең 
суреттейтiн, адам мiнезiн мүмкiндiгiнше терең 
ашып, жан-жақты танытатын iргелi, күрделi жанр 
.... Эпостық шығарманың арқауы – автор үшiн 
ішкі  субъективтiк шындық, жекеленген адамдар-
дың көңіл- күйi ғана емес, бүкiл халық тың тұр-
мыс-тiршiлiгi, тарихи тағдырлары мен ұлттық 
заң ды лықтары» (1,  300-301 б.). Қарап отыр сақ, 
ара ларын 50 жыл уақыт бөлiп тұрған екі кiтаптағы 
көркем әдебиет тегiнің бiр түpi туралы пiкiрлерi 
үндес келіп тұр. Зекең осы «Дарынды сөз» 
тара уын дағы Ахаңның әдеби тек турасындағы 
термин деріне:  «Әуезе – эпостың, Тол ғау – лири-
ка ның, Айтыс – драманың бүгінгі тео риялық дең-
гейдегі баламдары болады деу қиын» [3, 72 б.], – 
деп келісіңкірей қоймайды. Аталуына пікір талас 
білдіргенімен, анықтамасына қарсы емес тігі анық 
байқалады. Мына сөздер осы ның нақты айғағы: 
«...әдебиеттің Аристотель белгі леген негізгі үш 
тегін, яки жанрын (эпос, лирика, драма) грек 
тілінен түп-түгел қазақ тіліне ауыс тырып алады 
да, әр жанрдың жанрлық түр лерін өзіміздің төл 
әдебиетімізден іздейді» [3, 73 б.].

Міне, сондықтан да, Ахмет Байтұрсынұлы 
«Әде биет танытқы шының» ұлылығы туған топы-
ра ғымызда академик Зейнолла Қабдолов тұжы-
рым дағандай «Әдебиет теориясының басы» 
бо луында ғaнa емес, асыл сөздің қасиетiн «тексер-
ген» ұлы еңбектің бүгiнгi күннің сұранысына то-
лығынан жауап бере алуында. Тұңғиығына сүңгiп, 
тұнығынан қанып iшiп, тұнбасына тұщына алсақ, 
оның ұлттық, ой-танымнан тірек тапқан әдiсна-
малық арналары қазақ әдебиеттануының ғылыми 
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негiзiне айналуғa дайын. Оған Ахаң бастаған дәс-
түрді жаңаша дамыта білген, сөйтіп қазақ әде биет-
тану ғылымындағы әдебиет теориясы ілімінің за-
мана талабына сай жаңа арнасын ашқан академик 
Зейнолла Қабдолов еңбектері куә деп білеміз.

Кезінде  кемеңгер Зекең Ахаң еңбегіндегі 
ұлттық танымға негізделген қасиеттерді тап ба-
сып танып, оның өміршең болмысын жан-жақты 
насихаттауға белсене кіріскен еді. Әттең, сұм 
тағдыр ғалым ойының жүзеге асуына мүмкіндік 
бермеді. Зекең дүниеден өткен соң, бұл ендігі 
күннің міндеттері болып қалды. Оны жүзеге 
асыру әдебиеттану ғылымында еңбек етіп 
жүрген ғалымдардың борышты ісі болмақ. Ол 
жүзеге асқанада ғана арасына елу жыл салып, 

қазақ әдебиеттану аспанында бірінен кейін бірі 
жарқырап туған жұлдызды еңбектердің нұрлы 
жарығын  кейінгіге жеткізе аламыз.
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1945  жылы  оқу  басталып  кеткеніне қарамай 
20 қазанда Алматыға келдім. Жоспар үлкен – қол 
жетсе Тау-кен институтына түсу, өйткені мен 
алтын өндірісінде өскендіктен, инженер болу 
арманымның ең зоры болатын. Оған ілікпесем 
журналистика саласын жалғамақпын. Оның қара-
сын көру мұң болса, театр-көркемөнер учили-
щесіне бару, сәті түспесе, театр төңірегінен келесі 
жылға дейін күн көрістен тарықтырмайтын 
жұмыс іздеу.

Құдай дес бергенде, Тау-кен институтына 
кетіп бара жатқанда, Қазақ университетінің сол 
кез дегі әдемі де биік ғимаратын көріп, ішіне 
кірдім. Сол жақта «Журфак» деген жазуды бауы-
рымдай көріп, есігін ашқанымда, төрде отырған 
жігіт «кір, кір» деп еріксіз өзіне шақырып алды. 
Халижан аға Бекхожиннің зор адамгершілігі 
арқасында студент болып шыға келдім. Ертеңгі 
сегізден бастап дәріс тыңдауға, сабақтан қалмауға 
нұсқау алып шықтым.

Қай күн екені есімде жоқ, М. Әуезовтің дәрісі 
университеттің сол кездегі ең үлкен залы 31-ауди-
торияда өтті. Оны Әзілхан Нұршайықовтың «Ма-
хаббат қызық мол жылдар» романын оқығандар 
жақсы біледі. Үйірге жаңа қосылған жастың 
мінез-құлығын Зейнолла Қабдолов өз басынан 
кешірген соң, әдемілеп жазыпты. Оқиық: «Өзім 
де бір қумын» деп Тайыр ақын айтқандай, мен 
аудиторияға үзіліс кезінде журналист студент-

термен аралас-құралас бірге кіріп, бәрінің ту 
сыртындағы бір бос орынға жайғасып алдым. 
Өзімді қолымнан келгенше ешкімге елетпей, бөг-
делігімді байқатпай, «қулығымды асырғандай» 
сенімді едім, оң жақ қырымда отырған бір қара-
сұр жігіт маған тура ұры көргендей сезікті кес-
кінмен қайта-қайта қадалып қарай берді.

Қарасұр жігіт бір көргенде әп-әдемі: қыр 
мұрын, атжақты, ашаң. Көзінің шарасында ақыл 
мен ашу оты аралас жанады. «Ашусыз ақыл тұл» 
деген. Асылы, ақыл оты маздаған жерде ашу 
шоғы қосыла қоздаса, сол абзал. Жалғыз-ақ осы 
жігіттің осынау әп-әсем кескін-кейпінде «осы 
қалай» бір жер бар. Неге екенін кім білген, көзінің 
асты көне сырнайдай жиырылып жатқан қыртыс-
қыртыс әжім. Бұл бүгінде есімі мен еңбегі зиялы 
жұртқа таныс профессор Кәкішев Тұрсынбектің 
шәкірт кезіндегі бас қондырғысы» (Арна, 1988. – 
220-221беттер). 

Бұл М. Әуезов лекциясын тыңдауға алғаш кел-
ген кезіміз болатын. Мұхаңның дәрісті кібіртіктей 
бастап, біраздан кейін бабына келген жүйріктей 
көсіліп, асыл ойларды төге-төге айтатынын та-
лайлар, әсіресе, Зейнолла жазудай жазды. Фоль-
клордан Мұхаңның білмейтіні жоқ болса керек, 
өйткені қосып-қосып жібергенде, елдігіміз бен 
өнеріміздің өресі марқайып шыға келгенін жаны-
мызбен сезіп отырдық.

Мұхаңның бір ерекшелігі энциклопедиялық 

ӘОЖ  82.0
Тұрсынбек КӘКІШЕВ,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
филология ғылымдарының докторы, профессор

СТУДЕНТТІК ШАҚТАН БІР ЕЛЕС
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білімін уыстап шашпай, сыздықтап, қазақтың 
сөз өнерінің шырайын шығарар кезінде біртіндеп 
айтып отырады екен. Сонда қазақи көріністер 
әлемдік құбылыстарға ұласып кетеді де, жаңаша 
мағынаға ие болатын керінеді. Осы ерекшелікті 
Зейнолла «Менің Әуезовімде» жеткізе баяндап ты. 
З. Қабдолов әуелі бізге – журналистикаға, біраз-
дан кейін филология факультетіне ауысып кетсе 
де, кездесіп жүрдік. Бірінші семестрді тамам-
дағаннан кейін, бүкілодақтық физкультурашы-
лар шеруіне баратындарды іріктейтін комиссия 
жұмыс істей бастады. Мәскеуге барып, мавзолей 
мінбесінде қолын бұлғап тұрған И.В. Сталин-
ді көруге болады екен деген желік бойды билеп 
алды. Сол кезде Алматыда оқыған студенттердің 
дәмеленбегені аз, комиссияға келгендердің ішін-
де тапал бойлы, қамыт аяқтары көбейіп кеткен 
соң, үміттенушілер арасына сұңғақ бойлы, ажар-
лы қыз-жігіттер ғана іріктеледі екен деген хабар 
тарады. Жатақханада бойымызды өлшеп, айнаға 
қарайтын әдетті шығарып алдық. Басында өзіміз-
бен бірге желіккен Зейнолла бір күні түтігіп келе 
жатқанын кезім шалып қалып, әңгімеге тарттым.

– Құрысын бүйткен комиссиясы, онан да өле-
ңімді жазып, кітабымды оқып неге жүре бермедім 
екен мұнша өлек болғанша, – деп күйінді. Бойы 
170 сантиметрге жетпеген соң «өтпейтіндердің 
тізімінде» тұрғанын өз көзімен оқып келе жат-
қан кезі екен. Сырттай Зекең үшін қам көңіл 
болғаныммен, сантиметрінен қорқа қоймаспын 
деген ой күшті болғанын жасырып қайтейін. Ол 
сенімім алдаған жоқ.

Ұлы Отан соғысынан кейінгі оқығандардың 
тез жетілуіне бірнеше себеп бар. Олар – өртеңге 
шыққан ұрпақтар. 1929-31, 1937-38 жылдардағы 
зиялыларға келген зауал, соғыс алапаты бір болса, 
екіншіден, «өмір университетінен оқып келген» 
солдаттармен парталас болуымыз, үшіншіден, 
бірдемеге қолым жетіп, ел қажетіне жарар аза-
мат болсам деген талаптың күштілігі бізді тез 
жетілдірді. Университетке дейін аудандық газетте 
өлең шығарып, мақала, хабарларын жариялатып 
келген Зейнолла Қабдоловтың студенттер ара-
сында қаламға ыңғайы барын ертерек таныдық. 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшелігіне 
қабылданды. Ал ол жас талапкерге аз олжа емес. 
4-5-курста жүргенде арамыз тіпті жақындап, 
жиын-жиналыстарға бірге баратынды шығардық.

1949 жылы 4-курсты бітіргеннен соң өзіміз дің 
ұстазымыз, қазақтың атақты фельетонисі, сын-
шы Сейділдә Төлешов (С. Шынаров – елге бел-
гілі жасырын аты) қолымыздан жетектеп 5 жігітті 
«Лениншіл жас» газетіне қызмет ке орналастырды. 
Мен жұмысшы жастар бөлі мі нің меңгерушілігіне 
тағайындалдым, ертеңіне Гурьевке бара жатқан 

Орталық комсомол комитетінің хатшысы 
Құнанбаевтың нөкер шісіне айналдым. Ұшақпен 
бір тәулік ұшып, бүгінгі Атырауға жеткеніміз 
әлі есімде. Сен жұмысшы жастар өмірін жазуға 
тиіссің деген соң, Мақат ауданына бөліндім. 
Доссорға келгенде, Зейнолланың Айтжан деген 
жолдасын тауып алып, шілденің ми қайнаған 
ыстығында үйінен шай ішіп шықтым.

1950 жылдың қысында жұт болып, мені тағы 
да Гурьевке жіберді. Бақсай жағын аралап келген-
нен кейін, тағы да Доссор соқтым. Зейнолланың 
ата-анасының үйінде екі-үш күн паналап, сәлем-
сауқат ала келдім. Бұл жайлар, әрине, достық 
болғанмен, көңіл жақындығын аңғартса керек.

Университет бітіргенде, наурыз айында, Зей-
нолла мені «азғырып», өзі меңгеруші болып 
істеп жүрген, бүгінгі «Рауан» баспасына, жоғары 
оқу орындары оқулығының аға редакторлығы 
қызметіне шақырды. Бардым. Ол кезде ҚКП 
Орталық комитетінің «Қазақ ССР Ғылым акаде-
миясының тіл және әдебиет институтының жұ-
мысындағы өрескел саяси қателіктер туралы» 
деген қаулысының уыты қайтпай, бастауыш 
және орта мектептерге арналған қазақ әдебиеті 
мен тілі бойынша оқулықтардағы өрескел қате-
ліктер мен кемшіліктер туралы қаһарлы қарар-
мен нығыздалып, күйіп тұрған кезде мектеп оқу-
лықтарына «жау тиді». С. Мұқанов, Қ. Жұмалиев, 
Е. Ысмайылов, т.б. авторлығынан айыры лып, 
оқулықтары М. Ғабдуллиннің жалпы редак ция-
сымен шығып жатқан «науқанға» тап болдым. 
«Керітартпа» деп табылған ақындарды оқулық, 
хрестоматиядан «қуумен әлектендім» де, күзінде 
білімімді толықтырмақ болып, партия мектебіне 
кеттім. Зейнолла, Серік, Айқындармен бірігіп, 
ағалар «бүлдіріп» кеткен оқулыққа автор болдым.

Сол баспада бірге қызмет істегенде, Зейнолла-
дан бір көрген пайдам – үш мың сом қарыз алып 
үйленгенім болды. Қазақтың «қарыз ал да, қатын 
ал, қатының қалар жаныңда» дегені рас екенді-
гіне сонда ғана көз жеткізіп ем. Зейнолла өзінің 
шын ниетімен қарыз бермесе, кім біледі қандай 
күйде боларымызды. Бұл қалжың болғанымен, 
әдебиеттануға келуге бір-бірімізге ықпалымыз 
бол ғанын жасырмайық. Ерте пісіп-жетілген Зей-
нолла қазір гі «Жұлдыз» журналына бас редактор 
болған кезде 1954 жылы «В.И. Лениннің әде-
биет туралы ойлары» атты мақаламнан кейін, 
Жиен ғали Ті леп бергеновтің шығармашылығына 
көсіл тіп орын бергені, сол арқылы зиялылар мен 
әдебиет ші лер қауымына таныла бастағанымды 
жасырман.

Студенттік достықтан мықты құдірет жоқ. 
Сондағы асыл арқанымыз әлі күнге үзілмей ке ле 
жатыр. Қол ұстасып жүре берейік, Зейнолла дос!
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Біз өзімізді үй ішінің алдында кәдімгідей, 
кінәлі сезініп, қысылып келгенбіз; сөйтсек, 
мыналардың бізбен тіпті де ісі болған жоқ: 
балалы-шағалы үй емес пе, дәнге үймелеген 
торғайдай, үпір-шүпірлесіп дастарқанның басы-
на отырып жатыр екен. Өздері көңілді. Үлкендер 
жағы әлде неге күліп мәз; қарт ана да өзінің 
күндегі дағдылы орнына жайғасыпты, күлкісін 
әзер тыйып, ығысып қасынан маған орын беріп 
жатыр. Үй жалдап бөлек шыға алмағанымыз 
болмаса, мұндағы өміріміз көңілсіз емес. Есін 
білмейтін кішкентай балалар басы піспей у-шу 
боп жататын үйде біздің өзіміздің де күндегі 
күлкіміз, ойын сауығымыз үзілмейді. Басқа ер-
мек табылмағанда үстімізде лаждап отырған 
баспананың «шерісін» әр саққа жүгіртеміз. Сол 
сөз қарт ана аузынан қанша шықса, сонша күлеміз. 
Бүткіл үйдегі басты дүниенің бірі – рас кладушка. 
Кейде оған Зейнолла екеу міз жатамыз. Ертеңгісін 
төсектен атып тұра мыз да, ылғал үйдің сызын 
түнде бойына тартып дымданып тұрған шалбары-
мызды ыстық өтекке быжыл датып басып, қырын 
шығарып жатсақ үй іші бұған да күледі.

– Біздің үйдің «шерісі» сендерге жақсы болды 
ғой, – дейді Сәуле.

Апыр-ай, жас кездегі адам өмірінің қызығы 
көп бола ма, қалай? Үстімізде тұратындар ана 
жақ та аяғын алшаңдап басып жоғарыға көтеріліп 
бара жатса, біз, мына жақта қасқырдың апанын-
дай үңгірге басымызды бұғып, жер үстінен жердің 
астына түсіп бара жатқанымызға күліп, тіпті мәз 
боламыз.

Иә, бұл, бұл ғой. Ал, енді көше беттегі кішкен-
тай жартыкеш терезе осы үйдің біз бұнда келген-
нен бергі қызықтап көңіл ашатын басты ермегі. 
Ас үстінде отырғанда да көзіміздің қиығы тұ-
сымыздағы жартыкеш терезеде. Тас көшеге иегін 
төсеп, жер тістеп жатып алған терезе алдынан 
тұяғы тырсылдап ерсілі-қарсылы өтетін де жата-
тын халыққа түнде де тыным жоқ; күндіз болса 
болмаса да, тыным жоқ; сол қыруар халықтың біз 
іште отырып аяқтарының дыбысын есітеміз.

Шпилканың жаңа шыққан кезі ғой. Қайсыбір-
де үріп ауызға салғандай қып ша бел әп-әдемі не 
қыз, не келіншек өте ді. Ондай қарақтарымның 
әне бір кісі қызыққанда тамағыма тұрып қалар-ау 
деп қорықпай, шпилкасымен қоса жұтып жібер-
гендей, сүп-сүйкімді, әп-әсем аяғы болса бір сәрі; 

ал, егер қоң етінен жарылайын деп тұрған түйенің 
жарты етіндей жеңгейлер шпилка кисе құрыдық; 
олар терезе алдынан темір қазықтай тақамен тас 
көшені тепсіне басып өткенде тас төбеңді тесіп 
жібере жаздайды; түнде шырт ұйқыдан шо-
шып оянасың; ал, күндіз басқаша: күндіз тере-
зе алдынан ағылып өтіп жатқан кісілердің бетін 
көрмесең де, сен, бірақ терезеден олардың тізеден 
төменгі жағын көресің; іште отырып көретінің 
кіл аяқ: әйелдің аяғы, қыздың аяғы, еркектің аяғы, 
қисық аяқ, оқтаудай түзу аяқ; ал, торсықтай аппақ 
ақ балтыр аяқты көргенде мен, есім шығып, 
келіншектеріміздің көзін ала бере Зейнолла-
ны, Зейнолла мені түртіп, көзіміз әлгі жалт етіп 
жоқ болған аяқтың соңынан ілесе жүгіре жө-
нелетіндей, ұмтыла жаздап, өзіңнің шалғайыңды 
өзің басып, әлекке түсіп жатқаның.

Апыр-ай, адамның беті сияқты аяқтардың 
да бір-біріне ұқсамайтынын кім білген! Құдды 
адам сияқты, бұлардың да әрқайсысына тән өзіне 
лайық мінезі болатыны ма, қалай? Бірі сылбыр. 
Бірі шапшаң. Шалт. Әне біреу: «басқаны қайтесің, 
мені көр» дегендей, тереземіздің алдынан бұлшық 
етін бұлтылдатып ойнақтап өтеді. Мына біреудің 
сирағында сүйек пен сіңірден басқа бір шайнам 
ет жоқ; өзі сидаң ба, шапшаңдап басып бұ да өте 
шықты; ал, мына бір терте аяқ ерең-серең.

Бәтір-ау, бұларға не болған? Қай сыбағасынан 
қалып барады? Бәрі асығыс. Бұлар неге қапылып, 
жан таласып, аяғы аяғына жұқпай, тез, тез өтіп жа-
тыр? Қазіргідей емес, ол кездегі жанарымыздың 
жытылығына қа рамастан – мен де, Зейнолла да 
– әлгілердің аяқкиімі Ленинградтың атақты «ско-
роходы ма», әлде складта тау боп үйіліп жататын 
өзіміздің «Жетісу ма», оншасын айыра алмай, 
бір-бірімізден сұрап жатамыз.

– Сендерге жақсы ермек табыл ды, – дейді Сәуле.
– Иә, бұларға терезе болса, телевизордың 

кере гі жоқ, – дейді Ажар.
Өзі бұнда келгелі үнсіз. Жүзі сынық. Тіс жа-

рып айтпаса да, ар жағындағы ренішін білем. 
Алдын да әкесінің үйі күтіп тұрғандай, есі бар кісі 
алдын ала қамданбастан үй ішімен көшіп келе 
ме екен. Бізсіз де өздері тоғыз жан, аядай бөл-
меге әзер сыйып отырған балалы-шағалы жас 
семьяның үстіне енді біз семьямызбен кеп жатып 
алғанымыз менен көрі Ажардың жанына батып 
жүрген-ді.

ӘОЖ  82.0
Әбдіжәміл Нұрпейісов,

Қазақстанның Халық жазушысы

ЗЕЙНОЛЛА ДОС
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Қарт аналардың көңілі қашанда жүйрік қой. 
Біздің шыныменен қи налып жүргеніміз басқадан 
бұрын Жақу ананың жанына батып болды. Бұл 
кісіні мен қартайған кезінде көр дім. Жас кезінде 
еті тірі, ширақ, пы сық еді дейді. Ол кезде Қабдол 
аға мыз дан бас тап үй ішін ұршықтай үйіріп, 
уысын да ұстап отырса керек. Тумы сынан тіл ді, 
тік мінез жанның кө кі регінде де бір басқа жететін 
би лігі де бопты.

Сол күні Зейнолла жоғарғы жақта жиналыс 
болып, түскі тамаққа кел меген-ді. Осы күндері 
маған да ас батпай жүрген. Алдымызға келген 
астан ауыз тидім де, алас-қапас тұрып жөнеле 
бермек болғанымда, қарт ана етегімнен басып, 
қайта отырғызды.

– Шырағым, Әбдіжамил, – деп сөз бастады, 
– өзіңді жаңа көріп жа тырмыз, бірақ сыртыңнан 
қанықпын. Зейнолламның жан жолдасы маған 
қайдан жат болсын. Тумасаң да, қазір сен де 
өзімнің бір баламдайсың. Үйі мізді тарсынба. 
Шүкір, баспана қып отырған үстіміздегі мына 
қос уыс бөлменің кеңі – сендердікі, тары – біздікі. 
Әбді балам, біз мұнан да қиын заманда өмір 
сүргенбіз. Соның бәрінде де, Құдай дес бергесін, 
көппен бірге бөле-жара қауымдасып көтердік. 
Бірде сүріндік. Бірде жығылдық, әйтеуір бір 
қараға жеттік қой. Ендігі қалған өмірде, әкесінен 
қалған жалғыз бала қайда жүрсе де көзімнен таса 
қылмай, қарасын көріп, қасында жүруге бел буып, 
ана жақта қалған ел-жұртты тастап, көкірегімді 
сүйретіп келіп жатырмын. Бұрын болмаған жер 
ғой, бізге де қара керек, үй тапқанша бізбен бірге 
тұра тұрыңдар!

«Қайран, сол замандағы қазақтың әйелдері-
ай, – дедім ішімнен, қатты тебіреніп, – осы сен-
дер томашадай болып алып, оқу, тоқусыз да аң-
ғал-саңғал адыра дүниенің жетпесі мен жоғын 
жасы рып, барын асырып, бая ғының кісілеріндей, 
барыңды бетке тосып, керек болса, бір малдың 
сүтін бөліп ішіп, бір дәнді жарып жеп, соған, апыр-
ай, қағанағың қарқ боп шал қып жүретіндерің-ай! 
Өздерің және адам ның ішіне кіріп шыққандай, 
маң дайда ғы екі көзден де басқа, көкі рек теріңде 
де айтқызбай білетін тағы да көздерің бар ма, 
қалай? Апыр-ай, жан дарың қан дай жайдары еді. 
Жұ ды рықтай жүрек теріңе, қаласа дүние сыйып 
кетердей неткен дархан, кең едіңдер!

Тап жаңа тарының қауызына сы йып кетердей 
боп тұр едім-ау. Қапелімде, мына дүние қалай 
қол-аяғы созылып кеңіп сала берді! «Үлкен кісі-
ау, – дедім мен, – қос уыс үйдің кеңі сендердікі» 
дейсің. Қысылма дейсің. Бізде өзімсініп шамамыз 
келгенше қысылмай да қымсынбай, емін-еркін 
тұрғымыз келеді. Бірақ күнде кешкісін Сәуле мен 
Ажар құшақтарында ба уырына қысып алған бір-

бір көрпе. Аядай бөлмеге үй ішінің жандарын 
қалай сыйғызып жатқызарын білмей, қиналып 
тұрғанын көргенде, қара жер жарылса кіріп кет-
кендей болам.

Бұнда келгенімізге бүгін он төрт күн бопты. 
Сендер Атыраудансыңдар. Біз Аралданбыз дей-
мін. Қонысымыз басқа болды ғой деймін. Отын, 
суымыз да бө лек болды. Бірақ Жақу ана, маған 
салса, өзіңді баяғыдан білетін сияқ тымын. Иә, 
білем. Білгенде кандай! Біл меген жерім болса, 
қалғанын жа ным, жүрегіммен сезіп жатырмын. 
Сен де, кеше біз келгенде ішке ба сы мызды сұқпай 
жатып көкірегіңді ашып қарсы алғаныңды көрдік 
қой деймін.

Қазір кемді күн қиындық көріп жатқанымыз 
болмаса, тағдырыма ризамын деймін. Тірліктегі 
талабымыз ыңғайлас болды да, тағдыр Зейнолла 
екеумізді ерте табыстырды ғой деймін. Әскерден 
әзер дегенде босанып елге келсем, Зейнолла 
студент екен. Келесі жылы күзде Алматыда жас 
ақын, жа зу шылар бас қосқан жиында кездес-
тік. Ол да, мен де бір көргеннен іштей ұмтылып, 
ықыласымыз құлап түсті де, көңіл жарасып, дос 
боп тарастық. Сонан бері жұбымыз жа зылмады. 
Арамыздан қыл өтпестей доспыз, дей мін. Осы 
жылдары, сендердің жағ дай ларыңды Зейнолла 
доспен жата-жастана жүріп, біліп алғам деймін.

Қабдол ағамен екеуіңде екі түстің екеуінен 
де – қыз да, ұл да болыпты. Бірақ сен, Зейнолла 
тұрғанда басқа балалар көзіңе түспей, осы бір қол-
аяғы шидей, қоңқақ мұрын қоңырды әлдеқандай 
қып «жалғыз бала» деген көрінесің, – деп, мен 
күліп ем, сенде, Жақу ана:

– Қайтейін енді, – деп қосыла күліп едің-ау!
Қабдол ағамыз заманында Ембі мен Доссор-

дың өңірінен шыққан белгілі, білеудей мұнайшы 
бопты. Ол заманда, бірақ сендер қомсындыңдар 
ма, қа лай, «мұнайшы» демей, бірде «қара май-
шы» деп, енді бірде «қара жұмыс шы» деп, онша 
мән бермей, жай ғана айта салған көрінесіңдер 
ғой, – деп едім, сен:

– Осы күнгі балалар ғой, жерден же  ті қоян 
тапқандай «қара алтын» деп, әлдеқандай қып 
жүргендері. Ол кездегі оның шын аты қарамай 
болатын, – деп едің.

Елден келгендер «бала не істеп жүр?» деп 
сұрағанда, біз де өзіміздің жалпақ тілімізбен «қара 
майшы» деп, белінен бір басып айта салатынбыз. 
Құдай шебер-ау, үйтпегенде ше. Жа ман, жақсы 
осы үйді ұстап отырған азамат болғасын, күнде 
ертеңгісін мұн таздай қып киіндіріп жіберсемші, 
бар     ған жағында бейшараны қара майға баты-
рып қоя бере ме, адам кө ретін сиқы жоқ, екі көзі 
жылтырап келіп тұрады. Амал қанша, қоламтада 
шойын құманда тұрған жылы суға шо мыл дырып, 
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тазалап алам, – деп күлуі күл сең де, сен бірақ аяқ 
астынан көңілің бұзылатын еді де, жалма-жан 
көзіңнің жасын сүртіп әпі-шәпі боп қалған едің. 
Бұған да шүкір дегенсің. Екі қолы ал дына сый-
май, соламандай боп үйде отырып алса қайтер 
едім. Зейнол лам ның әкесі талапкер болды. Қол-
мен іс тейтін қара жұмыстың ешқайсысынан қаш-
қан жоқ. Таң атар атпаста көппен бірге кетті, 
кеш келді. Қолына тиген тиын-тебенін әр айдың 
аяғында әкеп алақаныма салатын деп, сен ылғи  
да сол кезді сағынышпен еске алып, кө зіңнің жа-
сын сүртетінсің.

Елден келген баяғыдағы замандас қыздар 
сықылықтап күліп отырып әр нәрсені бір сұрай-
ды дейтінсің. Сөз арасында мұндағы күй-жайы-
мызды да сұрайды дегенсің. Жасырмай, шы нын 
айтсам, қағынғырлар азсына ма, қайдам, «жете 
ме?» деп, бетіме мүсіркей қарайды. Онысы, әри-
не, маған ұна майды. Ал, жетпейді. Жетпесе қай-
тем екен, әй? Онсыз да, Құдайдың мына күйіп 
тұрған ыстығында қара майы түспегірді жеті 
қат жердің астынан қауға тартқандай ақ тер, көк 
тері шы ғып азаппен алып жатқанын көрем ғой. 
Жетпей бара жатса, қайтейін, ала қаптың түбін 
қағам. Қоламтаға күлше пісірем. Сосын анам 
бай ғұстың қар шадайымнан құлағымда Құранның 
сө зіндей жатталып қалған «шүкір», «тәубем» бар. 
Тарыққанда сол тіліме оралып, мінажат дұғадай 
ішімнен қайталап, өзіме медет қылам.

«Қайран, сол замандағы әйелдер-ай!» деймін 
мен де ішімнен қатты толқып, тебіреніп кетіп. 
Иә, бұдан бұрын да Зейнолладан талай-талай 
есіткем. Апыр-ай, сол жыл сендерге көптен 
күт кен жақсылықтың ны шанындай боп еді-
ау! Зейноллаң ауылдық мектепті бітірді. Сен-
дерге салмағын салмай, өз бетімен талап қып, 
Алматыға барып, университетке түсті. Қоңыр 
тұрмыс құрды. Қалимаш мек тепте, оқуда. Иә, не 
айтатыны бар, жел  дерің оңынан тұрып, тірлікте 
көрем бе деген қызықтарың аяғына жаңа міне 
бастағанда, Жаратқанның жазуы солай болғанға, 
Қабдол ағамыз аяқ астынан ауырды. Аз ғана күн 
төсек тартып жатты да, қайтыс болды.

Сені қала көрді. Үш құрсақ көтерді. Үш 
балаға ана болды десе де, шыққан жерің белгілі. 
Айдалада жатқан ба йырғы қазақы ауылдың 
кешегі шүйке бас қызы едің ғой. Қатарға еніп, 
үстіңе үй көтеріп, сән түзеп жүргенің қара май-
шы Қабдол ағамыздың арқасы болатын. Талшық 
қып отырғаның да соның әр айдың аяғында әкеп 
ала қаныңа салатын тиын-тебені еді. Сен оны үй 
ішінің бір айдағы рызық-не сібесіндей, аз да бол-
са көптей көретін едің де, үй ішін тарықтырмай 
айдың аяғына әзер-әзер жеткізетінсің. Енді... 
міне... Онсызда, «шықпа жаным, шықпа» деп 

отырған бір үйлі жанның бар тауқыметі зіл қара 
тас салмағы мен, бойыңда алты айлық бала бар, 
шынашақтай әйелдің иығына түсті де, түйедей 
шөгіп жатып алмады ма.

Құрсын, адам итжанды ғой. Аспанға ұшып, 
жерге батып кетпегесін, басқа түскен бар 
қиындықтың бәріне кө несің. Бәріне төзесің. 
Жақу ана, сен де көндің. Қабдолдан қалған қара 
ша ңырақ құламай, үстіңде қалқиып тұр ғасын 
айы, күні толғанда сендердің отбасыңа құлағы 
қалқиған тағы бір қызыл шақа тірілік келді. Кеше 
дүние салған әкенің осы неме орнын басар деген 
үмітпен, атын Орынжан деп қойдың. Ана жақта 
Зейноллаң оқуын жалғады. Мына жақта сендер 
де тал пынып, тірі тір ліктеріңді істедіңдер.

Кеше, көзі тіріде соғыс жылдарында қара 
майшыға картошкамен беретін жұдырықтай 
қара нанды, енді артында қалған шиеттей 
бала-шаға шетінен шымшып жеп, соған да «а, 
құдай, бергеніңе шүкір» деп, сен де бойыңда 
бойтұмардай болып кеткен «шүкірің», «тәубеңді» 
тарыққан, торыққанда өзіңе медет қып, 
жұртпен бірге та лаптанып, тырбанып бақтың. 
Пәле қылғанда, сонысы құрғыр бітудің орны-
на, қайта өршіп, бұрынғы бұрынғы ма, былтыр 
Мәскеу түбінде болған қырғын биыл үйлеріңнің 
ір гесіне келді де, қолсозымдай жердегі Сталин-
градта ала-топалаң сап жатты. Бейшара халық 
өздері титықтап, ақ сирақ болғанына қарамай, 
ішер асын аузынан жырып, үстіндегі лыпаны 
иінінен сыпырып, ана жақта жаумен жағаласып 
жатқан боздақтарға жібердіңдер емес пе?!

Ембі, Доссордың атам заманнан бергі қара 
майы тек бізге ғана керек екен десек, ойбай құдай-
ау, біздің қара майымызға неміс патшағарлардың 
да зәру болғанын қайтерсің. Үстімізден самолет 
ұшырып пәле қылды ғой.

– Құрсын, айтатыны жоқ. Балаларды сыртқа 
шығармай, үйде тығып ұстайтын болдық, – дей 
түстің де, табан астынан түсің қашып «пәленің 
бетін аулақ қыла көр» дегендей, қос қолыңды 
сермелеп әпі-шәпі бола қалдың. Біраз отырып 
барып, өзіңнің әдеттегі сабырлы қал пына түстің, 
– шырағым, Әбді балам, сен де өзімдей қу жетім 
кө рінесің. Әкең де, әкеңнің інілері де... Жасаған 
Ием-ау, біреулер «бесеу» десе, басқа бі реулер 
«жоқ, алтау» еді дейді. Жаз мыш солай болған да, 
қарақтарыма. Басы ноқтада жүргесін, ол заманда 
кімге қай жердің топырағы қайдан бұйырса да 
жаны шейіт, иманы жол дас болсын!

Соны айтты да, қарт ана қос қолын көтеріп, 
алақанымен бетін басты да, қыбыр етпей отырып 
қалды. Кім білсін, ішінен қайырған дұға ма, әлде 
қарғыс атқыр заманның қазасы мен азасы ащы 
өзегін тағы да өртеп, жаны, жүйкесі босап, ет ба-
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уыры егіліп кетті ме? Екі рет иығының басы селк 
етті де, басы бауырына түсіп отырып қалды. Мен 
де қарт ананың өзімен-өзі оңашаланып, мұңға 
батқан осы бір сәтті бұзғым келмей, отырған қал-
пымнан қозғалғам жоқ.

* * *
Осы біз өткенді неге тез ұмытамыз? Өзгені 

қойғанда, оны мен өз басымнан да байқайтын 
боп жүрмін. Әрине, бұндайда кінәңді біліп, 
мойынға ал ғаннан гөрі, ақталған әлдеқайда оңай. 
«Өмірдің аты өмір, деуге болады. Әр заманның 
өзіне жететін қиындығы бар» деуге болады. Иә, 
шынында солай. Тірлікте қай пенде дүниесі 
түспегірдің бас-аяғын түгендеп үлгерген. Қызыл 
танау боп анаған бір, мынаған бір жүгіріп, 
табаныңнан таусылып жүр генде, шолақ өмірдің 
шолтаң етіп өте шыққанын байқамай қалатын 
адам пақыр, жұдырықтай баста өткен-кет кеннің 
қайсыбірін есте сақтай берсін десең, бұл тіпті 
орынды боп шығады.

Иә, солай-ақ болсын. Бірақ солай дей тұрсақ 
та, бәтір-ау, тап күні кеше емес пе еді, халық 
қынадай қырылып, қан құсып жатқан сол қарғыс 
атқыр заманды адам баласының тірі жүріп 
ұмытуы тіпті де мүмкін емес сияқты болғаны 
қайда? Қазір сол кімнің есін де?

Кеше, Жақу анамен сөйлескеннен кейін маған 
дүние біртүрлі төңкеріліп кеткендей болды. 
Ажардың: «бір амалын тапсайшы, бөлек шыға-
йық» деп, құлағымнан аздырып болған қыңқылы 
да есімнен тарс шығып кетті. «Апыр-ай, – деп ой-
ладым, – осы біз кішкене қинала бастасақ, неге 
«дүние шолақ» деп, басымызды жауап керші-
ліктен ала қашамыз? Жарайды, шолақ болса сол 
шіркін шолақ шығар. Әйтеуір, дүниеге келгендер 
– хан боп, қара боп – дегеніне жете алмай, өмі-
рінің ақырында бармағын шайнап өтетіні тегін 
бе еді? Бірақ дүниеде адамдар бар емес пе? Сана 
бар емес пе? Сана деген айналайында тіпті де 
ұмытылмайтын оқиғалардың бола ты ны қайда? 
Ол өзі және мәңгі бақилық болушы емес пе еді?

Әл-д-е, тоқ-та... сайып келгенде, бәтір-ау, 
бұның бәрі кеше бізді тәрбиелеп өсірген қоғамға 
байланысты ма еді? Иә, сол кез еді ғой, ұлан-
байтақ Отанның шүлдіреген кіп-кішкентай ба-
лалары «егер де ертеңгі күн соғыс болса» деген 
киноның рухында тәрбиеленіп өсіп едік-ау! Сол 
рухта тәр биеленген біздер: есерсоқ жау, егер де 
ертең соғыс ашса, қарсыласуға келтірмей, танкі-
міз темір табанымен тапап, қызыл әскеріміз 
шалғыдай шауып, қырып саламыз деп, мәз боп 
жүрмеп пе едік, лепіріп.

Міне, 22 июнь. Құдай көктен тіле генді бізге 
жерден берді: күндегідей сол күні де таң атты. 
Жо-жоқ, таң атып та үлгермеді. Есерсоқ жаумен 

жаға ласа кеткенде, біз емес, масқара бол ғанда 
олар бізді танкімен таптады. Біз емес, олар бізді 
шалғыдай шауып, шынтағынан асыра жеңін 
түріп алған әпербақан солдаттар есімізді жиюға 
келтірмей, әп-сәтте Мәскеудің түбінен бір-ақ 
шықты. Ел тағдыры сынға түсіп, жан алқымға 
тая лып, баяғы ата-баба заманындағыдай, «ат-
тан!» – деп айқай салатын күн туды.

Қара ағаштай қаптағалы әзір тұрған халықты 
көтеретін рухы биік отты, өткір сөзді арамыздан 
бізден де біреу шығып айту керек болғанда, оны:

Оралым менің, Оралым.
Оралым шықтың алдымнан,
Қол созып қызыл вагоннан. 
Үстіңнен өтіп барамын, –

дей түскен ақын, кенет өзінің қызыл вагонмен 
қайда, неге кетіп бара жатқаны есіне түсіп:

Айтпақшы қайда бораның,
Кетейін алып майданға, –

деп, ұрысқа кірер алдында шар қайраққа салған 
болаттай, Қасым ақын өзін қайрай түсіп еді.

Бұрын дәл осындай өжет, өткір сөзді қазақ 
поэ зиясында қас дұшпанға Махамбет айтса, 
фольклорда Нәріктің – ұлы, естеріңде бар ма, 
Шора ба тырдың:

Мен, Қазанға барғанша қар жау масын, нұр жаусын, 
Мен, Қазанға барған соң, қар жаумақ түгіл, қан жаусын, –

деп өзін де, өзінің қас дұш панын да жанынан 
түңіл діргендей, жүрек жұтқан ерлік те, өрлік те, 
өктем сөз еді, бұл.

Кеше өзіміздің даланың әлгі бір қаһарлы 
қыста қаптай соғатын қара боранын қан майданға 
өзімен бірге ала кеткен өжет ақынды өрт ішінде 
оқ- қағары сақтады. Жауды жеңіп, ел-жұрттан 
алақайлап сүйінші сұрайтын күн туып еді; бұл 
жолы жүрегін қолына ұстап, шаттық жыр-жеңіс 
жырын өзінің дуалы аузымен тағы да сол «Аман-
жол Рахымжанның Қасымы» айтты:

Жеңдік қой жауды,
Арман не, құрбым,
Күркіреп күндей,
Өтті ғой соғыс,
Келемін қайтып,
Өлеңімді айтып...

 
Иә, жеңіспен оралған солдат-ақын ел-жұртына 

жай қайтпай, жүрегі тола жырмен оралып еді-ау. 
ІІІаттанып, мақтанып, шалқып оралып еді ғой. 
Тілекті Құдай беріп, ақ түйенің қар   ны жарылып 
еді! Құшаққа-құшақ айқасқан күн еді ғой, ол! 
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Кенерінен асып төгіліп жатқан, ой-қой дүние, сол 
күнгі халық қуанышы да бір, түбімен шайқалып 
толқып кеткен теңіз де бір еді-ау! Осы күнге дейін 
жан созып, шүлдіреп көзі тірі жүрген азғантай 
кем пір-шалдар болмаса, қазіргі ұр   пақ сенің 
айтқаныңа қайдан сенсін. Сол бір ұлы қуаныштың 
алғашқы апақ-шапақ, шат-шадыманында кімдер 
кү ліп, кімдердің қара жамылып, жы  лап жат қанын 
кім білген. Осы күнді көрер, көрмесін білмей, 
зарығып та торығып күткен халық байғұстың 
күліп жүріп жылап, жылап жүріп күліп, қайта 
жылап, шалғайға оралған жас баланы жалма-жан 
бас салып құшақтай алып, енді, ана, бала еңіреп 
қосыла жылап, біріне-бірі мұңын, зарын шаққан 
күн еді-ау,ол!..

Қанша десе де, ақын сорлы, ол да бала. Ел-
жұртқа: «Жеңдік қой жауды, арман не құрбым», 
– деп, жанын жа лаулатып, шаттанып, шалқып 
кел се де, бірақ кеше, ана жақта шыбын жанын 
шүберекке түйіп, оқ пен от астында жүрген 
боздақтардың бәрі болмаса да, көбі сол жақтан 
қайтып оралмап еді ғой. Жат елде, жат елдің то -
пырағы астында белгісіз, беймағлұм төмпешік 
боп қалған жоқ па еді?

Сол бейшаралардың өздері көре алмаған 
бір-бір жетімектер мен ар тында аңырап қалған 
бүлдіршіндей, жап-жас бейбақтар аз ба еді? Со-
лар ұя басқан ана құстай еді ғой! Аруақты сыйлап 
еді. Антына берік боп еді де, бауырындағы әлгі 
бір-бір жетімек терін жетілдіріп еді. Сөйтіп жүріп, 
өздері де дегеніне жетіп еді. Өзгелерді білмеймін, 
ал өзім білетіндерден: Әбіш Кекілбайдың төрін-
де Ай-ана, Асқар Сүлейменнің төрінде Айтоты – 
бұл күнде бауыры толған немере, шөбере, ал, әне 
біреулер шөпшек пе, немене ме, өздерін шатыс-
тырып ала берем деп күліп, ой, жарықтықтар-ай, 
күні кешеге дейін салулы төсек, салқын үйде ақ 
жау лықты ажарын келтіріп, алшысы нан тартқан 
ақ шашты сол екі ана қазір де көз алдымда!

Сол жарықтықтар барда ол үйлер ге жиі бару-
шы едім. Қашан барсам да, қанша барсам да Ай-
ана алдыңнан шығар еді; есікті өзі ашар еді; та бал  -
дырықтан апыл-ғұпыл аттай берем дегенше, ол да 
құшағын аша ұмтылып, бауырында ұзақ ұстап:

– Жарығым, аман-сау жүрсің бе? – дегенде, ой-
пырмай дап-дардай басыммен өзімнің, қапелімде 
қалай кіп-кішкентай дәрменсіз пақыр бала дай 
сезінетінімді білмей қалушы едім. Қаршадайдан 
ана құшағын көрмей, қоңылтақсып өскен сор-
лы басым осы бір мейірімді жанның ар жағынан 
жүрегінің жылуы мен дірілін ала шыққан 
жаңағы баяу, жұмсақ үні құлағыма жеткенде 
буыны құрғыр босап, ыстық құшаққа тығыла 
түскім келетін еді. Жалғыз мен емес, алдына 
барған үлкен-кішілерге, ағайындарға, абысын-

ажындарға әрқашан ағынан жарылып, омырауын 
ашып, ақ дас тарқанын жайып, жылы райын беріп 
отыратын, иманды болғыр, қайран Ай-ана, со-
нан саған батасын беріп, бетіңнен сүйіп шығарып 
салар еді-ау. Боса ғасынан ары аттап ұзағасын да 
келесі кездескенге дейін сыртыңнан бес мезгіл 
намаздың бесеуінде де маңдайы шаждаға қанша 
тисе, сонша тілегіңді тілеп: «Ей, Жаратушы 
Жаппар Ие, кешегі біз көрген бейнет пен қай ғы-
қасіретті мына қарақтарыма көр сетпегін, кәпірдің 
бетін әрмен қыла көргін. Бұларға не көрсетсең де 
кеше біз көре алмаған жақсылығың ды көрсет кін» 
деп, бар ықтиқат риза лық көңілден ақтарылып 
отыратын жанашыр тілекшіміз еді ғой!

Осы күні сол ананы, сол анадан да басқа небір 
соның өзіндей, әлде көзіндей талай кейуана есіме 
түседі. Сондайда оңаша үйде өзіммен-өзім отыр-
сам да, қайдағы-жайдағы ойлар өре түрегелді де, 
басымды қаумалап алады. Бір есептен бұл заңды 
да шығар. Қауқары қайтқан кәрілер алдағы күн-
нен күтер үміт азайғанда не жақ сы лықтың бәрін 
аманда кейіннен, ке йін болғанда кешегі өздерінің 
қы зығы көп күндерден іздеп, артына жал тақ тай-
тын әдет болмаушы ма еді? Соны айтсаң қа зіргі 
ұрпақ ыржалақтап «сен ти мен тальный старичек» 
деп күлер еді ғой!

Е, күлсе қайтеміз. Күлсін. Бұрын ғылар да 
«күл  сең кәріге күл» демеп пе еді? Бір-а-қ... Сол 
күле  гештерде тың дайтын құлақ болса, кәрілерден 
де бірдеңе үйренуге болар еді дегім келеді. Со-л 
а-анау заманда өзіміздің қауға тартқан, сойыл 
өңгерген ата-ба ба ла рымыздың қайсыбір істері 
қайран қал  дырады. Япырм-ау, – деп ойлаймын 
сонда, – жарықтықтар малын бағып, көші-қонын 
реттеп, жөніне тыныш жүрсе болмай ма. Кімнің 
қайдан шық қанында, арғы-бергі текте, ұр пақ-
тың нәсіл қуалағанында несі бар? Ол, ана көзі 
қарақты ұлама оқы мысты лардың үлесі, солар 
тын дыратын шаруа емес пе? Басын қатырса со-
лар қатырсын. Олар да қарап жатпаған шығар. 
Есіт кен құлақта жазық жоқ: кешегі боль шевик за-
ма нында, үлкен ғұлама био лог-генетиктер нәсіл, 
тек төңірегінде пікірлері бір жерден шықпай, 
күні кешеге дейін көкпардың лағындай әркім әр 
жақ қа тартқылап жүргенде, әлгі, өзіміздің әліпті 
таяқ деп білмейтін шалдарымыз ер жеткен бала-
сын үй лендірерде, апыр-ай, садағаң ке те йін дер, 
құрым киіз күркесінде отырып ас пандағы айға 
қарай ма, жұл дыз дарды санай ма, оны өздері бі ле-
ді; ал, біздің білетініміз – ертең өздері құ да түс  келі 
отырған қыз әке сінің өрістегі малы емес, қыз  ды 
ту ған ана ның жа ты рын әңгіме қылыпты ғой.

Иә, пәруардыгәр! Сонда сол жа рықтықтар, 
үйі нің табалдырығын оң тізесін бүгіп «пісімілла», 
деп сәлем етіп, оң аяғымен аттағалы тұрған бола-
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шақ жас келіннің арғы-бергі тегін қазбалап, ту, 
ту-у жеті атаға дейін жіліктеп шақ қанда, түп тің тү-
бінде көздегендері – өзінен өсіп-өнетін ертең гі ұр-
пақтың асыл нәсіл, тектілігі еді-ау! Не шық  са, тек-
тіден шығатынын білген екен ғой, жарықтық тар!

Ал, әне бір қылтанақ шықпайтын қу тақырға 
құдіреті күшті Құдай көктен нұрдың суын қанша 
құйып, адамдар қанша тер төксе де гүл шыққанын 
бұл жалғанда, жан баласында көрген, білген,сірә, 
бар ма екен? Әй, қайдам!

Қырғыз-қазақ әдеби байланыстары  мәселесі   
ежелден бері келе жатқан көп айтылып, көп 
ізденген тақырыптардың бірі. Сондықтан біз 
тізгінді арыдан қайырып, өзіміздң объектімізге 
бағыт алғанымыз тура ғой деп есептейміз.

ХХ ғасырдың 70-жылдарының басында қыр-
ғыз мемлекетінінің ректоры С. Табышалиевтің 
төрағалығы алдында қырғыз филологиясы бой-
ынша докторлық диссертация қорғау бойынша 
арнайы кеңес ашылып, сол кеңесте мен 1972 
жылы алғашқылардың бірі болып докторлық  
диссертация қорғаған едім. Кейінірек бұл кеңес-
тің жетекшілік проф. Т. Ахматовқа беріліп, мен 
әдебиетшілер кеңесінің орынбасары болдым. 
Әдістендірілген кеңес Ахматовтың жетекшілігі, 
ал Садықовтың орынбасарлығымен жұмысын 
жүргізіп жатты. Көптеген білімпаздар кандидат, 
докторлық дәрежеге ие болды. 

Зеке (Зейнолла) және Т. Кәкішев жетекшілік 
еткен арнайы кеңесте менің бірталай шәкірттерім 
оқымыстылық дәреже алған. 

Жалпы алғанда қазақ оқымыстылары мен 
біздің  байланысымыз 30 жылға жақын мерзімді 
қамтиды. Бұл арада З. Қабдолов және қазақ 
ағайын дары мен етене тығыз шығармашылық 
қарым-қатынаста жүрдік. Мен кандидаттық дис-
сертациямды Алматыда Ғылым Академиясында 
қорғадым. Маған Есмағамбет Ысмайлов бірінші 
оппонент болған.

Заман да өзгеріп «етің емес, табағыңды та-
уып алдың» кезі келіп отыр. Әйтпегенде кеше 
ғана кеткен Зәки Ахметов пен Зейнолла Қабдолов 
газет беттеріне ескеріп бірдеңе десе не болар 
еді. Ол тұрмақ, жақында ғана арамыздан кеткен 
Зәкеге топырақ  салуға еркектерден жалғыз мен 
барғаным ұят іс болды, білгенге. Қайтеміз, за-
ман, заң бұзылды, өйтпейін десек, кеңес өкіметі 

тұсында жырғал заманда Зеке менен Зәке (З. Ах-
метов) 60-70 жасқа келген мерейтойларында 3-4 
адам бірігіп мақала жазып, қалғандары мақтап, 
жақтап көңілдерін көтеріп едік. Ал қазір дүниеден 
өткеніне бара алмай жатырмыз.

Қазан төңкерісіне дейін қазақтар қырғыз елі 
деп аталып келгені бұрыннан мәлім. Атақты  Ал-
тынсарин өз оқыған балаларға арнап  жазған оқу 
құралын «Қырғыз хрестоматиясы» деп атағаны 
белгілі. Демек, олар басында бір ел болып 
есептеліп жүрді.

Мен білген Зеке

Ә дегенде, Зекенің М. Әуезовке қалай шә-
кірт болғаны турасында айтайын. Зеке Алматы-
да Тау-кен институтында оқып жүрген кезінде 
бір-екі долы КазГУ-ге келіп Әуезовтің дәрісін 
тыңдайды. Жыр жазып жүрген жас жігітті ұста-
зының шешендігі, көркем табиғатының күштілігі 
өзіне тартып алады. Бір жолы онымен жеке жо-
лығып, мән жайын айтып түсіндіреді. Содан 
кейін Қазақ университетіне келіп оқиды. Оқуын 
үздік аятаған шәкіртін ол университетке оқы-
тушылыққа алып қалады. Зеке Әуезовті же тек-
шілігімен кандидаттық диссертациясын қор ғай-
ды. 1961жылы Әуезов қайтқан соң оның мұра сын 
насихаттаған бірден бір шәкірті Зекең болды. 
Зекең көз жұмар алдында «Менің Әуезо вім» деген 
роман – эссесін шығарды. Оны мемуар қатарына 
балағандар да болды. Бірақ, ол – толыққанды 
көркем шығарма.

2006 жылдың 27 тамызында Алматыдан суық 
хабар алдық. Соңғы екі жылдан бері қатты ауыру-
дан қиналып жүрген Зекеміз көз жұмды. Бұл суық 
хабарды маған Мэлс Ахматалиев жеткізді. Біз 
бұл хабарды естісімен  Алматыға жол тарттық.   

ӘОЖ  82.0
Абдықадыр САДЫҚОВ, 

Жүсіп Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық университеті,
филология ғылымдарының докторы, 

профессор, академик

АКАДЕМИК З. ҚАБДОЛОВ ЖӘНЕ  
ҚЫРҒЫЗ-ҚАЗАҚ ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСТАРЫ
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Осылай асығыс жеткенімізде, Мүсірепов атын-
дағы театрға Зекемен қоштасу бітіп қалыпты. 
Одан соң, Зекенің жұбайы Сәуле апай мен ұлы 
Серік пен көрісіп тұрып қалдық. Біраздан кейін 
қаралы митинг басталды. Маған Ә. Нүрпейісов-
тен кейін қырғыз деп екінші сөз берді. Ондайда  
не айтамыз, қазақ-қырғыз оқымыстыларымен 
дос тығына үлкен үлес қосқан ұлы Әуезов ұлы 
шәкірті Зеке туралы екі ауыз сөз айтып, қалғанын 
кейін кітапқа жазамын деуге уәде бердім де, әйелі,  
баласына, жалпы университет ұжымына «Артын 
қайырлы қылсын, мықты болыңдар!», – деп түсіп 
кеттім. Мүрдеге барып топырақ салуға әйел- ер-
кектер аралас бара береді екен. Біздің қыздар да 
қоса барды. Одан кейін үлкен ресторанда қаралы 
ас өтті. Бізден Жұлдыз шығып Зекенің қырғыздар 
үшін жасаған еңбегі туралы тебірене сөз сөйледі. 
Кетерде Сәуле апайға алып барғанымызды тап-
сырып жүріп кеттік. Содан кейін біраз уақыт өтіп 
кетті. Зекеңнің қырқына бара алмадық. «Ойлаған 
ойды қыстаған тұрмыс жеңеді» деген осы екен 
баяғы кеңес заманындағыдай кеңшілік жоқ. 

1985 жыл, қыркүйек.
Бір жыл бұрын маған Шоқан Уалихановтың 

150 жылдығына баяндама жасау үшін шақырту 
келген бұған ағартушының екі томдығын түгел 
оқып шығып, аянбай дайындалып баяндама 
жасаған. Бұл жолы мен Зеке мен Т. Кәкішевтің 
үйнде қонақ болдым. Ертеңіне Шоқанның туған 
жері жаңа ескерткіші тұрғызылған Алтын Емел-
ге алып апарды. Сұхбат алып телеарнаға түсірді. 
Баяндама кейін кітапқа шықты. 

1987 жыл, желтоқсан.
Зекенің 60 жылдығын тойлаймыз деп мен, 

Советбек, М. Сыдықов болып жолға шықтық. 
12 желтоқсан оның туған күніне орай тура 11 
желтоқсан біз оның үйіне барып түстік. Бізге 
қонақ үй жалдап қойыпты. Кешінде ка фе-
дра сының мұғалімдері мен бірге бізді де үйі-
не апарып «Менің қырғыздарым келіпті» деп 
қуанып қалыпты. Советбек «Қырғызстан мәде-
ниеті» газетіне шыққан мақаласын тапсырды. 
60 жылдыққа барғанға орайластырып, Зеке мені 
Икрамова Раушан деген әйелге бірінші оппо -
ненттікке дайындаған. Осы отырыста К. Ибраи-
мов пен Сыдықовтардың диссертацияасы қор-
ғауға алынды.

1988 жыл, ақпан.
Осы жылы қарашада мен  академияның тіл, 

әдебиет институтының директорлық қызме тін 
өткізіп беріп, ұлттық университетке профес-
сорлық  қызметке өткенмін. 15 ақпанда К. Ибраи-
мовты қолда үшін Алматыға бардым. Қорғау 
жақсы өтті. Зеке кеңесті өзі басқарды. Одан кейін 

банкетке келді. Менің көңілімді көтеру үшін әр 
нені айтып, жадырап-жайнаған қалыпта тарадық. 

1988 жыл, наурыз.
Зеке менің шәкірттерімнің бірінің артынан 

бірін қорғатып жатты. Қазақтардың арасында 
күңкіл болмай қалған жоқ. Бірақ, бұл кісі мұндай 
оппозицияға мәне бермей, «Ит үреді, ке руен 
көшеді» деген принциппен жүрді. М. Садықов 
28 наурызда қорғады. Зеке достары Зеке аға Тұр-
секелерді ертіп банкет болған бір жеке   адам ның 
үйіне барып, баланың тұрмысы онша емес екенін 
байқатпай, сыр білдірмей жақсы отырды. 

1991 жыл, сәуір.
Менің Айылчиев Қанат шәкірім мен Зәки 

Ахметовтың баласы да қорғап, Зеке аға оппонент-
тік етті. Финанс- Экономикалық техникумның 
ақшасына шағын  банкет өткіздік. 

 1994 жыл, маусым.
Мен Зекенің ұсынысы бойынша Нағима 

атты бір әйел кісінің диссертациясына оппонент 
едім. Барсам, Зеке ауруханаға түсіп қалыпты, 
бірақ маған қарайлап, бір-екі күнге шығып 
келді.  Маған қамқорлық көрсетіп, қорғап тұрған 
кісіге оны-мұны дайындап жүрді. Бұл не деген 
адамгершілік! 

1997 жыл, қыркүйек.
Әуезовтің 100 жылдығына әл-Фараби уни вер-

ситетіне бардым. Зеке қонақтарымен жазушы-
ның туған күніне кетіпті де, мені шәкірті Жаңғара 
Дәдебаевқа тапсырыпты. Ол жақсы күтіп алып, 
жақсылып шығарып салды. Қапшағай деген жер-
ге алып барып, елмен жолықтырды. Мен қырғыз-
қазақ мәселесіне біраз тоқталдым. Одай кейін 
рестораннан тамақтанып, Қапшағайға барып, 
сейілдедік, көңіл  көтердік. Одан кейін кетерде 
бәрімізге бірдей үлкен қара балықты бір-бірден 
беріп, шығарып салды.

2001 жыл, қыркүйек.
Зекенің ұстаздық шеберлігінің 50 жылдығын 

тойлауға Мэлс екеуіміз келдік. Университеттінің 
мәжіліс залында ол кісінің қырғыз филологиясы-
на қосқан үлесін, оның кадр даярлауға сіңірген 
еңбегі туралы сөз сөйледік. Зеке банкетте мені 
жанына отырғызып  алып оны-мұны айтып жат-
ты. Әркімнің қызықты әңгімелерін, бастан өткен 
оқиғаларын айтып, жайнап отырды. 

2002 жыл, желтоқсан.
Мен Мэлс екеуіміз такси жалдап Зәки Ах-

метовке  топырақ салып, қоштасуға бардық, сөз 
сөйледік. Ол кісінің қырғыз оқымыстыларын 
даяр  лаудағы еңбегін айттық. Бұл жолы аға-
досым Зәки әбден көңілсіз жүрді, ашылып еш-
теңе сөйлесе алмадық. Айтқан сөзі мынау болды: 
«Тұрмыста осыған ұқсас оқиғалар көп болады. 
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Жақында Зәкидің ең жақын достарының бірін 
мәшинеге қағып, опат болған еді. Оның артынша 
осы оқиға тағы қайталанып отыр».

2003 жыл, 26 қазан.
Менің 70 жылдығым. Бұл жолы ол өзге бі-

реуге мәшине айдатып, кемпірі екеуі ғана келді. 
Тойда толқып сөз сөйледі. Мені Айтматовтың 
қатарына қойып, бірақ, ілімдегі Айтматов деп 
кейбіреулердің ішін тыныштандырды. Ол кісі 
тойдың аяғына дейін отырған жоқ. Дәрі ішіп 
жүріпті, кемпірі ептеп алып келген екен. Осыдан 

кейін ол жиі-жиі ауруханаға жатып жүрді, ин-
сульт алыпты. 

Сөйтіп бұл жолғы келесі оның біздің елге 
соңғы сапары болыпты. Асыл жүрек, ақ пейіл, 
аға-досыммен осылай қоштастым. Оның жарқын 
бейнесі менің жан дүниемде жасай бермек. «Мен 
однолюбпын, Әбікемді жақсы көргем, жақсы көре 
берем»  деуші еді асыл досым. 80 жылдығына 
жетпей, мәңгілік жайына ұзап кете барды. Ар-
тында атын өшірмей тұрған ілімі және көркем  
мұралары қалды.

Әдебиет туралы, әдебиеттің теориясы ту-
ралы, әдебиеттің тарихы, әдебиеттің сыны са-
ласында зерттеу жүргізбеген, зерттеу жазбаған 
әдебиеттанушы жоқ. Әрине, әдебиет те, әдебиет-
тің теориясы мен тарихы да, әдебиеттің сыны  
дегеніміз де өмірдің өзі сияқты шексіз, шетсіз 
құбылыс. Оның да заңдылығы бар. Заңдылықсыз 
құбылыс болмайды. Ал әдебиет, әдебиет тео-
риясы, әдебиеттің тарихы, әдебиеттің сыны 
дегеніміз, айналып келгенде, бір ғана құбылыс 
секілді. Ғылымның басқа салаларындағы маман-
дарды қоя тұрғанда, әдебиеттану саласындағы 
зерттеушілер де осылай ойлайды. Олай ойлау-
дың да жөні бар. Себебі – әдебиеттің де, әдебиет 
теориясының да, әдебиет тарихының да, әдебиет 
сынының да арқа сүйер тірегі біреу. Ол – өмір. 
Солай десек те, біздің ойымызша, әдебиеттің де, 
әдебиет теориясының да, әдебиет тарихының 
да, әдебиет сынының да өз заңдылықтары бар. 
Әдебиет пен әдебиеттанудың әр саласынан бір 
заңдылық іздеу, тіпті, іздеп қана қоймай, сол 
іздегенімізді тауып ала беру ойға қонымсыз 
болып көрінетіні де рас. Әдебиеттанушының 
көңілінде мұндай күдікті күйдің болуының өзі 
заңды. Өйткені заңдылық әдебиетте, әдебиет тео-
риясында, әдебиет тарихында, әдебиет сынын-
да болғанмен, әдебиеттанушылардың бәрінің 
еңбектерінде бола бермейді. Біз айтып отырған 
заңдылықтарды табу да, тану да тек кемел ақыл-
парасат иесінің ғана қолынан келмек. 

Ақыл-парасат туралы әркімнің өз түсінігі 
бар. Әл-Фарабидің айтуына қарағанда, қатардағы 
қарапайым адамдар  пайымдыларды ақылды деп 

есептейді, ал пайымдағыштықты, пайымдылық-
ты ақыл деп біледі [2, 227]. Мәртебелі ұстаз кей-
біреулердің пайымдағыш адамдарды дана деп 
атайтынына, ал даналықтың дүниеде бар үздік 
заттар туралы үздік білім екеніне назар аудара-
ды [2, 230]. Егер де үздік білім дегеніміздің өзі 
дүниедегі бар үздіктердің  ең үздігі – адам – ту-
ралы үздік білім болмаса, онда оған даналық 
болу міндетті емес. Мұны да әл-Фараби айтады  
[2, 231]. 

Екінші ұстаз қалыптастырған қағиданы да-
мыту арқылы Зейнолла Қабдолов әдебиеттің бас-
ты заңдылықтарын анықтады. Сол заңдылықтар 
негізінде әдебиет дегеніміздің халықтың ақыл-
ойының, абыройының, ар-ожданының бейнеленуі 
екендігі, ал халықтың ақыл-ойын, абыройын, ар-
ожданын шынайы бейнелеу ардың ісі екендігі, 
әдебиеттанудың халықтың ақыл-ойы, абыройы, 
ар-ожданы жайындағы ғылым екендігі туралы 
қағидаттар жүйесінің негізін қалады. Оны біз 
әдебиеттанудағы Қабдолов Зейнолланың заңы 
деп білеміз. Бұл, әрине, И. Кеплердің заңдарынан 
қымбат емес, И. Ньютонның заңдарындай құнды 
емес. Бірақ ол И. Кеплердің заңдарынан ардақты, 
И. Ньютонның заңдарынан аяулы. Олай болатын 
себебі – Кеплер мен Ньютонның заңдары секілді 
заңдар табиғат жаратылысы туралы білімге 
негізделген және табиғатта әу бастан бар. Барды 
танып, бағалай білудің өзіне де даналық керек.  
И. Кеплер мен И. Ньютонның даналығы барды та-
уып, бағалай білгенінде. Ал оларды жасаушының 
аты – Жасаушы. Кеплер немесе Ньютон ия бол-
маса басқа біреу емес. 

ӘОЖ  82.0
Жанғара Дәдебаев, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
филология ғылымдарының докторы, профессор
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Жаратылыстануда «адам табиғат тәнін бөл-
шектеу мен біріктіруден басқа ештеңе жасай ал-
майды. Қалғанын табиғат өз әлемінде өзі істей-
ді» [3, 159; 4, 12]. Ағылшын философы Фрэнсис 
Бэконның (1561-1626) осы қанатты сөзінің жаны 
бар. Оның үстіне осы жерде Ф. Бэконның жа-
ратылыстану саласындағы тәжірибе жасаушы 
ғалым мен жазалаушы жендетті салыстырып 
сипаттағаны еске түседі. Жендеттің тергеудегі 
жанға оның белгілі бір қылмысты жасағанын 
қинап, азап көрсетіп мойындатқаны сияқты жа-
ратылыстану саласында тәжірибе жасаушы да 
өзінің тәжірибелері арқылы жаратылыс құпиясын 
оңайлықпен алмайды, табиғатты ту сыртынан 
жарып алады. Әрине, Ф. Бэконның салысты руы 
образды, шартты [5, 33]. Оның бер жағында,  
Ф. Бэкон жаратылыстану ғылымында тәжірибе 
жасауды барынша қолдай отырып, сол тәжірибе 
нәтижелерінің басын қосып, жинақтауға бар-
майтын, тек қана тәжірибе үстіне тәжірибе  
жасай бере тіндердің ісіне қанағаттанбаған. Ол 
бірыңғай тәжірибе жасау жолындағы эмпи рик-
терді құ мырсқаға, тек өз ойымен өзі болатын 
рационалистерді өрмекшіге, тәжірибе нәтиже-
лері мен ақыл-ой қызметін ұштастырғандарды 
араға ұқсатқан [6, XCV]. Мұның өзінде бел гілі 
бір дәуір танымының шындығы барын мойын-
дамасқа болмайды. Әйтсе де Ф. Бэконның са-
лыстыруы Қабдоловтың заңына жүрмейді.  
Қабдоловтың заңы – әл-Фараби айтқан дүние-
дегі барша үздіктердің үздігі адам жаратылысы 
туралы заң, ақыл-ойға, ар-ожданға, абыройға 
негізделген және нақты һәм затты түрде таби-
ғатта болмайтын заң. Адамзаттың рухани өмірі  
үшін, кісілік кемелдігі үшін оның маңызы 
өлшеусіз зор.

З. Қабдолов зерттеген іргелі мәселелер жай-
ында басқалардың да ой айтқаны, тұжырым 
ұсынғаны рас. Олардың маңызы мен мәнін 
төмендетуге болмайды. Белгілі бір мәселелер 
бойынша зерттеуші ғалымдардың ойлары мен 
пікірлері өзара сәйкес келіп, үндесіп жататы-
ны да болады. Мұндай сәйкестік ғылым мен 
өнерде ең бір үздік деген шығармашылық 
тұлғалардың арасында да кездеседі. Алайда 
әдіснамалық негізі берік, іші алтын, сырты күміс 
сара шығармашы лық еңбек өзінің даралығын 
жоғалтпайды. Осы ретте Низамидің (1141-1209) 
«Ескендірнама сында» [7, 328-331], Румидің 
(1207-1273) «Месне виінде» [8, 237-238] көрініс 
тапқан бір оқиғаға назар аударған орынды болар 
деп ойлаймын. 

Низамидің шығармасында Ескендір Зұлқар-
найын (Александр Македонский) Шығыс елде-

рі нің бірінде соғыссыз жеткен жеңісінің құр-
метіне керемет қақпа (дарбаза, арка) тұрғызады. 
Оның орыс тіліндегі атауы – «Триумфальная 
арка». Қақпаның екі жақ бетіне (қабырғасына) 
заманының асқан талантты екі өнерпазы – бірі 
румнан, бірі шыннан – өнер жарыстырып, өрнек 
салады. Екі өнерпаздың ортасына перде тарты-
лады. Екеуі бір уақытта іске кіріседі, бірақ бірін-
бірі көрмейді, бір-бірінің не салып жатқанын 
білмейді. Кезі келгенде, іс бітеді. Өнерпаздар 
бар өнерін салып жасаған өрнектің беті ашыла-
ды. Қақпаның екі жағындағы өрнек көрген елдің 
көзінің жауын алады. Екі өнерпаздың орталары-
на перде құрып, екі жаққа қарап тұрып салған 
өрнектерін көргенде, таң болмаған жан қалмайды. 
Қақпаның  бір жағындағы өрнек пен оған қарама-
қарсы тұрған екінші жағындағы өрнек бір-бірінен 
аумай қалады. Мұншалық толық сәйкестіктің 
сырын ешкім біле алмай дағдарады. Қолбасы 
мұның сырын білу үшін қақпаның екі ортасына 
қайтадан перде ұстатады. Сонда көрген жұрттың 
көзінің жауын алған өрнек қақпаның бір жағында 
жайнаған қалпында қалады да, екінші жағынан 
жоқ болады. Сөйтсе, румдық өнерпаз қара тастан 
қаланған қақпаның бір жағына керемет өрнек 
салғанда, екінші өнерпаз қара тастан қаланған 
қақпаның өз жағындағы бетін асқан шеберлікпен 
теп-тегіс етіп, айнадай жарқыратып қойған болып 
шығады. Қақпаның бір жағындағы өрнек қарама-
қарсы жақтан тура айнадан көрінгендей көрінетін 
болған екен.  

Екі өнерпаздың да өнерінде мін жоқ. Қақпа-
ның бір жағында сурет секілді сәулеті асқан 
өрнек тұрса, екінші жағында сол сәулеті асқан 
өрнектің суреті тұрады. Өнерпаздар даналығынан 
туған осы көріністің мәнін әркім өзінше түсінуге 
ерікті. Низами нақты, шынайы ой ұсынады. 
Румидің пайымдауы бейнелі, астарлы: қақпаның 
бір жағындағы сурет шындықтың, болмыстың 
нақты суреті болғанда, қақпаның екінші жағы 
болмыстың суретін болғандай қалпында айна-
дай жарқыратып көрсететін кіршіксіз жүрек 
іспетті. Ал осы көріністі әдебиет пен өнер ту-
ралы ғылым тұрғысынан пайымдар болсақ, 
көңілге, әріге барсақ, Аристотельдің еліктеу 
теория сының, беріге келсек, З. Қабдоловтың 
бейне леу теориясының сәулесі түседі. Соның 
бәрін қоя қойып,  сөзіміздің жүйесіне қайта 
оралатын болсақ және аздап бейнелеп айтсақ, 
З. Қабдоловтың шығармашылығында Ескендір 
Зұлқарнайынның қақпасының екі жағының бірі-
нің ғана емес, екі жағының да қасиеті бар. Ол 
Ескендірдің жеңіс салтанатына арнап тұрғыз-
ған қақпасындағы таңғажайып өрнек секілді 
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теңдессіз сән-салтанатымен көз тартады, көңілді 
баурайды: шынайы, сәулелі, сәулетті, кере-
мет. Өзі ғана сәулеленіп қоймайды, өзгеге де 
сәуесін түсіреді, өзімен-өзі болып, өзінен өзін 
ғана көрсетіп қоймайды, өзгеден де көрінеді. 
Аңдағанға осының өзінде де заңдылық бар: 
келісті шығармашылық еңбектің сәні мен сәулеті 
өзінен-өзі нұрланып, өзгені де сәулелендіреді. 
Кемел шығармашылық тұлғаның саралығы мен 
даналығы өшпейді, көшпейді, қайталанбайды, 
өзгеден көрінгенде де өз болмысымен көрінеді. 
З. Қабдоловтың шығармашылығының, шығарма-
шылық даналығының мәні осында: өзінен өзі 
нұр алып, нұрланып тұрады; өзгеге де сәуесін 
түсіріп, өзгеден де сәулеленіп тұрады; өзінен 
өзі өшпейді, өзгеге көшпейді, қайталанбайды; 
өзгеден көрінгенде де өз болмысымен көрінеді. 
Осылайша, әдіснамалық негізі берік, іші алтын, 
сырты күміс сара шығармашылық еңбек өзінің 
даралығын жоғалтпайды. Зейнолла Қабдолов 
заңының жалпы сипаты осындай болып келеді.

Зейнолла Қабдолов заңының дара сипаттары 
оның ғылыми шығармашылығының әдіснама-
лық, методологиялық негізінде. Ғалымның зерт-
теу еңбектерінің әдіснамалық негізінің өзгеде 
жоқ, тек өзіне ғана тән ерекшеліктері бар. Ав-
тор, алдымен зерттеу пәні болып отырған белгілі 
немесе біршама белгілі деген шығармашылық 
құбылыстың белгісіз, таным үшін соны, тың 
қырын ашып, оларды танып-білудің ғылыми 
мәнінің жоғарылығын негіздейді. Содан кейін 
оны танып-білудің, зерттеп-зерделеудің амал-
тәсілдерін, жолдарын іздейді. Айналып кел-
генде, зерттеушінің алдында бірнеше мәселе 
тұрады: а) зерттелуге тиіс белгілі бір ғылыми 
мәселені табу мен тану; ә) белгілі бір ғылыми 
мәселені зерттеудегі мақсат пен шешуін күтіп 
жатқан міндеттерді анықтау; б) белгілі бір 
ғылыми мәселені шешудің амал-тәсілдерін, жол-
дарын, әдістерін табу. Бұлар зерттеушілердің 
бәріне таныс жай. З. Қабдолов осы таныс 
жайдың өзінен бейтаныс, бұрын-соңды басқада 
болмаған, басқаның ойына түспеген, басқаның 
көзі шалмаған жаңа өріс ашады. Бұған қалай 
қол жеткізуге болады? Ғылыми-шығармашылық 
ой белгілі жайдан белгісіз жайға, белгілі 
құбылыстың мәнінен белгісіз құбылыстың 
мәніне қалай, қандай амал мен тәсілдер 
арқылы ауысады? Жартылыстану ғылымында 
белгіліден белгісізге ауысу әдеттегідей жағдай. 
Ал әдебиеттануда олай емес. Әдебиеттанушы 
үшін бұл өте күрделі мәселе. Әдебиеттануда 
белгілі жай, белгілі құбылыстың деңгейінде 
белгісіз нәрсе болмайды, болуға тиіс емес. 

Сондықтан онда белгіліден белгісізге ауысу, 
белгілінің негізінде мүлде белгісіз құбылыстың 
мәнін ашуға талпыну ақылға сыйымсыз болып 
көрінетіні рас. Зекең үшін олай емес. Зекең үшін 
әдебиеттанудағы әр белгілі болған теориялық 
құбылыс немесе оның белгілі бір қыры толып 
жатқан басқа құбылыстармен немесе олар-
дың белгілі бір қырларымен жанама түрде  
байланысты, шектес. Ал белгілі құбылыспен жа-
нама байланыстағы басқа бір белгісіз құбылысты 
немесе онымен шектес құбылысты табу мен 
тану үшін әдебиеттанушының ойы қанатты бо-
луы шарт. Тауықтың емес, қыранның қанаты. 
Зекеңнің ойы да, сөзі де бейнелі, образды. Бірақ 
онда үлкен танымдық қуат бар. Белгіліден бел-
гісізге ауысудың, белгілі құбылыстың негі зінде 
белгісіз құбылыстың сырын ашу ғылыми ой 
мен ғылыми ойлаудың осындай қасиеті арқылы 
жүзеге асады.

З. Қабдоловтың ғылыми-шығармашылық 
ең бе  гіне тән әдіснамалық ерекшеліктер ғалым-
ның талдаулары мен жинақтауларының, тұжы-
р ым дары мен қағидаларының мақсаттылығы 
мен бағыттылығы аясында айқындала түседі. 
Зерттеуші белгілі бір іргелі мәселені саралау 
мен сараптау барысында жаңа бір мәселелердің 
бетін ашып, белгілі бір қағида негізінде  басқа бір 
жаңа қағиданың өзегін өріп отырады. Бұл жерде 
белгілі мәселе мен белгісіз мәселе арасындағы 
қарама-қайшылықтар, тәжірибелік білім мен 
теориялық білім арасындағы сәйкестіктер мен 
керағарлықтар, бір сапалақ қасиеттердің сақ-
талуы немесе өзгеруі, оңтайлы және оңтайсыз, 
ішкі және сыртқы факторлар, олардың теориялық 
шешімдері жаңа білім өндірудің бірден-бір көзі 
әрі әдіснамалық жолы қызметін атқарады. Осы 
қызмет аясында бір мәселеден бірнеше мәселенің 
желісі тартылып, олардың шешімдері негізінде 
танымдық маңызы жоғары, ғылыми мәні зор 
жаңа теория ұсынылады, жаңа білім өндіріледі. 
Сонымен қатар осы жаңа теорияны, жаңа білімді 
тиісті тұтынушылардың қабылдау үдерісінің 
сатылары мен кезеңдеріне тән заңдылықтар да 
ескеріледі. Сөйтіп, тұтынушылардың танымын 
байыту, білімін тереңдету, эстетикалық талғамын 
қалыптастыру міндеттері жаңа білім өндіру 
ісімен қатар жүзеге асырылады. Нәтижесінде 
ғалымның еңбегінің ғылыми, тәжірибелік, та-
ным дық, эстетикалық, тәрбиелік мәндері бір-
дей айқындалады. Тұтынушылардың санасында 
көп қырлы, терең сырлы, ғылыми ойлау үшін де, 
өмірлік тәжірибе үшін де игілікті рухани құн-
дылықтар қорының қалыптасуының алғы шарты 
жасалады. 
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З. Қабдоловтың зерттеу еңбектерінің әдісна-
ма лық негізіне тән келесі басты бір ерекшелік 
ғалымның зерттеу пәні мен зерттеу әдісінің 
тұтастығында. Ғылыми шығармашылықта зерт-
теу пәні, зерттеу пәнінің тұтастығы туралы 
ұғым әр зерттеушінің теориялық дайындығының 
кемелдік деңгейіне байланысты қалыптасады. 
Құбылысқа тән қасиеттер мен белгілерді белгілі 
бір әдіснамалық ұстанымдарға сай жіктеп, да-
ралау немесе оларды белгілі бір ортақ нышан-
дары бойынша топтастыру мен таптастыру, 
әрқайсысын сипаттау ғылыми зерттеу үдерісінде 
маңызды екені рас. Мұның өзі – қыруар еңбекті 
талап ететін, ұзақ уақытты алатын қиын іс. 
Құбылыстың жекелеген белгілеріне, құрамдас 
бөліктеріне тән сипаттарды, ерекшеліктерді дара-
лаудың маңызын өз деңгейінде бағалай отырып, 
оларды өзара тығыз байланыста, тұтастықта 
алып пайымдаудың мәнін де төмендетпеу шарт. 
Теориялық зерттеу үшін бөлшек пен бүтіннің, 
жалқы мен жалпының сипаттары мен қасиеттерін 
толық, біртұтас ашудың маңызы зор. Бөлшексіз 
бүтінді, жалқысыз жалпыны тану қандай қиын 
болса, бүтіннен тыс бөлшекті, жалпыдан тыс 
жалқыны тану да мүмкін болмайды. 

Ертеде үлкен бір қала тұрғындарының та-
машалауына алыс аймақтан бір піл алдырылған 
екен. Піл қала тұрғындарының тамашалауына 
дейін жарықсыз жабық қорада қамаулы тұрса 
керек. Қала тұрғындарының кейбір шыдамсыз-
дары өздері бұрын көріп-білмеген жануарды 
көруге құмартып, қораның ішіне кіреді. Көзге 
түртсе көргісіз қараңғыда ештеңе көре алмаған 
соң, олар пілдің қандай жануар екенін сипалап 
білуге ниет етеді. Әрқайсысы пілдің әр жерін 
сипап, өз білгендерін айта бастайды. Құлағын 
ұстаған біреуі пілдің түкті кілем сияқты екенін, 
тұмсы ғын сипағаны пілдің кернейге ұқсайты нын,  
аяғын сипағаны бұл ғажап жануардың алып 
еменге ұқсайтынын, бүйірін сипаған енді біреуі  
пілдің тап бір падишахтың тағындай жайлы еке-
нін айтысып, мәре-сәре болып жатады. Санайи 
(1080-1140) [9, 53] мен Руми (1207-1273) [10, 146] 
баяндауларында оқиға желісі осылай баяндала-
ды. Пілді сипалап білу арқылы сипаттаушылар 
Санайи баяндауында су қараңғы соқырлар болса, 
Румидің баяндауында көздері бар, бірақ тастай 
қараңғы қора ішінде ешнәрсенін көріп ажырата 
алмаған адамдар кейпінде беріледі. Екі жағдай-
да да істің мәні бірдей: заттың (құбылыстың, 
нәрсенің, істің) мәнісіне көз жеткізе алмағандар 
оны қолдарымен сипалап жүріп тануға мәжбүр 
болады.

Берілген тәмсілдерді З. Қабдоловтың әдісна-

масы бойынша пайымдағанда, мынадай ғибратты 
қағидалардың желісі белгілі болады: а) құбы лыс-
тың жалпы болмысын оның жекелеген құ рам дас 
бөліктері арқылы тануға болмайды; ә) құ былыс -
тың шын мәнісін түйсік арқылы алы на тын мәлі-
мет тер арқылы анықтау мүмкін емес; б) құбылыс-
тың мәнін теориялық ойлау қызме тінен тыс тануға 
талпыну нәтиже бермейді; в) құбылыстың мәнін 
танып-білмей тұрып ой қорытуға, пікір айтуға тал-
пыну қателікке ұрындырады. 

З. Қабдоловтың ғылыми-шығармашылық 
әдіс   намасы жүйесінде бірнеше өзекті міндет ше-
ші   мін табады: сөз өнерінің құрамдас бірліктері, 
сипаттары, заңдары анықталады; зерттеу пәні 
болып отырған бүтін құбылыстың әрбір құрам-
дас бірлігі басқа бірліктермен өзара бай ла ныста 
қарастырылады; құбылыстың құрамдас бір-
лік терінің арасындағы байланыстар, алшақ-
тықтар мен жақындықтар, сәйкестіктер мен 
қай шылықтар, себеп-салдарлық қатынастар 
анық талады; құбылыс болмысындағы жалқы 
мен жалпы, бүтін мен бөлшек бір-бірінен бөлек, 
алшақ емес, бірге, біртұтас пайымдалады; зерттеу 
үдерісінде бақылау, байқау, тәжірибе деңгейінде 
алынған мәліметтер теориялық деңгейде сара-
ланады; теориялық деңгейде құбылыстың мәнін 
тану процесі ұғым, пікір, тұжырым, қағида, 
заңдылық, заң секілді абстрактылы ойлау арқылы 
жүзеге асырылады; теориялық ойлау деңгейіндегі 
жаңа тұжырымдар мен қағидалар, заңдылықтар 
мен заңдар «әрекетшіл парасат» [10, 332-333] 
қызметі нәтижесінде негізделеді. Соның бәрінде 
зерттеуші зердесінде белгілі құбылыстың мәнін 
жете тануға қолайлы немесе қолайсыз амал-
тәсілдер, әдістер қапысыз анықталады және 
солардың ішінде ең үздігі пайдаланылады. Бұл –  
З. Қабдоловтың зерттеу әдіснамасының жүйе-
лілігін білдіретін ерекшелік. 

Өмір құбылыстарының қандайы да көп 
қырлы. Оны танудың алуан түрлі бағыттары, 
салалары бар. Соған орай оны зерттеудің де 
жолдары, амалдары мен тәсілдері алуан түрлі. 
Мысалы, ғалым әдеби үдерісті пайымдауда 
жүйелі талдау ұстанымын басшылыққа алады, 
мазмұн мен пішін жайын саралауға келгенде, 
құрылымдық тұрғы талаптарына сүйенеді, ал 
жазушы еңбегінің психологиясын, жазу шы-
ның шығармашылық еңбегінің сатылары мен 
кезеңдерін сараптауда процессуалдық прин-
ципті қолайлы көреді. Қажет деп тапқан тұс-
тарда осы ұстанымдардың тиісті талаптарын 
біртұтас пайдаланатыны да бар. Осы және басқа 
ұстанымдар зерттеушінің теориялық ойлауының 
тегуерінділігін, тереңдігін аңғартады. 
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Теориялық ойлау, әрекетшіл ақыл-парасат 
деңгейінде алынған жаңа тұжырым, қағида зерт-
теу пәні болып отырған құбылыстың барлық  
сипаттары мен қасиеттерін ашып көрсете ал-
майды. Құбылыстың барлық сипаттары мен 
қасиеттерін толық қамтитын теориялық қағида 
жасау мүмкін емес. Сол себепті З. Қабдолов 
өз теориясын зерттеліп отырған құбылыстың 
сыртқы түрі мен түсіне емес, барлық мардымды 
және мардымсыз белгілеріне де емес, ішкі мәнін 
ашатын басты сипаттары мен қасиеттеріне негіз-
дейді. Ал зерттеліп отырған құбылыстың ішкі 
мәнін ашатын басты сипаттар мен қасиеттерді 
тану мен таңдау әдіснамалық, методологиялық 
тұрғыда барынша қолайлы және үздік ұстаным 
талаптары аясында жүзеге асырылады.

Осы жерде Платонның адам туралы теория-
лық анықтамасына қатысты Диоген Синопский-
дің айтқан сөзіне көңіл аударған орынды. Пла-
тон өзінің ғылыми мектебінің тыңдаушылары 
алдында адам болмысы туралы оқыған лекция-
сын жинақтай келіп, адамға мынадай теориялық 
анықтама береді: «Адам дегеніміз – қауырсыны 
мен жүні жоқ екі аяқты жануар». Мектеп тың-
дау шылары ұстаздарының анықтамасын іліп 
әкетіп, жамырай қайталап айтып жүреді. Осын-
дай жағдай үстінде Диоген (Синопский) мек-
тепке қауырсыны мен жүні жұлынған бір бала-
пан қоразды алып келеді де: «Міне, Платонның 
адамы – мынау!» – деп, әлгі балапан қоразды 
тыңдаушылардың алдына шығарады [11].

Мәселенің түйіні адам туралы теориялық 
анықтаманың адамға тән басты сипаттар мен 
қасиеттерге емес, екі аяқты жануарлардың бел-
гілі бір түрлеріне ортақ жалпы белгілерге негіз-
делгенінде. Оның үстіне адам туралы теориялық 
анықтама көру түйсігі арқылы танылатын 
сыртқы белгілер негізінде ұсынылған. Басқаша 
айтқанда, белгілі құбылыс туралы теориялық 
анықтама теориялық таным, әрекетшіл ақыл-
парасат деңгейінде емес, эмпирикалық таным, 
түйсік аясында берілген. Диоген (Синопский) 
осыған, белгілі бір құбылыс туралы теориялық 
анықтаманың құбылыстың өзіне ғана тән мәнін 
ашатын басты сипаттары мен қасиеттеріне емес, 
оның басқаларға да тән, көпке ортақ жалпы 
белгілеріне негізделгеніне, теориялық таным, 
әрекетшіл ақыл-парасат аясында емес, эмпири-
ка лық таным шегінде берілгеніне қарсылық 
білдіреді. 

З. Қабдолов зерттеулерінде күрделі құбылыс-
тардың сипаттары мен қасиеттері туралы идея-
лар, теориялық қағидалар әрекетшіл парасат 
қыз  меті деңгейінде дәйектеледі. Ғалым зерттеу-

ле рінің әдіснамалық негізінің тағы бір ерекше-
лігі осында: онда теориялық қағидалар жалпы 
бел гілерге емес, басты сипаттар мен қасиеттерге 
негізделеді, тәжірибелік аяда емес, теориялық ой-
лау кеңістігінде, әрекетшіл ақыл-парасат биігінде 
тұжырымдалады.

З. Қабдолов сөз өнерінің теориясы мен әдіс-
намасы саласында өзіне дейін болған, бар тәжі-
рибелік пайымдаулардың, теориялық қисын-
дар мен қағидалардың, сондай-ақ талдау мен 
жинақ таудың, байқау мен бағалаудың, сара-
лау мен даралаудың, ойлау мен ой дамытудың 
өзіне дейінгі барлық ұстанымдарының, әдістері 
мен тәсілдерінің толық білгірі ғана болып қой-
ған жоқ, оларды өзінің зерттеу еңбегі үдері сін-
де асқан шеберлікпен пайдалана отырып, ғы-
лыми-шығармашылық ойлаудың дара һәм сара 
жолын салды, әдебиеттің теориясы мен мето-
дологиясының негізін жасады, ой қорытудың, 
пікір түюдің, әдіснамалық ұстаным табудың 
үздік үлгісін қалыптастырды, өзі жасаған заң 
аясында әдебиеттің ғылыми және практикалық 
мәні айрықша зор түйінді, іргелі мәселелерін 
ешкімге ұқсамай, дара шешті, айрықша сапалы 
жаңа білім өндірді. Осының бәрі елдің игілігіне 
айналды.
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Ділмәр діл мен көркем тілді тұтастырып, 
халықтың танымын, әдет-ғұрып, нанымын та-
нытушы бірден-бір төлқұжат, асылында сөз 
өнері – әдебиет. Халық тұрмысын, қоғам ты-
нысын кең көрсетіп, еліміздің байсал да байтақ 
мінезін шығармашылық болмысына сіңірген, 
ұлт рухымен біте қайнасқан өнер құдіреті, өнер 
төресі әдебиет көз жасындай мөлдір, жүрек 
лүпіліндей ыстық.

Ұлттың көркем айнасы, арман-тілегі болып 
танылған сөз өнерінің нұр шашып, гүл ашып 
көркеюіне, өрістеп дамуына қажырлы қызмет 
атқарған беделді жазушы, білікті ғалым, бірегей 
тұлғалардың өлшеусіз еңбегін бағалау, келешек 
ұрпақтың рухани игілігіне айналдыру бүгінгі 
мәдени мұраларымыздың мәнділігі үшін қажет 
болса, келешегіміздің кемелдігі үшін бұлжымас 
алғышарт. Асылдарымызды дәріптеу, алыпта-
рымызды асқақтату қашан да абыройлы міндет 
екендігін естен шығармауға тиіспіз.

Әдебиет айдынындағы парасаттылық пен да-
ралықтың келбетін нақтылап, шалқар да ша быт-
ты шығармашылық мұра қалдырған алдыңғы 
аға буынның нар толқыны, кемелдердің көшбас-
шысы болған тұлғалардың бірі һәм бірегейі – 
Зейнолла Қабдолов. Еліміздің аяулы перзенті, 
асқақ үнді азаматы болған З. Қабдоловтың ғы-
лыми-шығармашылық мол мұрасы сөз өнерінің 
өркендеу жолындағы адастырмас Темірқазығы-
на айна лып, заң құбылып, заман өзгерсе де өзі-
нің құндылығын, мән-маңызын жоймай, уақыт 
озған сайын жалпы жұртшылықты рухани әсерге, 
эстетикалық ләззатқа бөлеуден айнымай келеді.

З. Қабдоловтың ұстаздық, қаламгерлік, ғалым-
дық қырларының арнасы тоғысар нүктесіндей 
асыл сыры – әдебиет әлемі. Шәкірт санасына тал-
май, қажымай үйреткен ілімі де, берген қымбат 
білімі де – әдебиет. Ғалымдық зерттеу объекті сі-
не айналдырып, теориялық тұғырнамасын жасап, 
тереңдеп талдап, деректеп саралағаны ғылымһалі 
де әдебиет. Суреткер санатын көрсетіп, шебер-
лік шыңын бағындырып, қаламгерлік қырын 
танытқан қасиетті енері де әдебиет. Тіпті десеңіз, 
Зекеңнің байлығы да, бары да, ардағы да, ары да, 
қаны мен жаны да әдебиет. Әдебиетке кіндігімен 

байланған, ыстығына күйіп, суығына тоңып, 
толғанған, ардағына айналған. Төл әдебиетіміздің 
тамырынан нәр алған, тек әдебиет үшін жаралған 
ғой Зекең.

Қазақ әдебиетін қалтқысыз сүйіп, жан-тәнімен 
беріліп, көркем сөздің қай саласында болмасын 
атқарған еңбектерінде ой сезімталдығы мен 
ақыл-парасат тереңдігі жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар хас зергердің шеберлік сапасына өлшем 
болғандай.

Әдебиет еңбегінің алыбынан саналған Зей-
нолла Қабдолұлының ғалымдық санаты, үнемі 
ізденіс үстінде жүретін тынышсыз бейнеткерлігі 
мен табиғи талғампаздығы өз ортасынан ай-
рықша биіктетеді. Оның үстіне эстетикалық те-
рең мәдениетшілдігін қоссаңыз, әдебиет май-
да ны ның алдын бермеген аламандығымен оза 
шауып бәйге алған ұшқырлығының сырын ұғы-
на түсесіз. Білуге баладай құштар, даналыққа 
даладай дарқан әрі аңқылдақ қазақы мінезі де 
жайсаңдығын, бөлекше жаратылысын ййгілейді.

Зекеңнің бүгінде аңызға айналған ұстаздық 
білігі де ұлы суреткер Мұхтар Әуезовтен жұқ-
қан. Жүректе жатталатын, көңілде хатталып, 
есте сақталатын ұстаздық ұлағаты туралы да 
шә кірттері тарапынан аз айтылып жүрген жоң. 
Ұлтқа ұстаз болғандай сыры неде деген заңды 
сауал туындайды. Бұл сауалдың жауабы да да йын. 
Біздіңше, бұның сыры шәкірт жүрегін жау лап, 
жанын баурап, көңіл қошын жұпарланды руын-
да болса керек. Мұғалімдік мереймен, ұстаз-
дық парасатпен шәкірт көсегесін көгерту үшін 
алтын уақытын қиятын, білім нәрін кәдімгі бал  
арадай тек шәкірт үшін жиятын періште пейілі де 
ерекше.

Асылы, ұстаздық кәсіп емес, жұлдызды жа-
ратылыс болса керек. Бүгінде қазақ ғылымының 
қарашаңырағы, білім-ілім ордасы саналған әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті-
нің профессоры З. Қабдоловтың тәлімін көріп, 
дәрісін тыңдап қанаттанған, азуын Айға білеген 
ақын-жазушылар, ғибратын ұлт гүлденуіне сарқа 
жұмсаған ғалымдар, жалын жүректі журналис-
тер қаншама десеңізші?! Қазақ әдебиетінің 
зерттеушісі болған Зейнолла Қабдоловтың ға-

ӘОЖ  82.0
Арап Еспенбетов, 

Семей мемлекеттік университеті,
филология ғылымдарының докторы,

профессор

АР ІСІНІҢ АРЫСЫ МЕН ЫРЫСЫ
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лым дық келбеті туған әдебиетіміздегі әңгіме 
жанрының бітім-болмысын, сымбаты мен си па-
тын, нәзік табиғатын және қалыптасу, кемел дену, 
өркендеу эволюциясын зерттеген канди даттық 
жұмысынан бастау алды.

Қазақ көркем ойының, әдебиеттану ғылымы-
ның эстетикалық көркемдік табиғаты, тек сипаты, 
тақырыптық, дүниетанымдық мәні турасында сөз 
қозғалғанда, есімі мен ісі көңілге қүрмет ұяла-
тар З. Қабдолов еңбегін атамай өту мүмкін емес. 
Әрине, ұлттық әдебиеттану ғылымының зерттелу 
тарихы ертеден басталып, көркем шығарманың 
болмыс-бітімі мен суреткерге қойылар көркемдік 
талаптар сынды күрмеуі көп күрделі мәселелерге 
толайым тұжырым, түбірлі пікір айтқан ғалым-
дарымыз да жоқ емес.

Атап айтсақ, алаштың зор ғалымы Ахмет 
Байтұрсынұлы іргетасын көтеріп, негізін қала-
ған әдебиет теориясы күні бүгінде өзінін, құн-
дылығын, практикалық мәнін жойған жоқ. Десек 
те, Ахаңдардың ісін дамыта жалғастырушы ака-
демик З. Қабдолов ұлттық әдебиеттану ғылымын 
әлемдік әдеби үрдістермен тығыз байланыстыра 
қарап, көркем өнер ретіндегі мән-маңызын 
саралап, бұл ғылым саласының жаңа сапаға, 
жаңа белеске көтерілуіне қаламгер қажырын, ер 
қайратын көрсетті.

Ғалымның «Сөз өнері» атты ғылыми моно-
графиясы көркем шығарманың сыр мен сымба-
тын, эстетикалық мұратын шұрайлы тіл мен 
өр нек  теген іргелі еңбек ретінде бүгінгі жас зерт-
теу  шілер әркез пікір басшылығына алар бірден-
бір ғы лыми туынды болып отырғаны сөзсіз. 
Бүгінгі таңда өзінің мазмұнымен ерек шеленген 
бұл еңбек «филологтардың бас кітабы» деп атау-
ға әбден лайық.

Жазушылық, ғалымдық әрі ұстаздық қыры нан 
танылған қоғам қайраткері ретінде дараланған  
З. Қабдолов ұлттық әдебиетіміздің биік заңғарын 
бағындырып, ондағы әдебиет майталмандары 
мен саңлақтары турасындағы сын-пікірлерін біл-
діріп қана қоймай, қазақ прозасының көкжиегін 
кеңейтуге де білек сыбана кірісті. Зекең ағаның 
жазушылық мұратының құндылығы да оның 
өмірдің өзіндей ақиқат арналарын көркемдік 
жүйеге түсірген қаламгерлік қарымында болса 
керек. Шынтуайтында, қазақ әдебиетінің тео-
риясын зерттеп, оның ғылыми негізін қалып-
тастыру әрі көркем проза саласында елеулі 
үлес қосу кез келген әдебиетшінің еншісіне тие 
бер мес шығармашылық бақ екені де ақиқат. 
Ендеше, жазушы Зейнолланың қазақ әдебиеті 
теориясының ғылыми тұңғиығына еркін сүңгуін 
әсте кездейсоқ құбылыс деп қабылдамау қажет. 

Бұл тұста жазушының көркем шығармаға ден 
қойып, бел шеше кірісуі сөз өнерінің көркемдік 
құпияларын жете танып, зерделеп, рухани тұрғы-
дан толысқан шығармашылық кемел шағымен 
тұспа-тұс келгенін айта кетудің орайы келіп отыр.

З. Қабдоловтың тағы бір шығармашылық 
қырын танытар ақындық сыршылдығын да 
атап өту орынды. Ембідей киелі өлкеде өскен 
Зейнолла күй атасы Құрманғазының буырқанған, 
көбік шашқан, телегей толқыған күйлерін 
тыңдап, халқы үшін қан жұтып, қарсы келген 
дұшпанның қабырғасын қаңыратқан алдаспан 
ақын Махамбеттің отты жырларын оқып зор 
түйсікпен санасына сіңіріп, аса бір шәкірттік 
ілтипатпен көкірегіне түйіп өсті. Сырлы сөздің 
сымбатын танып өскен албырт жас ақындық 
өнерге де қалам тербеп, бұл жолдағы ізденісі 
де нәзік сыршылдығымен сипатталады. Оның 
«Жайық қызы» әрбір жастың жүрегінде жатталып 
қалды десек, артың айтқандық емес.

Ажары атқан таңдай ару жастың, 
Қасы бар қанатындай қарлығаштың. 
Жанары жан біткенді елжіреткен, 
Болсайшы бәрі сондай қарындастың, –

деген келісті жыр өрнегі тыңдарман жүрегіне 
жылы тиеді.

А.С. Пушкин, Н.С. Гоголь, А. Островский, 
В. Добровольский сынды орыстың озық ойлы 
классиктерін, сонымен қатар, түрік әдебиетінің 
ірі тұлғасы Н. Хикметтің әр алуан жанрдағы 
шығармаларын ана тілімізге тәржімелеп, әлем 
әдебиетінің жауһарларын ұрпақ санасына сіңірді. 
Ұстазы М.О. Әуезов те шәкіртінің аударма 
саласындағы ерекше дарынын танып, ба ғалап, 
өзінің орыс тілінде жазған еңбектерін үнемі 
Зекеңнің аударуын қалаған. Бұдан Әуезов тей 
заңғар жазушының сенімін ақтаған З. Қабдо лов-
тың тағы бір ізденімпаздық қыры таныла түседі.

Өмірді әдебиеттің өзегі деп қарастырсақ, 
ондағы қызу тартыс суреткер туындысына ай-
нымас та айқын тақырып, ал қарапайым адам-
дар асқақ мұрат жолында жан аямай күрескен 
қажыры мол қаһармандар екені белгілі. Олай де-
сек, қаламгер шығармасына арқау болған туған 
ұя, өскен ортадағы қилы өмір құбылыстары 
көркемдік шындықпен біте қайнасып жатады.

Жазушының тақырып таңдау талғамына 
тереңдей қарасақ, шығармасының негізгі арқауы 
тіршіліктің көзі болған от адамның өмірге құш-
тарлығын танытар жанардағы отты ұшқын, 
жігер берер жүрек жалыны екендігін байқау 
аса қиынға соқпайды. «Оттан туған баламын, 
жарқыраймын, жанамын» деп жырлаған ақын 
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Мағжан поэзиясындағы от стихиясының рухани 
қуаты Зейнолла Қабдолов туындыларында от-
тай өріле өнгендей әсер қалдырады. Жазушының 
«Біз жанбасақ...» дилогиясы «Ұшқыннан» өмір 
алып, «Жалынға» айналады. Осы ретте айтары-
мыз, жазушының тақырыпты кемелдендіруі 
та би ғилығымен дараланады әрі тоқтаусыз, то-
қы  раусыз даму үстінде екендігін аңғартады. Қа-
лам  гер шығармаларының тақырыптық аясы не-
ғұрлым дамып, ширыға түскен сайын ондағы 
оқи ғалар желісі де соғұрлым тектіленіп, екпіндей 
түседі.

Ұлттық әдебиетіміздегі проза жанрының құн-
дылығы шытырман оқиға мен кесек тұлғалар 
тудыруында десек, талғамы биік жазушы өзіне 
жүктелген қайраткерлік, қаламгерлік борышын 
бір арнада тоғыстырып, «Ұшқынды» «Жалын-
датты». Кеңестік дәуірде жұмысшы табы тақы ры-
бына қалам сермемеген одақ көлеміндегі жазу шы 
кем де кем. Әйтсе де, бұл идеологиялық қоғам 
талабы болғанымен, шығармаға арқау болар 
өмір шынайылығын көркем әдебиетте шұрайлы 
да шырайлы етіп көрсету шын мағынасындағы 
қаламгерлік ерлік болатын.

Шығарманың көркемдік кілті пейзажды су-
реттеуден басталады. Романның эстетикалық та-
би ғатын түзіп, оның ажарын үстемелей түсу үшін 
туындыгер шұрайлы тіл, шырайлы стиль аясын-
да Тайман сынды кейіпкердің туған жерге деген 
сағынышын табиғат этюдтері арқылы тамаша 
үйлестіріп берген. Назар қоялық: «Бөктерлер мен 
беткейлерде шашырай селдіреген сида қияқтар, 
әр жерден бір үрпиген шұлғыма шитүптер таң 
алдына оқыс ызғып-ызғып өтетін Атырау желіне 
сызғыра қалтырап, төңірекке ыңырсыған мұң-
ды саз таратады. Бір түрлі, бір сырлы сыбыр, 
құ пия наз секілді. Сонда күллі дала кеудесі бір 
көте рі ліп басылып, бейсеует жүргіншіге атырап-
тың мез гілсіз түскен күзін сездіргісі келгендей  
шерлене күрсініп қалады. Күн шығар алдында се-
леу басынан шық мөлдіреп низам ұшады. Бұл бір 
сұлу сурет: бусанған жер беті алтын жалатқандай 
ылғи ғана жіп-жіңішке зер шашақтарға өз-езінен 
жылтылдап, жалт-жұлт етіп жөңкіле қалқыған 
жібек жіптерге толып кетеді. Аспан мен жердің 
астасқан тұсындағы қызғылт шапақ енді бірде 
күп-күрең жалынға айналады да күн өрттен 
шығады».

Социалистік қоғамның іштен іріп, кеңестік 
дәуірдің бағы басынан озып бара жатңанын 
шебер қүпиялап жеткізген автор бес жылдық 
жоспардың қағаз жүзінде ғана іске асып, шенді 
адамдардың мансапқұмар шемен көңілдерін 
ешқандай да белсенділік қызықтырмайтынын 

жақсы танытқан. Бюрократизм жайлаған өкімет-
тің ен-жар, тұнжыр, сылбыр өмірін тайға таң-
ба басқандай тәпсірлеген. Ембіні елдің жүре гі 
санаған қаламгер тал бесік – туған жерді, таби-
ғат ананы аялауға шақыруды шығарма астары 
етіп, жер қазынасының да түпсіз емес екендігін, 
экологиялық тепе-теңдікті сақтамаса, күні ертең 
ұлт тағдырының ұмытылмас нәубетке ұшы-
райтындығын нәзік тұспалмен аңғарта білген. 
Шығарманың өміршеңдігі де сол, дәуір шын ды-
ғын, қоғам індетін тамыршыдай дөп басып, дәл 
көрсете білуінде жатыр.

Кез келген жазушы өзі тақырып етіп қозғап 
отырған өмір харекетімен тығыз араласып, біте 
қайнаспай, оның шығармаларының оқиғалары 
олқы, сюжеті солпы болмақ. Доссор деп аталар 
мұнайшылар мекенінде туып-өскен автор үшін 
мұнай өндірісі мен мұнайшылар тағдыры ете-
не таныс, ерекше ыстық. Романдағы қарапайым 
жұмысшылар мен ғалымдардан тұратын екі 
бөлек әлеуметтік топ теория мен тәжірибелік 
шеңберде ұштастырылып, шығарманың биік 
мұратына жұмылдырылған. Әлбетте, шала тео-
рия өнімі нәтижесіз еңбекке әкеп соқтырары 
жасырын емес. Міне, оқиға тартысы да осын-
дай келеңсіздіктен өрбіп, шұғыл ширай түседі. 
Романдағы еңбекшілер тобының жалынды да 
жар қын тұлғасы – Сардар. Атыраудың әрбір түйір 
топырағы мен әр түп көдесін танып өскен Сардар 
мүдделер қақтығысында мейлінше көзге түскен 
күрескер ретінде дараланады. Қара алтын болған 
мұнайлы өлкенің өр азаматы да Сардар. Қазба 
байлығының қайнарын тапқан қайраткері де Сар-
дар. Тіпті десеңіз, осы атырапқа қан жүгірткен, 
қызу өмірге ұластырған, жаңаға жаны құштар 
жаңа бейне де Capдap. Тізбелей берсек, қадір-
қасиеті бір басына жетер-лік Сардардың ендігі 
бір мінезі мен қыры оның әкелік тағылымынан 
айқын көрініс табады.

Шығармада оқырман назарынан тыс қал-
майтын тағы бір жай – бірін-бірі қайтала май-
тын, әбден дараланып, жинақталған әкелер әлемі, 
әкелер табиғаты, әкелер мінезі. Мәселен, Тай-
манның әкесі Дәурен бала тәрбиесіне мейірін 
түсірген майда мінез танытса, ал Жанардың әкесі 
Сардар өзінің азаматтығы мен талапшылдығын 
бала тәрбиесіне де бағыттайды. Әкелер өнегесін 
байқатар осы екі алуан мінез әкелік асыл борышқа 
ұйытылған.

Сардардың сарбаздай салихалы бітімі Қабен-
дей жас жігіттің қорғап жатқан кандидаттың дис-
сертациясынан бас тартуына себепкер болды. 
Шығарма кульминациясының қазығы болған 
осы тұсты Capдap сөзімен түйіндер болсақ: 
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«Ембі – менің жүрегім. Жүрегім менің – Ембі». 
Сардардың ұртынан шыққан ұран сөз қаймана 
қазақтың көкірегіндегі жалын еді. Ендеше, 
бір ғана Сардардың туған жерге деген ыстық 
ықыласы Қабендей жас жігіттің еңбекке деген 
ерен ерлігін оятты.

Ембідей өлкенің жарқын болашағы үшін 
жанын пида еткен Сардар алдыңғы толқын аға 
болса, кесек қаһарман, кейінгі толқын Қабен де 
езгеше бітімімен дараланады. Қабеннің батыл 
қадамы кандидат атағынан өз еркімен бас тартып, 
еңбек даласына етене араласуынан-ақ көрінеді. 
Оның бір шеті Сардардай қарттың жігерді жа-
нып, намысты қайрайтын ащы да әділ сынын-
да болса, екінші ұшы Қабен бойындағы бәйгеге 
бәс тіккен батылдығында жатыр. Жеті жасы-
нан әкесінен айырылған Қабен әуелде Сардар-
ды өзіне рухани қамқор тұтып жан туыстығын 
сезінсе, соңыра қызы Жанармен табысып қан 
туыстығына жалғасты. Сардардай әкенің Ембідей 
өлкені өркендету арманы жас жүректерді табыс-
тырды. Сардардан ұшқындаған ұшқын Қабен 
мен Жанарлардың арасындағы жалындаған жа-
лынмен жалғасты.

Романдағы бір күрделі де кесек кейіпкер – 
Тайман бейнесі. Тайман бір бойына алуан мінезді 
жинақтаумен ерекшеленеді. Жастық шағында, 
алғыр болған Тайман бейнесі мүдделер қақты-
ғысы ширай түскен сайын мансапқор, атаққұ-
мар, жаңалыққа жаны қас, тоғышарлыққа дейін 
тоқырауы оқырман бойына жиіркеніш тудырады. 
Тайман бейнесінің берілуі де кездейсоқтық емес, 
керісінше, жазушы сол замандағы бюрократтық 
індетке шалдыққан мансапқорлық мінезді шене-
гендей.

Шығармадағы кейіпкерлер жүйесінің және 
бір ауқымды шоғыры – ғалымдар тұлғасы. 
Осын дағы профессор Мусин қасаң қағидаға бой 
ұрып, жаңашылдықңа жатсына қарайтын ұсақ 
мінезді жан. Ол он жеті жыл бұрын жазылған 
дәрістерін үтір, нүктесіне дейін жаттап алып, аң-
қау елге арамза молданың кебін кигізгендей. Өз-
геріс, жаңару метаморфозасы мен ғылымдағы 
ре формалар Мусин үшін үлкен үрейдей. Екінші 
шеп те тұрған оның әріптесі, профессор Сапаров 
адам шылық сапаларымен өзгешеленеді. Айтар 
болсақ, Сапаровтың терең білімі, адами құн ды-
лы ғы, зор ықыласты қабілеті – қоғамды жар қын 
бо лашаққа жетелеуші факторлар. Жаттанды дү-
ние ге жаны қас Сапаровтың аузына салып: «Адам 
туғаннан өлгенге дейін тәрбиеленеді. Өзі біреу ді 
тәрбиелеуі мүмкін. Аңғарсаңыз, оның соны сы 
алдымен өзін тәрбиелегені» деген пікірі арқы лы 
автор өзінің ұстаздық биік мұратын аңғартады.

З. Қабдолұлының шымыр тартысқа құрылған 
«Жалын» романын драмалық шығармаға ла-
йықтап, «Сөнбес оттар» атты сахналық қойы-
лым ретінде керермендеріне ұсынып, өндіріс 
тақырыбын әдіптеуі ұлттық театр өнерінің 
тәжірибесін байытып, оның дарынды драматург 
ретіндегі шеберлігіне дәлел болғандай.

Нәрлі ой, құнарлы тіл, сазды стиль, әуенді 
де әуезді әсемдік, жылы юмор осы роман-дило-
гияның өміршеңдігінің кепіліндей. Суреткер 
З. Қабдоловтың «Жалын» романы еңбекшілер 
өмірінің шынайы шежіресі ретіндегі туын-
ды есебінде ВЦСПС пен КСРО Жазушылар 
одағы жариялаған Бүкілодатық шығармашылық 
байқаудың арнайы жүлдегері болып, өз кезеңінін, 
биік бағасына ие болғандығын айта кету орынды.

Одақ көлемінде танымал болған аталмыш 
романның шабыттық арнасы кеңейіп, өзге де 
алыс-жақын шетелдерге тәржімеленіп, шетелдік 
оқырмандар ықыласына бөленген. Сөзіміздің 
дәлелі – бұл романды вьетнам тіліне тәржімелеген 
баспахана директоры Тихай Ванг Ко Ханойдың 
авторға жазған алғысхаты: «Сіздің ең соңғы 
кітабыңыздан біздің оқырмандар халық игілігі 
үшін қандай адал қызмет етіп, қалай өмір сүру 
керектігін үйреніп жатыр». Бұл пікір автордың 
суреткерлік, шеберлік қырлары мен қаламгерлік 
қарымына берілген игі баға.

Алыпты арқалау үшін асқаралы арқа, дана-
лықты дәріптеу үшін дархан дарын керек тігі 
әлімсақтан мәлім ақиқат. Шәкірт ойының шы-
рағын жаққан ұстаз ғибратының шексіз қам-
қорлығы турасында қалам тербеу зор азамат-
тық жауапкершілікті жүктейді. Әуезовтей ұлы 
тұлғаның дәрісін тыңдап, шәкірті болу биік 
бақыт болса, ұстаз хақында мәңгілік естелік жазу 
– асқақ абырой. Әрине, жас буыннан «жыл кел-
гендей жаңалық сезіп», ұлан-асыр үміт күткен 
Әуезов үшін Қабдоловтай шәкірттің жөні бөлек. 
Бұл шәкіртінен күтер дәме де зор, артар сенімі де 
бөлек болды.

Сүттей сұлу мінезін ғазиз көрген, өнердің 
иесі ретінде жүрегі иген ұстаз алдында шәкірт 
Қабдолов өз парызын толықтай атқарды. Ұстаз 
ұлағатын ұлықтай білді. Ұлықтағанда қандай?!  
З. Қабдоловтың «Менің Әуезовім» атты роман-
эссесі – шәкірт жүрегінің ерекше тартуы болған-
дықтан, оны ұстаздың жарқын бейнесі турасын-
дағы жан толғанысы, әрі асыл аға алдындағы 
інілік парызының орындалуы деп білеміз.

Заңғар жазушының өмірі мен шығарма шылы-
ғын қамтып жазған көркем де деректі туындылар 
аз емес. Десек те, ұлы Әуезов тұлғасын әспет-
теген көркем еңбектердің көз тартар кесегі де, 
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жү рекке жылысы да З. Қабдоловтың роман-эссесі 
деп ұғамыз. Олай болуы заңды да. Ұлы Мұхаңның 
жаз дидарын көріп, тағылымын алып, қатар 
жүріп, ұлт болашағы үшін тізе қосып қызмет 
жасаған автордың ортанқол шығарма жазуға, ке-
рек десеңіз, моральдық құқы жоқ.

Суреткер жүрегіндегі ұстазға деген риясыз 
қадір-құрметі ыстық сағынышқа ұласып, адамдық 
борышпен жалғасып, шабытпен біте қайнасып, 
өміршең туындыға айналды. Қаламгердің өмірден 
алған мол тәжірибесі, суреткерлік шеберлігі ұстаз 
бейнесін нұрландырып, шығарма мазмұнын ба-
йыта түскен.

М. Әуезовтің ғасыр тойына ғаламат тарту 
болған қаламгер туындысына үнемі өсу, толысу, 
кемелдену динамикасы оқиға желісімен қатар да-
мып, қабағат өрістейді. Шығарма басталғаннан 
соңына дейін рухани қаһарман тұлғасын адам -
зат ұстазы дәрежесіне көтере білген. Дәл осы 
қа  сиеті тұрғысында әдебиетіміздің ақсақалы, ке-
ше гі алыптар сарқыты Ә. Нұрпейісовтің тебіре-
ніс-пікірі өте орынды: «Зейнолла Қабдоловтың  
«Менің Әуезовім» романында автордың бәрімізге 
таныс шұрайлы, мөлдір, сұлу бітімі өзгеге ұқса-
майтын таза, тұнық әсем стилі арқылы Мұхтар 
Әуезовтің адамдық кескін-кейпі, мінез-құлқы, 
азаматтық келбеті мен болмыс-бітімі жан-жақты 
ашылады да, ұстаздық тұлғасы соншалықты тар-
тымды, шыншыл әрі сыршыл суреттеледі. Және 
автор қаламгердің шығармашылығын ғұмыр-
намасымен сабақтастыра, әдемі астастыра келе, 
оқыр манды оның жазушылық лаборато-риясына 
алып кіреді». 

«Менің Әуезовім» романында жазушының 
көрген, түйген, өзі танып-білген нар тұлға жайлы 
ескірмес естеліктері тұтаса келіп, ұлы Мұхаңның 
шығармашылық мұрасы мен ұстаздық мұратын 
дәріптеуге жұмсалған, сонымен қатар авторлық 
даралық проза тіліне нәзік лиризм қасиетін дары-
та білген.

Мінеки, сол дана жазушының дара шәкіртімен 
дидарласу сәті түскен күні бүгінге дейін көз 
алдымда. Мен Зекеңмен алғаш рет Қазақстан 
Жазушылар одағында алдаспан ақын Жұбан 
Молдағалиевтің кабинетінде кездестім. Бұл 1970 
жылдың 24 желтоқсаны болатын.

Жан дүниесі шексіз мөлдірлікпен мейірленіп 
тұратын абыз аға менің Абай туған топырақтан 
келгенімді ерекше тебіреніспен ескеріп: «Арап-
ау, сен өзі ұлы Абайдың жерінен, ұстазым 
Мұхаңның елінен келген екенсің ғой. Демек, 
сенің де сол ортаның үмітін ақтар бір тектісі, 
тұғыры мықты тұлғалысы боларың анық-ау», – 
деді зиялыға тән ілтипатпен. Және мұнымен ғана 

тоқталмай тағы бір толқынысын былай жеткізді: 
«Онда өзіңнің де ғылымға деген ынталы бейімің, 
ұлтына деген сүттей-ақ пейілің бар болса керек-
ті. Сондықтан өмірімде ерекше ізін қалдырған 
менің Әуезовімнің жерлесі ретінде саған осы 
кітабымды шын жүрекпен, ағалың ақ тілекпен 
сыйлаймын, інім».

Ұмытылмас әсер қалдырған осынау кезде-
суден кейін қапысыз аңғарғаным – Зекең сол 
кездің өзінде-ақ ұстазына шексіз берілген ғажа-
йып шәкірт екендігін сездірген екен. Адами қа-
сиеттің бастауы – адалдық нұры сәулелі сана-
сынан шұғыла болып төгілген сұңғыла жанның 
ғұмырының шуақты болуы да осында жатса ке-
рек.

Егер әр қазақ «Мен қазақпын!» дегенді ай ту-
дан жүрексінуі қазақтықтан бас тарту, яғни қағы-
нан жеру болса, терең тәлімін көре тұра «Менің 
Әуезовім» деп айтудан қаймығу шәкірт Қабдолов 
үшін де ұстазын ұлықтаудан жасқанумен тең 
парықсыздық болары анық еді. Бұл дегеніміз 
тәкаппар, менмендік, я болмаса меншікқұмарлық 
емес, қайта ұлтқа ортақ тұлғаны оңаша тану, 
ұлтқа өзек болған өрені өзінше ұғыну. Содан да 
автордың белгісіз оппонентке берер жауабы да 
үзілді-кесілді: «Менің Әуезовім де солай, өзге 
емес, өзімнің тек өзімше бас иген Әуезовім. Де-
мек, менің романымдағы Әуезов – сенің не оның 
емес, менің Әуезовім. Солай: «Менің Әуезовім».

Данышпан ұстаздың дәрістері бай мазмұн 
мен терең ғылымилыққа құрылып, тыңдаушы-
сын төкпе күйдей төгілген шешен тілімен ұйыта 
баурап, сұлу сезімге, шабытты шаққа жетелей-
тін әсерлілігі де романда тамаша суреттелген. 
«Әуезовтің әр лекциясы – бір-бір оқулық, бар лек-
циясы – ұлан-ғайыр ұлы мектеп... Әуезовтен екі 
сағат лекция тыңдаған адам өзінің жаңағы - бұдан 
екі сағат бүрынғы психологиялық қалпынан, 
ақыл-ой мағынасындағы хал-күйінен кәдімгідей 
өзгеріп, жаңғырып, жаңарып шығады. Иман 
тұрғысынан біршама nice, жетіле түседі. Танымы 
көрер көзге байып шығады. Бұл – керемет мета-
морфоза!» Бір сөзбен айтқанда, Әуезов дәрістері 
– бар шәкірт үшін таңғажайып, тылсым дүние.

Суреткер өзінің ұлы қаһарманын тек лекция-
сын тыңдау арқылы ғана танып қоймайды, қиын-
қыстау күндерде қасынан табылып, оның ауыр 
да арпалысқа толы, ұлт тағдыры үшін белді бе-
кем буып, ымырасыз күреске түскен шақтарына 
куә болады. Өмір шырғалаңдарында жасымай-
тын, қайтпас-қайсар ұстаз мінезі шәкіртін ши-
рық тыра түседі. Сол кезеңде Әуезовтің «Абай 
жолы» романын тек таптық тұрғыдан ғана 
талдаған тұрпайы социологизм әдісі жазушыға 
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жасалған қиянат әрі тарихи әділетсіздік ретінде 
шығармада еш бүкпесіз берілген. Көркем өнер 
табиғатын мүлдем түсінбейтін таяз да тоғышар 
партократтардың айыптаулары әдеби талқы 
емес, жан түршіктірер үкім іспетті. Компартия-
лық қара бұжырдың: «Біз ауырдық! Ажалымыз-
дан бүрын өлтіретін бейдауа, қиракезік індетке 
тап болдық» деп ойбайға басса, қарт большевик 
Сәмсүгір Сүршиннің сұрқиялығы одан да бе-
тер: «Әуезов – Қазан революциясына қашаннан 
қарсы контра! Кеңес өкіметіне қас дұшпан!... 
Шындық тың өңін неге айналдырады Мұхтар 
Әуезов. Өйткені ол бізде «ұлт» деген ұғымның 
жойылып келе жатқанын, түптің-түбінде, бізде 
бірыңғай «Кеңес халқы», «Кеңес адамы» деген-
дер ғана қала ты нын ұқпайды, ұққысы келмейді. 
Оған керегі қазақ, қазақ, тек қазақ қана». Бұл 
даурықпалары көркем талдау емес, көпе-көрнеу 
тұншықтыру.

Әділ сын айтып, ара түсер әдебиетші қа уым-
ның жалтақтығы, рухани дәрменсіздігі роман 
оқырманын түңілдіре түседі. Тек шәкірт жүрегі 
шыр-шыр етіп, араша тілеп, сыңаржақ та тұрпайы 
талдауларға шара таба алмай дел-сал болады. 
Ұлы ұстазын құрбандыққа шалғалы тұрған иман-
сыз топқа деген шәкірт жүрегінде еш кешірім 
жоқ. Сол қоғамның қызыл кеңірдек дау-дамай-
ын шәкірт Қабдолов түсінбейді һәм түсінгісі де 
келмейді. «Әуезов ойда. Қалам тоқтап тұр. Бірақ 
ой ағымы толассыз. He ойлап отыр екен? Мен де 
ойға шомдым. Жазушы шығармашылығы оның 
ғұмырнамасымен астасып жатады. Қаламгер 
өнері оның өмірінен өнеді, өрбиді, өріс алады. 
Әдебиеттің ең биік мұраты – халықтық қасиетін, 
сұлулығын, ұлылығын таныту: алдымен сол 
халықтың өзіне таныту, содан соң бүкіл әлемге 
таныту. «Абайдың» да құны осында. Осыны неге 
түсінбейді мыналар? Әлде түсінсе де түсіндірмей, 
бәрінің үстінен, бәрін естен тандыра албастыша 
басып тұрған алапат күш бар ма?..». Осынау қым-
қуыт дау-дамайлар ұстаз бен шәкірт арасындағы 
рухани туыстықты берік етіп, мәңгіге ажырамас-
тай қылып табыстыра түскендей.

Ұлының шәкірті болу тек дәрісін ғана тың-
даумен шектелмейді, сонымен қатар ұстаз өне-
гесін бағыт тұтып, өз ұстанымыңнан айны-
мауға шақырады. Әуезов шәкірті болу «кесірі» 
Зекеңнің де алдынан шығады. Ұстаз Әуезовті 
«алашордашыл», «байшыл» деп байбалам салған 
Сүршиндер шәкірт Қабдоловтың да тағдыры-
на тұсау салып, соңынан шам ала жүгіреді:  
«...Тумысынан ұлтшыл, алашордашыл Әуезов 
қазір Қазақстандағы идеологиялық ортадан «ха-
лық жауы» ретінде қуылып, аласталып жатыр. 

Большевизмге бақастығының тамырына бал-
та шабылғалы тұрған ұлтшылдық мақсаты мен 
мүддесін оның тәрбиесі мен өнегесіне тәнті шә-
кірті жалғастырсын демесеңдер... ойла ның дар». 
Сәмсүгірлер реті келсе албырт жасты мерт қы-
лудан да тайынбайды. Романдағы осындай кө-
ріністер ұстаз бен шәкіртті бөлінбес бір арнаға, 
тұтас бір тағдырға айналдырғандай.

Шығармадағы әр кейіпкер әбден дарала-
нып, барынша жинақталған. Әр кейіпкер бірін-
бірі қайталамайды, өзгешелігімен, түрлі мінез 
си патымен, түр-тұрпатымен мүлдем бөлекше 
құбылыстар болып сомдалған. Әпенді де қожa-
насыр оқытушы Белгілі Бегей, қалың қыртыс, 
бұлдыр табан Шой Ғалиев, қуыс кеуде Дос 
Тәкімов – бәрі-бәрі ұстаз Әуезов бейнесін биік-
тету мақсатында алынған эпизодтық кейіпкер лер 
топтамасы деуге лайық. Барлық оқиғалар өмір-
ден алынса да, екшеліп, сұрыпталып, туынды-
гер талғамымен тұлғаланады. Содан да кейбір 
қаһармандарын автор өзінше қабылдаған, өзінше 
түйсінген, өзінше баға берген.

Шешен тілмен ұтқыр да тапқыр ойлар 
романның өн бойына көрік беріп, қанатты 
сөздер Қабдоловтың қаламгерлік қарымын, 
шеберлік қырын әйгілеген. Кестелі, келісті 
ойлар нәрлі де суретті тілмен өріліп, нақыл 
сөздей нәшін тапқан. Сөз зергерінің әр сөзді 
орынын тауып ойната қолданатын шешендік 
қасиеті терең ой, биік парасатпен астасып жа-
тыр. Бұл қасиеті де ұстазы Әуезовтен сіңген. 
Сондықтан да шешендік өнерге қояр автордың 
талғамы да орасан: «Әуезовтің шешендігі 
ғұлама ғалымдығында жатыр. әйтпесе, күрмеуге 
келмейтін қысқа жіп секілді, тапшылық пен 
жоқшылықтан шешендік туар ма? Шешендік 
шалқар шабыттың, шалқыған сыр мен сезімнен 
туады. Шешен болу үшін адам кәдімгідей 
қанатты болуға тиіс. Қанат болғанда, жай емес, 
парлап үшатын қанат болу керек. Әйтпесе 
қанат тауықта да бар. Бірақ тауық пен бүркіттің 
қанаттарында біраз айырма бар. Демек, шешен-
ге біткен қанат тауыққа емес, бүркітке тән, тал-
майтын, самғайтын қанат болуы шарт». Міне, 
қанатты сөздер тудыруға құштар қаламгердін, 
шешендік қанаты талмай шарықтайтын қыран 
қанатынан екендігі шүбә келтірмейді.

Мұхтардай кемел ұстаздың балалық шағы, 
жігіттік желеңдігі, азаматтың кезеңдері табиғи 
жарасымдылықпен жалғасып, тараудан тарауға 
кешкен сайын байсал тарта түседі. Бұл ро-
ман-эссе автордың көрген-білгендерін ұзын-
сонар тізбектеп-созбақтауы емес, қайта өзіндік 
дара стилімен қырнап, нәзік те орамды тілімен  
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кестелеп, суреткерлік талғаммен әбден екшеп-
сұрыптап алған өмір шындығының жемісі. 
Адамзат ақыл-ойының алыбы, сыр мен сезімінің 
ағыны болған ұлы Мұхтардың ұстаздық фено-
менін таныту арқылы қаламгер қазақ әде бие-
тіндегі Әуезовтің әдеби бейнесін жасау тәжі-
рибесін жаңа сапаға көтерді. Роман-эссенің 
идея лық мән-мұратын автор сөзімен түйіндесек: 
«Әуезов шығармашылығы туған әдебиетіміздің 
дүниежүзілік дәрежедегі асқар биігі, тұңғиық 
тереңі ғана емес, сол дүние халықтарына түгел 
эстетикалық сусынға айналған тап-таза, мөп-
мөлдір тұнығы болып табылады».

ЮНЕСКО көлемінде әлемдік деңгейде аталып 
өткен М. Әуезовтің 100 жылдық мерейтойына 
арнайы жазылған осы роман-эссе – өзінің жеңіл 
жұмбақ қатпарлы жанрлық сипатымен, ойнақы 
да ойлы тілімен, өзгеше бітімімен ерекшеленіп, 

әдебиетіміздің алтын қорына қосылған құнды 
қазына.

Көзі тірісінде халықты той тойлаудан аулақ 
болып, ой ойлауға үндеген академик-жазушы, діл-
мәр шешен, дарынды тұлға Зейнолла Қабдолов-
тың ғылыми-әдеби мұралары еңселі ел болуға 
бел буған қазақ қоғамының ақыл-парасатын биік 
өреге жетелеп, жас ұрпақтың санасы мен сезіміне 
сәу ле шашуда. Ұстаз, ғалым, жазушы Зейнолла 
Қабдолов еңбектерін, тәлім-тәрбиелік, ғылыми 
тағы лымдық, әдеби көркемдік қыр-сырларын 
жете зерттеп, ұрпақ игілігіне жарату сынды келелі 
мәселелер қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымының 
абыройлы міндеттерінің алғы қатарынан орын 
алады.

Зекең ұстазына ұқсап, «адамды Адам етуге, 
қазақты Қазақ етуге « барша ғұмырын сарп еткен 
ар ісінің абызы ғой! Шыны сол...

Ұстаз, ғалым, жазушы! 
Қазақстанның халық жазушысы, Ұлттық 

Ғылым академиясының академигi, ұлағатты ұстаз 
Зейнолла Қабдолов туралы ойланғанда адамзат 
қоғамдық санасының үш асқары көз алдыңа тұра 
қалады да қиялыңды ерiксiз баурап, түрлi ойларға 
бастайды.

Осы мамандықтардың бiрiнде ғана 50 жылдай 
еңбектенгеннiң өзiнде де Зейнолла Қабдолов 
туралы үлкен құрметпен айтуға болар едi. Ал 
егер осы үшеуi әбден бiте қайнасып тұтасып 
кетсе, үшеуiне де ала-құласыз елу жылдан астам 
еңбек пен өмiр, талант жұмсалса ше? Бiрiн бөлiп 
алып ерекше айтуға болар ма едi? Бiрiн iлгерi 
шығарудың өзi ойлануды талап етедi. Әрқайсы 
бiр адам өмiрiне мән болатындай үш бiрдей 
мамандықты қатар алып жүруге, аса жауапты үш 
салада аянбай еңбектенуге қандай себеп ықпал 
еткен? Қажеттiлiктiң болғаны анық. Ал қиындық 
болмады деп ешкiм де айта алмайтын шығар...

Дегенмен осы қызметi туралы Зейнолла 
Қабдоловтың өзi жазғандарын қарайықшы: 
«Қызы  ғының қандай екенiн қайдан бiлейiн, ал 
қиындығын бүгiнде сiзден гөрi өзiм көбiрек сезiп 
жүрмiн. Абай «екi кеме құйрығын ұста – жетсiн 

бұйрығың» десе, менiң ұстап жүргенiм – өзiң 
айтқандай үш нәрсенiң тiзгiнi. Дұрысында бұл 
үшеуiне үш ғұмыр керек. Үшеуi бiр адамның 
басында тоғысса, сырттай қызық көрiнгенмен, 
iштей әлгi адамды әрi-сәрi халге түсiредi: бiрiне 
ден қойыңқыраса, басқалары қалтарыста калып, 
өкпе айтады. Ал талант өкпелесе, тастап кетедi 
деген ғой Белинский. Демек үш мамандықтың 
басын бiр жерге қосу – «Үш ат жектiм самалға, 
пар ат тарта алманға» деп татарша әндету емес, 
қарағым.

– Несi бар Мұхаң да сөйткен ғой!
– Қайткен?
– Бiр өзiнде үш талант немесе үш мамандық 

бол ған. Ол да сiз секiлдi жазушы, ғалым, ұстаз едi.
– Мұхаң деп отырғаныңыз Мұхтар Әуезов 

болса, кеме мен қайықты қатар қойғандай, жазу-
шымын деп қалам ұстап, ғалыммын деп атақ 
дә реже алып, ұстазбын деп аудиторияға кiрiп 
жүр гендердiң бәрiн Әуезовтей пайғамбарға апа-
рып тели берудi, кейде тiптi оп-оңай салыстыра 
салуды қою керек. Ұят болады. 

– Сол Мұхаңның өзi жарық дүниеден 
аттанып бара жатқанда үмiт пен сенiмiн артып, 
аузына алған адамның бiрi Сiз емес пе, Зейнаға! 

ӘОЖ  82.0
Зинол-Ғабден Бисенғали,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
филология ғылымдарының докторы,

профессор

ӨЗГЕНIҢ   БАҚЫТЫН  АЯЛАУ...



Абай институтының хабаршысы. №6 (18). 2012 41

(«Жалын» журналының 1987 жылғы екiншi 
санындағы әңгiмеден). 

Алуан түрлi мамандық құпияларын қаза 
зерттеп, сырларына қаныққан, өндiрiс пен қоғам-
дық сананың сан-салаларына бiлек сыбана кiрi-
сiп қатты қозғау салған қайта өрлеу дәуiрiнiң 
титандарының заманы әлдақашан өттi. Алайда, 
бiздiң замандастарымыз арасында да бiрнеше 
мамандықты бiрдей алып жүрген талантты 
да табанды жандар бар. Зейнолла Қабдолов 
солардың бiрi.

Өмiрiнде бiр сүйiктi iсi, мамандығы бол-
майтын, болған жағдайда да оны алып жүре 
алмайтын жандар да бар. Бүгiнгi таңдағы бiздiң 
қоғам алдында тұрған үлкен проблемалардың бiрi 
де осы емес пе?

Зейнолла Қабдоловқа осыған дейiн бұлардың 
бiрiн ғана таңдау қажет болса, толқымай бiрiн 
қалап алып, өзгелерiне қайырылмай кете алар 
ма едi? Сiрә, олай болмайтын шығар. Өйткенi 
өмiр жолында мұндай мүмкiндiктер, осы маман-
дықтардың бiрiн таңдауды айтып отырмыз, та лай 
кезiккен-дi. Таңдауға талпынған шығар, бiрақ 
бiрiне тоқтай алмаған болар.

Ұлы ұстазының 100 жылдық мерейтойы қар-
са ңында оның шәкiртi З. Қабдолов әдебиетiмiз-
дiң ғана емес, әлемдiк әдебиетте iзi бар екi бiр-
дей күрделi еңбектi «Менiң – Әуезовiм» аталған 
ро ман-эссе мен «Әуезовтiң әсемдiк әлемi» атал-
ған ғылыми-зерттеудi аяқтап, жариялады. Бұл 
қа ламгердің ұлы ұстазы М. Әуезов туралы сағы-
ныш пен сырға, нұрға толы толғам-талғаулары 
болатын.

З. Қабдоловтың әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлт тық университетке келуiне, ұстаздық атала  тын 
жолға шығуына ұлы ұстазының ықпалы болды.

1927 жылы Гурьев облысы, Қызылқоға ауда-
нында дүниеге келген, мұнайлы Ембiнiң Доссор 
қаласында балалық шағы өткен, әдебиеттi жа-
нындай сүйiп, өлең-жырлар мен айтыстарға қа-
тысқан, күрделi iрi жанр поэмаларға да көз тiгiп, 
бара-бара аты аудан аймағынан асып облыс  тық 
көлемге танымал бола бастаған 17 жасар Зей-
нол ла Қабдолов сол кездегi Астанамыз Алматыға 
келiп, тау-кен институтының студентi атанды.

Арманы егер осылай деп айтуға болса, мұнай 
инженерi атану болған тәрiздi. Ал бұл түскен оқу 
орнында мұнай инженерлерi тiптi де дайындал-
майтын. Неге бұлай деген Мұқаңның сұрағына 
жауабы да сенiмсiздеу. «Биылша Алматыда бола 
тұрып, Сiздiң лекцияларыңызды түгел тыңдап 
алам да, келесi жылы Москваға – Мұнай институ-
тына көшiп кетем.

– Бәлi? – Ол көзi жасаурап бар ықыласымен 

рахаттана күлдi. – Е, өйткенше университетке 
түсiп оқымайсың ба?»

Шәкiрт сөйттi. Сол жылы әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетiне ұлы ұстазының 
көмегiмен ауысты.

Кездейсоқтық па?
Жоқ, бұл кездейсоқтық емес-тi. Әжептәуiр 

ақындығын сезiнiп аты шыға бастаған жастың 
әдебиет әлемiне жолай алмай, жәутандауы да, 
мұндай инженерi болам деуi де, тек қана адал-
дықтан туындаған жайлар тәрiздi... З. Қабдолов 
үшiн әдебиет әлемi аса қасиеттi киелi жұмбақ 
әлем едi де, мұнай шаруашылығы көзтаныс, ете-
не жақын, аса абыройлы қызмет болатын. Ал тау-
кен институты студентiнiң М. Әуезов лекцияла-
рына ұмтылуының да өз тарихы болды. Мұнда 
да кездейсоқтық, болмаса, жалған қызығушылық 
болған жоқ. М. Әуезов шығармаларының әсемдiк 
әлемi мен жолығудан пайда болған ғаламат сезiм, 
құпия күш жетеледi де тұрды.

1940 жылы Мұнайлы Ембiдегi Доссор орта 
мектебiнiң жетiншi класы...

«Бас, бас! Бассаңшы аяғыңды. Өзiң немене 
түге, баяғы бай қатынынша әрi жуандап, әрi ша-
бандап барасың мүлде..»

Жетiншi класс жым-жырт: қырық бала 
түп-түгел демiмiздi iшке тартып, қоңыр үнiн 
құдды құран шығаратын халфедей өзгеше саз-
ды мақаммен соза түсiп кiтап оқыған мұғалiм 
ағамызды ұйып тындадық та қалдық.

Мұғалiмiмiз кәдiмгi Ерғалиев Хамит – қазiргi 
әйгiлi ақын; ол 1940 жылы мұнайлы Ембiдегi 
Доссор орта мектебiнде қазақ әдебиетiнен 
сабақ беретiн. Ал, әлгi оқып тұрғаны – Мұхтар 
Әуезовтiң «Шатқалаңы»... <...>

...Мұхтар Әуезовтiң 1935 жылы Қазақстан 
көркем әдебиет баспасынан «Тас түлек» деген ат-
пен шыққан пьеса-әңгiмелер жинағының алғаш-
қы бетiнде автордың суретi бар. Бұл бiр әсем, 
әсерлi сурет: қазаққа бiтпеген оқшау, кере қарыс», 
жап-жазық, әжiмсiз ақ маңдай ойға толы нұрлы 
жүзбен дөңгелене тұтасқанда сымбат өнерiнiң 
шеберi әлдебiр асыл металдан құйып немесе пiл 
сүйегiнен ойып жасаған мүсiн бе дерсiң!..

Мен «Тас түлек» жинағын ми қайнатқан ыс-
тық шiлдеде тас бұлақтың тiс сындырар мөлдiр 
суын сiмiре жұтқандай рахаттанып екi мәрте оқып 
шық тым да, ата-бабамнан қалған асыл бұйымдай 
ардақтап, сандыққа салып сақтадым да жүрдiм.

Сол кiтап әлi бар.
Сандықта «Тас түлек» жатса, кеудемде бiр ар-

ман жатты: шiркiн-ай, Әуезовтi өз көзiммен бiр 
көрер күн болар ма екен?...

Зейнолла Қабдоловты ҚазМУ-дың филология 
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факультетiне алып барып жүрген де осы арман 
едi. Мұхтар Әуезовпен жолығу, оның лекцияла-
рын тыңдау оның әдебиет әлемiне деген сенiмiн 
орнықтырды. Ол өзiнiң арман әлемiне қайта орал-
ды. Осы кездесулер мен ұстаздарының әсерi бол-
маса Зейнолла Қабдоловтың әдебиетке қатысы 
қандай болар деп ойлаймын.

Талантты да талапты жастарға өнер орта-
сы мен ордасының қаншалықты әсер ететiнi 
әмбеге аян ғой. Зейнолла Қабдолов дүниеге кел-
ген Қызылқоға ауданы Қазақстанның батыс 
өлкесiндегi ән мен күйге, өлең мен өнерге ерекше 
ықыласты өлке. Әр ауылда маңында шәкiрттерi 
бар шеберлер мен мектебi болған жерлер кез-
деседi. Бұл манда тарихи уақиғаларға қатысты 
ауыз әдебиетi туындылары көптеп дүниеге 
келген. Сырым Датов пен Исатай, Махамбет  
атына байланысты аңыздарды, олардың сөздерiн, 
өлендерi мен күйлерiн екiнiң бiрi бiледi. Оның 
үстiне кейбiр мектептерде әдебиет десе iшкен 
асын жерге қоятын, оқыған шығармаларына аса 
сүйсiнiп, таңданып, рахат табатын оны төңiре-
гiне жеткiзгенше тыным таппайтын Мүслиха 
Мұхашев тәрiздi жастар (Зейнолла Қабдолов оны 
ерекше бiр құрметпен «Жебе» аталған кiтабында 
есiне алады), Жәрдем Кейкин тәрiздi идея, символ 
деген күрделi ұғымдарға да бара алатын ақындар 
болған. Алайда ең бастысы әдебиет пәнiнен сабақ 
берген ұстаз әсерi едi.

«Қырқыншы жылдардың басында бiзге 
әдебиеттен Хамит Ерғалиев сабақ бередi.

Ол – со жылдардың өзiнде «Ақырап», «Шың-
дағы сұлу» деген поэмалар жазып жариялаған, 
өлкеге мәшүр ақын болатын. Оның үстiне, ол 
– өз өлендерiн көп алдында келiстiре оқитын, 
әрi домбыра тартатын, әрi ән салатын өнер иесi. 
Әсiресе, Махамбет өлеңдерiн домбыраға қосып, 
өзi шығарған өзгеше сүлу әндермен құйқылжыта 
жырлағанда бәрiмiз құмартып, ентелеп, ұйып, 
мұғалiмiмiз отырған үйдiң терезесiн сындырып, 
есiгiн қиратып кiре жаздайтынбыз.

– А-а-ау-у!.. – деп, дауысын көкке шаншылта 
көтерiп алып:

Аһ, Арканың қызыл изенi-ай, 
Басы бiр күрдек, түбi арал, 
Қыдырып шалар аруана. 
Кәрiсi кiмнiң жоқ болса, 
Жасы болар диуана. 
Бiр сынаған жаманды 
Екiншi кайтып сынама. 
Тiрiде сыйласпаған ағайын, 
Кұм кұйылсын көзiңе, 
Өлгенде бекер жылама! –

деп құйындата жырлай кеп, қою қара қасын 

көзiнiң үстiнен құстай ұшырып жiберiп, қалың 
қара бұйра шашын дiрiлдете толқытып барып 
шалт тоқтағанда, терезеден, есiктен сығалап, үй 
сыртында қаптап тұрған бiр топ бала қанымыз 
қызып, өрекпiп, өршелене дуылдап, рахаттана 
айғай салып, бiр-бiрiмiздi құшақтап, қозы-лақша 
секiрiп, мәз-мәйрам болып жататынбыз..»

Осындай ғажайып әсерден кейiн, әдебиет пен 
сөз өнерiне ықыласы бар талантты жастың оның 
маңайынан ұзай алмайтыны белгiлi емес пе? 
Таланттылардың қиын, қасиеттi жолға тәуекелi 
де осы әсерлерден басталады ғой. Тiптi өнер 
әлемiнен өзге мақсат қуған жастар да балалық 
шақта өздерi шомылған осынау нұрлы, ғаламат, 
көл-көсiр әсерлердi ұмыта алмайды.

Бүгiнгi танда мектеп, оқу-ағарту iсiнiң проб-
ле малары мен қиындықгары туралы көп жазы-
лып жатады. Алайда, одан құлан таза оңалып, 
түзелiп жатқан мектептер көп тәрiздi көрiнбейдi. 
Жок деуге аузым бармай отыр. З. Қабдоловтың 
ұстаздары туралы жазғандарына ой жүгiртсек, 
талантты шәкiрттiң үлкен азамат, адам ретiнде 
қалыптасуына ұстаз рөлiнiң қаншалықты қаже-
тiне, ұлылығына көзiң анық жетедi.

Ұстаз түк айтпастан тура қырық бес минут  
М. Әуезовтiң «Шатқалаңын» оқиды, жетiншi класс 
селт етпей тыңдайды. Қазiргi балаларға «Абай 
жолының «ғаламат уақиғаларын баяндайтын  
небiр әсерлi тұстарын 45 минут оқысаң отырар 
ма едi? Бiлмеймiн. Сонда не өзгердi? Әрине, 
шәкiрт пен ұстаз өзгердi. Сегiз қырлы бiр сырлы, 
балаларды ғана емес, маңындағының бәрiн ау зы-
на қаратып ерiтiп кете алатын қабiлеттi, талант-
ты ұстаздың нағыз қажет жерi осы... Оларсыз  
бiздiң мектеп туралы барлық әңгiме, әрекеттерiмiз 
бос сөзден аспақ емес.

Университеттiң филология факультетiн 
үздiк дипломмен 1950 жылы бiтiрген Зейнолла 
Қабдолов бiрден осы оқу ордасында мұғалiмдiк 
қызметке қалдырылады. Мiне содан берi ұстаз-
дык қызметтен қол үзген емес. Арасында бiрне-
ше жыл басшы орындардың ұйғаруымен әртүр-
лi жауапты жүмыстарда да болды: «Жұлдыз» 
журналының бас редакторы (1954-1957), Қазақ-
стан Компартиясы Орталық комитетiнiң сектор 
меңгерушiсi (1957-1959), «Қазақ әдебиетi» газе-
тiнiң бас редакторы және Қазақстан Жазушылар 
Одағы басқармасының секретары (1959-1961)...

Көп уақыт пен күш – жiгердi, үлкен жауап-
кершiлiктi талап ететiн осы жұмыстарды Зейнол-
ла Қабдолов қазақ университетiндегi ұстаздық 
қызметiмен қоса атқарған. Былайша айтқанда, 
қандай жағдайда болса да ұстаздық қызметтен 
қол үзбеген. Сан түрлi қоғамдық қызметтер мен 
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түрлi мәжiлiстер, жиналыстар арасынан қазақ 
әдебиетi мен әдебиет теориясының алуан түрлi 
проблемаларына қатысты лекциялар дайындауға 
уақыт тапқан. Аудиторияға дайындалмай кiретiн 
Зейнолла Қабдоловты өз басым көрген де, естiген 
де емеспiн. Студент дегенiң үркек те, кiрпияз 
қауым. Нағыз сыншылар осылар. Лектордың 
әңгiмеле рiндегi титтей де болса ауытқуды, 
жасандылықты қалтқысыз байқайды. Олардың 
бiр жоғалтқан сенiмiн қалпына келтiру аса қиын. 
Егер мүмкiн болса?

Ендеше, 1947 жылдан бастап СССР Жазушы-
лар одағының мүшесi атанған Зейнолла Қабдо-
лов, 1956 жылы, «Өмiр ұшқыны» аталған рома-
нын жариялағаннан кейін қаламгерлiк қыз метке 
алаңсыз кететiн тұстарда шыбын жанын шүберек-
ке түйiп, асау аудиторияларға орала берген. Осы 
әрекетi мен қызметi туралы ұстаз толқи да тебi-
рене жазады.

«Асылы, жер бетiнде университет секiлдi 
қастерлi орын сирек.

Университет – адамдар зердесiне ұшқын 
атып, жалын шашып, мәңгiлiк маздап тұрған 
Прометей оты. Бұл аз. Университет елдiң есеюi. 
Университетсiз ел парасат жағынан бiр түрлi 
олқы соғатын, артта жататын тәрiздi.

Қазақ университетiнiң бiлiм мен тәрбие, 
ғылым мен мәдениет тарапындағы өлшеусiз 
қасиет терiнiң үстiне айрықша бiр аяулы жайы 
бар: заманымыздың ұлы жазушысы Әуезов 
Мұхтар дың жарты ғұмыры осында өттi».

... – Ұстаздық – ұлы нәрсе! – дейтiн ол  
(М. Әуезов – З. Б.)...

Мұхтар Әуезов пен Зейнолла Қабдоловтың 
ұлылық деп санаған ұстаздық өнерi осы алтын 
дiң гекте, университеттен басталады. З. Қабдолов-
тың ұстаздық туралы ойларының үнемi осы 
төңiректен туындайтыны сондықтан екен ғой.

...Осыдан 20 жыл бұрын ҚазМУ-дың фило-
ло гия факультетiнiң табалдырығын ендi аттап 
отырған бiзге, студенттер бiзге, әдебиеттануға 
кiрiс пе пәнiнен лекция оқуға Зейнолла Қабдолов 
кiрдi.

Жүректерiмiз аттай тулап күтiп отырмыз. 
Бұл сәттi бiз аңсағалы қашан. Студент атанғанша 
Қабдолов деген фамилияны бiлетiнiмiз бар, 
бiлмейтiнiмiз бар болғанмен, оқу алдындағы бiр 
айлық ауыл шаруашылығы жұмыстары кезiн-
де жоғарғы курс студенттерiнен бiраз әңгiме 
естiгенбiз. Ендi өзiмiздiң құлағымызбен тыңдауға 
асықпыз.

Зейнолла Қабдолов сол кездiң өзiнде бiзге 
үлкен, ұлы адам тәрiздi көрiнген. Қазiр ойлап 
қарасам сол кезде ол 40 жаста екен ғой. Ол бiздiң 

тып-тыныш отырған аудиториямызға асықпай ен-
дi де бiрден мiнбеге барды. (Әншейiнде, шулай тын 
тәрiздi болсақ та тап осы кезде күбiрлей сөй ле-
сiп, айқай шудан тиылдық та қалдық). Оның қос 
қапталына ауырлау тәрiздi байқалған қол да рын 
ақырын қойды. Ойланған тәрiздi үнсiз сәл тұр ды... 
Аудиторияны ғаламат бiр тыныштық басты.

– Шырақтарым, әдебиет дегенiмiз ардың 
iсi – деп бастаған ол лекциясын. Содан бергi 35 
жылдай уақыт iшiнде Зейнолла Қабдоловтың 
талай тақырыпта, талай ортада сөйлеген қаншама 
сөздерi, әңгiмелерi жадымда. З. Қабдолов сөйле-
генде қарапайым сөздердiң өзiне жан бiтiп 
қимылдай бастайтыны. Әдебиет – ардың iсi. Бұл 
Зейнолла Қабдоловтың жазушылық кредосы, 
қағидасы да екен

Маған Зейнолла Қабдолов лекцияларының кө-
бін осылай бастайтын тәрiздi көрiнедi де тұрады. 

Қазақ әдебиеттануының тарихында «Сөз өне-
рiнен» асқан оқулық-монография жоқ. Бұл – ол 
еңбектiң бұрынғылардан кейiн жазылғанынан 
емес, мәселе басқада...

Мiне содан берi қолына қалам алған талант-
ты жастар осы еңбектi оқу арқылы әдебиет әле-
міне енедi. Олар сөз өнерінің көркемдігі мол, 
жұмбағы да аз емес қазынасына ену кілтін әзірге 
осы кітаптан ғана табады..

Бұл кітапты бізге 1970 жылдары ғұлама ұстаз 
Темірғали Нұртазин таныстырды. Филология 
факультетiнiң үшiншi курсында жазушы ше-
берлігіне қатысты арнаулы курс оқып жүрген 
кезіміз. Бірде проф. Т. Нұртазин «Әдебиет тео-
риясының негiздерi» атты З. Қабдоловтың жаңа 
оқулығын алып келді.

Қазақ әдебиеттануына жаңа теориялық еңбек 
келдi, «қаламгерлердiң жазу үстелiнде мәң гiлiк 
тұратын ғажап кiтап» – дедi. Көп нәрсеге таң-
дана қоймайтын, юморы мен мысқылы аралас 
сүйiктi ұстазымыздың неге олай дегенiне түсiне 
қойғанымыз жоқ. Бiздi ойландырған сөйлем 
«Мәңгiлiк кiтап» деген сөзі едi. Ол кезде мәңгiлiк 
кiтаптар тек қана Ленин мен Маркстiкi дегендей 
пiкiрлер әбден қалыптасқан-ды... Алайда алғаш-
қы танысқан күндерден бастап әдебиет теория-
сының ұғуға ауылау небір қасаң қағидаларын 
көркем тілмен-ақ ұғынықты түсіндіретін ғылыми 
зерттеу бәріміздің қолымыздан түспеуге айналды. 
Екінші басылымнен кейін аты «Сөз өнеріне» 
ауыстырылды да әдебиет теориясы туралы 
қаптаған кітаптардан іргесін аулақтау салды. 

«Сөз өнерi» – көзтаныс теориялық еңбектер 
арасында мазмұны стилiмен мүлде бөлектене-
тiн еңбек. Оған сәйкес еңбектi күнi бүгiнге дейiн 
орыс тiлi арқылы таныс еңбектер арасынан, 
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әлемдiк әдебиетте де кездестiргенiм жоқ.  
З. Қабдолов оқулығының алғашқы тарауында 
«сөз басында», аталатын Г.Л. Абрамович,  
Л.И. Тимофеев, Ф.М. Головенченко, Н.А. Гуляев, 
Г.Н. Поспелов, Л.В. Щепилова және А.М. Горький 
атындағы Ресейдің дүниежүзілік әдебиет инс ти-
тутының үш томдық әдебиет теориясы туралы 
еңбектерiн асықпай салыстыра оқып шықсаңыз 
оған оңай көз жеткiзуге болады. 

Ал қазақ әдебиеттануына келер болса, оның 
жөнi басқалау. 20 ғасыр басында А. Байтұрсынов 
жасаған, кейін Қ. Жұмалиев қолданған әдебиет 
теориясына қатысты ұғымдар атауларын (тер-
миндерiн) З. Қабдолов ұштай отыра оның бел гiсiз 
қырларын жайната көрсетiп, көркемдiк әлем атты 
сырлы аралдың беймәлiмдеу жайла рын бейнелеу 
үшiн шеберлiкпен қолдана бiлдi.

Ғалым алдына мынандай мақсат қояды: 
«Әдебиеттiң теориялық мәселелерiн бiрыңғай 
қисынға ғана айналдырып, оны әлде бiр қасаң 
ереже, кейде, тiптi, қатал заң ретiнде ұсынбай, 
теориялық толғамдарымызды жазушылық шебер-
лiк мәселесiмен, қажет жағдайда қаламгер лiк 
өнердiң қиын өрiмдерiмен ұштастыра, көркем 
шы ғармашылық психологиясымен байланысты-
ра жүйелеп отыру керек». Ойлана қарасаң, 
оңай мiндет емес. Алайда, автор құдай берген 
қабiлетi мен талантының арқасында оны асқан 
зерделiкпен iске асырған.

З. Қабдолов ғылыми еңбектерiне тән басты 
ерекшелiк – көркемдік. Ғылыми зерттеу еңбек-
терге тән ауырлау ұғымдарға лайық сөз табу, қа-
бат-қабат келетiн күрделi талдауларға сүйенген 
ойларды ықшам жеткізу, зерттеу нәтижелері – 
қисынды байламдарға негiзделген қорытынды 
қағидаларды бейнелi тiлге оранған сөйлемдерге 
көшiру қиынның қиыны. Нақтылық пен дәлдікті 
талап ететін ұғымдарды жандандыра жайната 
жеткізу екі қаламгердің қолынан келмейді. 
Қараңыз: «Әр сөз тек өз орнында ғана тұруға 
тиіс. Сонда бір сөйлемдегі бірнеше сөз өзара 
бір-біріне сәуле түсіреді де, әр сөздің бұрынғы 
мағынасына жаңадан тың мағына қосылып, 
бәрі бірігіп танытар шындық та су жаңа сұлу 
шыраймен мөлдірей қалады. Ал мағына тың, 
мазмұн мөлдір болса, оның оқырманға етер әсері 
де өзгеше». Осы сөйлем артындағы ойды өзгеше 
қалай жеткізуге болар еді.

З. Қабдоловтың студенттiк шақтардан бас-
талған зерттеулерінде де дара стилi байқалады. 
Тіпті алғашқы зерттеу еңбегi – «Абайдың ли-
рикасы» жүйелi түрде орындалған талдауларға 
негiзделсе де көркем тiлмен ерекше әсерлі 

жазылған. Кейiн осы жұмыс Москва қаласында 
өткен студенттердiң Бүкiлодақтық байқауында 
жеңiмпаз атанады. Ғылым өлкесiне ендi ғана 
қадам жасаған талапкердiң Абай өлеңдерiнiң 
өзегiн дегi өрнектер тiлiн түптей талдап көрсетуі, 
бойын билеген сезімдер иірімдерін, дара қабыл-
дауын бейнелей жеткізуі ғажап. Бәлкiм, бұған сол 
кезде ақын атана бастаған автордың өлең жазуы, 
шығармашылық құпияларымен сезіне бастауы 
белгiлi деңгейде ықпал еткен де шығар. Кім 
білген. Алайда мәселе, өлеңдегi Абай ойларының 
тереңiне еркiн бойлауда және оны мөлдiрете 
жеткiзе бiлуде. З. Қабдолов сол кездiң өзiнде Абай 
өлеңдерінің көркемдiк әлемiне бастайтын жол, 
ашатын кілт тапқан. Ол ұлы ақынның ешкімге 
ұқсамайтын көркем тiлi болатын. Соны ұққан 
талапкер бойын билеген сезiм толқындарында 
еркін жүзіп, тапқан, тергендерін шеберлікпен 
жеткiзе бiлген. 

Осы ойларын ғалым 1957 жылы «Абай 
жолы» эпопеясына қатысты пікірлерінде Абай 
өлең де рінде бейнеленген Ұлы гуманист ойлары-
ның аса көркем, астарлы, жұмбақ өрнектері 
туралы байымдауларын ұштайды. М. Әуезовтің 
эпопеяда Абай психологиясын бейнелеуде 
қолданатын әдіс, тәсілдері тікелей суреткердің 
тілдік құрал дарды шебер қолдануына тәуелді. 
«Көптен қа ладан шықпаған Абайға жаңа көктем 
енді ғана өзінің келе жатқанын баян етті. Сол 
жақта, алыс көкжиекте, көкшіл мұнар ішінде 
Семейтау көрінді. Қардан о да арылыпты. Кесек 
жұмыр бір ғана қатты толқын бүктетіліп, түйіліп 
кеп, мәңгңге мелшиіп, қатып қалғанға ұқсайды. 
Айнала, сардала ортасында шашау бітіп, оқыс 
тұрып қалған бір үзік тау. Мәңгі бақи жым-
жырт боп, жай созылған сахараның бір заманда 
әлденеден булығып, лықсып шыққан ереуіл 
толқыны ма? Ашу қажыры ма? – сол бейнелі 
бөлек тау.» Су реткер даланы сағынған ақын 
балаға көктемнің келіп қалғанын көктемнің 
өзіне хабарлатқандай. Осыны аңғарған жас 
жүрек төңірегінде тына қалғандай күй кешкен 
таулар тыныштығынан өзге сыр ұққандай. 
Лезде құбыла қалған кейіпкер психологиясын 
бейнелеуде қаламгер табиғат көріністерін 
қаншалықты дәлдікпен суреттейді десеңші. 
Зерттеушi Абайды дара алмай табиғат құбы-
лыстарын айрықша қабылдайтын қазақы 
поэтика аясында алып одан қайталанбас қазақ 
үнiн ести бiлген. Заман шындығын бейнелеуде 
ақындар қолданған тәсiлдердi, өзiнше – Абайша 
қолданған өлендердегi ұлттық ерекшелiктердi 
ажыратады. Абайдың ол деңгейге жалаң елiктеу, 
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үйрену жетегiнде емес, таланттың табиғи дамуы 
ыңғайында жеткенiне көңiл аударады.

Алғашқы жұмыста-ақ З. Қабдоловтың ғылы-
ми стилiнiң басты қырлары бірден байқа лады. 
Қараңыз: ғылыми объект өзегiндегi не гізгі 
мазмұнға, мәнге алып баратын – алтын желiнi дәл 
табу; оның құрылымын зерделеу ар қылы таби-
ғатын тану; дара талдамай өзге, сәй кес құбы-
лыстармен салыстыра байымдау, қорытын ды-
ларды көркем, бейнелi тiлмен дәл жеткiзу т.б.

Мұнда көңіл аударатын да бір жай бар. 
Қаламгер алғашқы зерттеу еңбектері мен әдеби-
сыни мақалаларында көркем шығарманы талдау 
барысында шығармашылық психологиясына 
тереңдей бойлау қажеттігі туралы көбірек айта-
ды.Сол арқылы нақты көркем шығарманың тек 
қана өзіне ғана тән ерекшелігін табудың маңы-
зын жоғары бағалайды. Бұларға айрықша көңіл 
бөлудің қажетін айтады. «Әдеби сынымызда күні 
бүгінге дейін көлеңкедей ілесіп келе жатқан бір 
кемшілік – әдеби шығарманың көркемдік ерек-
шелігін ұмыту, ұмыту емес, байыптай алмау деп 
білемін. Бұл не деген сөз? Бұл сыншының өз 
еркінен тыс (ол қаласын, қаламасын) әдебиет-
тің спецификасын, көркем шығарманың тек 
өзіне ғана тән ерекше сырын жете анықтамау, 
творчествоның психологиясына еркін, тереңдеп 
ене алмау деген сөз.»

Академик З. Қабдолов қаламгер шеберлігінің 
жарқырай көрінер тұсы пейзаж дегенді жиі 
қайталайды. Жазушы шеберлігі тілді қолданудан 
айқын көрінетін болса, оның сан қырлы иірім-
дерін мейілінше толық қолданылар тұсы табиғат 
көріністерінде. Нағыз көркем шығармада табиғат 
көріністері ешқашан дербес бола алмайды. Нағыз 
пейзаж характерге бастайтын тура жол, – дейді 
ғалым. «Адамның тағдырынан, сезімінен, көңіл-
күйінен тыс табиғат суреті – пейзаж жоқ»

Жазушы өзінің алғашқы көлемді, күрделі шы-
ғар маларынан бастап («Ұшқын» романы) табиғат 
пен адам арасындағы айрықша байланыстарға 
көз тігеді: «Дала күні шоқтай шымыр, шаңқиып 
тас төбеде тұр. Анда-санда ұйытқып өткен аңызақ 
жел аптап, ыстық.

Жеңіл газиктің төбесі ашық, алдындағы әй не-
гін жалт-жұлт ойнатып зырлап келеді. Соңында 
бұрқылдаған қою шаң будай шалқып, жол езуінде 
елбеңдеген бұйырғын мен жусанға, көде мен 
көкпекке сіңіп әрең айығады.

Руль ұстаған көк комбинезонды кісінің жа-
нында шашын шалқасынан қайырған бала жігіт 
отыр. Жігіттің толықша, ақсары жүзі балғын 
болғанмен, үлкен қара көзінде бойына шақ емес 

байсалдылық бар. Осы өңірдің қожасы бір өзі 
сияқты, кірпігін баяу қағып, төңірекке маңғаздана 
өр қарайды». Қаламгердің төл шығармаларында 
қолданылатын табиғат көріністері мен характер 
арасындағы әлдеқандей жұмбақ байланыс бірден 
көңіл аудартады. Бұл аталған роман бастауын-
дағы алғашқы беттер ғана.

Байқап қарасаңыз, З. Қабдоловтың сол алғаш   -
қы әдеби сын мақалалары, ғылыми еңбектерi – 
шын мәнiндегi көркем әдеби сын талаптары на сай 
дара дүниелер. Ғалымның көркем сын-мақа ла  -
ларын оқи отырып сан рет оқыған шығар малар дың 
ең мәндi тұстарын аттап кеткендей, жаңа ғана ұқ-
қандай күйге кешетiнiмiз сондықтан болса керек.

Қаламгер ғылыми-зерттеулерiнде таңдалған 
эстетикалық объектiге тән негiздердi ашып, мән-
дi деректердi бiрден алға тарта сөйлейдi. Тақы-
рыпты жiктеп көрсету арқылы басты мiндеттердi 
оқшаулап, айқындап, анықтап көрсетедi. Бұл да 
ғалым стилiне тән тұрақты тәсiлдердiң бiрi. Және 
оны шығармашылығының бастауыларынан берi 
қолданып келедi. Қаламгер Қазақ университетiн 
бiтiрерде Абай лирикасы туралы жазған диплом 
жұмысында бұл әдiстi сәттi қолданады.

«Ақын кiм? Ақындық деген не? бұл сұрақ-
тың жауабын кезiнде Абайдың өзi берген. Ұлы 
ақынның «Адамның кейбiр кездерi» деп бастала-
тын өлеңiнде мынандай керемет жолдар бар:

Сылдырап өңкей келiсiм
Тас бұлақтың суындай...

Шын мәнiсiндегi өнер туындысының ай рық-
ша асыл қасиетiн, сыртқы түрi мен iшкi сыры-
ның тамаша үндестiгiн, сайып келгенде, оның 
күллi идеялық-көркемдiк құнын осыдан ар тық 
дәл табу қиын». Одан әрi де Абайдың ақын дығы 
туралы көркем тiлмен жазылған әдеби талдау лар 
басталады. Осы таңдаулардан айрық ша бай қа ла-
тыны З. Қабдолов жұмыстарының ғылы ми сти лi 
осы еңбектерiнде жан-жақты ұшталған екен.

1964 жылы жарық көретiн «Жанр сыры»  
атты монографиясында жарқырай көрiнетiн 
ғылыми көркем стиль бастауы да осы iзденiстер 
нәти жесi болатын. «Шұғаның белгiсi», «Қор-
ғансыз дың күнi», «Талпақ танау» атты клас си-
калық әңгi мелерге арналған ғажайып талдаулар 
осы ны көрсетедi. Тiптi көркем шыгармаларды 
оқы ғанда да ондай әсер ала алмауың мүмкiн. 
Ғалым авторлық көркем идея маржандарының 
сан құбылған қырларын аршып алып, оқшаулап 
көрсетiп, алдыңа тартқанда ерiксiз қайран 
қаласың.
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Бұл әсер қайдан пайда болады? Ол қаламгер-
дiң жүйелi, деректi, дәлелдi көркем талдауларын-
дағы ой қуаттылығынан ғана емес автор байым да-
уының айрықша көркемдiгiнен де. Әдеби көр  кем 
сынның әдебиеттен кем түспеуi керек деген өнер 
шеберлерi айтқан пiкiрлердiң дұрыстығы на осын-
дайда кәмiл сенесiң. З. Қабдоловтың әдеби-сын, 
ғылыми-зерттеу еңбектерi – белгiлi бiтiмi бар, 
соны көрсете алатын құры лы мы, компо зициясы 
ажарлы көркем шығармалар.

З. Қабдолов еңбектерiнiң ғылыми стилi «Сөз 
өнерi» атты монографиясында айқын көрiнедi. 
Әдетте теориялық еңбектердiң тiлi ғылыми стил-
де болады да автордың ойлау, сөйлем құру ың-
ғайын орай оқуға ауырлау, ұғуға қиындау келедi. 
Ғылы ми еңбектер аз-кем айырмаларына қара-
мастан көбiне бiртектiлеу көрiнедi. Негiзiнен 
ғылыми еңбектер терминдер мен ұстанымдар, 
ұғымдар мен толғамдар, байымдаулар мен бол-
жамдар орайына қарай жазылады да стилі де со ған 
орай қалыптасады. Көркем әдебиетке арнал ған 
сыни еңбек көркем жазылуға тиiстi болғаны мен 
мұнда да белгiлi бiр шарттылықтардың бола тыны 
белгiлi.

1970 жылы жарық көрген «Әдебиет теориясы 
негiздерiнде» З. Қабдолов осы стилге мүлде жаңа 
сипат бередi. Ғалым өз шығармашылық стилiне 
орай теориялық ауырлау қағида, түйiндердi адам 
таңқаларлық деңгейде көркемдiкке келтiредi. 
Теориялық еңбекте оған тән ұғымдарының 
атауларын қазақ тiлiндегi бар үлгiде алғанмен 
мағынасын түсiндiруде мүлде жаңа концепция 
ұстанады. Ол З. Қабдоловтың ғылыми стилiнен 
туындайтын кұбылыс едi.

Алайда алғашқы iрi еңбекте теориялық 
жұмыстың құрлылымын белгiлеген тараулар 
атауларын көрсетуде дәстүрлi әдеби үлгiлер 
сақталады. Оның себебiн былай түсiндiруге 
болар едi. 1970 жылдарда докторлық диссертация 
негiзi ретiнде жарық көрген еңбектi қазiргi «Сөз 
өнерiнде» қолданылған көркем стилде жариялау 
мүлде оңай емес-ті. Бұл ғылыми еңбек. сондық-
тан ғылыми стильде жазыуға тиіс, оны жеңілде-
туге, көркем тілге айналдыруға болмайды т.с.с. 
айтылуы да мұмкін еді. Сондықтан З. Қабдолов 
оны еңбектiң 1976 жылғы екiншi басылымында, 
«Сөз өнерiнде» қолдануға шешім қабылдайды. 
Енді филология ғылымдарының докторы ретiнде 
оқулық құрылымына, тараулар атауларына өзге-
рiс енгiзедi, көңiлде тұрған үлгiге орай өз стилiне 
сай пішімде жариялайды.

З. Қабдолов ненi жазса да, қалай жазса да өз 
сөзiн айтқан, өз қалауынша ғана жазған. Ғалым 

қаламынан шыққан 1000 ға жуық мақала, ғылы-
ми-зерттеулердi қарап отырып осындай ойға ке-
луге болады. Әрине қоршаған орта мен маңын-
дағы дос-жарандар, қатар жүрген қаламдастар дың 
көңiлдерiне қарай жазғандары да жоқ емес. Бiрақ 
соның бәрiнде де З. Қабдолов стилi мен ойы мен 
мұндалап тұрады.

Әдебиет теориясы негiздерiнiң 1976 жылғы 
басылымында, «Сөз өнерiнде», З. Қабдолов былай 
деп жазады. «Сондықтан, кiтаптың атын да затына 
лайық, сөз өнерi деп үйреншiктi үлгiден гөрi бi-
раз өзгертiп алуды жөн көрдiк. Дәл осылай атау 
осы кiтаптың мазмұнына да сай келедi. Өйткенi 
бұл кiтапта әдеттегiдей теориялық қағидалар 
қалыптастырудан гөрi сөз өнерiнiң әрi қиын, 
әрi қызық құпиялары хақында жалпы жұртпен 
кеңесу, еркiн сырласу жағы басым». Ғалым 
алдына қойған осы мiндетiн дәлдiкпен орындап 
шыққан. Осыған дейiн жазған ғылыми-зерттеу 
еңбектерi мен әдеби-сын мақалаларын оқырман 
көркем шығарма оқығандай сүйсiнiп, құмарта 
тұщынып оқитын деңгейге стилге жеткiзген  
З. Қабдолов мына күрделi теориялық еңбегiнде 
де iргелi өзгерiстерге барады. З. Қабдолов өз 
стилiне орай алып отырған ғылыми объектiсiнiң 
ең негiзгi, iрi, кесек, түйiндi тұстарын түсiндiре 
келедi, оның iшкi тарамдары туралы еркiн 
ойлануға да мүмкiндiк бередi:

Бiрiншi тарауды «Сөз өнерi туралы сөз» деп 
атайды. Теориялық еңбек, оқулықтармен таныс 
жандарға белгiлi «Әдебиет туралы түсiнiк» 
болмаса «Көркем әдебиеттiң негiзгi белгiлерi» 
тәрiздi қисынды тiркестерге бармаған. Тарау 
атауын метафралық та мәнi бар бейнелi әсерлi 
сөйлемге көшiрген. Одан әрiде әдебиет деген 
сөздiң түбiрi, тегi ұғымдарын анықтап айтып алады 
да, «Әдебиет не деген сұраққа?» жауап iздейдi. 
Микеланжело, Шекспир, Глинка, Абай, Суриков, 
Бальзак, Гоголь, Белинский, т.б. толып жатқан 
өнер тарландарының әдебиет пен шығармашы-
лық туралы толғамдарын, шығармаларын атай 
отыра әдебиеттiң сөз өнерi екенiн, оның өнер дiң 
өзге түрлерiнен айырмасын үш-төрт бет көле мiн-
де адам таңқаларлық дәлдiкпен, дерекпен, көр-
кемдiкке бөлей айтып шығады. Осы тараудың 
iшкi бөлiктерiндегi көркем әдебиеттiң қоғамдық, 
тәр биелiк, танымдық, эстетикалық мәнi мен 
халықтық сипаты туралы пiкiрлер де көркем 
стилде баяндалады. Алайда, осында бiр құпия 
да бар. Таңқаларлықтай көркемдiкпен қысқа да 
нұсқа жазылған З. Қабдоловтың ғылыми-зерттеу 
еңбектерiн, әдеби-сын мақалаларын, теориялық 
зерттеулерiн оқи отырып көркем шығарманың 
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заңдылықтары мен жүйе желiлерiн, ұңғылы көп 
ұғымдар мен ұстанымдарын аса көркем тiлмен 
жеткiзген ғалымның шеберлiгiне тәнтi боласың.

З. Қабдолов Гетенiң «Теория, достым, сұр-
ғұлтытау ғой, ал өмiрдiң мәңгi-бақи гүл ашқан өз 
терегiнiң түрi жап-жасыл» деген сөзiн жиi айтады. 
Ойлана қарасақ ғалым өзiнiң барлық әдеби-сын 
мақалалары мен ғылыми-зерттеу еңбектерiнде 
теорияның осы сұрғылт тiлiн мәңгi-бақи гүл 
ашқан өнерге айналдыруға ұмтылған екен ғой.

Зейнағаң сөзге контрасты ой, ұғым, бояулар-
ды қосып сөйлеуді ұнатушы еді.. Мысалы: «Абай 
жолы» шың, асқар. Біз оған жақындасақ та жете 
алмай, сырғып түсіп қалып отырамыз...т.б.

Бірде М. Әуезов драматургиясы туралы айтып 
тұрып: 

«Еңлік – Кебекті» Ойжаулауда қойғаннан 
кейін, халық сол тарихқа М. Әуезов дүрбісімен 
қарай бастады», – деді. Ол адамдарға белгілі 
тарихты өзгеше қабылдауға әсер етті.

Ел оған ойлана қарайды. Бұрын әркім өз білге -
нінше, түрлі жағдай, қарым қатынастарға орай ай-
тылатын әңгімелер енді өзгереді. Ойлана ала тын 
адамдар, пікірлеріне өзгеріс енеді. Қалай болса да!

Адамның өзін де, танымын да өзгерте баста-
ды. Көргенінен, түйгенінен қорытынды шығара 
алса пайдасы зор болды.

Ал қажыр қайраты жетпесе, ойлануға.., қай-
тесің, көп пенденің бірі болып қала береді де...

Таяуда диплом алған бiр шәкiртiмiзбен 
әңгiмелесiп отырмыз. Бiрдi айтып бiрге кетiп 
отырсақ та әңгiме аясы университет әсерлерiнен 
онша ұзамайды. Олай тарта беретiн – шәкiртiмiз. 
Көбiне, есте қалған қызықты уақиғалар мен 
ұстаздарының жақсы лекцияларына орала бе-
редi. Көзi жәудiрей, күлiмдей сөйлейдi. Көбiне  
Зейнолла Қабдоловтың лекцияларынан алған 
әсер лерiн айтады, мен де ойланып отырмын...

Зейнолла Қабдолов сөйлеп тұр. Кезектi қайта лау 
– эпифора туралы айтып айтып келедi де, кенет 
тоқтайды. Ойланып тұрғандай... Сәлден кейiн 
өлең оқиды.

– Күншiлдер өледi
Көңiлiн от қарып,
Батырлар өледi
Борышын атқарып,
Бұзықтар өледi
Пышаққа құлшынып,
Сұлулар өледi
Құшақта тұншығып... –

жоқ дейдi ол дауысын құбылтып, 60-қа келiп 
тұрған жасымызда сендерге осылай дей тұрғаны-
мыздың өзi ұят шығар, одан да басқа мысалдарға 

көшкенiмiз жөн болар. Тып-тыныш отырған ау-
дитория ду күледi. Шәкiрттердiң жан-дүниесiн 
билей жөнелген ерекше бiр жұмбақ, көңiлдi 
сезiмнен, қуаныштан сау ете қалған рахат күлкi 
балғын жүздердi бал-бұл жайнатып өзге бiр нұрға 
бәлейдi. Ол нұр аудиторияны шуаққа толтырады. 
Ұстаз да көзiнен мейiрiм, нұр төге бiр күлiмдейдi 
де шәкiрттерiн әдебиет әлемiне әрi бастайды...

Ойланасың, бәлкiм, ұстаз бақыты деген осы 
шығар. Жақсы лекциядан кейiнгi жұмбақ бiр ра-
хат күйдi бастан кешпеген жандардың бұл жай-
лар ға түсiне бермеуi анық. Алайда, айтқаныңды 
аузын ашып ұйып отырып тыңдайтын жандар-
ды есiңiзге алыңызшы... Сол адам туралы сiздiң 
ойыңыз, әсерiңiз қандай болар едi.

Зейнолла Қабдоловтың отырған жерi қашан 
да әңгiмеге әзiл-қалжыңға толы. Үлкен демей, 
жас демей төңiрегiн түрлi қызық әңгiмелерге, 
әсерге бөлейдi. Өзі ер мiнездi адамдарды, 
көңiлдi, шулы ортаны, әзiл мен қалжыңға, сөзге 
жүйрiк адамдарды ұнатады. Мұндай ортада 
қандай әңгiме болса да ерекше бiр бояу тау-
ып жайнап жүре бередi ғой. Ал Зейнағаңның 
әңгімелерін айтсаңшы!

Алуан түрлi қоғамдық жұмыстар мен түрлi 
мәжiлiс, жиын, кездесулерден шаршап, қажып 
отырған Зекеңдi көргенде ойға батамын.

«Ұстаздық ету – уақыт ұту емес, өзгенiң 
бақытын аялау, өзiңнiң уақытыңды аямау» – 
дегендi Зейнолла Қабдолов жиi айтады және 
«шын мәнiндегi ұстаздар сирек», – дейдi.

Аудиторияға кiрiп-шығып, сабақ берiп жүр-
ген дердiң бәрi ұстаз емес... Бiздiң ұстазымыз 
Зей нолла Қабдоловтың ерекше қасиеттерi, 
ғаламат лекциялары туралы қаншама айтуға бо-
лар едi. Асау аудиториялардың арынын басып, 
назарын аудара алатындай терең ой, ой болғанда 
да телегей теңiздей толассыз ағып, лықсып келiп 
тұрған бiлiмнен туындайтын ой, сол ағыл-тегiл 
ағынды нақты сәтке, жағдайға орай таңдап, тал-
дап, қажеттi арнаға бұра алатын парасат, соны 
мөлдiретiп, ойнатып жеткiзе алатын таза, нәрлi, 
суреттi, тiрi тiл шеберлiкпен өрiледi. Талант-
ты ақын, көрнектi жазушы атану үшiн талант 
қаншалықты қажет болса, үлкен әрiптермен жа-
зылатын. Ұстаз атану үшiн де соншалықты қажет 
болса керек. Зейнолла Қабдоловтың бойындағы 
осы қасиеттердi бәрiн сезiп қана қоймайсың, 
көрiп тұрып қайран қаласың. Теңдесi жоқ, 
ерлiкке пара-пар қасиеттi еңбек кiмдi де болса 
табындырады.

Ерлiк өзгенiң бақытын аяулаудан басталады 
екен ғой!
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Қазақ әдебиеті!
Бұл – халқымыздың ары мен арманынан

ғана пайда болған асыл қазына, дана ақылы
мен сұлу сезімінен ғана өсіп-өнген шалқар байлық.

Қандай ғажайып мұра десеңізші!
Махамбет пен Абайдың, Сұлтанмахмұт пен

Сәкеннің мұрасы.
Мұхтар аға Әуезовтің мұрасы!

З. Қабдолов

ӘОЖ  82.0
Қанипаш Мәдібаева,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,                                                  
филология ғылымдарының докторы, 

профессор

ҚАБДОЛОВТАНУ ӨРІСІНДЕ

Шығармашылықтың шынайы өмір ағыста-
рымен араласқан шымыр, озық қисындарын қа-
ғи дамен орнықтырудың үздік үлгілерін жасау-
да Қабдолов мектебін қалыптастырған баршаға 
қимас, баршаға қымбат жанның жойқын беделінің 
сыры ең алдымен оның асқан талғамы мен артық 
талабынан бастау алатын әдебиеттанушылық 
зердесіне байланған.

Өрелі өлшемдер айтуына қоса ол адам 
ұлылардың ұлағатын бойына сіңірген, қанындағы 
ұлтының іргелі озған артықшылықтары көзге 
ұрған парасаттың, биік мәдениеттің иесі болды. 

Қабдолов феноменінің сырына күнделікті тір-
шіліктегі кісілік ұстанымдары арқауынан үңілу 
аздық етеді. Баршаны ұйытқан, баршаға ұнамды 
жағымды ізгілік өрісінің іргесін қалаудағы басым 
қуат бастауы – Қабдоловтың әдебиеттанудағы 
еңбегі. 

Қабдоловтанудың айқындай түсуге міндетті 
арнасы – осы. 

Бұл бағытта академик Зейнолла Қабдолов-
тың алдын көрген, оның ар ісі атаған әдебиет ша-
руасын тындырып жүрген, озық істерге ұйытқы 
боларлық әлуеті өте айқын іні-дос шәкірттері бір-
талай ұнамды, орнықты қисындар айтып келеді. 
Келешек міндет – татымды толғамдарды, жүйелі 
ғылыми ойларды қабдоловтану кеңістігіне тұтас 
тартып, толықтырып, орнықтыру ісін қамдау, 
ұдайы назарда ұстау болса керек. 

«Ғалымның зерттеу еңбектерінің әдіснама-
лық негізінің өзгеде жоқ, тек өзіне ғана тән ерек-
шеліктері бар. 

... З. Қабдолов сөз өнерінің теориясы мен 
әдіс намасы саласында өзіне дейін болған, бар 
тәжірибелік пайымдаулардың, теориялық қисын-

дар мен қағидалардың, сондай-ақ талдау мен 
жинақтаудың, байқау мен бағалаудың, саралау 
мен даралаудың, ойлау мен ой дамытудың барлық 
ұстанымдарын, әдістері мен тәсілдерінің толық 
білгірі ғана болып қойған жоқ, оларды өзінің 
зерттеу еңбегі үдерісінде асқан шеберлікпен пай-
далана отырып, әдебиеттің теориясының негізін 
жасады, ой қорытудың, пікір түюдің, әдіснама-
лық ұстаным қалыптастырудың үздік үлгісін 
қалдырды, өзі жасаған заң аясында әдебиеттің 
ғылыми және практикалық мәні айырықша зор 
түйінді, іргелі мәселелерін ешкімге ұқсамай, 
дара шешті, айырықша жаңа сапалы білім берді» 
(IV Қабдолов оқулары: Халықаралық ғылыми-
теориялық конференция материалдары. – Алма-
ты: Қазақ университеті, 2012. – 421 б.). 

Жанғара Дәдебаев Зейнолла Қабдоловтың 
әдебиеттанудағы өнеге мектебін пәндік мәнде 
тарқата саралау бағытында осындай көкейтесті 
тұжырымдар айтты. 

Ел сүйген Ер тұлғалар туралы сағынған жұрты 
сонау бір шақтарда болған жайларды жаңғыртып 
естелік айтып, еске алып отыру ежелден келе 
жатқан үрдіс. 

Қазақтың бетке ұстаған перзентінің бірі ака-
демик Зейнолла Қабдолов туралы ел құрметі 
тұнған он-сан естеліктер айтыла бастағанына да 
біршама жылдың жүзі ауысып барады. 

Жыл сайын Зекеңнің қашанғы құт мекені әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін-
де дәстүрлі «Қабдолов оқулары» өтеді. Өзі енді 
қатыса алмайтын мерейтойларда да осы бір 
өзгеше қимас жан туралы көз көргендер, заман-
дас тұғырластар, шәкірттер ой төгіп, сөз ұстау 
үрдісі жалғасын таба береді. 
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Қазақ руханиятының «Жұлдызды шоғыры» 
немесе «Шоқ жұлдызы», Тұрсынбек Кәкішұлы 
ағаның айтуында «Өртеңге шыққан ұрпақ» өкіл-
дерінің қатар келе жатқан сексен бес жыл дық-
тары қарсаңында аса қымбат ағаларға деген ақ 
көңілім түзген, жылдар бойы жан-жүйемді жай-
лап келе жатқан жылы ағыстар кеңістік іздеп 
бұлқынғандай бір күйлерді бастан кештім.

Академик Серік Қирабаев туралы «Тарихпен 
тұтасқан тұғырлы таным» атты толғанысым аяқ-
талып келеді. 

Тақауда өмірден озған Рахманқұл ағаның 
көптомдығы бірнеше күн бойы жастана жатып, 
қайта ақтарылды. Мүсілім ағаның да, Нығымет 
ағаның да жоталы еңбектерінің құнын кейінгіге 
қал-қадірімізше жеткізу де – борыш.

Ғылым атты алыс арманымды жақындатқан 
ұстазым Тұрсынбек ағайдан дарыған шапағат 
жайын толтырып айту әлі күні мойнымда жүр.

Зейнолла Қабдоловтың Мұхтар Әуезов тура-
лы естеліктерге қарата былай деп айтқаны бар: 
«Мұқаң жайлы жұрт қазір жабыла жазып жатыр. 
Жазбалардың көбі – естеліктер. 

Үлкен кісі туралы естелік жазу, әрине, орын-
ды. Тек осыған аса жауапкершілікпен қараған 
жөн. Әйтпесе, базы бір естеліктерден Мұқаңның 
өр тұлғасы, өзгеше болмыс-бітімі көрінудің ор-
нына, естелік авторының өз қалпағы қылтыңдай 
берсе, бұған қынжылмасқа болмайды. Мұқаңды 
көре қалғандар көп. Мұқаң жайын бізде біраз 
білетінімізді ескерттік. Бірақ біз соны айтуға 
жүрексінеміз, тіпті ұяламыз. Енді қайтейік. 
Мұқаң – жеке адамның ағасы ғана емес, күллі 
халқымыздың сүйікті баласы. 

Ал, халық ұлына көзқарас әркімнің өз 
шоқысынан емес, баршаға ортақ биік мұнарадан 
белгіленер болар» (1967 ж.) («Жебе» жинағынан).

Өмірден өткен рухани ағаларым туралы 
шәкірттік түйсінуім, ішкі өзіндік құрметім, олар 
қалыптастырған рухани кеңістіктің жеке бас 
қалпымның бой түзуіндегі ықпал-өрісі туралы 
менің де жанымды буған ойларым бар. Соны 
қалай жеткізуге келгенде тосылып қалатын 
әлгіндей көп себеп және бар. 

Зейнолла аға туралы толғаныстарымның 
жарық көргендері болды. Бір жинаққа шыққан 
дүниемнің Сәуле апайға ұнағаны есімде. 

Кезінде заңғар ағаның қалап қосылған жары 
деп құрметтеген Сәуле апайды кейінгі жылдары қа-
зақ тың қанға біткен қасиеті көп дара қызда ры   ның 
бірі мәнінде тани түстік. Асыл жар десе – осын дай 
жандарды айтқан шығар деп ойлаймын. Сәу ле апай 
– заманына сай озық туған сирек бол  мысты ел ана-
сы. Ағадан соңғы тіршілік ұста ны мы осы ны мой-
ындата түсті. Сәуле апай кейінгі жыл дары көзі тірі 

болса, Зекең өзі баратын келелі жиын дарда орнын 
жоқтатпай, ордалы ел болып отырады. 

Алла аузына айшықты сөз салған сұлу, жа-
ратылыс сыйлаған, әр ісін қайырлы етіп, ғұмыр 
мазмұнына құт құйған келісті, кемел тұлға Зей-
нолла Қабдоловтың жан-жағы өзгеше бір жайма-
шуақ нұрға тұнып тұратын.

Ұлылардың ұлағатына ұйып өскен бұл 
адамның отырған ортасында рахат бір күй орнай-
тын. Ортақол жайлар қозғалмайтын, ордалы ой-
лар қотарылатын. 

Мықты бір алыммен қамтып, мығым ай-
тып мөлдіріне шомылдырып, тұнығына сусын-
датып алыстан шалып сөйлеп кеткенде тым-
тырыс тыныштық орнайды. Бұ дүние шіркінде 
қайран қалатын құбылыс көп қой. Көпке ортақ 
сирек жақсылардың қоғамына дүрмек ішінде 
қосылғанның өзінде аумалы-төкпелі, кейде тым 
алдамшы көрініп кететін жадау тіршілігіңе жақсы 
бір нышандар дарып маңыздана түсетін, жарығы 
басым санаулы сәттер адамның есінен ұдайы 
шықпай жүретін сияқты. 

Қысқа күндей өткінші тірлікте ұрпағына ұла-
сар ұлағаты қалған, қадірі бөлек жан Зейнол-
ла Қабдолов ағаның алдынан дәріс тыңдаған 
шәкірті, аралас-құралас замандасы болмасам да, 
жұмыстың ретіне қарай маңайындағы жұрттың 
ішінде жүрдім. 

Қазірде, кешегі ірі буынның көші ілгері өтіп 
бара жатқан ендігі бағытында арғы-бергінің 
төңірегінде алаңдайтын құбылыстар айқындала 
түсетіндей. Сондай сәттерде ілгергі тарих өз ал-
дына, күні-кеше ғана білімімен, білігімен бау-
лып баптаған үлкендер мен келешектің ендігі 
жетекшілерінің атқарған, атқарылуы тиіс істе рі-
нің ара салмағы ойландырмай қоймайды. 

Өзім ұғынғанда Зейнолла Қабдолов – мінездің 
адамы. Қондырма мінез емес. Адамның құбылыс 
сәттерінің мазмұн мен мәнге байланған өзгеше 
бір күйлері бой көтеретін, жалғаны жоқ, жарық 
дүниенің рахатына баурайтын көл-көсір кеңдік, 
кемелдік тұтасқан мінез. 

2001 жылы академик Зейнолла Қабдоловтың 
қарашаңырақ Қазақ университетінде ұстаздың 
еткеніне елу жыл толуы аталып өтті. Сол тұстарда 
өз-өзінен бір ойлар кимелеп, «Менің Әуезовім» 
роман-эссесінде баяндалған жайлар жаңғыра 
түскендей әсерлерді бастан кештім. 

Әлі есімде, тыншу бермеген ой буып 1-2 
сағаттың ішінде «Мұхтар Әуезовтің ұстаздық 
дәстүрі. Шәкірт Зейнолла Қабдолов» атты шағын 
эссе жазылды.     

Зейнолла аға туралы бас-аяғы дөңгеленіп 
түскен дүние шыққандай әсеріммен мақаланы 
«Заман – Қазақстан» газетіне жеткіздім. Бас ре-
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дактор Жұмабай Шаштайұлы қызметкерлерінің 
біріне қаратып оң пікір айтылған соң мақала 
кезекті нөмірге жіберіліпті. Мен мақаланың 
жарық көргенін тақау күндерде түске жуық ка-
федрада отырғанымызда Зекеңнің шәкірт інісі 
профессор Зейнол Бисенғали: «Қанипаш, кеше 
кешкісін Зекең телефон соқты. Мақалаңа разы 
болып жатыр», – дегенде барып естідім. 

Қуанып кеттім. Күтпеген жерден мақаланың 
шыққанын, әрі оның Зекеңнің оқып ұнамды пікір 
айтқанын естіген сәттегі сол бір көңіл толқыны 
әлі күнге шейін есімнен еш шыққан емес. 
Үлкендік дейтін кең ұғымдарға тән бір сәттің, сол 
ілтипаттың қызуы қазірде де жанымды жағымды 
күйге бөлейді. 

Зейнолла Қабдолов «Сөз өнерінде» шығар-
машылық тұлға болмысына орай мынадай ой 
айтқан: «Қоғамдық мүддеден аулақ өз жеке қара 
басының қораш тіршілігінің шеңберінде қалып, 
тоғышарлыққа түскен актерлерді найзамен 
түйрегендей сынап: 

– Немене? – деп ашуланған еді К. Станис-
лавский. – Сіз өз-өзінен қылтың-сылтың еткен 
қылжима пасық сахнаға шығып, адам атаулыға 
рух беретін, игі қасиет дарытатын дархан сезіммен 
ой айтсын демексіз бе? Сіз шымылдық сыртында 
күйкі мещандыққа ғана қауқары жететін қасиетсіз 
әлде кім сахнаға шыға бере Шекспирмен бой 
теңестіріп, бір дәрежеге көтерілсін демексіз бе? 

Бұл сөздерде терең мағына жатыр».  
Кісілік ұғымына сай ғұмыр сүру ғұрпын сіңіру 

– Зейнолла ағаның өмірлік ұстанымы болғаны 
баршаға аян. 

Тіршіліктің алды-артыңа қарайтпайтын жой-
қын ағысында Адамдар бірін-бірі қадір тұта-
ды. Ардақтайды. Аялайды. Іздейді. Табады. 
Жоғалтады. Жоқтайды. Әлімсақтан белгілі ақи-
қат – осы. Болмай қоймайтын бұл құбылысқа 
адам баласы бәрібір де салқын сабырмен қарай 
алмаған күйі ғұмыр кешеді.

Жалын атып күйіп-жанады. Қуанып шалқиды. 
Күрсініп торығады. Тосылады. Жабығады. Осы-
лайша өмір сүру дейтін ұлы миссияның үзілмес 
тербелісінің аз-кем күндік қызығын көреді. 
Тіршілік, оның алмағайып тоғыстары құдіреттің 
күшімен болып жататын қажетті құбылыстар бұл.

Не дегенде де жаратылыстан өзгеше сипаттар 
дарыған, дана дидар жандардың өзі әлдеқандай 
бір жұмбақ сияқты.

Бітімі, білімі, білігі тұтасқан кесек тұлғалар 
көппен бірге жасағанымен, оқшау, озық қалпы 
бірден көзге ұрады. 

Зейнолла аға тек шәкірт тәрбиелеген жоқ, 
өз қатарын, өзінен кейінгілерді, елін, жұртын 
ізгілікке ынтық етуге ықпалды, қақылы тұлға 

қалпымен, қадірімен ғұмыр сүріп өтті. Біреуді 
даттап сөйлегенін естімейтінбіз. Ұнамсызды 
жәйлап, астарлап, тұра алмайтындай етіп сөзбен 
сұлатып салатын.

Шығармашылықтың, жазу өнерінің білгірі 
мүмкіндік-шегінің көкжиегін көтеруге тегеурінді 
теориялық талаптар қойып отыруымен талай 
мықтыны сөз өнеріне шыңдады. Қабдоловпен 
санаспаған қаламгер, әдебиеттанушы жоқ шығар. 

Қандай да бір туындыға, шығармашылық 
сырға қатысты айтылатын ой оралымдарында 
қаламгер атаулы айналып өте алмайтын жазу атты 
мехнатты еңбектің бастан кешпей қалмайтын 
тылсым күйлері сыр ашып, жұмбағын жаяр еді. 

Қазіргі әдебиеттану ғылымындағы қалып-
тасқан қағидалы он-сан қолданыстардың түп-
төркініне көл-көсір тіл байлығы, ой байлығы 
ұштасқан Зейнолла Қабдоловтың сөз сөйлету 
өнегесі арнайы зерттеуге тартылса болар еді. 

Дәмі мен нәрін сіңіріп қалған рухани орта да 
ығысып, кейінгі лекке ысырылып орын босата 
бас тады. 

Қабдолов мектебінің тегеурінді ықпалын 
жүйелеудің қажеттілігін сезінудің бір қисынын 
филология ғылымдарының докторы, профессор 
Ө. Әбдиманұлының зерттеу мақаласы қамтыған 
(«Қазақ әдебиеті», 6 шілде, 2012 ж.).

Зейнолла Қабдолов табиғатында өзгеден сөз 
алуға бейім кісі емес. Өзі үндескен құбылыстарда 
биіктікте құштарлықпен ой жалғап отыратын, 
тастай, түйін-түйін, тұлғалы сөздермен ғана 
сөйлеген сөз мерген адам еді. 

Жазу өнерінің қырық иірім құйтырқысына 
арқау болып жатар шығармашылық заңдарын 
сұңғылалықпен аулау, барлауда алдыға қара 
салмаған үздік болатын.

Даралау мен жинақтаудың түбегейлі ұста-
нымдарын аңғартып отырып, қисынды қиырлар-
ға меңзеп ой түю дағдысы бөлек, алымы ауқым-
ды зерттеушінің қасаң теорияны өмір нұрымен 
шарпыған жасампаз қисындары рухани кеңістік 
құрды. 

Зейнолла Қабдоловтың бағалау, саралау дағ-
дысы әдеби сынға да талайды тартты. Ынтық етті. 

«Асылы, бір немесе екі жақсы өлең жазу, сол 
арқылы бір немесе екі сыр аңғарту, шындық таны-
ту кез келген өлеңшінің қолынан келуі мүм  кін. 
Ал өзі жазған өлеңдері арқылы өзінің өзгелер-
ден бөлек ақындық бітімі мен мінезін таныту, сол 
арқылы өзінің өлең әлеміндегі тұтас твор чес тво-
лық беті мен бағытын таныту кез келген қалам-
гердің қолынан келе бермейді» (171, «Жебе»).

Көркем шығармадағы шеберлік тұтастықты 
жүйелеп жіктеуде үйлесім заңдылығы атты 
ауқымды ұғымды айқындап, ашып тастап отыра-
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тын орынды-оралым атаулар Қабдолов стилінің 
даралығы болып көзге ұрады. 

Зейнолла Қабдоловтың өзінің алдындағы аға 
буын, замандас орта, өкшелес інілер дарыны 
туралы әр жылдарда айтқан жүрекжарды тол-
ғамдарының қай-қайсысында да қазақ әде бие-
тінің қамы мен жайы қамтылды.  

«Оның әдебиет теориясы мен творчество 
психологиясының әр саласында туғызып, тұрақ-
тандырған әлгідей жаңа дәйектемелері мен тың 
түсініктерін зерттеу үшін бүтін бір еңбек жазуға 
болады. 

... Қолында бір жапырақ қағаз жоқ. Махамбет 
өлеңін жатқа айтып, теориялық талдауын табан 
аузында қолма-қол жасап тұр. Тек Махамбет қана 
емес, қаласа күллі қазақ-орыс әдебиеттерінің, 
дүниежүзілік классиканың кез-келген тұсынан 
ойып-ойып алады да, сол арқылы өзінің түрліше 
теориялық толғамдары мен тұжырымдарын қолға 
ұстатқандай әрі нақты әрі затты дәлелдеп береді» 
(«Жебе»).

Зейнолла Қабдолов академик Қажым Жұма-
лиевке арнаған «Ұстаз»  атты эссесінде осылай 
дейді.

Осы маңыз әдебиет теоретигі академик Зей-
нолла Қабдоловтың да болмыс мазмұны емес пе!

Мұхтар Әуезовке арнаған «Ой сөзінде» де 
өзіне қарата айтуға лайық тоқтамдар бар. 

Зейнолла Қабдоловтың жазу мәнері өзгеше. 
Оның айтқанына иланбау, иілмеу қиын. Қасаң 
теорияға жегіп алып айтарын ары сүйреп, бері 
сүйреп жалықтыра шаршатып әурелемейді. 
Өмірдің баршаға жағымды күйлерін басымдау 
қосып отырып, төпеп-төпеп, төгіп, ағыл-тегіл 
ашылады. Мынада мынадай гәп бар, мұнда осын-
дай қисын жатыр, енді сабаңа түсіп бажайлап 

көрші дегендей қажетті түйіндерге кілт бұрылып 
кетіп отырып, ақиқат ашу машығы бөлек. 

Зекең әдеби кеңістікте кім қалай жүр, не біті-
ріп, не қойды, қалай жасады дегеннің барлығын 
бақылап, біліп, ұдайы сезініп, құйқылжытпай ақ 
сөйлеп бағасын беріп отыру дегеннің жауапты 
мін детті ауырсынбай, Алла берген айырықша да-
рынының арқасында абыроймен өтеп кеткен жан.

«– Мұқаметжанның қазақша, орысша бірдей 
келісті, кемел жазатын сын-зерттеулерін шын 
сүйсініп оқитын кезіміз көп, – деген еді Мұхтар 
Әуезов бұдан он жыл бұрын. – Кімге де болсын 
елеулі етіп айтары бар, нәрі бар. Екінші, сол нәрлі 
айтарын тіл мен де, қаламмен де бір емес, екі 
бірдей тілде айта білетін құдірет бар. 

Қайран Мұхаң ... Айтайын десе қара суға 
құмар шық былғағандай кебіртек, қалқалаудан 
аулақ, ақ жаңбырша сіркіреп, төгіліп айтушы еді 
ғой» («Жебе).

Зейнолла Қабдолов аға өзі лайық туған ұлы 
жұртының ортасында сексен жылға жуық келісті, 
келбетті сырт сұлулық, тұнық, тұңғиық телегей 
теңіз сезім иірімдері, қашанда кісі көзіне тура 
қарайтын адалдық, жағымсызға илікпейтін, ши-
рыққан, шымыр, аяусыз қаттылық, озық ойшыл-
дық, шешен шебер сөз, өткір, өтімді, алымды 
істер, кеңпейіл аға, ер мінез, өр тұлға, отбасының 
құты сынды ұғымдарға сай, адам қызығарлықтай 
сұлу өмір сүрді. 

Зейнолла аға өмірден өткелі бірнеше жылдың 
жүзі болып қалғанымен, аяулы бейнесі бар 
мазмұн, бар қадірімен толыға, тұлғалана түсіп 
келе жатқанын түйсінеміз. Бұл неге меңзейді? Бұл 
– Зейнолла Қабдоловтың кешегі біздің ұлттың 
үні, ұяты, панасы болған, аты өшпей келе жатқан 
алыптардың арасына қосылғаны.

ӘОЖ  82.0
Темірғали Есембеков,  

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
филология ғылымдарының докторы, 

профессор

БИІК ӨНЕР БІЛГІРІ

Қалың оқырманның қолына Зейнолла Қабдо-
ловтың шығармалары мен еңбектерінің көп том-
дығы тигеніне көп уақыт бола қойған жоқ, оған 
зиялы қауымның қызығушылығы арта түскеніне 
куә болып жүрміз. Қазақтың біртуар ұлы жаңа 
буын жас ұрпақпен жүздесіп отырғандай. Әрбір 
том халықтың жан-жүйесі, абырой-намысы, асыл 
сөзі туралы келелі сыр айтпақ, орнықты, орамды 

ой толғамақ. Қазақ әдебиетінің білгірі, сұңғыла 
теоретигі, қай істің болсын қиюын табатын шебер 
ұйымдастырушы, көшелі басшының төл табыста-
рын санамалайтын уақыт та келер. Ұлт ұлағаты 
мен көркем ойының қатепті қара нарындай, әде-
биет әлемінің арындай болған Зекеңнің ойлары 
қазақ сөз өнерінің биігінде қырандай самғап жүр.

Құз жартастың ығының жаймашуақ бола-
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тыны белгілі ғой. Өз басымыз, З. Қабдоловтың 
талғампаз ұстаз, талапшыл жетекші болғанын 
көзбен көрген ұрпақтың өкіліміз. Соңынан ер-
ген шәкірттерінің шығар тауының биік болға нын 
қалайтын арда қасиеттерін көп көрдік. Талап-
шылдығы – қаталдығы емес, айрықша қам-
қорлығы екен. Өміртану мектебіміздің қалыпта-
суына ерекше ықпал еткен, жөні бөлек, тұғыры 
биік тұлға еді. Өмір, өнер, әдебиет, ғылым ха-
қындағы әңгімелерінің өзі бір-бір дәріс болатын. 
Денсаулығым сыр беріп, бір жылдай төсекте 
жатып қалдым. Таяғыма сүйеніп жұмысқа кел-
ген мені Зекем алыстан көріп, артымнан іздеп 
келіпті. Сондағы маңдайымнан иіскеп, бауыры-
на басқанының орны бөлек еді. Әңгімеге тартты. 
Арасында менің әдебиет теориясы мәселелерінен 
алыстап жүргеніне алаңдаушылығын білдірді. 
Көркем шығармашылықпен бірге аударма тео-
риясына да назар салып жүргенімді айтып 
ақтал ғандай болдым. Қолтығымнан демеп келе 
жатып, өзінің де көркем аударма мәселелерін 
көзінен таса етпейтіндігін айтып келіп, әр кезде 
аудармаға қатысты біршама мақалалар жазғанын 
еске салды. Сол 1961-1976 жылдар арасындағы  
зерттеулерді біріктіріп, тұтас күйде бір атпен 
басылып шыққанын қалайтынын айтты. Солай 
болды да, З. Қабдоловтың үш томдық таңдамалы 
шығармаларының үшінші томында «Биік өнер» 
деген атаумен жарық көрген еңбегі «Көркем ау-
дарма жөнінде» деп нақтыланған.

Әрбір атаудың авторлық алғашқы интерпре-
тация екеніне Зекең ерекше мән беретін, сондық-
тан оның шығармалары мен мақалаларының 
ата лымының өзі ақпаратқа толы болатын. Бұл 
атау арқылы мақала авторы өз позициясын анық-
тап алғысы келгені сияқты. Аударма – өнер ме, 
әлде кәсіп пе деген талас әлі де тоқтар емес. 
Зекең атақты аудармашы К. Чуковскийдің көпке 
мәлім анықтамасын алдына салып алып және 
оны «өте дұрыс пікір» (144-бет) деп нықтаған. 
Әрі қарай көркем аударма ахуалын, оның зәру 
мәселелерін білгірлікпен айқындаған. Аудар-
ма үдерісі мен тәржіма үрдістерінің көкейкесті 
тауқыметтерін тереңнен тарта қозғаған автордың 
зерттеушілік әлуеті назар аударарлық. Аз сөзге 
көп мағына сыйғызудың шебері бұл жолы да өз 
әдетінен жаңылмаған. Аударманың «аса маңызды 
мемлекеттік іс» екенін қадап айта отырып, ау-
дарма кітаптардағы сан мен сапа, талап пен 
талғамға ауысады. «Демек, көркем аударманың 
қазіргі хал-күйі қандай? Аударма сапасы жағынан 
бұрынғыға қарағанда айтарлық ілгерілеу бар ма, 
жоқ па? Аударма сияқты мемлекеттік жұмысты  
жақсартуымыз үшін келешекке не істеуіміз ке-
рек?» – деген күрделі, күрмеуі қиын сұрақтарға 

жауап іздеуге кіріскен ғалымның қай мәселені 
зерттеу нысаны ретінде белгілеуінің өзі оның ау-
қымдылығын көрсетіп тұр. Әрі қарай «... әр түрлі 
көркем шығармаларды талдай отырып, ашық 
әңгімелеуді жөн көрдік», – деген сөйлемде көз са-
лар, құлақ тосар пікір бар. Ол – талдай отырып, 
ашық әңгімелеу сияқты қазіргі аудар матануға да 
қатысты өте қажет көзқарас. Ал ғашқы талдау  
М. Горкийдің «Фома Гордеев» атты шығармасы-
ның аудармасынан басталған. Автор екі шығарма-
шылық тұлға – жазушы мен аудармашы – ара-
сындағы қарым-қатынасқа жіті назар аударған, 
олардың суреткерлік мәнері мен машығындағы 
ұқсастықтар мен  айырмашылықтар талданған, 
ал бұл жалпы филологиялық зерттеудің іргетасы 
болып әлімсақтан бері саналып келеді. Көркем  
мәтінді аударма алдында талдаудың әдістемелері 
бар, мақала авторының олармен өте жақсы та-
ныс екендігі анық, өйткені ол «Фома Гардеевті» 
аударған адам қашса да құтыла алмайтын екі 
ерекшеліктің астын сызып көрсеткен. Бірі –  
М. Горкийдің өз кітабын  мінбеге айналдырған 
шешен кісі екендігі болса, екіншісі – көркем шы-
ғар мадағы авторлық ой, қиял, арман, сыр мен 
сезім нің ұшан теңіз екендігі, оған қоса зерттеуші 
шығармаларының парасатқа толы екендігін еске-
ре отырып, басты кейіпкерлердің көбіне дәл 
мінездеме беріп, аударма стратегиясы мен такти-
касын айқындаудың үлгісін көрсеткен.  Зекеңнің 
өз ойына жүгінсек, «осы екі ерекшеліктің байы-
бына барып, өз мүмкіндігін өлшеп, ойланып-
толғанып алмаған адам М. Горкийді аударам деп 
босқа арандайды». Өте орынды айтылған пікір. 
Қатал талап. Тұғырлы шешім. Дәлелді де жүйелі 
көзқарас. Алғашқы талдаудың Ж. Алтайбаевтың 
аудармашылық тәжірибесіндегі ұнамды  көрініс-
терден басталғаны қандай орынды болған.

Зекең осылайша түпнұсқа мен аударма мәтінді 
тек қате мен кемшілік табу үшін салыстырудың 
ылғи өнімді бола білмейтінін ескерткендей. 
Мұның психологиялық астары да терең екенін 
сұңғыла зерттеуші білген. Қазақша мәтіннің түп-
нұсқа сияқты оқуға да, ұғуға да ыңғайлы болу-
ын қуаттай отырып, оның себебіне де үңілген. 
Аудармашының «әр сөйлемнің мән-мағынасын 
мейлінше дәл ұғуға күш салғанының» нәтижесі 
деп білген. Әріп қуалап, сірестіріп аударатын-
дарды жолай сынап өткен. Демек, мақала авторы 
тәржімада пішін дәлдігі мен мазмұн дәлдігіне 
бірдей көңіл аударғанда қалайды екен. Сөз 
тізбектері мен ой түйдектерінің ішкі қисыны мен 
күш-қуатының сақталуына да ерекше мән бергені 
көңілге қонымды әрі аударматанудағы қазіргі 
үрдістерге сәйкес. Мақаланы әрі қарай оқыған 
сайын көркем тәржіманың қыр-сырына қаныға 
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түсесіз. Айтылым мағынасын тек еркін, дәл беру 
аздық етеді екен, бұған қоса персонаждың осы 
сөзді айтқандағы көңіл күйі ескерілсе, аударма 
құлпыра түседі-мыс. Ондайда аудармашының 
мұқият ізденіп, түпнұсқаның астарына үңілгені 
тиімді дейді зерттеуші. Автордың  пікірінше, 
адам портреттерін тәржіман дәл, айқын, тіпті 
нәзік юморына дейін жеткізе аударғанын қо л-
дайды. Жазушының стилін сақтау туралы ай-
тылған пікірлердің теориялық мәні өте жоғары. 
Прозалық мәтінде диалогтарға көп салмақ ар-
тылатыны мәлім, бұл жайт та мақалада жүйелі 
қарастырылған. Түпнұсқа мен аударма мәтіндегі 
әртүрлі сипаттағы бірнеше диалог салыстырыла 
талданған. Зерттеуші мынадай қорытынды жа-
саған «...диалогты аударғанда геройдың айт қан 
сөзіне ғана емес, оның өзіне де қарау керек». 
Көркем мәтіндегі психологиялық иірімнің көр-
кемдік-эстетикалық мән-мағынасының аударма-
да өте маңызды екенін сөз етіп келіп, оны аудар-
ма мәтінде қалай көрсету қажеттігін  санамалап 
көрсеткені өте орынды. 

З. Қабдолов қай тәржіман үшін болмасын 
қиындық тудыратын мәселелер ретінде «идио-
малық сөздер» мен «діни ұғымдардағы көне сөз 
тіркестерін» атайды да, осы тұрғыдағы кемшілік 
ретінде аудармашының ерсілікке апаратын «тым 
еркінге кетушілігін» дұрыс көрсеткен. Оған 
қоса авторлық ремаркаға салғырт қарағанын сы-
наған. М. Горкийдің «Фома Гордеев» атты шы-
ғармасының қазақ тіліне аударылуын талдай 
отырып, ғалым аударма саласы үшін аса маңызды 
спецификалық жайттар жөнінде мазмұнды ойлар 
айтқан. Қаламгердің творчествалық ерекшелік-
терін сақтауға айрықша мән бере отырып, ау дар-
машының автормен «ой жарыстырып» отыруын, 
«әр сөздің, сөйлемнің жалаң көшірмесін емес, 
баламын, не төлеуін іздеуін» қазақша оқуға да 
жеңіл, ұғымға да жетімді» болуын қоштаған. 
Түпнұсқа авторы мен аудармашы арасындағы 
шығарамашылық ауыс түйістің аса маңызды сыр-
ларына, шешуші кезеңдеріне орынды нәтижеле-
рін сүйене отырып жасалатын талдаудың екі жақ 
үшін де тиімді болатынын анық көрсеткен. 

Зекеңнің осы мақаласындағы «балам» және 
«төлеу» ұғымдарын аударматануда кеңі нен 
қолдануға болар. Осы топтамаға кірген екінші 
мақалада Л. Толстойдың «Соғыс және бейбіт-
шілік» эпопеясының бірінші томының қазақ 
тіліне аударылуының жай күйі қарастырылған. 
Автор өзіне тән ғылыми машығын бұл жолы да 
қолданған, яғни бинарлық оппозицияларды тағы 
да алдымызға тартады, тағы да пікір жарысуға 
жетелеп, саналы диалогқа тартады. Бірі жаны 
бар, сезімі бар, лүпілдеген тынысы бар, қазақша 

сырлы, сезімді, нәзік, құбылмалы, мөлдір, шы-
мыр, ширақ, әдеби тіл, ойлы сыр, сұлу суреттен 
тұратын аударма мәтін. Екіншісі – «түпнұсқаның 
бір сөзін шашау шығармай түп түгел көшіріп, 
бі рақ сексеуілдей серейтіп, мұздай сірестіріп 
қой ған аударма». Мақала авторы аудармада түп-
нұсқаның көркемдік қасиетіне жақындайтын 
нақышты, айшықты тілдің болғанын қалайды. 
Өзінің эстетикалық талғам-тілегін бұл жер-
де де қуаттап отырғаны анық. Аудармашының 
еңбегін бағалауда жетекші ғылыми ұғымдар мен 
көркемдік эстетикалық категорияларға сүйенген, 
олар: баяндау  барысы, диалогтар сыры, пор-
трет, пейзаж, қимыл-әрекет, психологиялық 
иірім, мінездеу, элютивтік лексика және т.б. 
Тал дау жалпы филологиялық негізге сүйеніп 
жүргі зілген, бірақ ғалым көркем аудармаға тән 
өзіндік қадір-қасиеттерді де орынды қолданған. 
Аудармашының «сөз біліп қана қоймай, сөз 
өнерінің сырын, яки көркем творчествоның пси-
хологиясын бірқыдыру білетін кісі» екендігін ар-
найы атап көрсеткенде мән жатыр. 

Аталмыш мақалада назар аударатын тағы бір  
мәселе бар. Ол автордың мына пікіріне қатысты: 
«Көркем аударманың құн қасиетін білу – оқып 
отырған қазақшаңды орысша нұсқасымен салыс-
тыра білу арқылы ғана бола бермейді». Қазіргі 
аударма теориясының бірі аударма сапасының 
көрсеткіші ретінде түпнұсқа оқырманы мен ау-
дарма мәтін оқырманының мәтінді қабылдау дағы 
әсер-сезімінің, ой-пікірінің бір-біріне сәйкес тігін 
алға тартады. Академик З. Қабдоловтың XX ға-
сыр алдындағы жетекші ғылыми жаңалықтарды 
өз тәжірибесінде қолданып отырғанының бір 
көрнекті мысалы – осы.

Әрі қарай Л. Толстойдың «Соғыс және бейбіт-
шілік» эпопеясын қазақша сөйлетуге деген ын та-
ықыласты, оған дайындық үдерісін жете тал даған 
ғалым сол кезде талқыға түсіп жат қан Сепир-
Уорф теориясына да өз көзқарасын біл дірген. Бір 
ұлттық тілдегі мәтінді басқа тілге аудару мүмкін 
еместігін өздерінше дәйектеуге тырыс қандар аз 
болмады. Зекең ұлттық көркем туын дыны басқа 
тілде солайша сөйлетуге болаты нын теріске 
шығармайды, бірақ ол бұл істің асқан жауап кер-
шілікті талап ететінін қадап былайша айтқан:  
«Л. Толстой  көп  реттерде қазақша кәдімгідей тіл 
үйіріп, ойды баурап, ажарлы сөйлейді».

А. Степановтың «Порт Артур» романының, 
Г. Адамовтың «Екі мұхиттың сыры» романының, 
Е. Пермитиннің «Тау қырандары» романының,  
Г. Сверидовтың «Жанкешті сапар» романдары-
ның қазақша аудармаларының қолжазбалары ха-
қындағы өзінің «аудармашының творчество лық 
лабораториясына еніп, оған қолма-қол көмектесу, 
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1989 год сложился для меня не совсем удачно. 
Был завершен мой первый роман «Поющие камни». 
Сложный по проблематике и экспрессивный по сти-
листике роман был написан в предыдущем году, а в 
1989 г. начались для меня, как автора,  ис пытания. 
Рукопись с отказом или отрицательной рецензи-
ей вернулась из редакций журналов «Прос тор», 
«Дружба народов», издательства «Жалын».  Хотя я 
поклялся, во что бы то ни стало опуб ли ковать роман, 
на душе было тяжело. Я верил в жиз неспособность 
своего произведения (кстати, оно было опубликова-
но в 1997 г. в журнале «Простор»). В те годы я еще 
не знал, что этот роман станет первой книгой цикла  
из пяти книг «Сны окаянных». 

1989 год, начало лета. Была, кажется,  первая 
неделя июня. Недавно только отцвели яблони, 
груши, сирень. Алма-Ата утопала в буйной зе-
лени садов, упоительно журчали арыки, благо-
ухали многоцветные розарии. Я прогуливался по  
скверу вдоль старой городской площади. По тому 
же скверу навстречу мне шел представительный 
мужчина в белом костюме. Я присмотрелся и по-
нял, что внешность  встречного знакома мне. Это 
был известный писатель, крупный ученый, акаде-
мик Зейнолла Кабдолов. Все же нельзя было  ска-
зать, что мы были в отношениях знакомых людей. 
Проходя мимо, я как человек младшего возраста 
почтительно приветствовал его: 

– Ассаламалейкум, ага!
Каково же было мое удивление, когда я услы-

шал в ответ: 
– Уалейкумассалам!
А потом в вдогонку услышал: 
– Это ты, Аслан? Погоди, не спеши, погово-

рить надо.
Донельзя удивленный тем, что академику из-

вестно мое имя, я остановился, подошел к нему. 
Пожав друг другу руки, мы разговорились. Каб-
долов сказал мне: 

– Я читал твои статьи в научных журналах. 
Они мне понравились.

Подумав минуту, он добродушно улыбнулся. 
Его лицо засветилось в необыкновенно доброй 
улыбке. Он спросил:

– Где ты работаешь? 
– В Женпи. 
– Не хочешь ли перебраться к нам на кафедру 

казахской литературы в КазГУ? 
Тут я задумался, пытаясь понять, не шутит ли 

академик? Разве бывает такое, что приглашают на 
работу в престижный университет прямо на ули-
це во время случайной встречи? 

– Вы не шутите? – все-таки спросил я. 
– Никакой шутки. Все очень серьезно. На на-

шей кафедре казахскую литературу для русского 
отделения читает одна М.Г. Сармурзина. Она уже 
в возрасте, ей очень тяжело. Нужен напарник. По 
рекомендациям мы навели справки о тебе, - ты 
нам подходишь. Ну, как? 

От сердца отлегло. Я понял, что академик не 
шутит, а на полном серьезе приглашает на работу 
в  университет.

В 1990 году я уже работал на кафедре казах-
ской литературы Национального университета, 
где заведующим был доктор филологических 
наук, профессор З. Кабдолов, ученик М.О. Ауэзо-
ва. Совместная работа – это, прежде всего, тесное 
общение с человеком. Со временем мне стали от-
крываться разные стороны характера этого уди-
вительного, многогранно талантливого человека. 
Мне довелось около 20 лет работать с З. Кабдо-
ловым бок о бок. И это дает мне право говорить 

УДК  82.0
Аслан Жаксылыков,

Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
доктор филологических наук,

профессор

ВСТРЕЧА

обьектінің ой-қыры, қиял-қалтарысы жайлы 
ой-пікірлерді ортаға салу, етене, еркін кеңесу» 
тәжірибесімен бөліскен ой-пікірлері көкейкесті 
мәселелерді қозғайды, мағыналы ойлары, мәнді 
тұжырымдары бар. Мақаладағы аударма мәтінді 
редакциялық өңдеу, жетілдіру, толықтыру жө-
ніндегі ұсыныстар мен шешімдердің теориялық-
практикалық маңызы жоғары.

Қорыта келгенде, З. Қабдоловтың «Биік өнер» 
атты зерттеуі аударма теориясы мен тарихы, ау-
дарма поэтикасы, мәтінді талдау мен талқылау, 
аударма практикологиясы үшін маңызды дерек 
пен қызықты дәйектерге толы еңбек болып та-
былады, сондықтан аталмыш еңбек аударматану 
дәрістері мен сабақтарында кеңінен қолдануға 
әбден лайық.
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о нем, как о крупном организаторе науки, писа-
теле, литературоведе, переводчике. Не хотелось 
бы ударяться в похвалы… Просто он выше это-
го. Прежде всего, З. Кабдолов был личностью во 
всем, в науке, в литературе, в отношениях с людь-
ми. Удивительно человечный, демократичный, он 
умел расположить к себе, в работе был требова-
тельный, никому поблажек не давал. Здесь надо 
признать, что его все любили. Ученики почитали 
его как великого человека.  

Со временем я обнаружил, что он наблюдает 
не только за моим научным развитием, но и ли-
тературным, художественным. И мне было очень 
приятно сознавать это. По его поручению я на-

писал докторскую диссертацию на актуальную 
тему теории казахской литературы. Интересуясь 
моими писательскими делами, он просил дать 
ему почитать мои новые вещи. Он был в курсе 
того, что я работаю над  романным циклом «Сны 
окаянных». Опубликованные тексты непременно 
прочитывал и высказывал свое мнение на заседа-
ниях кафедры. Конечно, такое внимание со сто-
роны З. Кабдолова стимулировало мою работу, 
поддерживало меня, как автора. Этот добрый, ум-
ный человек немало способствовал тому, что мое 
научное и литературное развитие проходило нор-
мально, с хорошими результатами. Я имею право 
назвать его своим учителем, наставником.

«Жақсы адамнан қол үзбе, шөлдегенде сусы-
ның» – атадан мирас болып бізге жеткен сөз. 
Жалғанда шөлдемейтін жан бола ма? Адам тумы-
сынан шөлге жерік. Жазушы, академик, профес-
сор Зейнолла Қабдолов шөлдеген жанға сусын 
болатын, өз сөзімен айтсақ, жарығы да, жылуы 
да мол жан болатын. Сондай мол қуатты, жылы 
жүректі, дархан көңілді ұстазымыздың ағалық, 
достық ниетіне талай тәнті болған жағдайым 
бар. Әркім әр нәрсені өз түсінігімен, өзінің өмір-
лік тәжірибесіндегі істерімен аңғармақ, баға-
ламақ. Осы қалыпта сейлесем, менің Зейнолла 
Қабдоловпен бетпе-бет кездесіп, табысып, тіптен 
шүйіркелесіп сөйлескенім 1989 жылдың қаңтар 
айында болды.

1986 жылғы Желтоқсан оқиғасынан кейін 
сол кездегі Қазақстан коммунистік партиясының 
орталық комитеті жанында ұлттық қатынастар 
жайын зерттейтін орталық құрылды, оның 
директоры профессор Марат Сужик болды. 
Мен осы орталыққа Семей қаласынан арнайы 
шақырылып, қызметке орналастым. Менің Зе-
кемен танысқаным осы күндерде болды. Отба-
сым көші келмеген соң, көбінесе санаторияларда 
тұрып жүрдім. Реті келгенде таза ауалы жерге 
орналасқан Қазақстан Жазушылар одағының де-
малыс үйіне жолдама алып, тұрып жаттым. Бұл 
демалыс үйінің өз ерекшелігі бар екен, әсіресе, 
кешкі тағам кезінде бәрі дуылдасып дастарқан ба-
сында бір отбасының жандарындай шүйіркелесіп 
дәм ішеді екен. Демалыс үйінде мен танитын 

жазушылардан Сафуан Шаймерденов, Зейнол-
ла Қабдолов, Хасен Әдібаев, Адам Мекебаевтар 
демалып жатты. Осындай кешкі астың бірінде 
Зекең маған бірер көз қиығын салды. Мен жал-
пылама сәлемдескенмен, өзге ишарат жасағаным 
жоқ. Келесі кешкі аста қасында екі «нөкері» бар 
Зекең, бір жерден келгенге ұқсайды, алдындағы 
аспазшы әкеліп қойған дәмге назар аудармастан:

– Мына отырған азаматты бұрын көрмегем-ау, 
– деді.

Тез сойлейтін Хасен Әдібаев ағамыз:
Бұл азаматтың есімі – Ғарифолла, – деді. Ары 

қарай Зекең бірден:
– Әй, бұл Ғарифолла болғанда, Семейден кел-

ген Есімов емес пе? – деді. Хасекең құптап:
– Иә, соның дәл өзі, – деді.
Ойымнан кетпеген соң айтып отырмын, Зекең 

дархандығы осы алғашқы кездестіргенімде-ақ 
ашылып сала берді. Ол:

– Ал, тамақтарынды келген соң ішіңдер, жү-
рің дер менің бөлмеме, мен мына Ғарифолламен 
кез дес кенімді сендерге жуып берейін, әйда кеттік, 
– деп, он шақты азаматты бөлмесіне алып келді. 
Жатқан жері жайлы люкс екен, бәрімізге орын 
табылды. «Мен мынаны Ғарифолла, енді Ғареке 
дейтін інім үшін ашамын» деп, бүтін шөлмекті 
өзі ашып, бәрімізге құйды, біз іштік, неше түрлі 
сөздер кетті, мәселе онда емес, нендей сөздер 
қай жерлерде айтылмай жүр дейсің, көріп жүрген 
құрмет, қошеметтер де, құдайға шүкір, аз емес, 
айтпағым, менің қасиетті Зейнолла Қабдоловтың 
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әлеміне қалай кіруімде еді. Осы күннен бастап 
дүниеден озғанға дейін менің отбасымның реніші 
мен қуанышының бірінен қалмаған аға еді. Ал-
маты деген ұңғыл-шұңғылы мол, мен сияқты 
сырттан келген адамға, шынында қауіп-қатері 
көп қала болатын. Мен түгіл, осы Алматыда өсіп-
өнген азаматтардың өздері де сүрініп жатқанда, 
әрине, абай болу керек-ақ еді. Осындай тұста 
бірден мені Зекең өз қамқорлығына алып кетті, 
сақтыққа үйретті, ақылын айтты, жақсы адам-
дармен таныстырып қана қойған жоқ, әдемілеп 
табыстырды, сондай жанның бірінің есімі әлемге 
әйгілі, бүгінде ерекше құрмет тұтатын жазушы 
Әбдіжәміл Нұрпейісов, асыл академик ағаларым: 
Серік Қирабаев, Зәки Ахметов.

Ол кезде Жазушылар одағында жиын жиі 
болатын, сондайдың бірінде «Жұлдыз» жур-
налы бетіндегі сын материалдарға шолу жа-
сау үшін маған сын секциясында баяндама жа-
сау тапсырылған. Сын секциясының төрағасы 
– Серағаң. Баяндамада Лениннің «Партиялық 
ұйым және партиялық әдебиет» деген мақаласы 
туралы «Бұл әдеби сынға кейбіреулер жазғандай, 
методологиялық қызмет атқаратын мақала ғана 
емес, Ленин партиялық әдебиет деп көркем 
әдебиетті айтпаған, егер олай десе, ол қателік, 
көркем әдебиет ешқашан партиялық болмайды» 
деп қойып қалдым. Отырғандар ішінде біршама 
профессор-әдебиетшілер бар еді, бері үнсіз 
қалды. Жарыссөзде сөз алған Зекең:

– Сераға, осы Ленин өзі шынында көркем 
әдебиет туралы жарытып сөз айтпаған, мына 
Ғарекең дұрыс айтып отырғанға ұқсамай ма? – 
деп соңын қалжыңға аударды.

Мәжілістен кейін бірге шыққанда Зекең «Сен 
өзің Орталық Комитетте қызмет атқарасың, бірақ 
Ленинге өштігің бар екен, алайда байқа», – деді. 
Сәл ойланып, «осы Лениннің де күні таяғанға 
ұқсайды, баяғы заман болса, былай екеуміз бірге 
шықпас едік», – деді. Бұл 1989 жылдың көктем 
айы болатын. Ол кезде коммунистік партия 
күшінде, бірақ осындай сөздер, әсіресе, Мәскеу 
жақта жиі естіліп жататын.

Академик Зейнолла Қабдоловтың достық 
көмегі мен 1994 жылы докторлық диссертация 
қор ғау барысында мейілінше көрінді. Менің жұ-
мы сым туралы кауесет сөздер шыға бастады. Ол 
ғылыми жұмыс емес, Абай туралы тек коммен-
тарий деген сияқты. Докторлық диссертацияның 
тақырыбы: «Абай дүниетанымындағы Алла мен 
Адам болмысы». Шынында, тосын тақырып.  
1 июльде қырық бес градус қапырыққа қарамай 
қорғауға Зейнолла Қабдолов бастаған акаде-
миктер: Серік Қирабаев, Жабайхан Әбділдин, 
Әбдімәлік Нысанбаевтар қатысып сөз сөйледі. 

Ресми оппоненттерден кейін іле-шала мінбеге 
шыққан Зекең ағыл-тегіл сөз сөйледі, есімде анық 
қалғаны:

– Ғарифолла Есім философияны ұлттық 
рельске салды, бұл – ең басты табыс, ал ұлттық 
рельске нені, қалай салды, оны Канттың филосо-
фиясын қантша шағатын академик, мына отырған 
Жабайхан Әбділдин баға берсін, – деді.

Жақсылық жалғасты болсын деген болуы 
керек, Зекең мені Ұлттық Ғылым академиясына 
мүше-корреспондент болып сайлануыма белсенді 
қызмет атқарды, одан бергіде Мемлекеттік 
сыйлыққа ұсынылған межілістегі еңбегі әрі адал-
дығы естен ешқашан кетпек емес. Осындай жақ-
сы істі Зекең өзінің жүздеген шәкірттеріне, іні-
леріне жасағанының талай куәсі болдым, ал мен 
білмейтін ол кісінің айналасына жасаған жан 
жомарттығы қаншама?!

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни вер си-
тетінің ректоры академик Төлеген Әбдісағиұлы 
Қожамқұловтың тікелей шақыруымен филосо-
фия және саясаттану факультетіне декан болып 
келгенімнен кейін Зейнолла Қабдоловпен ара-
лас жиі бола бастады. Есіме түсіп отыр, 2002 
жылы желтоқсан айында академик Зейнолла 
Қабдоловтың жетпіс бес жылдық мерейтойы бол-
ды.

Салтанатты мәжілісті ректор Төлеген Әбдіса-
ғиұлы Қожамқұлов жүргізіп отыр. Президиум сто-
лы басында Зекеңнен басқа академиктер Өмірзақ 
Сүлтанғазин, Серік Қирабаев, Зәки Ахметовтер 
болды. Ақын Темірхан Медетбек ұстазына ар-
нап келісті өлең оқыды, ол әсерлі болды. Жұрт 
алдында Өмірзақ Сұлтанғазин тебіреніп сөз 
сөйледі, кезек академик Серік Қирабаевқа кел-
генде, ол кісі Зекеңнің бір көрген адамын мақтап, 
мадақтап, бір көтеріп тастайтын ерекше қасиеті 
туралы айта келіп, ол өзінің ұстазы Мұхтар 
Әуезовтен жұққанын айтып, оның дәлелі ретінде 
Мұхаңа қатысты шағын естелік әңгіме айтты: 
«Бірде Мұхтар Әуезовті шәкірт аспиранты дәмге 
шақырып, жұбайы Валентина Николаевна және 
мені ертіп апарды. Аспирантта не күй бар, сірә, 
жалға тұрған екі бөлмелі пәтері бар екен, көзім 
түскені дастархан да жағдайға сөйкес. Мұхаң 
есіктен енгеннен Валентина Николаевнаға «Валя, 
мынаны қарашы, қандай пәтер, қандай кең бал-
кон» деді. Мұхаң мақтап тұрған балкон екі адам 
әзер сиятын шағын, одан стол басына отыра бере, 
орысшалап «қандай дастархан» деп таң-тамаша 
болды да қалды. Мұхаңның мұнысы не деп 
мен отырмын. Бүгінде ойласам, ол Мұхаңның 
кемеңгерлігі екен, байғұс аспирант келіншегі 
екеуі онсыз да қысылып, жүргенін сезген ол, 
көңілдерін көтеру мақсатында айтып жатқан 
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мақтаулары екен». Мен Зейнолла адамды жап-
пай мақтауды, көтеріп отыруды қайдан үйренді 
десем, ол – бұған ұстазы Мұхтар Әуезовтен 
дарыған қасиет. Иә, адамды көтермелеп сөйлеу 
оған сенім арту – оның бойындағы қуатын сыртқа 
шығарудың тәсілі. Кейбір ағайынның қасында 
тұрғанда ақырзаман шынымен келе жатыр ма 
екен деген ойға қаласың, сөйтіп ол адамнан алыс 
жүргенді қалайсың. Адамды мақтауды білмей, тек 
жамандауды кәсіпке айналдырып алған ағайынды 
көргенде, «айналайын» деп құшағын ашып, ме-
йір лене басып келіп, қолыңды жылы алақанына 
салып, еміреніп тұратын Зекең көз алдыма келеді 
де тұрады. Жақсы адам – шырақ секілді деген рас 
сөз. Ол алыстағы жарық, жақындасаң жылылық 
береді. Зекең өмірде сондай, жарық шамдай 
болған жан еді.

Адам жер бетіне қуаныш әкелуге себепші 
ретінде жаратылған Алланың пендесі болған соң, 
әрбір жанның өзгелерге тигізер әсері болмақ. 
Зекеңнің кашан болмасын, қойын-қонышында 
қуаныш толы болатын, ол кісінің адам тоңатын 
суық сөз айтқанын, адамның еңсесін түсіретін 
одағай сөз айтқанын көрмеппін. Кей-кейде Зекең 
ашуланғанда әлдекімдер сияқты бықсып, кеп 
сөздер айтпай, бір-ақ сөзбен ғана өз ренішін 
білдіріп, артынан көбінесе дастархан әңгімесін 
айтып кететін. Жапондықтар әкесінің өлгенін 
күліп тұрып айтады деуші еді, онысы менің 
қайғым сенің көңіліңе дақ түсірмеуі керек де-
ген әдептілік. Зекеңнің ашуы да, реніші де 
қасындағыларға ауыртпашылық әкелмейтін, 
тіп тен сені өзі көңілдендіргісі келіп отырғанға 
ұқсайтын. Шырт етіп ашуланып, сырт етіп сы-
нып, өмір бойы илікпей, кешірімді болмай, 
тасжүрек болып кететіндер де баршылық. Халық 
айтқандай, «жақсы адамның ашуы жібек ора-
мал кепкенше» дегендей, жібекке су тұрушы 
ма еді, сол сияқты жақсының бойында ашудың 
тұрақтауына, кекке айналуына орын болмайды, 
Зекең сондай жан еді.

Махамбет ақынның туғанына 300 жылдық 
мерейтойы жақсы өтті. Бұрынғы Гурьев, қазіргі 
Атырау суретпен салғандай әдемі әрі сүйкімді 
қалаға айналыпты. Өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылы іссапарман келгенде көргенім лай батпақ 
еді. Бүгінде тап-таза, сәнді қала болып шыға кел-
ген. Той Исатай мен Махамбетке арналған ескерт-
кіш кешенінің ашылуымен басталып, қаланың 
Мәдениет үйінде ақынға арналған салтанатты 
жиын болды. Зал лық толы. Алматыдан арнайы 
самолетпен келген зиялы қауым және әр облыс-
тан келген қонақтар да бар. Салтанатты мәжілісте 
Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тама-
ша әрі тағылымды баяндама жасады, одан кейін 

жарыссөзде кезек Президиумда отырған акаде-
мик Зейнолла Қабдоловқа тиді. Жұрт тыныш, 
маса болса ызыңы естілер еді, бәрі академик не 
айтады деп күтуде. Кең өзіне тән байсалдылықпен 
сөзін ілгері тарихтан бастап, бүгінгі тәуелсіз ел 
тынысы, оның басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
туралы төгіле сөйледі. Қисынды сөйледі. Зекең 
ойды мөлдіретіп төгуші еді ғой, оның шешендігі 
баяу қоңыр үнімен бейнеленгенде, тыңдаушыға 
ерекше әсер қалдыратын. Бір сөзін калт жібер-
мей тыңдадым, ол Президенттің кемеңгерлігін 
толық ашты десем, артық болмас. Мен Зекеңнің 
парасаттылығына тәнті болдым, бірақ мәжіліс 
соңынан гу-гу әңгімеден аңғарғаным, сөз сөй-
лесе көз шығара айтқанды ұнататын ағайынға 
Зекеңнің сөзі дәмді емес, тәтті көрініпті. Мен 
болсам Зекеңді тыңдап отырып, оның сөздерінің 
терендігіне тамсана отырып, Махамбеттің бет 
қарпитын от-жалынды өлеңдерін еске алып, 
«Тентектіктің көкесін мен кезінде көрсеттім 
ғой, енді заман басқа, заң басқа. Елге де, жерге 
де қазақ ие, ендігі сөз сабырдың сөзі болуы ке-
рек, бауырым», – деп Махамбеттің рухы Зекеңнің 
құлағына сыбырлап тұрғандай көрінді маған 
сол жолы. Қоғам қайраткері Зейнолла Қабдолов 
сол жолы сабырдың сөзінің майын тамызып 
тұрып, мөлдіретіп айтты, жұрт қол соқты, сөзді 
Президенттің жылы қабылдағаны аңғарылды.

Өзекті жанның тағдыры – күндердің күнінде 
дүниеден озу. Адамның саналы ғұмыры осы 
күнге дайындық деуге де болар. Абай адамның 
жер бетіндегі тынысы таусылатын күнді дөп ба-
сып, «таусыншақ күн» десе, Шәкәрім әркімнің 
алдында тұрған қиын бір күн бар деп еді. Қалай 
айтылса да, өлім – ақиқаттың анығы, Алланың 
аманаты екеніне дау да жоқ, күдік те жоқ. Мәселе 
соны тірі жүргенде түсінуде. Зейнолла Қабдолов 
таусыншақ күнге мол даярлығымен жетті, пен-
делікке салынып, арманы да жоқ деуге болар еді, 
егер оның қаламының сиясы таусылмағанын, 
ақылының дариядай тасып, сөз маржанын тізіп 
жүргенін көрмесек, білмесек, естімесек. Зекеңнің 
аяқталмай қалған шаруасы мол болатын. Ойлай-
мын, тегі кемелді жан суалып барып таусылмайды, 
керісінше, телегей-теңіз дарияға айналып барып, 
қол бұлғап коштасып сала бермек. Зекең тірілерге 
айтар сөзін аяқтаған жоқ еді, ол таусылған жоқ, 
тарыққан жоқ, тек қана өзі айтқандай оянбай-
тын, ертемен тұрып тағы да тұрмыстың әбігеріне 
түспейтіндей мәңгілік ұйқыға кетті. Адамның 
жанын, сіре, адам түсініп болмас деймін. Кешегі 
бірге жүрген Зекеңнің кейбір мінездерін бүгін 
ойыма алып, қисынға салып көрсем, олар сау 
ақылмен түсіндіре алатын жайлар емес екен. 
Адамның мінезі – Алланың құдіреті. Оған та-
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лай рет көзім жетіп жүр. Мінезді тәрбиелеуге, 
біршама қалыптастыруға болады, бірақ мінездің 
табиғаты сол Жаратушысы жіберген қалпынан 
шығып, өзгеріп кеткен емес. Мінез деген – адам 
болмысының көркі. Адам керікті де, керексіз де 
болуы мүмкін, сондағы өлшем – осы мінез.

Мінезді адам түз тағысындай қолбалалыққа 
ешқашанда көнбек емес. Зәкең де заманының қол -
баласы болмай, өзімен-өзі болып өмірден өтті. 
Сонда Зәкең мінезінің ерекшелігі неде деген де, 
менің аңғарғаным, ол мәселенің не оң, не сол жа-
ғына ықпай, тура ортасында болды. Оң мен сол-
дың дәл ортасын табу әр пенденің қолынан ке-
ле тін іс емес, ол үшін көрегендік қажет. Зәкең 
мі  не зі нің ерекшелігі – оның көрегендігінде. Көре-
гендік дегеніміз – әлі болмаған істің мәнін сезіну. 
Бұл қасиет қайраткерлерге тән. Зәкең мінезінің ен-
ді бір ерекшелігі, оның қайраткерлігінде болатын.

Шын мінез – таза мінез. Ал, таза мінез талғам-
ды қажет етпек. Талғам сәл нәрседен баста-
лып, дүниетанымдық иірімдерге бастамақ. Дос 
таңдау, жар таңдау, кәсіби істі таңдау – мұның 
бәрі – мінез тазалығын қажет ететін жайлар. 
Мінез тазалығын сақтау қиын шаруа, себебі ол 
үнемі талғампаздықты қажет етпек. Мінезге шаң 
түсіру, оны кірлету әркімнің қолынан келеді, ал 
оны әйнектей таза ұстау үшін мол қуат, жылы 
жүрек, нұрлы ақыл қажет. Демек, Зекең мінезінің 
ерекшелігінің тағы бір қыры, оның талғампаз-
дығы еді.

Зекең бір көрген жанға өте жұмсақ, айтқанға 
көнуге даяр жан сияқты көрнетін. Ел оның 
сабырлылығын көнбістігі деп те қабылдайтын, 
ал осы жаймашуақ жанның табиғатында ешбір 
күшке алғызбайтын ыстық қайраты барын оны 
жақын білетіндер ғана анық сезетін. Табиғатынан 

болмысына айналған Зекеңнің турашылдығы, 
шыншылдығы керемет еді. Ол қасиет оның Тұл-
ғалылығынан айқын аңғарылатын. Осы жал-
ған ғұмырда Зекең не көрмеді, нені басынан 
кешірмеді, бірақ ол өзін-өзі болашаққа дін-аман 
сақтады. Сондықтан Зекең мінезінің тағы бір 
ерекшелігі – қарағайдың қарсы біткен бұта ғын-
дай қайсарлығы еді. Зекең ешкімнің ығымен 
жүрген жоқ, ол қандай қиын, шешуі жоқтай кө-
рінген жағдайларда, өз жүрер жолын айны май 
тауып отырды. Алыс-жақын емес, ол белгілі, 
бірақ жақын да алыс емес, егер оның нағыз 
жақын екенін білсең. Осы жақынды алыстатып, 
жолды ауырлатып жүретін ағайындар қылығын 
көргенде, Зекеңнің мына бір сөзі есіме келеді. 
Кейбір күннің жарығына көлеңке түсіріп, 
әлденеге ырза болмай жауласып жүргендер ту-
ралы сөз болып қалғанда, ол «қайтесің, оларды 
тек аяу керек» деуші еді. Сонда Зекең жау мен 
жауласуға қауқары жетпей тұрған жоқ, ол жау 
көрмей тұр, жауығатын іс көрмей түр, сондықтан 
ол адасқан жанға аяушылық білдіретін. Бүгінде 
ойласам, ол мейірімді жанның табиғи қылығы 
екен. Сондықтан Зәкең мінезінің енді бір ерек-
шелігі, оның жан біткенге мейірімділігі еді. 
Ол бізді адамды жек көруге емес, жақсы көру 
мүмкіндігіне үйретіп кетті.

Адамды жек көру жеңіл, оны жақсы көру 
қиын. Өмір болған соң адамдар арасындағы әр 
қилы мәселелер өсіп-өніп шыға бермек. Мұндай 
істе Зекең өртке су құюшы сияқты көрінетін 
маған. Тегі, жақсылық істің қуаты өлшеусіз бол-
са керек, бүгінде менің қолыма қалам алып, сөз 
жазып отырған – Зейнолла Қабдоловтың мына 
жалған, бірақ жарық дүниедегі жақсы істері 
демекпін.

Таңға маал телефон тим эле безилдеп чырыл-
дады. Жүрөк сезет деген туура окшойт, кандайдыр 
бир чочуоо менен телефунду алсам, казак 
досум Казак улуттук университетинің биринчи 
проректуру, филология илимдеринин доктуру 
профессор Жангара Дадебаев экен. Ал амандаш-
кандан кийин «Шум ажал Зекебизди алып кетти» 

деди каргылданган үнү менен. Кайгы луу кабар 
жан дүйнөмө муздак суу куюп жибер гендей 
болду. Кыргыз Республикасының или мине енгек 
синирген ишмер, Казак улуттук илим дер ака-
демиясынын академиги, профессор филология 
илимдеринин доктору Зейнулла Кабдоловдун 
көптөн бери ооруп жатканынан кабардар элек, 

ӘОЖ  82.0
Абдылдажан АКМАТАЛИЕВ

Қырғыз Республикасы Ш. Айтматов атындағы 
Тіл және әдебиет институты,

филология ғылымдарының докторы, 
профессор, академик

ЗЕЙНУЛЛА АГА КЫРГЫЗ-КАЗАККА ТЕҢ
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бирок тирүүлүктүн майда-барат маселесинен 
ана-мына бошоп, ал- жайым сурап келбиз деп 
камылга килганыбыз узакка созулуп кетиттир. 
Шум ажал бизди куттурбөптүр. Аттиң, дүйнө! 

Жан дүйнөм тынчттык алалбай, не кыларым-
ды билбей... мындайда жанымда дакын санаа-
лашкан адам менен кайгыны бирге бөлүшсөң 
аз да болсо женилдей түшөт эмессиңби. Мен 
да кыргыз кесип тештеримди – А.Садыковдун, 
С.Байгазиевди, Л.Үкүбаеваны, Ж.Бакашованы 
издесем, эч кимисин үйлөрүмнөн тапкан жокмун. 
Анан баратканда Чингыз Айтматовго телефон ча-
лууга туура келди. Ал кеши кабарды угары менен 
мындай сөздөрдү айтып, Казакстан Жазуучулар 
Союзуна телеграмма салып жиберерин билдирди. 
«Зекенден айрылуу мен учун өтө оор. Не дэримди 
да билбей турган чагым. Мен билген, сыйлаган, 
жаштықтан бери эң жакын, санаалаш досум-за-
мандашым эле. Зекен мен учүн Мухтар Ауэзов-
дун ишин илимде да, чыгармачылыкта улаган 
бир Алп инсан эле. Зекең өзүнун терең интеллект 
дүйнөсү жаңа бийик адамкерчилиги менен түрк 
тилдүү элдерин маданиятында өзгөчө орду бар 
эле. Не дейин арман, арман, арман....» деп терең 
үшкүрүнүп алды. Чыңғыз агага да бул суык ка-
бар катуу тийерин билсем да, аны айтпайт қоюга 
абийририм жол бербейт болчу. Анын үстүнө 
Чыңгыз ага менен Зеунулла аганын турмуштук 
достугу, чыгармачылык карым-катынашы элүү 
жылдай убакыт жаквндап, бул символдуу жарым 
кылымды кыргыз-казак элинин маданий-адабий 
илимий чөйрөсүнде чоң салтанат менен иш-чара 
өткөрүү жөнүндөгү идеямды ичимен бышырап 
келетпадым беле. Эми минтип идеямды шум 
ажал толугу менен бырқыратып олтурат....

Мен 1979 жылы ноябрь айында биринчи жолу 
илимий командировкага бардым. Ага чеийн жыйр-
мадан ашуун казак жазуучуларды менен окумуш-
тууларынын тизмесин, дарегин дыкат тык менен 
түзүп план куруп, айрымдарына анкеттик суроо да-
ярдап алгам. Жолугуша турган адамдардың ичин-
де Олжас Сүлейменов, Ануар Алимжанов, Тахави 
Ахтанов, Абдижамил Нурпеисов, Калтай Муха-
меджанов, Мухамеджан Каратаев, Серик Киреба-
ев, Заки Ахметов ж.б. бар эле. Бирок, мен ең алгач 
Зейнуллп Кабдолов менен таныштым. Ал мындай 
болгон эле. Мейманканадан орун аларым менен 
кечки саат онго жакын Зейнулла Кабдоловдун 
үйүнө телефон чалдым. Учурашкаан кийин, менин 
кантип таап алганыма кызыгып сурады. «Сизге 
Чыңгыз Айтмаов «Кызыл Алма» аңгимесин арна-
бады беле, китепте жазылып турат» – дедим. Анын 
жандана түшкөнүн билдим. Ал мени эртеси күнү 
эртең менен саат 8.00гө кездешүүгө.Таңдың аты-
шы мага өтө эле кеч болгонсуду.

Белгиленген убакытка жетип бардым. Ал ки-
шим мени өтө сыпайы кабыл алып, өзү менен 
кошо лекцияга кирүүнү сунуштады.

Киров атындагы Казак мемлекеттик универси-
тетинин филология факультетинин № 127 аудито-
рисы.Студенттердин маанайы көтөрұңкү. Болочок 
педагогдорго кыргыз жазуучусунун чыгармачы-
лыгына арналган кезектеги лекция жүрүп жатты.

«Чындыгында ХІХ кылымда Абай, ХХ кы-
лымда Ауэзов сыяктуу залкар таланттар чыккан 
казак элин кандайдыр бир өнөр менен таңдан ды-
руу кыйын өңдүү эле. Ошондой болсо да казак 
эли өзүнүн бир тууган боордош кыргызынын ий-
гилигине кубанды. Неге? Неге десеңиз Айтматов 
ар кимди колунан келе бербей турган укмуш кере-
мет жасады. Долорос Ибаруури айтканда, ал жа-
раткан Тологоной инилиердин энесине айналып 
кетти. Бул не деген мөз? Бул биздин бордошубуз-
дун алгач бир жарк эткен улуттук рухунун учку-
ну – Ч.Айтматов жалпы адамзаттық аң-сезимге 
даңқталған Прометей атына айланды деген сөз».

Профессордун айтканы калети жок чындык. 
Антеки, учурдагы талантуу жазуучу кайсыф 
гана чыгармасында болбосун мезгилдин тала-
бына ылайык коомдо болуп жаткан гиганттык 
өзгөрүүлөрдү, андагы эмгектен каармандардын 
аң-сезимнин өсүп-өнугүшүн, психологиялык ка-
лыптанышын Жашоого болгон умтуулусун жо-
горку чеберчиликте, жогорку пафоста лирикалуу 
сурөттөйт.Муни менен Ч.Айтматов коммунистик 
иделдуулукту.Адамдык нарк-насили парсты жаңы 
адамдың облигинде жаркын маанайда көрсөтөт.
Жазуучунун мына учунусу казак студентеринин 
жүрөктөрүнө да жакшылыктын үрөнүн сээп, 
адамкерчиликти нурларын кун шооласындай ча-
чыртаып, сезимдерине от жагып, адамзаттын ай-
кын жолуна чакырып турары шексиз.

Лекцияда Ч. Айтматовдун чыгармалрынын 
идеялык-тематикалык мазмуну, философиялык 
масштабуулук, улуутук, интернационалдык бел-
гилердин бирдиктүүлүгү, курч драматизм, жум-
шак лиризм, терең психологизм, орус тилинде жа-
зуу өзгөчөлүгү сымал маселелерге көңүл бурулду. 
Ошондой эле адамдың коом жана жаратылыш 
болгон өз ара карым-катышы жөнүндөгү маселе 
жазуучунун чыгармаларында орундуу маниге ээ 
экендиги белгиленди. Лекциянин жеткишкен-
диги катары «Жамийла» повестине М. Ауэзов 
тарабынан айтылган көркөм бөтөнчөлүктөрдү 
(адамдардың жан дүниесн ичкертеден ачып 
берүү, жылуу лиризм, лаконизм, жөнөкөйлүүлүк, 
табигыйлуулук) жазуучунун башка чыгармала-
рын анализденген учурларда да методология-
лык көрсөтмө кылып алынгандыгында, эки көр-
көм сөз зергеринин ортосундагы чыгармачылык 



Абай институтының хабаршысы.  №6 (18). 201260

байланыш тууралуу кенири материалдар топ-
толгондугун белгилөөгө болот. Азыркы учурда  
А. Нурпеисов, К. Мухамдежанов, Т. Алтанов 
өңдүү казак жазуучулары менен Чыңгыздың чы-
гармачылык байланышын белгилеп, лектор мын-
дай деди: «Ч. Айтматов-Чыгыш адабиятында му-
рун болбогон, совет адебиятында жаралган чоң 
кубулуш, феномен, эталон, кыргыз, казак адаби-
ятында үлгү жазуучу. Азыр менин эки карточкам 
ба: Мухтар жана Чыңгыз. Биздин Чыңгыз менен 
достугумуз эки элдин достугунун ачык далили».

Лекцияда «Жамийла», «Гүлсарат», «Саман-
чынын жолу», «Ак кеме» деген чыгармаларында  
Ч. Айтматов казак элинин өкүлдөрүнүн образ-
дарын казактын айдын талаасын жана казак 
менен кыргызга тен орток келаткан ат чабыш, 
улак-тартыш сыяктуу оюн-шооктор көркөм 
сүрөттөлгөндүгү кенири талдоого алынды.

Лекциянын жүрүшүндө К. Нурмаханов,  
А. Нуркатов, Б. Сахариев, К. Мухамеджанов,  
Ш. Муртазаев, А. Кекилбаев сыяктуу котормочуу-
лар кыргыз жазуучусунун чыгармаларын ка-
зак окурмандарына жеткирүүдө чыгармачылык 
күтчү жумшашкандыгы белгиленди. Көркөм сөз 
зергеринин аңгеме, повестери казак тилине дароо 
которулуп турушунун өзү сурөткөрге болгон ур-
мат-сыйды, анын чыгармаларынын кучун, ошону 
менен эле бире эки элдин ортосундагы бекем дос-
тукту айгинелеп турат.

Профессор Ч.Айтматовго казак акындары 
бир топ чыгармаларды арнащкандыгын, өзгөчө 
Жамийланын сезимин кең талааные бешиги-
не алдейлеп терметкен, көкүрөк черин жазып, 
жаңы күч берген Даниярдын обонуна ыр чыгар-
ган С.Сейсхазиндин текстин эргүү менен окуп 
берди, ал эми Даниярга жооп катары Жамий-
ланын жүрөгү да өзүнчө ырдап, сүйүү гимнин 
даңазалапжакандыгын Ж.Өмүрбеков «Жамийла-
нын ыры» атуу зор эмоциялык куч менен бери-
шин чоң ийгилик десек болот. Сезимди козгогон 
эки ырдын таасирдүүлүгү-лирикалуулугу жа-
кындыгы салыштырылып, бир чыгарманын не-
гизинде бир чыгарма жаратуунун өзүнө таандык 
бөтөнчөлүктөрү бар экендиги айтылды.

Студенттерди лектордун өздук архивиндеги 
сурөттөр, каттар, телеграммалар аябай кызык-
тырды. Ошолордун ичинен Чынгыз аганын ка-
зак редекцияна («Жылдыз»,1963, 3- март) жазган 
каты болорун эч ким куткөн да эмес. Анда мын-
дай жазуулар бар экен. «Бул жаңы ағгеимимемди 
Зейнулла Кабдуловго арнаганым тегинден эмес.
Биринчиден, Зейнулла себепкер болду. Бул аңги-
мини бойго жеткиргенге анын «көз акысы» бар.

Мунун кыскача тарихы мындай. Алматынын 
үстүндө санаторийде бирге эс алып, ар кимибиз 

ишимбиз менен алекпиз. Күндөрдүн биринде, 
бир ге түшкү тамакка десертке деп столга алма 
коюл ду. Мага тийген алма өтө көркөмдүү кызыл 
алма экен. Алманы карап отуруп, менин эси-
ме институттаа окуган бир жолаушумдун окуя-
сы эске түштү да, мен аны анчейн күлдүрмөккө 
Зейнуллага айтып бердим. Антсем «Ой, сен неге 
күлесиң? Бали, күлө турган иш эмес. Сен муну 
жазгын, жазышың керек – деди Зейнулла». Ушун-
дан тартып, ар бир кездешкен сайын Зейнулла 
«Кызыл алма-ны» качан бересиң» – деп сурайт. 
«Кызыл алма» эсимден кетпей койду, сен аны эр-
терек жазсаң, казакчага өзүм оударар эдим» деп 
шаш тырып жүрдү. Акыры, тилектеш досумдун 
тапшыр масын колдон келишинче орундатып жаз-
ганым ушул».

Аудиторияда жандануу сезилип турду. Сту-
денттер бир чети сырлуу окуяны билип алыш-
канына жетине албай отурушту. Кең далылуу, ак 
жуумал, орто бойлуу адамдын конур уну улам 
көтөрүлүп, күюлашкан куулуктуу сөздөрү шуру-
дай төгүлдү.

Ошол барышымен мен учун өтө олжолуу 
болду, ьардык акын-жазуучулар, окумуштуулар 
менен бат-бат сүйлөүп дегендей, ал эми тизмеме 
мурда кирбей калган Шерхан Муртазаев, Саин 
Муратбеков, Оролхон Бөкөев, Магзом Сундетов, 
Акселеу Сейдимбеков, Баккожа Мукаев сыяктуу 
каламгерлер менен де таныштым. Ар бир казак 
каламгерлери менен таанышканыма Зейнулла 
агай абдан кубанып, ал гана эмес сыймыкатнып 
турду. «Биздин жаш адабиятчылар, иллиимпоздар 
ушул жерде жүргөн ақын-жазуучуларга кезде-
шип, кенеш алышканды билмек турсун, өздөрүн 
да билишпейт. А сен болсо бардыгын багынтып 
алдың» – деп тамаша кылып сүйлөр эле.

«Чыңгыз Айтматов жана кыргыз-казак ада-
бий байланышы» деген моногорафиям чыгарда 
ошол мезгилдин талабы мен сырткы рецензияга 
берүүгө туура келди. Ошондо илимий жетекчим, 
институттун директору Абдыкадыр Садыков ме-
нен кеңешип Казак Мамлекеттик университе-
тинин кафедра башчысы, профессор Зейнулла 
КАбдоловго жиберүүнү туура таптык. Китеп 
чыкканда почта аркылуу салып жиберсем, тайы 
үйүмө телефон чалып куттуктаганы эсимде. 
Ошондон баштап илимий жана турмуштук бай-
ланышта болуп келдик.

1984 жылы белгилүү адабиятчы Солветбек 
Байгазиев кандидаттык диссертациясын жакта-
мак болуп, кыргызх окумуштууларынын кадры 
эсептелүү болгондуктан илимий оппонент издеп 
калдык. Мен Сакеме Зейнулла агайды айтсам, ал 
туура көрдү, анан пикирибизди Абдыкадыр Са-
дыков колдоду.Кийин Абдыкадыр менен Зейнул-
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ла агайлар өтө ынак болуып кетишти... Алардын 
илимий-чыгармачылык жана турмуштук байла-
ныштары жөнүндө башка учурда кеңири сөз кы-
лууга татыйт. Диссертауиялык Кеңештин мүчөсү 
катары Зейнулла аай Кыргызстанга байма-бай 
каттап, көптөгөн кыргыз окумуштууларын тар-
биялаганга чоң эмгек сиңирди. Ошол эмгеги кай-
тып «Кыргыз Республикасынын илимине эмгек 
сиңирген ишмер» наамына татылды.

Айтматов эл аралык сыйлыгын Сухтар Ауэ-
зовго (өлгөндөн кийин) бергенде де жана Чол-
пон-Атада уй-музейинде дүйнөлүк жазуучу-
нун 95 жылдыгына арналган конференцияда да 
илимий делегацияны өзү баштап келип, жана 
башқа иш-чараларда да не деген керемет, асыл, 
ширин сөздөрүү менен тамшандырып кетер эле. 
Ал киши сүйлөгөндө байыркы грек ораторлару 
сүйлөп жаткандай элестеп, туяр элек, таасир алар 
элек. «Биз Ауэзовду мактамбай, Ауэзов менен 
мактанышыбыз керек» деген учкул сөз Зейнулла 
агайдан калган.

Мақал-лакап, афоризм менен куюлушуп-
түшкөн сөздөрүндө не деген философия , не деген 
таалим- тарбия камтылып , не деген масштабдуу-
лук көлдөй чалкып жатар эле. Анын сөзүнө эриб-

ген, суктанбаган, тамшанбаган жан бул дүйнөдө 
жок эле. Зейнулла агайдын сөзүнөн жан дүйнөбөз 
тазарып, кеңейиип, өсүп-өнүп, толуп-ташып ка-
лар элек.

Алматыга барган сайын Зейнулла ага менен 
сөзсүз түрдө жолугушуп кайтар элем.Сауле апа 
да дасторкан жайып, жакшы маанай менен тосуп 
алар эле. Мындайда Зейнулла ага ар бир жаңы 
қол жазмасы менен таанышытырып, бардыгын 
төкпөй-чачпай айтып берчү. Ал казак адабияты-
нын чоң адиси, көптөөн моногорафиялардын , 
адабий сын-макалалар жыйнагынын, повесть- ро-
мандарынан автору болчу. Зейнулла агадан тар-
бияланган илимий кадрлар жүздөн ашат.

Зейнулла ага ар дайым алыстан кучак жайып 
тосуп алар эле. Анын ысык, кеңпейил, ак ниет, 
мээримдүү кучагынан, сезиминнен чыгармачы-
лык дем алчубуз.Бизди эми ким кучагына алат, 
Зейнулла ага!

Аттиң дүйнө.... арман, арман, арман ай...
Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыныңыз тор-

ко болсун!
 Сизди Кыргыз шакирттериңиз эч убакта унут-

пайт.Сиздин жаркын элесиңиз жүрөгүбүздө өмүр 
бою сакталат. Кош болуңуз Зейнулла ага!  

Қазақ университетінің қоғамдық ғылымдар 
факультеттері орналасқан «П» әрпіне құсап са-
лын ған ғимараттың бұрыш тұсындағы есігіне қа-
рай беттеп, баппен басып бір кісі келеді. Ол кісі нің 
педагог екені жүріс-тұрысынан-ақ байқа лып тұр. 
Зор денелі, кең маңдайлы, қараторы сұлу кескін-
келбеті, бетіне қызыл-шырай әсем рең берген отты 
жанары төңіректі түгел шолған дай сырбаз жан 
аяңдап келеді. Үстінде көк түсті плащ, қолтығында 
қоңыр былғары папка бар. Есік алдында үйіріліп 
тұрған, бірінші курсқа енді ғана түс кен шәкірттер 
болса керек, ақырын ғана бір-біріне: «Академик 
Қабдолов осы кісі!» – десіп жатты...

Қазақтың бүгінгі зиялы қауымы дейтін алды 

алпысты иектеген, соңы отыздың о жақ, бұ 
жағындағы талай білікті азаматтар – осы кісінің 
шәкірттері. Академик Қабдоловтың «Әдебиет 
теориясының әліппесі» хақындағы әсерлі дәріс-
терін тыңдамаған, тәнті болмаған ҚазМУ-ды 
тамамдаған қаламгер жоқ десек, қателеспеспіз. 
Арынды жырлар төккен дарынды ақындар, қара 
сөздің кестесін өрген жазушылар, кешегі мен 
келешектің кейіпкерлерін сахна төрінен сөйлеткен 
драматургтер, әдебиеттің барын таразыға салып, 
безбендеген сыншылар, ақиқат өмірді айналаға 
түсірген журналистер, әдебиеттану ғылымын 
зерттеумен шұғылданатын ғалымдар, бәрі-бәрі – 
Зекеңнің шәкірттері. Олардың Зекең жазған «Сөз 
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өнерінен» сусындамағаны кемде-кем. Бүкіл са-
налы ғұмырын «әдебиет – ардың ісіне» арнаған 
Зекеңнен үйренер қасиеттер де көп-ақ.

Ең алдымен, Зейнолла Қабдолұлы – ұлағатты 
ұстаз. Өзі пір тұтқан ұлы Мұхаңның бойындағы 
небір кіршіксіз адамгершілік қасиеттер, ұстаздық 
бітім, түп-түгелімен Зекең бойына көшкендей 
көрінеді кейде. Әсіресе, ұстаз дәрісханаға келген 
кезде, өзімен бірге құдіретті қазақ әдебиетінің 
маздаған отын, өткен жылдар шығармаларының 
ұшқыны мен жалынын қоса ала келгендей сезім 
билейтіні жалған емес. Ал сол ұстаздың ұлағат 
пен педагогтық парасат-пайымға ақынжанды-
лық, нәзік сезімталдық келіп қосылғанда, тың-
дау шы шәкірттердің жүзі бал-бүл жанып қоя 
бе реді. Әдебиеттін, өткені мен бүгінінен ұстаз 
Зекең көсіле сыр ағытқанда, арысы – Абай, берісі 
– Қасым, Мұқағали, Төлеген, Жұмекен жыр-
ларынан, сол ақындардың ерекшелігін таныта-
тын шумақтарын суыртпақтап оқығанда, Зекең 
сөзіне зейін қойған студенттердің әдебиетке деген 
ынты зарлығы бұрынғыдан да арта түседі. Әлем 
әде биетінің, орыс әдебиеті классиктерінің шы-
ғар  маларынан үзінділер келтіріп, олардың өмір-
бая нынан қызықты деректерді қиюын тауып, қи-
сынын жеткізіп айтады. Тыңдаған қауым ғажап бір 
ләззатқа беленеді. Ғажайып сөз өнерінің әле міне 
тарта түскен әсерлі сабақтың бітпеуін, қы рыл-
даңқырап естілсе де, ерекше әуезді, жанға жай лы 
ұстаз үнінің үзілмеуін тілейді шәкірт-жүрек.

Ол кісі – тәлімгер. Тәлімгер болғанда да 
мұқым жүріс-тұрысымен, сөз сөйлеу мәнерімен, 
сабақ өткізу тәсілімен төңірегін түгел тәрбиелеп 
жүретін жан. Бүгінде әдебиет аулын маңайлаған 
талай жастар Зекеңе қарап бойын тіктеп, тәр-
биесін көріп өсіп келеді. Кішіге деген ағалық 
ізетін үнемі сақтайтын, есімі жалпы Қазақстанға 
танымал Зекең қарапайымдылығы талай жанның 
таңдайын қақтырған да шығар!

Ол кісінің адам танығыштық қасиеті де көзге 
ұрып түрады. Әсіресе, үйір жылқының ішінен 
тұлпарды жазбай танитын атбегідей, бір топ 
шәкірттердің арасынан талантты жанды тамыр-
шыдай тап басып таниды.

Қаламгерлер қауымын «аз жазса да, саз жа-
зуға» баулып жүрген де Зекең. Оны өзі де ісі-
мен дәлелдеп келеді. Мерзімді басылымдардың 
бірінде ол кісінің «академик-жазушы» деп қол 
қойған мақаласы шыға қалса, көзі қарақты қауым 
іздеп тауып, жабыла оқиды. Сосын аса тап қыр-
лықпен баяндалған ойлары мен тұжырым, тү-
йіндері, тіпті шығарма тақырыбына шейін аңыз 
болып, ауыздан ауызға көше береді...

Зекең жазушылығы хақында өңгіме өз алды-
на бір төбе. Бірнеше жыл «Әдебиет және искус-

ство» журналына бас редактор болған, көп газет, 
журналдардың редакциялық алқасының мү шесі 
болған Зекең, көлемді кітаптарын сан рет сүзгі-
ден өткізіп, әбден ой таразысына тартып барып, 
оқырманға ұсынатынын да естіп жүрміз. Ұлы 
Мұхтар Әуезов туралы «Менің Әуезовім» атты 
кейінгі роман-эссесін он бес жылдан аса жаз ған-
дығы жаңағы сөзіміздің қазығын бекіте түсердей. 
Бір әңгімесінде Зейнолла ағай Мұхаң (Әуезов) ту-
ралы сыр шертті. Мұхаңмен іні-дос, әріптес болып 
бірге жүрген күндерін тебірене, толқи еске алды. 
Сонда: «Мұхаңның ту сыртымнан, төбе тұсымнан 
дем алған лебін әлі күнге дейін сезінемін!» – де-
ген еді. Осы еске алуда шә кірттің ұстазға деген 
қаншалықты іңкәрлігі, әде биет әулиесіне деген 
қаншалықты құрметі жатыр десеңізші!

«Адамзаттың Айтматовы» аталып кеткен 
әлемге әйгілі Шыңғыс Төреқұлұлы бір кезде 
өзінің «Қызыл алма» атты тамаша әңгімесін 
Зейнолла Қабдолұлына тегін арнамаса керек. 
Мұның өзі Зекеңнің қазақ зиялыларының мәрт, 
шоң тұлғалы көшбасшыларының бірі екендігі 
көрсетілген, тасқа басылған құрмет шығар!

Зекеңнің көркемсөздің майын тамызатын 
шешендігі, қиыннан қиыстырар тапқырлығы мен 
ұтқырлығы – ол кісінің дуалы ауыз тұлға екендігін 
дәлелдей түседі.

Зейнолла Қабдолұлы көп жылдардан бері 
еліміздің журналист мамандарын даярлауға да 
зор үлес қосып келеді. Қазақ журналистерінің не-
шеме толқын сарбаздары Зекең дәрістерін тыңдап 
шыңдалды, Зекең ақыл-кеңестерін көкірек көзіне 
үялатып ширықты. Бүгінгі таңда бұқаралық 
ақпарат құралдарының қай-қайсысында болсын, 
газет-журнал беттерінен, теледидар айнасынан, 
радио толқындарынан, ақпарат агенттіктерінің 
теле графтық ленталарынан, кітап баспаларының 
өнімдерінен ұстаз, ғалым, әдебиетші Зейнолла 
Қабдолұлының жылдар бойғы еңбегінің жемісін 
көре аласыз. Журналистика факультетінің табал-
ды рығынан биыл ғана аттаған шәкірттер де алды-
мен Зекең дәрісінен сусындайтын.

Қайыра айтқанда, атқарған қызметі – қазақ 
елінің мәртебесін биіктетіп, мерейін өсіруге 
бағытталған қызмет.

Көз алдымызда. Қазақ университетінің оқу 
ғи маратының ақ мәрмәр баспалдақтарымен жай-
лап басып, академик-жазушы Зейнолла Қабдол-
ұлы көтеріліп келеді. Жүзі бұрынғыдан да нұр-
лы, бұрынғыдан да жайдары. Журналистика 
факультеті орналасқан екінші қабаттағы сол 
жақтағы қабырғаға ілінген сабақ кестесіне назар 
аударды да, ақырын бипаздап бұрылып өте берді.

– Ассалаумағалейкүм, Зеке, мерейтойыңыз 
құтты болсын дегіміз келеді.
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КІСІЛІК КЕЛБЕТ

Зекеңнің, бүгінгі мерейтой иесінің, жазу шы-
лығы, ғалымдығы жөнінде, біздіңше, ағалары мен 
құрдастары, өкшелес інілері айтса, жазса жара-
сатындай... Біз сияқты баласындай бауыр басып 
кеткен шәкірттеріне дұрысы – абзал ағамыздың 
адамдық бітім-болмысы мен адамгершілік 
қасиеттерінің кейбір қырларын әңгімелеумен 
шектелу... Бұл, әрине, менің жеке пікірім...

Бірде Зекеңді дені жастар: оқытушылар мен 
аспиранттар қаумалай қоршап алдық. Ағамыздың 
көңілді отырған сәті қандай әдемі. Әншейінде 
нұрлы адам көңілді кезінде жан-жағына шуақ 
шашқандай, тіпті, әсерленіп-ақ кетеді.

«Ол, – деді Зекең, өзінің әріптес профессоры 
туралы, – менің қарсы келген жауды түйрейтін 
найзам ғой».

«Ол – деді Зекең, тағы бір әріптесі туралы, – 
шаншылған найзаға қарсы қояр қалқаным ғой».

Осылайша Зекең өзінің жақсы көретін әрі 
әріптес әрі бір кафедрада істейтін дос-жар адам-
дарының біразын атап шықты.

Дәл осы сәт біздей жас әдебиетшілер үшін 
образ бен ойлаудың үлгісіндей-ақ еді. Табиғатын-
да суреткер жанның қас қағым сәтте қолмен 
қой ғандай жанды бейнелер тудырғанның куәсі 
болдық. Бір қызықтысы, ағамыздың образ тудыру 
үстінде рөліне енген ұлы әртістей шырайланып 
сала бергені. Шабыттанып алған оның аса ажар-
ланып, әруақтанып кеткенін сездік. Жарқыраған 
жүзінен көз ұялатындай, жап-жарық... Көздері от 
шаша күлімдейді...

Мен таңдандым. Өмірімде бірінші рет таби-
ғатында талантты адамның шабытты шағының 
бақытты да шағы болатынын ойлап кеттім. Осы 
таңданысым талант табиғаты, суреткерлік бітім-
болмыс туралы көп толғанысқа түсіп жүретін 
кейінгі сәттерімнің бастамасы болды.

Зекең сынды адамдарды, кейде ойлаймын, 
қарапайым пенделердің құдайын еске түсіру үшін 
жаратқан ба деп...

Зекең сынды адамдарды, кейде ойлаймын, 
Жасаған иеміздің адамдар арасындағы елшілері 
емес пе деп...

Енді бірде Зекеңнің көзі қоршалаған адам-

дардың ішінен бір ізденушіге түсті де, оған тіксіне 
қарап қалды. Біз де назар аудардық, «бақсақ бақа 
екен» дегендейін, сырттан келген жігітіміз дің  
сырт пішіні шынында да сұрықсыздау екен... 
Әсі ре се, бет жүзі әпетерсіз, кемпірауызды, ерін-
дері тым жайылыңқырап біткендіктен, салбы-
рап тұрған сол еріндер ыңғайсыз жымдасқан, 
астың ғысы үстіңгісінен алға ұмсына орналасқан 
жақтарды жасыра алмаған. Сөйлемей тұрғанның 
өзінде барым осы дегендейін жымдаса алмаған 
жақтар дан қызыл иегі мен тістері ашық көрі-
неді. Оның үстіне бейтаныс жігіт олпы-солпы 
киінген. Екі иініне костюмінің өңірін түгел жаба 
қайызғақтар қобырай шашылған...

Сәлемдескен сәттегі дауысының мұрыны-
ның астынан шыңқандай мыңқылдап естілгені де 
жағымсыз әсер етті ме, Зекең бірден:

«Сіз, сонда студенттердің алдына осы кей-
піңізбен шығып, сабақ беріп жүрсіз бе?» – деп 
қалсын.

Біз болсақ Зекеңе аңтарыла қарадық. Бейта-
ныс жігітіміз онша қынжылыс танытпастан міз 
бақпай тұра берді. Шамасы, бұрын да талай көр-
ген әуселесі, естіген құқайы болса керек.

Тағы да таңдандым. Зекең кіді кісілік таныт-
ты. Ұстаз болу үшін білімділікпен бірге түр мен 
түс те керек, маған қарамайсыңдар ма дегендейін, 
тәкаппарлана сызданған қалпында маңқиып 
отыра берді. Мен сонда Зекеңе тәкаппарлықтың 
да жарасатынын ұғындым. Құрдастары жақсы-
лық жасауға жаны құмар Зекеңнің «жалпақ  
ше шейлігін» айтып, әзілдейтінін естіп жүргені-
міз бен, ағамыздың кейбір мінездерінде қат ты -
лық тың да, тектіліктің де бар екенін талай бай-
қадым...

Ойлап үлгергенім – Зекең өмірден сұлулық 
іздейді екен, қарапайым, бірақ барынша ақсүйек 
ағамыздың жан қалауы – табиғат пен адамдар 
арасындағы үйлесім, үндестік екен... Зекең – 
үндестік...

Кісілік кілтипанын абзал аға тұлғасымен бай-
ланыстырып ұзақ әңгімелесу – болашақтың ісі. 
Бұл айтқандарым – Зекеңтанудың бірер ұштығы 
ғана.
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ҚАБДОЛОВ ҚҰБЫЛЫСЫ

Біз, академик Зейнолла Қабдоловтың ғылы ми 
жетекшілігімен диссертация қорғаған әдебиет-
танушы-ғалымдар, ұлы Мұхтар Әуезовтің шәкір-
тіне шәкірт болғанымызды мақтан тұтамыз. Кей-
бір ағаларымыз бізге: «Сендер Әуезовтің «немере 
аспирантысыңдар ғой», – деп қалжыңдайды.

Академик Қабдолов шәкірттеріне көп нәрсе 
үйретті. Бір қызығы, «былай істеңдер, олай 
етіңдер» деп ешқандай нұсқау берген жоқ. Жүріс-
тұрысымен үйретті. Қимылымен қозғау салды. 
Жанарымен жөн сілтеді. Жүрегімен ұқтырды.

Ол бізді тек ғалым ғана емес, адам болуға да бау-
лыды және онысын өзімізге де жария қылмай, әл -
пештеп, аялап отырып аңғартты. Шәкірттерін ша -
ңырағына жиі жинады. Сәуле апайдың берекелі 
қо лынан дәм татырып отырып, тек қана санаңды сәу-
ле лендіретін әңгімелер айтатын. Сол арқылы жан да-
уасы – жылы сөз екенін көкірек көзімізге құйып берді.

Жақсының жақсылығын асырды, жаман ның 
жамандығын жасырды. Ешқашан біреуді ғай-
баттағанын көрген емеспіз. Әрине, ұстазымыздың 
да ұнатпайтын адамдары болуы мүмкін. Бірақ 
оның парасатты пайымына қарап, бәз біреуді 
ұнатпағаныңды аңғарту үшін онымен керілдесіп, 
сөз таластырып әуре болудың міндетті емес 
екенін айтпай-ақ ұқтық.

Жүрген жерінің бәрінде аталы сөз қалдырды. 
Торғай жаққа барып, Ахаң мен Жақаңның рухына 
тағзым етіп, Сыр бойына келген бетте, «Торғай – 
ұлттың ұясы болса, Қызылорда – қонған қиясы» 
деп бір қайырды. Елбасы ұлы көштің бетін 
Арқаға ңарай бүрғанда бәтуалы сөз айтып, бата-
сын беріп шығарып салды. Әдемі сөйледі. Әдемі 
жүріп-тұрды. Әдемі қартайды. Бұдан біз абырой-

лы ақсақалдық пен қастерлі қарттықтың қандай 
болатынын көңілге түйдік.

Сондықтан біреулерге бір нәрсені қайта-
қайта шегелеп, тықақтап қоймайтын мазасыз 
ағаларымызды көргенде, сонын, бәрін қас-
қабағымен аңғартатын ұстазымыз еске түседі.

Үлкендігін міндет қылып, шәкірттерін тұқыр-
тып отыратын шолақ ойлы шалдуар шалдарды 
көргенде, ешқайсысымызға салмақ салмаған 
ардақты ағаны ойлаймыз.

Өмір бойы біреулерді жерден алып, жерге 
салып, іреп-сойып жүретін, кеудесі қыжылға, 
көмейі ызылға толы беймаза кісілерді көргенде 
де, Зейнолла ағаның парасатты бейнесін іздейміз. 
Өйткені ол бүкіл болмысымен әлгіндей мінез-
құлыққа қарсы болды.

Ол қоян жылғы өкпе-реніштерін еске алып, 
мемуарлық шығарма жазбады. Ол баспасөз бе-
тінде найзағайдай ойнаған қарсы мақалалардан 
іргесін аулақ салды. Ұлтты ұйыстыруға ұмтылды. 
Сондықтан оның бейнесі елдің ұғымында бітімгер 
бидің тұлғасындай болып жатталып қалды.

Ал енді жазуы... Бір академик ағам айтты: 
«Зекеңнің жазу шеберлігін дұшпанының өзі 
мойын дар еді». Ал сол «дұшпан» деген ұғым 
Зекеңнің сөз қолданысында болды ма екен?!

Ол бірде естеліктерінде өзін іліп-шалған 
қадірлі ағаларымыздың біріне мерейтойымен 
құт тықтап, жедел-хат жазып жатты. Енді біріне 
дас тарқан үстінде өзіне тиесілі басты ұсынды. 
Бас ұсынды!.. Сөйтіп, таспен ұрғанды баспен 
ұрды... Біз осыны көрдік.

Қабдолов құбылысы қазаққа сонысымен 
қымбат!

Ұлттық сөз өнерінің киелі қасиеттерін ана 
сүтімен, ана әлдиімен бойына, болмысына мол 
дарытып, сыр мен сезім, ой мен сөз телегейіне 
терең сүңгіп, інжу тізген, ұстаздық еңбегімен 

жеткіншектердің тілекшісі, дем берушісі болған, 
шешендік өнегесімен елдің еркесі, серкесі 
атанған, әдебиеттану ғылымында ғұламаша ой 
толғап, Алпамыстай алпамса дәрежесіне жеткен, 

ӘОЖ  82.0
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СҰЛУЛЫҚ ПЕН ІЗГІЛІК САБАҚТАРЫ
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тілі – бұлбұл, ақылы – дария, көңілі – дүлдүл, 
бөлекше бітімді, дарынды, алаштың аяулысы 
Зейнолла аға Қабдолов еді.

1966-1967 оқу жылында аудитория табалды-
рығынан кербез қимылымен баяу аттап, ауди-
тория төріне, студенттер жүзіне ой көзімен үңі ле 
барлап-бақылап, «Әдебиеттануға кіріспе» пәні-
нен қоңыр дауысымен мәнерлеп-мақамдап, тол-
қындатып, жан-тәніңді жалынымен баурап, гүл 
ұшындағы бал іспетті суретті, сырлы ойларымен 
сүйсіндіріп, дүр сілкіндіріп дәріс оқығаны кеше 
ғана сияқты.

Сол бір жылдардан бері асқар таудай, сөз 
өнерінің алтын діңгегіндей ұстазымыз, көш-
басшымыз Зекеңмен әдеби һәм ғылыми ортада 
жиі сұхбаттасып, етене араласып, тағылым-тәр-
биесін, ақылын, тәжірибесін естіп-көріп есей-
дік десек, артық айтқандық емес. «Ат басын 
бұрғанша ай өтеді, айналып келгеніңше жыл 
өтеді, сөйтіп жүріп қамшының сабындай қысқа 
ғұмырың өтеді», – дегендей, қазақтың біртуары, 
Атыраудың «Қарқуары», игі жақсылардың құл-
жасы, университеттің тұлғасы, сан етін кесіп бе-
ретін қас жомарт Зекең де дүниеден озды. «Ағам 
бар еді мір тілді, жағам бар еді жыртылды» деген 
осы да. Енді Зейнолла ұстазымыздың өзі кетсе 
де, рухани-адамгершілік, ғалымдық, сурет кер лік, 
азаматтық, шешендік келбетін аңыздай ғып ай-
тамыз. Ми-санамызда өткен күндердің сурет тері 
оянып жаңғырады...

1970 жылы «Әдебиет теориясының негіздері» 
атты кітабы жарық көрді.

Құштарлықпен оқыдық, тоқыдық, толқыдық. 
Себебі ажарлау, құбылту, алмастыру, айшықтау 
дейтін мейлінше тың, тосын терминдік атаулар 
қызықтырды. Осы жылы докторлық диссерта-
ция қорғады. Мен де куәгер болған едім. Себе-
бі, ылғи да ұстазымыз Тұрсынбек Кәкішұлы  
«айтулы жиын-мәслихаттардан шет қалмаңдар. 
Өнер, мәдениет, ғылым майталмандарының 
лебізін ести сіңдер, сөзін ұқпасаңдар да түр-
тұлғасын көре сіңдер, көркейесіңдер» деп ақыл 
айта тын-ды.

Сол бір қорғау үдерісі әлі көз алдымда, жа-
дымда. Ресми сарапшы, профессор Зәки Ахметов-
тың орыс тілінде тамылжыта түйінді, тұжырымды 
пікір айтқаны дәл бүгінгідей.

Кеңес дәуірінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсын-
ұлының терминдерін докторлық диссертацияға 
сыналап енгізіп жібергені не деген батылдық 
десеңізші! Алайда қайдағы-жайдағыны, ойдағы-
қырдағыны қалай болса солай құрастырып, 
бықпырт тигендей сапырылыстыратын, Мұхтар 
Шахановша айтқанда, «рухани мүгедектік әрі 

ұлттық сатқындыққа» бой алдырған «ішмерез», 
қара ниет, су жұқпас сұмырайдың бірі диссерта-
циялық зерттеуіңізге шам алып түскен-ді... 
Министр Кенжалы Айманов Шыңғыс Айтма-
товты ертіп, Елютиннің қабылдауына барып,  
З. Қабдолов диссертациясының ғылыми мәнін, 
ерекшелігін зор қажыр-қайратпен түсіндіріп, 
бекіткені аян. Академик Зейнолла Қабдоловтың 
«Әдебиет теориясының негіздері» мен «Сөз өнері» 
оқулықтары сан мыңдаған шәкірттердің руха-
ни азығына айналып, адами тұрғыдан жетілуіне 
жан-жақты әсер етті. Көкшелік білікті-білімді ре-
дактор Мәтен Бижанов жасы жетпіске таяса да: 
«Әлі күнге Зекеңнің осынау еңбегін әлсін-әлсін 
оқып отырамын, өйткені шұғаның қиқымындай, 
аққудың ұлпасындай сөздері жүрегімді сырға, 
өзгеше бір күйге толтырады», – дейді.

Ақ көңіл, шалқар пейіліңіз, күндік жерден 
көрінетін бәйтеректің саясындай әркімге пана, 
қорған еді ғой. Жақсылық жасауға жаралған 
нәзік жүрегіңіз, дархан мінезіңіз, кемел, елгезек 
болмысыңыз талайларға шарапатын тигізгенін 
көзіміз көрді. Ел айтты. Өзіңіздің шәкіртіңіз, 
қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, 
диссер тациялық кеңестің ғалым хатшысы, про-
фессор Зейнол-Ғабден Бисенғалиға әрі канди-
даттық, әрі докторлық дәреже алып бергеніңіз 
барша зиялыларға аян. Я болмаса, ғылыми 
жұмыстарының бір қыры Абайтану мен 
Әуезовтануға қатысты болса, солардың аяқ-
қолын жерге тигізбей, желге сүйгізбей даңғыл 
жолға түсіріп жіберуші едіңіз, қайран жомарт 
жүректі, нар тұлғалы дегдарым-ай!

Әдебиет – ұлт руханиятының жұлыны, дана-
лық мәйектерінің әлемі. «Жалын», «Менің 
Әуезовім» романдарыңыз бен «Арна», «Көз-
қарас», «Сөз өнері» зерттеулеріңіз – ғылыми та-
нымымызды тереңдетіп, көркемдік әлемімізді 
нұрландыратын ұлттық игіліктеріміз. Аудитория 
ішіндегі буырқанған бояу-суреттерге мейлінше 
кенен ой-толғаныстарыңыз күмбірлеген күйдей, 
қазылған қара жолдай...

2005 жылдың 24 желтоқсанында Зекеңнің кө-
ңілін сұрайын деп, телефон шалдым. Абыз-ана 
Сәуле апай трубканы алып, Зекеңмен байланыс-
тырды. Хал-ахуалын сұрадым. Ғафу ақынның: 
«Дүниенің азан-қазан тоғайында, жорта бер, 
жалпақ табан жолбарысым» деген сөзін айттым. 
Сауығып кетуін бек тіледім. Сонда ұстазым: 
«Сағынамын» деген сөзін сүйек сырқыратарлық 
толғаныспен жеткізді.

Біздер де сағынамыз, «Ай қасында Шолпа-
ным, хан қасында сұлтаным» деуге лайық, сіздей 
асыл туған сөз өнерінің сырттанын!
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Фәни жалғандағы кез келген нәрсенің 
«тәңірінің есебінен түгенделетін» әлдебір кемісі 
болады; жоқ десе, адамдардың өздері ол туралы 
аңыз ойлап шығарады. Тас ескерткіштерді 
алыңыз: – Мысырдың жұмбақ пирамидалары, 
Үнді еліндегі ғажайып Тәжі-Махал, Түркістан 
төріндегі қасиетгі Қожа Ахмет Ясауи кесенесі... 
– баршамызға мінсіз, мүлтіксіз көрінетін бұ-
лардың қай-қайсысының да шебер қолынан 
қапияда (арнайы ма, абайсызда ма, оның сырын 
біле алмадық...) қалыс қалған, былайша елене 
бермейтін құпиялы кем-кетігі бар. Heгe? Бір 
мәлімі, ол олқылық - Жаратушының еншісі деп 
есептеледі; өйткені кемелдік Соған ғана тән. 
Тіпті «кемел» сөзінің өзі «кемнен» басталады 
емес пе? Сіз өмір сүріп жатқан дүниесарайдың 
да жетімсіз жерлері болуы анық. Ендеше, ғапыл 
һәм ғайып ғаламның, Абай айтпақшы, «...кетігін 
тап та, бар қалан!». Алайда асыл аңсар, айнымас 
арман, имандай иланым тұтқынындағы талантты 
суреткердің бәрібір талпынатыны – өмірді өнерге 
көшіріп, өлмейтін де өшпейтін құбылыс қылу, 
мәңгілік мұраттың жетегіне жегу, сөйтіп, өзі 
мен өзгенің жүрек түкпірінен, жан тылсымынан, 
жұлын торабынан БҮТІН БІТІМДІ іздеу. Міне, 
академик-жазушы Зейнолла Қабдолов сондай 
акша бұлтты заңғардың нағызы, алтын бармақты 
зергердің нақысы еді. Ол бейопа болмыста, 
әдеби әлемде күнбе-күн кездесетін дарақы дүре-
гейлікті, таңқы таяздықты, мағынасыз мақ-
тангөйлікті, жеңіл желбуаздықты «бас жарып, 
көз шығармай-ақ» мақтамен бауыздап беретін 
сирек сипаттардың – саф сұлулықтың, келгірсіз 
кеңілдің, таза табиғилықтың тілеуқоры болатын.

Әлбетте, «сөзден әсем сарай соққан» ұлы 
мәртебелі ұстаздың өткінші өмірде бітіргені де, 
бітіріп үлгермегені де бар...

Орыстың тамаша ақыны, «Русьте өмір сүрген 
кімге жақсы?» атты шығарманың авторы Нико-
лай Некрасов бақиға аттанар алдында: «Мен бір 

ғана нәрсеге өкінемін: ол – осы поэманы аяқтай 
алмай бара жатқаным», – деген екен. Мұндай 
кепке Пушкиннің «Дубровский», Лермонтовтың 
«Вадим», Алексей Толстойдың «Бірінші Петр», 
Горькийдің «Клим Самгиннің өмірі» романдары 
да килігіпті. Лев Толстой жазған «Есуастың 
жазбалары» да ақырына дейін апарылмаған. 
Сөйте тұра, олардың бәрі әлдеқашан-ақ әдебиет 
тарихының төрінен орындарын ойып алған, 
еш кұмәнсіз, күмілжусіз әрі күштеусіз ұлттық 
классиканың қатарына кіргізілген. Себебі біреу-
ақ: толық түйінделмесе де, биік талап пен тал-
ғамға әбден лайықтығы. Композитор Вольфганг 
Амадей Моцарттың атақты «Жан азасы» («Рек-
вием») туындысын ол өлген соң шә кірт тері 
тәмам етіпті деседі. Ал оны кім «шала жансар» 
шығарма дей алар... Сол сияқты, өзіміз дің төл 
рухани қазынамызға қосылған Абайдың «Әзім нің 
әңгімесі», Сұлтанмахмұттың «Айтыс», Қасым 
Аманжоловтың «Біздің дастан» поэмалары, Бе-
йімбеттің «Қызыл жалау», Саттар Ерубаевтың 
«Менің құрдастарым» романдары, М. Әуезов тің 
«Америка әсерлері» жолжазбасы... да мәресіне 
жетпей күрт үзіліп, шорт кесіліпті...

З. Қабдоловтын. «Дана дидар» (Астана: «Ас-
та на полиграфия» баспасы, 2009) жинағында 
оқыр манға ұсынылып отырған «Менің Әуезовім» 
атты роман-эссесінің екінші кітабы мен «Махам-
бет» романының да соңғы нүктелері қойылмаған, 
яки әлгі туындылармен тағдырлас. Бірақ бұл 
жерде де жазушының жазушылығы, тағы да 
Абай ға жүгінсек, «істі бастағандығынан білінеді, 
қа лайша бітіргендігінен емес».

Задында, «Мұхтар Әуезов» тақырыбы оның 
сүйікті, сұңғыла шәкіртінің санасына ерте бастан 
ұялаған. Отыздан енді асқан жігіттің Қырым 
сапары кезінде қойын кітапшасына түсірген 
жолжазбасындағы мына жолдар соның айғағы 
секілді: «Туған әдебиетке деген мақтаныш: 
Мұхтар Әуезов – ұлы жазушы, тірі классик. Бұл 

ӘОЖ  82.0
Амантай Шәріп

филология ғылымдарының докторы, 
профессор

ДЕГДАРДАН ҚАЛҒАН ДҮНИЕ

Аспан астында, жер үстінде өмір барда өнер бар. 
Өмір өнерге көшкенде ғана өмір, әйтпесе 

ол бүгін бар, ертең жоқ уақытша пенде секілді өткінші.
Заман да солай. Ал, өнер – мәңгілік!

Зейнолла Қабдолов
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кісімен бірге жасау, оның тәлім-тәрбиесін көру 
– бақыт. Осыны неге ашық айтпаймыз?.. Қазіргі 
жазушыларға, әсіресе жас жазушыларға Мұхтар 
Әуезовтің тигізген және тигізіп отырған әсері 
ұшан-теңіз. 28.08.1958».

Төңірегіндегі тіршіліктің маңызды мезеттерін 
тірнектеп жиып, түртіп жазуда алдына жан сал-
майтын қарымды қаламгер Әзілхан Нұршайықов 
өзінің «Дос туралы ой» атты мақаласында («Еге-(«Еге-
мен Қазақстан» газеті, 4 қазан, 2006 жыл) нақ 
сол, 1958 жылдың жазында Павлодар қала-
сында жұртшылықпен жүздесу үстінде Мұхтар 
Әуезовтің: «Мен жаңа қазақ әдебиетін де та-
лантты жас жазушылардың үлкен шоғыры есіп, 
жетіліп келеді дедім, сол шоғырдың алдыңғы 
легінде келе жатқан аса дарынды жасымыздың 
бірі, «Өмір ұшқыны» атты тамаша романның ав-
торы, бүгін осы кездесу президиумы үстелінің 
басында отырған менің шәкіртім Зейнолла  
Қабдолов жолдас», – деген лепесін өз құлағымен 
ест ігені жөнінде қалам тербеп келеді де: «Мұхаң 
бұл сөзді соншама мейірленіп, үлкен ықылас-
пен, зор ризашылықпен айтты. Сен де қатты 
тебірендің. Оны өңіңнен байқадым. Досым ту-
ралы ұлы адамның мұндай биік баға бергеніне 
мен де риза болып отырдым. Залда отырып, өзіңе 
қарап, ақырын алақан соқтым. Сен басыңды 
шайқадың. «Өйтпе, ұят болады» дегенің деп 
ұқтым», – деп тарқата тұйықтайды.

Міне, содан араға қырық жылдай уақыт салып, 
ұзақ толғаныстан, ұлы тебіреністен туған «Менің 
Әуезовім» роман-эссесінің бірінші кітабы жарық 
көрді. Жұрт жапатармағай жылы қабылдады. 
Мейірлі шығарманың мәртебесі шарықтап, Мем-
лекеттік сыйлықпен марапатталды. Қайта түлеген 
қаламгер бойын демдеп, бір дамылдап алған соң, 
оның екінші кітабына кірісіп кетті.

Осы аяқталмаған туындының бір тұсында 
жүйрік жазушы ғана емес, сөз өнерінің сараб-
дал сарапшысы ретінде З. Қабдолов өзі жазып 
отырған дүниенің жанрлық сипатын былайша 
бағамдап етеді: «Роман болғанда, мұнда да жай 
«роман» деп қоя салғаным жоқ. «Роман-эссе» 
дедім. Heгe «эссе»? Солай: эссе! Бұлай атағанда 
мен әдетгегі, Толстой айтқандай, кейіпкерімнің 
«жан диалектикасын» қуалап кететін көркем шы-
ғарманы, кәдімгі классикалық мағынасындағы 
роман жазуды, жай сөйлемей, сөзбен сурет са-
луды білмей отырғаным жоқ. Мен одан қашып, 
еркін кеткім келді. Ал «эссе» дегеніңіз маған сол 
еркіндік үшін керек болды. Сөйтіп, мен романы-
ма кібіртіксіз, іркіліссіз, кейде кейін, кейде ілгері 
асып, тасып түсіп отыратын, есіліп, кесілетін 
шалқыма сипатын бергім келді», – дейді.

Расында да, автор Әуезов туралы тамаша 

толғауын жеткізген жеріне дейін осы қалпынан 
ауытқымайды, қағидатынан айнымайды. Ұлы 
жазушының кемеліне келіп, кемеріне көтерілген, 
сол арқылы даңқы мен дақпырты жер жүзіне 
жайылған шаңқан шағын, «мен қай жерде отыр-
сам, сол жер – төр» дейтін тегеурінді рухын әрі-
ден әрлеп, беріден барлап суреттейді. Мысалы, 
роман-эссенің 5 бастапқы бөлігіндегі Азия, Аф-
рика жазушылары басқосуының баяны барысын-
да Әуезовтің «Ташкент-менің қуанған кезімнің де, 
қуарған кезімнің де куәсі» деген бір ауыз сөзінің 
қауызына сан мағынаны сыйғызады. Шабытқа 
мініп шырқаған зымыраны да, шынжырға түсіп 
шерлеген зынданы да – сол шаһар болғандығын 
қапысыз бедерлеп береді. Әуезовке деген өз-
бектің қабырғалы қайраткер-қаламгері Шараф 
Рашидовтың ілтипаты, «іңірде шайтан көші-
ретін» құбылма, кұлпырма бишісі Fалия Измаи-
ло ваның іңкәрлігі мен атақты академик-жа-
зушысы Айбектің (Мұса Тәшмұхаммедовтің) 
мей мандостық мойындауларынан бастап, ескі 
кала ның еңіреме қуысында қалған, бір кезде оң 
жа ғында – Жүсіпбек Аймауытов, сол жағында – 
Сұлтанбек Қожанов, ортасында өзі отбасымен 
тұрған үш есікті құлама қыш үйге бүркеме түрде 
барып, көне қайғыдан көңілі құлазыған сәті... –
мезгіл мен мекен аясындағы осындай күтпеген 
кереғарлық, кенет контраст шығарма желісін 
ширықтырып жіберген. Камерун жазушысы 
Бенжамин Матиппен әсерлі әңгімесі кезінде 
«Бодандық құрымай, бостандық болмай, өмір де, 
өнер де болмайды» деген сөздерімен отаршылдық 
жайындағы ойларын алғаусыз айтқызған, нәзік 
нұсқатқан. Ғұламаның тағдыр-талайында атақ 
пен арпалыстың, құрмет пен қызғаныштың 
қашан да қапталдаса қонғандығын, осы қарама-
қайшылықтың өле-өлгенше өзегін өртегенін 
татаусыз мысалдармен тұспалдаған. Алексей 
Толстой, Леонид Леонов, Михаил Шолохов, 
Константин Федин, т.б. қуатты қаламгерлермен 
карым-қатынасы, олардың кісілік болмысына, 
көркемдік бітіміне орай пікір-пайымдары ерекше 
сырбаздықпен, салиқалықпен өрілген.

Сондай-ақ, роман-эссенің қай бетіне үңіл-
сеңіз де, Қабдоловтың қаламгерлігіне тән мін-
сіз шеберлік пен мүлтіксіз шешендіктің өзара 
ұнасымын аңғарасыз. Осындай көркемдік келі-
сімге баулыған, баптаған ұстазы бір күні шәкірт-
шырағына сауал, сауал болғанда да мейлінше 
тете, мүлде тосын сауал коймасы бар ма?! Бұл 
ретте роман-эссенің өзін окып көрелік:

«Мұхаң маған бір киын сұрақ койды:
– Өзің білесің, мен Құнанбайдың аузына 

«Адамның кұны не болса, міні де сол болады» 
деген сөз салдым. Соңғы бірер жылда, әсіресе, 
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маған Лениндік сыйлық берілгелі өз елімізде де, 
шетелдерде де тек қана менің шығармаларымның 
құны туралы айтылады, жазылады. Ал енді менің 
шығармаларымның міні, демек, суреткер ретінде 
менің өзімнің мінім туралы сен не айтар едің?»

Сонымен, талайдан індеткен іш пікірі болса да, 
жас жазушы бастапқыда алып тұлғаның алдында 
жалтақтай жүрексініп, тұтыға тосылып қалады. 
«Ашық айт!» деген соң ғана ойындағысын жайып 
салады:

« – Айтсам... Сіздің қазіргі мініңіз біреу-ақ. 
Жазарыңызды қолмен емес, машинкаға айтып 
жаздырасыз. Менің ойымша, көркем шығарманы, 
орысша айтқанда, «диктовкамен» жазуға бол-
майды. Тек қана қолмен жазу керек».

Айтылған сөз – атылған оқ. Нысанасын іздеп 
кетті. Еркіндік пен ерсілікті шатастырдым деп 
қауіптенген шәкірттің көкірек сарайы төңкеріліп 
түскен. Аңтарылған дүниесі алай-дүлей. Бұлайша 
бүлдіріп алармын деп пе... Оны әрі-сәрі қалпынан 
ұстазы құтқарды:

« – Бәлі, сен батыл да айттың, батыл сөйлеп 
ақыл да айттың. Жалғыз-ақ соған өкінбе!»

Әрі қарай Қабдолов «Мұхаңның міні» туралы 
әңгіме осы арадан басталды да кетті», – дейді.

Өкінішке қарай, бізге «Мұхаңның, Мұхтар 
Әуезовтің міні», яғни мақаланың басында мең-
зегеніміздей, «тәңірінің есебінен түгенделетін 
әлдебір кемісі» туралы білу бұйырмапты. Өйткені, 
роман-эссе тап осы тұста, нақ осы сөйлеммен 
тоқтап қалған...

Ендеше, Әуезовтің өз аузымен айтылуға тиіс 
болған «Мұхаңның міні» – мәңгіліктің мұңы. 
Ол – AFА ДОС,  ІНІ ДОСҚА айналған ұстаз бен 
шәкірт тің өздерімен ала кеткен кұпиясы. Сондық-
тан, бәлкім, «Менің Әуезовімнің» екінші кітабы 
осы бір «ақырына дейін айтылмағандығымен» 
(орысша – «недосказанность») құнды да қызықты 
шығар...

Қабдоловтың жазу үстелінде аяқтаусыз қалған 
тағы бір сүбелі, сүйекті шығарма түзуден үмітті 
дүниесі «Махамбет» романының түйдек-түйдек 
фрагменттері негізінде де осыған ұқсас байлам 
жасауға болады.

Өзі «өмірдегі қасіреттің синонимі, өнердегі 
қасиеттің символы» деп бағалаған Махамбет 
Өтемісұлы жайындағы толымды деректер мен 
тоқетер дәйектерге, сонымен қатар ақын жырла-
рының ішкі сырлары, ілгешек сарындарына ба-
рынша бойлай отырып, жазылашақ шығармаға 
автор алғашында «Ақын ажалы» немесе «Ақын 
өлімі» деп ат қоймаққа ниеттеніпті. Бұған 
қарағанда, бастапқыда хикаят ретінде ой-
ластырылған туындыға Махамбеттің өзінің – 
«Желпілдеген ала Ту // Жиырылып ойға түскен 

күн», Лермонтовтың «Погиб поэт! – невольник 
чести...» деген өлең жолдарын эпиграф етіп 
тандауының астары айқын секілді. 

Әлем әдебиетінің жауһарларымен жақсы 
таныс жазушының шығармашылық тұрғыдан 
үздіксіз үйрену, тынымсыз толысу барысында 
аудармашылықпен жүйелі айналысқандығы білі-
неді. А. Пушкиннің, Н. Гогольдің, А. Остров ский-
дің, М. Горькийдің, Л. Кассильдің, В. До бро воль-
скийдің, т.б. белгілі қаламгерлердің туын дыларын 
қазақшаға тәржімалап, олардың бірқатарын баспа 
жүзінде жариялаған. Сонымен қатар, автордың 
жеке архивінен жарық көрмей жатқан, бұрын 
белгісіз болып келген көркем аудармаларының 
қолжазбалары да шықты.

Орыстың «Что написано пером // He выру-
бишь топором» деген мәтелі бар ғой. Атақты 
ақын, прозашы, драматург Сергей Михалков өзі-
нің көп пьесаларының бірін осыған негіздеп, 
«Что написано пером...» деп атапты. 1984 жылы 
жазылған бұл екі перделі, бес суретті сатиралық 
комедия көп ұзамай сахналанып, Мәскеудегі 
Ермолова атындағы театрдың репертуарына кір-
ген. Қабдоловтың аудармасының аты – «Қалам-
мен жазылғанды...». Шығармада кеңестік 
тоқырау тұсындағы басшысынан қосшысына 
де йінгі адамдардың мінездеріндегі міндер, құл-
қын дарындағы құбылулар-алаяқтық, екіжүз-
ділік, жағымпаздық, мансапқорлық, арызқойлық, 
үркектік, бетпақтық қоғамдық құбылыстар 
мен қатынастар аясында әдемі әжуаланады. 
Кейіпкерлерінің аты-жөндерінің өзі қызық: Фрук-
тин, Уклейкин, Покорная, Заводилкин, Слаща-
вая, Христопродавцев... Ал басты қаһарманның 
фамилиясы – Эпитафиев. Сөйтсек, бұл жайдан-
жай емес екен. Тұрмыстық қызмет мекемесі бас-
тығының тегіне түбір болған «эпитафия – бейіттің 
басындағы құлпытасқа қашалатын сөз». «Атына 
заты сай» болғандығы ма екен, Эпита фиев 
«жолдас» газет бетіне шыққан әлде бір қазанамаға 
қызығып, ондағы марқұмға ай тылған мадаққа, 
марапатқа көңілі құлап кетеді. Бір жағынан, «өлген 
соң, мені кім мақтар?» деген қауіппен, екінші 
жағынан, дәрменсіздігі мен даңққұмарлығы дес 
бермей, жазуы жүйрік көмекшісіне көзі тірісінде 
өзіне арнап қазанама әзірлетеді. Сөйтіп, жоқ жерден 
басына бәле тілеп алады. Берекесіз басшының, 
кұты қашқан қызметкерлердің қатысуымен қым-
қиғаш, шыт-шытырман оқиғалар өрбіп, өрістеп, 
ақырында қарымта ойлаған қылымсы қатынның 
қулығымен әлгі қазанама газет бетіне шығып 
кетеді. Болар іс болды, бояуы сіңді. Дүние аунап 
түседі. Жұрт Эпитафиевті «өлді» деп дүрлігеді. 
Қабылдау бөлмесі азагүлге толады. Көңілқос 
айтып, өсек тыңдағысы келіп шалынған қоңырауда 
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толас жоқ. «Жамбасы жерге тимей жатып», орнына 
оңтайланғандар табылады. Кімнің кім екені кө-
рінеді. «Енді не болар екен?» деп отырғаныңда... 
Эпитафиев күтпеген жерден жұмысына кіріп 
келеді. Аман-есен, сап-сау! Арбаның доңғалағы 
кері зырылдайды. Қызметін құлдыратқаны үшін 
бейнеті бітіп, зейнетке кетуге шақ тұрған бейшара 
бастықтың «тірі қалғандығының» арқасында аяқ 
астынан абыройы асьш, «қазанамасы құттық тауға 
айналады». Жаңа, жоғары жұмысқа тағайын да-
лады. Сөйтіп, комедия өзінің жанрлық табиғаты 
желісінде ашық, ақжолтай хабармен аяқталады.

Тәржіманың нысаны бекер, беталды тан-
далмас болар. Бүгінгі күннің биігінен барласақ, 
Қабдолов С. Михалковтың осы пьесасын аудару 
арқылы құзға кұлар алдындағы қоғамның ахуалы 
мен аужайын қазақ оқырманымен қауыштырып, 
қағазға қаттап кеткендігі көрінеді. Өйткені, 
үлкен философтардың бірі айтпақшы, «адамзат 
өткенімен күліп қоштасады».

Назым Хикметтің «Мен жанбасам лапыл дап, 
сен жанбасаң лапылдап, біз жанбасақ ла пылдап, 
аспан қалай ашылмақ?» деген өлең жолдарын 
«Ұшқын» мен «Жалын» романдары ның тұта-
суынан туған «Біз жанбасақ...» атты дило гиясына 
эпиграф етіп алған Зейнол ла Қабдолов түріктің 
ұлы ақынының шығармашылы ғын ешқашан 
назарынан қағыс қалдырмаған. Оның осыған 
дейін «Елеусіз калған есіл ер» («Всеми забытый 
человек»! пьесасын тартымды тәржімалағанын 
білетін едік. Қазір «Дамоклов меч» атты 1958 
жылы жазылған атақты драмасын «Қылша мойын 
талша (Дамокл семсері)» деген атпен аударғаны 
белгілі болып отыр.

Назым Хикмет – жаһандық, жержүзілік ау қым-
да, күллі адамзаттық көлемде толғайтын сурет кер. 
Пьеса дүниеге келген уакыт – әлем дік текетірестің 
өршіп, өрттеніп тұрған тұсы. Текетірес дегенде де, 
АҚШ пен КСРО ара сын дағы ядролық тайталастың 
ширыққан, шамыр қанған шағы. Ақынның тілегені 
– ашық аспан, бауыры бүтін тіршілік. Енді от 
ойнат қан, алау атқан аждаһадай апат жұмыр 
жерді жалмағалы тебесінен төніп, аузын ашып 
тұр. Саясаттың ырқына сайланған, бір тетіктің 
басы луына байланған өмір. Осы тозбайтын, 
түге сіл мейтін тақырып жарты ғасыр бұрын дра-
малық шығарманың өзегіне өрілген. Мезгіл 
кіндігіне байлаулы болғандықтан, өне бойында 
публицистикалық пафос пен көркемдік кесте 
қатар құйылған. Оқиғаның қай елде өтетіндігі 
елеулі емес; жер бетінің кез келген нүктесі – 
сахна төрі. Кейіпкерлері есімсіз, жәй, жалпылама 
ғана: Архитектор, Архитектордың әйелі, Боксер, 
Аптекарь, Аптекарьдың баласы, Судья, Судья ның 
қызы, Бензиншінің қызы, Комиссионер, Комис-

сар, Саңырау, Саңыраудың әйелі, Семіз кісі, Арық 
кісі, Кемпір, Адам. Ал бас қаһарманның ныс-
пысы тіпті жұмбақ: А.Б. Бір белгілісі, ол – өмірде 
жолы болмаған байғұс. Баратын жеріне кешігеді 
де жүреді. Ылғи тиесілі сыбағасынан кұр калады. 
Жолда шашылып жатқан иесіз ақша қалтасына 
бұйырмайды. Қыз-қырқыннан бағы ашылмайды. 
Жұмсағанға жүгіре жөнеледі. Зордан жазықсыз 
таяқ жейді. Кім көрінгенге күлкі болады. Сөйтіп 
жүрген намыссыз, нәуетек жан әрі-бері сілкі-
лену, сенделуден соң, күндердің күнінде әуе 
әске рінің оқуын тәмамдап, кенетnен ядролық 
бомба тиелген ұшақтың тұтқасын ұстамасын 
ба?! Сонда карайғанға кегі қозып, күшіне мінеді: 
«Жетті! Болды! Енді көрерсің, бәлем! Енді маған 
бәрі қызмет етеді. Аптекарьдың баласы да! 
Оңбаған боксер да! Ал ит атаулы түгел, бәрі-бәрі! 
Қанден күшік қана емес, қасқыр, ит, төбет – бәрі 
маған қызмет қылады!..» Бірақ, ақыр-аяғында 
өзінің табиғи тұрлаулы, тұсаулы мінезінен айни 
алмай, аяушылық сезімінің арқасында адамзат 
аман қалады. Әлбетте, бұл арада: «Егер А.Б.-
ның орнында басқа біреу болса, халық не күй 
кешер еді?» деген сауал туады. Самарқаулық, 
салғырттық, бейкамдық, байсұнғандық – қа-
тердің басы, қайғының бұлты, Тек Архитек-
тордың әйелі ғана күйеуіне: «Қорқақсың. Екеуміз 
де қорқақпыз. Біз де жұртқа қосылыи: «Лағынет 
атсын бомба деген қаруды, тоқтатыңдар жаруды!» 
деп неге айғай салмаймыз?!», – деп ыш қынады. 
Шығармада күнделікті күйбеңнің адам зат тағдыры 
алдында түкке тұрмайтындығы көркем тұрғыдан 
көрсетіледі..

Бұл пьесаны 1959 жылы даңқты режиссер 
Мейерхольдтың талантты шәкірті Валентин 
Пучек Мәскеудің сатира театрының сахнасына 
шығарып, өз өнернамасындағы ең жоғары жетістік 
деп көңілі көншіген. Осы қойылым Боксердің 
рөлін керемет сомдаған әйгілі актер Анатолий 
Папановты елге танытып, бағын ашқандығымен 
де есте қалған. Сондай-ақ, тағы бір тума дарын 
иесі Андрей Миронов бұл спектакльде Толық 
кісінің бейнесінде көрінген болатын.

Ендеше, Қабдоловтың бұл аудармасын тұ-
ғырлы да танымал тұлғалардың шығармашы-
лық туындысын өзгеден алып, өз арамызда 
насихаттауға, нұсқалауға үн қатуының, үлес 
қосуының үлгісі деп түсінгеніміз жөн.

Осы жинаққа еніп отырған жазушы жол жаз-
балары да оның көңіл көкжиегінен, қалам гер лік 
қырларынан, кісілік көзқарасынан, таны мы мен 
талғамынан мол мағлұмат береді деп ойлаймыз.

Асылы, жайсаң жазушы, ұлық ұстаз Зейнолла 
Қабдолов қалдырған дегдар дүние – бүгіннен 
болашаққа баратын асыл аманат, мәйекті мұра.
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Зейнолла Қабдолов Атырау облысының 
Мақат ауданында 1927 жылы дүниеге келген. 
1950 жылы Қазақ мемлекеттік университетін 
бітіріп, осы университетте ұстаздық ете баста-
ды. Ұстаздык кызметімен катар ол «Жұлдыз» 
журналының бас редакторы (1954-1957), 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 
сектор меңгерушісі (1957-1959), «Қазақ әде-
биеті» газетінің бас редакторы және Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасының хатшысы  
(1950-1961) кызметтерін атқарды.

1961 ж. «Қазіргі қазақ әңгімесі» деген тақы-
рыпта кандидаттық (ғылыми жетекшісі – ака-
демик М. Әуезов), 1970 ж. «Қазақ әдебиетінің 
теориялық мәселелері» деген тақырыпта доктор-
лык диссертация қорғаған Зейнолла Қабдолұлы 
Қабдолов – ҚР ҰҒА-ның академигі, Халық жазу-
шысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, құрметті 
кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының 
докторы, профессор.

Еңбектері: «Әдебиет теориясының негіздері. 
Оқу құралы» (1970); «Сыр» (1975); «Сөз өнері» 
(1976); «Жебе» (1977); «Жазушының шеберлігі». 
Кіт.: «Әдебиет мәселелері». – Алматы: ҚазМУ, 
1978; «Уақыт және қаламгер». – Алматы: Жа-
зушы, 1984; «Әуезовтің әсемдік әлемі» (1986); 
«Арна» (1988); «Көзқарас» (1996); «Менің 
Әуезовім» (1997).

Академик З. Қабдоловтың осы кезге дейін 
жарық көрген көркем шығармалары да, ғылыми 
сын, публицистикалық, монографиялық еңбектері 
де көп. Соның ішінде айрықша тоқталар моногра-
фиялық зерттеу «Сөз өнері» оқулығы.

Тегінде, әдебиет теориясының зерттеу ны-
санасы – сөз өнері. Оның міндеті, зерттеушінің 
өз сөзімен айтсақ, «әдебиет сүйгіш қауымға сөз 
өнерінің эстетикалық табиғатын таныту».

Монографиялық еңбекте әдебиеттану ғылы -
мына, онын ішінде әдебиет теориясында қолда-
ны латын ең қажетті ғылыми ұғымдар мен «пән 
сөздерінің» түсінігі жүйелі түрде берілген. 
Және олардың бәрі қасаң, қалыптасқан ғыльми 
ұғым дар мен түсініктерді тізбелеп шығу емес,  
З. Қабдоловтың ешкімге ұқсамайтын, поэти  ка-
лық күш-қуаты адуынды, көркем ой, сұлу тілмен 
көмкерілген стильдік даралығы деңгейін де   

жазылған.   Әрине,   бұл   еңбек   ұлттық   әдебиет-
тану ғылымындағы тыңнан түрен салынған сала 
емес. З. Қабдоловтың «Сөз өнері» жарияланғанға 
дейін 1926 жылы Ахмет Байтұрсынұлының әй-
гілі «Әдебиет танытқыш» атты еңбегі әдебиет-
тану, оның ішінде әдебиет теориясы саласында 
ұлттык әдебиеттегі тұңғыш ғылыми зерттеу 
болғаны бүгінде белгілі. Алайда, авторымен 
қоса саяси қуғын-сүргінге ұшырап, қолданудан 
мүлдем алынып тасталғандықтан, ол еңбек қазақ 
санасынан да сызылып тасталған еді. Оның 
қазақ әдебиеттануына әкелген зардабы жөнінде 
70 жыл дан соң академик З. Қабдоловтың өзі 
былай дейді: «...Ахмет Байтұрсынұлының есімі 
аталмаған кезеңде біздегі әдебиет теориясы басы 
жоқ кеуде секілді еді. Ал, басы жоқ дене бола ма? 
Қайтейік, болады деп келдік...

Бүкіл дүниежүзілік әдебиет теориясында 
Арнау деген бір-ақ түр: шауып шықса, бұған 
шешендік сұрау қосылып қана аздап ажарлануы 
мүмкін. Ал, казақ поэзиясында ол осының үстіне 
үш түр (сұрай арнау, зарлай арнау, жарлай арнау) 
қосып, құбылтып, тотының түгіндей құлпыртып 
әкетеді.

Әдеттегі дәстүр жалғастығының заңына орай 
осы үш түрлі арнауды әрқайсымыз өзімізше па-
йымдап, қисындап, кейде тіпті қиыннан қиыс-
тырып, біз де (Жұмалиев те, Ысмайылов та, 
Қабдолов та) кітаптарымызға кіргіздік. Бірақ, 
амал не, бұл жаңалықты тапқан Ахаң екенін 
кезінде ашып айта алмай, Қажекеңе сілтеме 
жасауға мәжбүр болдық... 2

Ұлттық әдебиеттанудағы әдеби қисындарды 
(әдебиет теориясы) қазақ тілінде қалыптастыруды 
осылай бір ғасырға жуық уақыт бойы әдейі кейін 
шегерген шовинистік көзқарастың салдары сол 
қырқыншы жылдарға дейін жүргізіліп келді. Оған 
профессор Е. Ысмайловтың З. Шашкинмен бірге 
дайындаған «Әдебиет теориясының мәселелері» 
(1940) атты оқулығының да әртүрлі сылтау-
себептермен пайдалануда болмағаны дәлел. 
Көрнекті ғалым, профессор Қажым Жұмалиевтің 
орта мектепке арналған «Әдебиет теориясы» 
оқулығы жетпісінші жылдарға дейін оқушы және 
студент-филологтардың қолында жүрген бірден-
бір құрал болғаны белгілі. Ал З. Қабдоловтың 

ӘОЖ  82.0
Гүлзия Пірәлиева,

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты,
филология ғылымдарының докторы,

профессор

ҒҰМЫРБАЯН ҒИБРАТТАРЫ
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1970 жылы Алматыдағы «Мектеп» баспасынан 
жарық көрген «Әдебиет теориясының   негіз де  рі»   
(кейіннен,    1976   жылы   кайта   өңделіп, толық-
ты ры лып шыққан «Сөз өнері») күні бүгінге дейін 
студенттердін бірден-бір сүйенер оқулығы болып 
келе жатқаны – шындық.

З. Қабдолов А. Байтұрсынұлының «Сөз өнері» 
қағидасын суреткерлік, зерттеушілік ғұмырын-
да ұстаным еткені белгілі. Өйткені, әдебиетті 
сөз өнері деп танымайтын жан оны «Әдебиет – 
ардың ісі» деп жар салмасы да хақ. Сондықтан да 
зерттеуші бұл еңбегін, өзі айтқандай: «Әдебиеттің 
теория лық мәселелерін бірыңғай қисынға ғана 
айналдырып, оны әлдебір қасаң ереже, кейде, 
тіпті, қатал заң ретінде ұсынбай, теориялық тол-
ғам дарымызды жазушылық шеберлік мәселесі-
мен, қажет жағдайда қаламгерлік өнердің киын 
иірімдері мен ұштастыра, көркем творчествоның 
пси хологиясымен байланыстыра жүйелеп5 оты-
рады. А. Байтұрсынұлының «Әдебиет таныт-
қыш» атты еңбегіндегі біраз терминдік ұғым-
түсініктердің осы «Сөз өнері» кітабында кездесуі, 
үндестік табуы қуанарлық жәйт.

З. Қабдоловтың әдебиет қисындарын қасаң-
дықтан гөрі қарапайымдылыққа бейімдеп, көр-
кем мәтіндерден нақты мысалдар ала отырып, 
шебер беруі бұл еңбектің құндылығын көрсетеді. 
Оған дәлел монографиялық еңбектің тарау атау-
лары: 1. Сөз өнері туралы сөз. 2. Сөз өнері жай-
лы ғылым. 3. Сөзбен сомдалған тұлға. 4. Сөзбен 
шыңдалған шындық. 5. Сөз сыры. 6. Сөз сарасы. 
7. Сөз өнеріндегі тек пен түр. 8. Сөз өнеріндегі 
бет пен бағыт. Осы атаулардың өзі тақырыптың 
мағынасын,  ондағы  ғылыми  ойлардың қажетті-
лігін танытып тұрса керек.

Ең бастысы, бұл еңбекте әдебиеттану сала-
сында, әдебиет теориясында қолданылатын ғы-
лыми ұғымдар мен терминдерді жүйелі түрде 
сипаттап, тиянақты анықтама беру мақсаты 
көзделген. Негізінен қазақ әдебиетінің, сөз өнері-
нің өзіндік сипат-қасиеттерін, ұлттық тарихи-
әдеби үрдістің ерекшеліктерін айқындайтын 
ұғым-терминдерді талдап, түсіндіруге, оның 
ұлттық ұғымға лайықталған баламасын табу ға 
көңіл бөлінген. Алайда, тоталитарлық режим-
нің салдарынан сонау 30-шы жылдардан бас тап 
қазақ әдебиеттану ғылымына көптеген ин тер-
националдық терминдер сол қалпында ен гізіл-
гені белгілі. Олар күні бүгінге дейін (А. Байтұр-
сынұлының «Әдебиет танытқышынан» соң да) 
сол санаға сіңген күйінде қолданылып жүргені 
тағы да өтірік емес. Олар: поэзия, тип, характер, 
идея, сюжет, композиция, драма, трагедия, ко-
медия, классицизм, романтизм, реализм, жанр, 
стиль, роман, повесть, лирика, публицистика, т.б. 

сынды терминдер. Бұл пән сөздері «Сөз өнерінде» 
осы қалпында қолданылады. Әрине, автор олар-
дың мағынасын, олар білдіретін ғылыми ұғым-
дарды қазақ әдебиетінің тәжірибе, өнегесіне қа рай   
қазақшалап,   қарапайым   сөздермен   айқын дап,   
анықтама береді. Әдеби қисындардың жай-жап-
сарын, теориялық ұғымдарын қазақ әдебиеті 
тари хындағы іс-тәжірибеге сүйене отырып, көр-
кем мәтіндегі мысалдармен нақтылап, дәлел деп, 
түсіндірген. Зерттеуші өз еңбектерінде әдеби 
көркем тілдің шеберлікпен қолданысы және 
өлең құрылысындағы өрнектерге ерекше көңіл 
бөледі. Ой мен сезімнің бірлігін бейнелейтін 
шы найылық пен шеберлік шығарманың көркем-
дік қуатын танытатыны – табиғи құбылыс. Өйт-
кені, көркемділік шеберліктен туады, шебер лік сіз 
көркемділік жоқ.

Бұл жөнінде З. Қабдолов былайша ой тол-
ғайды: «Әр сөйлем емес-ау, әр сөз үшін құдды 
зергерше еңбектену қажет. Әр сөз үшін»4.

Шеберлікті көркем әдебиеттің ең басты шар-
ты мен заңдылығына балаған зерттеушінің оқу 
құралдарында түсіндірілетін әдеби қисын дары-
ның өзінде кейде суреткерге тән сезімтал дық, 
жоғары сезім шаттығы, поэтикалық ішкі қуат 
байқалып отырады.

Әдеби тілдің ауызекі тілдегі айту мен сөйлеу 
дәстүрлерінен өзгеше күрделі сипат алатын 
көркем шығармадағы тілдік қолданыс ерекшелігі 
жанрдың табиғатына, ондағы баяндалатын 
оқиғаның өткен дәуірі мен саяси жағдайына 
және кейіпкерлердің кісілік келбетіне тікелей 
байланысты екендігі сөзсіз. Сондықтан да су-да су-
реткерден талап етілетін басты шарт – адамтану 
мәселесін терең білу, яғни адам болмысына тән 
табиғи, психологиялык, сезімдік құбылыстардың 
бәрі нанымды әрі шебер бейнеленуі екендігін 
зерттеуші әрбір ой-толғамдарында қайталап оты-оты-
рады. Осы орайда зерттеуші: «Аристотельдің 
эстетикалық ұстанымдарының ең түйінді тұсы: 
өнердің мақ саты – ақиқатты тану, ал ақиқатты 
тану жолы – адамның мінезі мен ісін суреттеу» – 
деген пікіріне көп сүйенеді.3

Ғылыми монографияның бесінші тарауы «Сөз 
сыры» – қазақ әдебиетіндегі өлең өлшемдеріне, 
оның көркемдік әлеміне, поэзияға арналған. Өлең 
сөздің теориясынан бастап, оның әрбір сөзін 
әрлендіру, әсірелеу, ажарлау, кейіптеу, т.б. үшін 
қолданылатын бүкіл бейнелеу құралдарының 
теңеу мен түрлендіру түрлерін түгелдей тізе 
отырып, олардьң қазақтың өлеңін құрау үшін 
қандай көркемдік қызмет атқаратынын нақты 
мысалдармен айқындап, анықтап береді. Мұнда 
өлең ырғағы, өлең жүйелері, өлең шумақтары, 
тар мақтары, буын, буын санына байланыс ты 
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өлең түрлері, ұйқас ерекшелігі, ұйқас түр лері, 
т.б. сынды әдеби категориялардың бәрі қарас-
тырылады. Әсіресе, ұлттық поэзия әлемінде жиі 
кездесетін аллитерация, ассонанс, эпитет, троп, 
метафора, пернелеу, символ, т.б. пән атаулары да 
жан-жақты қарастырылып, олар туралы толық 
ғылыми тұжырымдар берілген. Бұл тарауда Абай 
Құнанбаев, Махамбет Өтемісұлы, Сұлтанмах-
мұт Торайғыров,  Ілияс  Жансүгіровтерден  бас-
тап,  Қасым  Аманжолов, Асқар Тоқмағамбетов, 
Әбділда Тәжібаев, т.б. сынды ақындардың поэзия-
лық туындылары талданған.

Монографияның келесі тарауы – «Сөз өнерін-
дегі тек пен түр» деп аталады.

Зерттеуші «Әдеби жанр (французша тек, 
түр) термин ретінде шартты екі мағынада кол-
данылады: 1) әдебиеттің тектері – эпос, лири-1) әдебиеттің тектері – эпос, лири-әдебиеттің тектері – эпос, лири-– эпос, лири-
ка, драма; 2) әдеби шығармалардың түрлері 
– әңгіме, роман, баллада, поэма, комедия, тра-әңгіме, роман, баллада, поэма, комедия, тра-роман, баллада, поэма, комедия, тра-
гедия, т.б.» деп анықтап алады да, олардың 
әркайсысына тән жанрлық ерекшеліктерді бүкіл 
тарау бойында нақты мысалдар негізінде саралап 
шығады. Және әрбір әдеби туындының жанрлық 
табиғатын да тереңдей талдап, қарапайым тілмен 
түсіндіруге тырысады: «...Көлемді эпикалык 
шығармада өмірдін күрделі шындығы нақты 
көркем тұлғаларға жинақталып, олардың өзара 
қарым-қатынастан туған қат-қабат окиғалар 
арқылы ашылса, лирикада адамның жеке басына 
тән көңіл күйі, нәзік және терең пси хологиялық 
тебіреністер суреттеледі. Ал дра ма лық шы-
ғарма көбіне адамдардың қимыл-әреке тіне, 
қақтығыстарына – түрліше тағдырлар тартысьша 
құрылатыны мәлім».6

Ғалымның әдеби қисынды түсіндіруі қара-
пайым, ойға жеңіл, жүрекке жылы тиеді. Әлем-
дік әдебиеттану ғылымында сан ғасырлар бойы 
қалыптасқан, ғылыми тұрғыдан әбден тұжы-
рым далған теориялык терминдер ұлттық ұғымға 
лайықталып оңай сіңіп, түсіндіріліп жатады. 
Мұнда әрбір әдеби ұғым-түсініктерге анық-
тама беріліп, олардың жанрлық табиғатымен 
әркай сысына тән стильдік ерекшеліктеріне 
әдебиеттану ғылымының теориялық шарттары 
мен көркемдік заңдылыктары тұрғысынан 
сипаттама беріледі. Сон дай-ақ, бұл тарауда қазақ 
әдебиетіндегі үлгі лер мен қоса әлем әдебиетіндегі 
озық дәстүрлер мен дара жазушылардың 
суреткерлік шеберліктері де косарлана қамтылып, 
типологиялық салыстырулар жүргізіледі.

«Сөз өнеріндегі бет пен бағыт» тарауы – моно-
графиялық зерттеудің ең күрделі бөлімдерінің 
бірі. Мұнда стиль – ағым, әдіс мәселелері, т.б. 
сияқты күрделі әдеби категориялардын мән-жайы 
түсіндіріледі.

Қазақ сөз өнерінін көрнекті өкілдері Мұхтар 
Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясынан, 
Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романынан, 
Сәбит Мұқановтың «Жұмбақ жалауынан» алын-
ған үздік үзінділер олардың жазу мәнерін, тек 
өздеріне ғана тән стильдік өрнегін, қаламгерлік 
кабілетін танытары сөзсіз. Өйткені, олардың 
авторлары аталмаса да сөйлем құруларынан, көр-
кем ойды бейнелеудегі қаламгерлік қасиетінен 
кім екені аңғарылары хақ. Тараудың басына осы 
үш үзік үзіндіні келтіре отырып, әр суреткер-
ге тән стильдік ерекшелік қандай екендігін 
зерттеуші осындай ұтымды тәсілмен дәлелдеп 
береді. Зерттеуші «стиль – адам» деген түйінге 
тоқталады.

Одан әрмен қазақ прозасында социалистік 
реализм әдісінің туып, қалыптасуына дейін 
орын алған түрлі «измдерге», атап айтканда: 
классицизм, романтизм, сентиментализм, сын-
шыл реализмге, т.б. жеке-жеке тоқтала отырып, 
олардың қай әдеби ортада, қалай қалыптасып, 
қандай көркемдік қызмет атқарғанын қадағалай 
айта отырып, даралық сипаттарын да анықтап 
береді. XX ғасыр басындағы әр түрлі «измдер-
ді» бастан кешкен қазақ қаламгерлерінің «со-
циа листік реализм» әдісін меңгеру жолын-
дағы жемісті ізденістерін де зерттеуші естен 
шығармайды. Шынында әрбір суреткер, оның 
туындылары да өз кезеңінің перзенті. Сондықтан 
да тоталитарлық жүйе желкеден кысып тұрған 
жетпісінші жылдары жазылған мұндай көркем 
шығармалар мен ғылыми еңбектердегі «измдер-«измдер-
ге» бүгінде тым сөге де қарауға болмас. Өйткені, 
қоғамнан тыс адам жоқ.

Зерттеушінің 1977 жылы жарық көрген 
«Жебе» атты монографиялық еңбегіне «Шеберлік 
мектебі. Зерттеулер»; «Талант пен таным. Тол-
ғаныстар»; «Талғам мен талап. Талдаулар», 
«Сыр мен сымбат. Байыптаулар» деген бөлімдер 
енгізілген.

Алғашқы бөлімде қазақ әдебиетіндегі көр кем 
әңгіменің тарихы мен теориясы, әңгіме жанры-
ның табиғаты мен поэтикасы, стильдік ерекше-
ліктері жан-жақты сөз болады. Және олардың 
бәрі қазақ әдебиетіндегі әңгіме жанрында жарық 
көрген көркем туындылар тәжірибесі тұрғысынан 
талданып, олардың сөз өнеріндегі қалыптасу, 
өсіп-өркендеу кезеңдеріне тоқталады. Зерттеуші 
бұл теориялық мәселені әдеби дәстүр және жаңа-
шылдық категориялары тұрғысынан талдап, 
түсіндіреді. Қазақ әдебиетіндегі әңгіме жанрында 
классикалық үлгілер тудырған талантты суреткер 
Бейімбет Майлиннің шығармаларын талдай оты-оты-
рып, зерттеуші бұл жанрдың теориялық мәселе-
лерін көтереді. Зерттеуде Б. Майлин, М. Әуезов,  
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Ғ. Мүсірепов сынды қаламгерлердің шағын жанр-
дағы әр алуан ізденістері сюжет, композиция 
құру, характер беру, пейзаж, портрет жасау 
ерекшеліктері турғысынан талданады.

Сонау сан ғасырға ұласқан қазақ сөз өнерінің 
құнарлығы, ондағы толғау, шешендік өнер, 
аңыз-әңгімелер, т.б. сынды шағын жанрлық 
түрлерден тамыр алып, бай дәстүрден бұтақтаған 
әңгіменің шағын болса да шымыр және аскан 
шеберлікпен жазылуы оның жанрлық табиғатын 
танытары сөзсіз. Зерттеуші Мұхтар Әуезовтің 
«Қорғансыздың күні» атты әңгімесіндегі пей-пей-
заж, портрет, диалог сынды категорияларды 
талдай отырып, шағын жанрдағы жүректі шы-шағын жанрдағы жүректі шы-шы-
мырлатар үш әйелдің касіретті тағдырын, Ақан 
секілді қатыгез болыстың жабайы  болмысын,  
олардың әрқайсысының  ішкі жан әлемінде жүріп 
жатқан алуан түрлі сезімдердің қайшылық та-
рын, психологиялық қақтығыстарын, қаламгер-
дін қалай қиюластырып, қиыннан қиыстырып, 
аз сөзбен терең ой айту шеберлігін асқан 
білгірлікпен, сезімталдықпен талдап береді. 
Зерттеуші бес беттік әңгіме емес, үлкен повесть, 
романға жүк боларлық тағдырлар тоғысы мен 
күрделі психологиялық құбылыстарды суреттей-
тін туындының табысы тек таланттын шебер-
лігіне тікелей байланысты екендігін дәлелдейді.

Оның талантты тануы мен шығарманы баға-
лаудағы талғампаздығы, білімпаздығы зерт-
теу нысанасына алынған шығармалардан-ақ 
аңғарылады. Одан әрі автор Ғабит Мүсіреповтің 
«Талпақ танау» атты әңгімесін талдай келе мы-
надай түйін жасайды: «Ғабит – мықты сти-– мықты сти-мықты сти-сти-
лист адам. Ал, егер жазушы атаулының бәрі 
поэтикалық тілге Ғабитше қарады бар ма, 
әдебиетіміз шын мәніндегі сөз маржанынан ғана 
түзіліп тұрар еді».7 Жазушы шағын әңгімедегі 
баяндау, суреттеу, мінездеу, портрет, диалог сын-портрет, диалог сын-
ды әдебиеттану категорияларының орын-орны-
мен қолданылғанын және автордың ой-мүддесіне 
қызмет етпейтін бірде-бір не сөйлем, не сөз жоқ 
екендігіне ерекше екпін бере талдайды. Осы жа-Осы жа-
нуар шошқа  арқылы түзге, яғни қазақ ауылы- арқылы түзге, яғни қазақ ауылы-азақ ауылы-
на жаңа бір тосын жаңалық, бөтен, мүлде бөгде 
елдің тілі мен діні, ділі, тіршілігі рұқсатсыз, 
бұза-жарып, санаға сынаптай сіңіп келе жатқан 
күрмеуі қиын күрделі саясаттың енгендігін 
астарлап та, мысқылдап та жеткізген шағын 
әңгіменін сатиралык, әлеуметтік-психологиялық 
жүгі, көркемдік эстетикалық құндылығы сөз жоқ 
жоғары.

Монографиялық еңбектің архитектоникалық 
құрылысының әр бөлімнің атауларындағы маз-
мұн дық мәннің өзі ұзақ жылғы тынымсыз 
ізденістің ізі екендігі байқалады.

Кез келген әдеби шығарманың алдына қояр 
басты мақсаты – көркем кейіпкер бейнесін 
жасау екендігі бесенеден белгілі. Адамтану 
мәселесі әдебиеттің әуелден бергі келе жатқан 
басты шарты. Өйткені, адам тағдыры арқылы 
көркем өнердін құндылығы артады. Адам жоқ 
шығармада өмір де, өнер де жоқ. Сондықтан да 
әр суреткер адамды өзінше танып, зерттейді. 
Жазушының адам жанының инженері атануы да 
сол себепті. Әр шығармасында оны әр тұрғыдан, 
әртүрлі психологиялық жағдайда, әр қырынан 
алып бейнелеу арқылы көркем прозаға, көркемдік 
ойлау жүйесіне өзіндік өрнек, тың жаңалык, жаңа 
адам болмысын альш келеді.

Зерттеуші бұл еңбегінде әңгіме жанрының 
шарттары мен көркемдік заңдылығын былайша 
түсіндіреді. Әңгіме, ең алдымен, жазушыдан 
мұнтаздай жинақылықты талап етеді; екіншіден, 
әңгіме эпизодтары оқушыны үйіріп әкететіндей 
қызықты болуы шарт; үшіншіден, адам-кейіпкер 
тұлғасы анық көрінуі керек; төртіншіден, сол 
кейіпкер арқылы қоғамдық орта, мезгіл мен 
кеңістік айқындалуы тиіс».

Әдеби сөзді қолдану шеберлігі, кейіпкер 
психологиясын бейнелеудегі сөйлеу түрлерінің, 
яғни диалог, монолог, ішкі дауыс, ой ағысы, пей-
заж, портрет, адам санасындағы қақтығыстар, 
мінездеу тәсілдері, т.б. сынды бейнелеу құрал-
дарын пайдалану шеберліктері теориялық тұр-
ғыда қарастырылады. Атап айтсақ, «Шұғаның 
белгісіндегі» Шұға мен Әбдірахман, «Қор -
ғансыздың күніндегі» Ақан болыс пен Қал тай, 
«Талпақ танаудағы» Есен қарт бейнелерін ашу 
үшін қандай мінездеулер, психологиялық тал-
даулар қажет болғандығы арнайы зерттелген.

Монографиялық еңбектің «Шындық. Көркем 
әңгіменің қазіргі хал-жайы» атты тарауын-
да шағын жанрдың елуінші жылдардағы хал-
ахуалына, болмыс-бітіміне, өсу кезендеріне тал-
дау жасалады.

Мұнда сол елуінші жылдары көркем проза-
да кеңінен көрініп, танымал болған Қалмұқан 
Иса баев, Сафуан Шаймерденов, Тахауи Ахтанов 
сияқты қаламгерлердің бір-екілі шығармалары 
талданып, олардың жетістігі мен кемшіліктері 
жеке-жеке талданады. Өзінің замандастарын сы-
нау барысында зерттеуші әділ ұстаным ұстанып, 
көркем шығармаларды әдебиеттанудың катего-
риялары, пән сөздері арқылы танып, талдауға 
тырысқан. Және олардан зерттеуші кәсіби 
шеберлікті талап еткенде, идея, тақырып, жа-
ғымды және жағымсыз кейіпкерлер қақтығысы 
секілді қасаң қағидаларға ұрынбай, көркемдікті, 
сөз өнерін, тілдік қолданыстарды, нені емес, 
қалай жазылды, адам тағдыры қалай бейнелен-
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ген, олардың іс-әрекет, жан дүниесіндегі сезімдік 
құбылыстары психологиялық тұрғыдан наным-
ды ма, т.б. деген неше түрлі даулы мәселелер 
және сол күннің, тіпті бүгінгі күннің көкейкесті 
мәселесіне айналған сауалдары сөз болады.

М. Әуезовтің «Қараш-қараш» атты кіта-
бына енген әңгімелердегі психологизм, адам 
таби ғатының болмыс-бітімі, табиғилығы, өмір 
шындығы мен өнердегі шеберлік сияқты көркем-
дік қасиеттер мұнда жоғары бағаланған.

Ә. Сәрсенбаевтың «Офицер күнделігі» атты 
кітабындағы от ортасында жүріп жазған он төрт 
шығармасына да зерттеуші орнықты әрі дұрыс 
бағасын береді.

Зерттеуде әңгіме болған елуінші жылдардағы 
шағын жанрдағы қол жеткізілген жетістіктер 
мен кемшіліктер атап көрсетіліп, сол кезеңдегі 
әдеби үрдіс толық көрсетіледі. Талданған әңгі-
мелерге ортақ олқылық ретінде авторлардың 
ізденбейтіндігі, шеберлікті шыңдауға көңіл 
бөлмейтіндігі баса айтылады.

Осы орайда, тілге шорқақтық танытқан  
Қ. Исабаевтың «Баян», «Қазақ вальсі», «Эльба-
ның ашуы», «Шаруа бақыты» деген әңгімелері 
мен С. Алдабергеновтың «Алға» жинағындағы 
әңгімелерді, ондағы көптеген сөйлемдерді 
мысалға ала отырып, өз ойын дәлелдейді.

З. Қабдолов бұл зерттеуінде тақырып тандау 
мәселесіне де ерекше мән береді. Қазақ жазу-
шыларының тақырып таңдаудағы талғам дары-
ның төмендігіне қынжылады. Кейбір жазу шы лар-
дың жақсы тақырыптың өзін шеберлікпен игере 
білмейтіндігін, осы ретте ізденудің аздығын атап 
көрсетеді.

Қысқасы, бұл еңбекте әңгіме жанрынын бар-
лық кырлары мен сырлары, теориялық мәселелері, 
жанрлық табиғаты, көркемдік және стильдік 
ерекшеліктері егжей-тегжейлі қарастырылады. 
Сон дай-ақ, сюжет, композиция, стиль, деталь, ше-
бер лік, көркемдік, т.б. сияқты әдебиеттанудың әр-
бір пән сөздеріне терминдік түсініктерден бас тап, 
тәжірибе жүзіндегі мысалдарына дейін талдау лар 
жасалып, жан-жақты ғылыми мәліметтер беріледі.

Еңбекте зерттеуші көркем әдебиеттегі де-
таль мәселесіне арнайы тоқталады. Детальдың 
адам характерін жасаудағы әрі автордың ойын 
ұтымды берудегі көркемдік кызметін, портретті 
берудегі роліне ерекше тоқтайды. С. Мұқановтың 
«Мөлдір махаббат» романынан, Ғ. Мүсіреповтің 
«Ананың анасы» әңгімесінен мысалға келтірілген 
детальдар нағыз шеберліктің үздік үлгісі ретін де 
ұсынылады. Сонымен бірге С. Сарғасқаевтың 
«Шабыт» дейтін әңгімесіндегі детальға айна-
ла алмаған көріністерден үзінді келтіре отырып, 
онын себебін ашады: «Детальдың бұрындары 

ешкім қолданбаған тың болуын және оның елді 
елең еткізерлік жаңалығы болуын қатаң кадағалау 
керектігін» ескертеді.

Бұл бөлімде ғалым сюжет пен композиция 
мәселесіне кең тоқталған. Мұнда сюжет, ком-
позиция, пролог, эпилог, байланыс, шиеленіс, 
шарықтау шегі, шешім сияқты әдебиеттанудың 
өз пән атаулары да арнайы қарастырылады. 
Шығарма архитектоникасы талданады.

З. Қабдолов монографияда әдеби тіл теория-
сын қомақты тараудың зерттеу нысанасы ет-
кен. Қолына қалам ұстаған қаламгердің бәрінен 
ең бірінші қазақ халкының сан ғасырлар бойы 
қолданып келе жатқан тіл байлығын, сөз өнерін 
меңгеру талап етіледі. Зерттеуші көркем сөзді үш 
категорияға бөліп қарастырады: ажарлау, құбылту, 
айшықтау. «Әдеби тіл – жай тіл емес, көркем тіл, 
демек, сұлу сөз, – деп бастап, – ажарлаудағы – ин-
тонация, аллитерация, ассонанс, айқындау (эпи-
тет), теңеу; құбылтудағы – ауыстыру (метафора), 
кейіптеу (олицетворение), пернелеу (аллегория), 
астарлау (символ), алмастыру (метонимия) мегзеу 
(синекдоха), кекесін (ирония), мысқыл (сарказм), 
ұлғайту (гипербола), кішірейту (литота), әсірелеу 
(гротеск), бәрін белгімен білдіру (табу), кайта ай-
тып беру (перифраз), сыпайылап айту (эвфемизм); 
айшықтаудағы – арнаудың түрлері, қайталаудын 
түрлері, жай қайталау, әдепкі қайталау (анафора), 
кезекті қайталау (эпифора), шендестіру (анти-
теза), дамыту (градация), түйдектету, баяула-
ту, сөз орнын ауыстыру (инверсия), сөз тастап 
кету (эллипсис), егіздеу (параллелизм) сияқты 
көркемдік бейнелеу құралдары қазақ әдебиетінің 
үздік шығармаларынан алынған көркем мәтіндер 
арқылы дәлелденген. Табу, перифраз, эвфемизм, 
инверсия, эллипсистердің түсініктері берілген.

Академик Зейнолла Қабдолов – қазақтың саң-
лақ суреткерлері мен көркем сөз шеберлері, со-
ның ішінде қазақ әдебиетінің классиктері – Абай, 
Мұхтар, Бейімбет туралы арнайы монографиялық 
зерттеу еңбектер жазды.

З. Қабдоловтың «Арна» атты (Алматы: Жазу-
шы, 1988, – 256-б., зерттеу-эссе) ғылыми-зерттеу 
еңбегінде ұлттық әдебиетіміздің асқар тауы атан-
ған ұлы ақын Абай Құнанбаевтың XIX ғасыр-
дағы сөз өнеріне әкелген көркемдік жаңалығы 
мен поэтикалық шеберлігіне, Мұхтар Әуезовтің 
қазақтың қарасөзін әлемдік рухани деңгейге 
көтерген парасатты прозасының эстетикалық 
әлеміне және осы күнге дейін «жарлылардың 
жыршысы» деп бір жақты бағаланып келген 
Бейімбет Майлиннің суреткерлік шеберліктеріне 
теориялық тұрғыдан талдаулар жасалады. «Алып-
тар арнасы» атты арнайы тарауға топтасқан 
«Абайдың ақындығы», «Әуезовтің әсемдік 
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әлемі», «Майлиннің мұрасы мен мирасы» де-
ген шағын зерттеулер қазақ әдебиетіндегі тари-
хи орындары айқындалған үш алып тұлғаның 
әдеби шығармалары тек көркемдік, шеберлік 
категориялары шеңберінде қарастырылады. Ав-
тор ақынның шеберлігін, әдеби және ғылыми 
ғұмырнамасын, өмір мен өнердегі өнегесін 
мәңгілік рухани құбылысқа ұластырған Мұхтар 
Әуезовке үнемі жүгіне отырып, өз ойларын 
тың көзқараспен, жаңаша байыптаулармен бе-
руге тырысқан. Алайда, әр адам өз заманының 
перзенті болғандықтан, мұнда да суреткердің 
санасын улаған кеңестік идеологияның салқыны 
сезілмей қалмайды. Кеңестік империялық идея 
ұлттық идеяны декорациялауының нәтижесінде 
рух, тіл, діл қадір-қасиеттері мансұқталып, 
халқымыздың бар жақсысы тек орыс мәдениетінің 
әсерімен ғана марқайған деген еуропашылдық 
көзқарас зерттеушіге: «Айрықша атап айтарлық 
нәрсе: орыс халқының маңдай алды прогресшіл 
мәдениеті мен классикалық әдебиеті болмаса, 
бүгінде біз білген дәрежедегі Абай да болмаған 
еді», – деп түйін айтуға мәжбүрлегені де болған. 
Алайда, автор одан арылудың амалын Абайдың 
ақындық әлемін, шығармашылық шеберлігін әде-
биет тану ғылымының пән сөздерімен әдебиет-
тің өз категориялары арқылы талдаудан табады. 
Мә селен, зерттеуші Абай лирикасының мағына-
лық, эстетикалық қасиеттерін айқындау үшін 
бұл жанрлық түрдің болмыс-бітіміне, көркемдік 
ерекшелігі мен табиғатына жан-жақты талдау жа-
сау арқылы ақындық шеберліктін сырын ашуға 
тырысады. «Лирика – ақынның бір сәтте жалт ет-
кен нұрлы ойы, жарқ етіп тұтас көрінген ішкі сыр-
лы дүниесі», – деген ғылми түсінігі зерттеушінің 
әрбір талдауды теориялық тұжырыммен түйіндеп 
отыратынын айғақтайды. Абайдың поэзиялык 
туындыларының поэтикалық қуатын, қазақтың 
әдеби тілін байытып, дамытудағы үлесін жан-
жақты зерделеген зерттеуші мынадай қорытынды 
жасайды: «Абайдың шеберлігі – әр сөздің орнын 
табуында; ал орнын тапса, ойнамайтын сөз жок... 
Сонымен бірге мұның үстіне мазмұны мен пішіні 
де, өлшемі мен өрімі де, ырғағы мен ұйқасы да 
жана оннан аса өлең түрін қосты. Абайдың бұл 
жаңалығы қазақ өленінің ішкі зандарымен толық 
үйлесім тауып, оқушы ұғымына төл туынды 
қалпында терең сіңіп кетті».

«Әуезовтің әсемдік әлемі» атты еңбегі өзінін 
өмір мен өнердегі ұстазы болған Мұхтар Әуезов-
тің бүкіл шығармашылығын шола отырып, шағын 
болса да шұғылалы ойлар айтқан зерттеу екендігі 
сөзсіз. Автордың М. Әуезов шығармашылығына 
деген шексіз махаббаты мен осы орайдағы ұзақ 
жылғы ізденістері «Менің Әуезовім» деген 

монографиялық еңбектің жазылуына себепкер 
болғаны да белгілі. «Адамдық негізі – әйел» сын-
ды тұңғыш жарық көрген туындысынан бастап 
«Абай жолы» роман-эпопеясына дейінгі ұзақ 
та күрделі шығармашылық жолына жан-жақты 
тео риялық талдау жасаған бұл еңбегінде саңлақ 
суреткердін шеберлік шыңына қалай жеткендігі 
жөнінде қадау-қадау ойлар, ғылыми тұжырым-
дар, тын топшылаулар айтылады. Әрқайсы-
сына жеке-жеке тоқтала отырып, туындылардың 
тақырыптық, идеялық, әлеуметтік, мазмұндық, 
көркемдік жетістіктеріне аналитикалық тал-
даулар жасайды. Мұнда М. Әуезовтің ұлттық 
рухани өміріміздегі драматургия саласының 
көшбастаушыларының бірі ғана емес, бірегейі 
болғандығын да ғылыми тұрғыдан дәлелдейтін 
танымдық ойлар бар. Оны автордың өз сөзімен 
беретін болсақ: «... «Еңлік-Кебектен» «Абайға», 
одан «Дос-Бедел-Досқа» дейінгі ондаған пье-
салар, «Қорғансыздың күнінен» «Татьянаның 
қырдағы әніне», одан «Асыл нәсілдерге» дейінгі 
көп-көп әңгімелер, «Қараш-Қараш окиғасынан» 
«Қилы заман» мен «Көксерекке», одан «Онтүстік 
сапарына» дейінгі очерктер, «Манастан» «Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлына» дейінгі он-сан зерт-
теулер мен монографиялар, жүздеген мақалалар, 
эсселер, аудармалар... Осылардың бәрі өмір мен 
өнердің, ғылым мен білімнің, мезгіл мен дәуірдің 
ен өзекті тақырыбы мен ең кажетті талабы-
нан туа тұра, әрқайсысы суреткер шеберлігінің 
бел-белестері, кезең-кезеңдері болатын: автор 
осылардың бірінен-біріне көшкен сайын ұстару, 
жетілу процестерін бастан кешіп, өзіне-өзі және 
өз уақыты қойған қатал сыннан өтіп отырды. 
Осылардың бәрі тұтасып, Әуезовтің ұшан-теңіз 
«Әсемдік әлемін» жасаған», – деп түйін жасай-
ды. Осы жасаған тұжырымға жазушының бүкіл 
шығармашылық тұлғасы тоғысатын сияқты.

«Майлиннің мұрасы мен мирасында» 
Бейімбет Майлиннің шығармашылық ғұмыры-
нан ғибрат аларлық тәлім қалам құрғатпай жазу-
дың үздік үлгісі екендігін еске салады. Зерттеуші 
Б. Майлиннің поэзиялық шығармаларына, оның 
қазақ әдебиеттану ғылымындағы зерттелу бары-
сына біршама шолу жасай отырып, ақындық 
шебер лігінің қыр-сырын тақырып төңірегінен 
іздейді: «...Бейімбет қазақ кедейінің тұрмысы мен 
тіршілігін қазақ поэзиясында өзіне дейін болма-
ған аумақта кең, терең және жан-жақты суреттеді.

Екіншіден, Бейімбет қазақ кедейінің мінезі 
мен мүсінін қазақ поэзиясында өзіне дейін бол-
маған деңгейде дәл, тіпті типтік һәм символдық 
дәрежеде (Мырқымбай) тарихи жағынан нақты 
және өрбу, өсу үстінде сомдап соқты».

Автор осы еңбектеріне еліміз тәуелсіздік 
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алғаннан кейінгі жылдар белесінде қайта бір орал-
ғанда, ол ойларын тереңдете, жаңаша көзқарас-
тармен толықтырған болар еді. Одан әрмен 
ұлттық театр өнерін өркендетуге қосқан өзіндік 
қолтаңбасы айқын, өрнегі ерекше суреткердің ой 
мен образды ойнатудағы сөз қолданыстары, диа-
логты шебер ұйымдастыру арқылы кейіпкердің 
ішкі жан дүниесін сомдаудағы сирек кездесетін 
шеберлігін нақты көркем мәтіндерден талдау-
лар жасай отырып, дәлелді дәйектейді. Сондай-
ак ол көп зерттеушілер аса зер сала қоймаған 
прозалық туындыларындағы композициялық 
құрылымы мен сюжет желісіндегі өзара байланы-
сып, біртұтас логикалық өрбу өрісінде тұтасқан 
оқиғаның басталу, байланыс, даму, шарықтау, 
шешу, т.б. сияқты көркемдік категориялары жө-
нінде ой козғайды. Қазақтың қарасөз өнері өлке-
сінен өз орнын ойып алған «Шұғаның белгісі» 
атты классикалық әңгімені талдай отырып, автор 
оның әрбір сөз қолданыстарына, астарындағы 
кейіпкерлердің ішкі иірімдері мол психология-
лық-сезімдік құбылыстарына тереңдеп үңіледі. 
Содан суреткердің кәсіби шеберлік сырына 
канығады. Осы орайда зерттеуші өзінің ой түйіні 
ретінде Э. Золяның «Композицияда симфониялық 
сипат бар» деген сөзін тегін келтірмесе керек-ті.

Осы монографиялық еңбектің екінші та-
рауында «Арнадағы ағында» «Қос қайнар», 
«Қол қабыс қолжазба кезінде», «Тойлар тұсын-
дағы ойлар» атты үш шағын ғылыми мақала 
құрайды. 1970-80-жылдарда жазылып, жарық 
көрген бірнеше әдеби-сын мен зерттеулерге 
шолу жасай отырып, сол кезеңнің әдеби про-
цесіне жан-жақты талдау жасауға тырысқан 
зерттеуші өз замандастары әрі   әріптестері    
М. Қаратаевтың   «Революция   рухымен»   (1978), 
С. Қирабаевтың «Әдебиет және дәуір талабы» 
(1976), Р. Бердібаевтың «Дәстүр тағлымы» (1973) 

деген әдеби-сын еңбектері мен Т. Кәкішевтің 
«Оңаша отау», Р. Бердібаевтың «Қазақ эпосы», 
М. Мырзахметовтың «Мұхтар Әуезов және абай-
тану проблемалары» (бәрі де 1982 жылы жарық 
көрген) атты монографиялық зерттеулерінің 
жетістіктері мен кемшіліктеріне кеңінен тоқ-
талды, сол кезеңдегі әдеби және ғылыми жаңа-
лықтарға, оның түрлі жанрда өріс алған сөз 
өнері өнімдеріне, олардағы ойларға дәнекер 
болған эстетикалық көзқарастарға, проблемалық 
мәселелерге, бір сөзбен айтқанда, әдебиеттің 
бүгіні мен ертеңіне, оның даму барысына көз 
жібереді. Аталған еңбектердің әрбір тарауындағы 
көтерілген мәселелер жөніндегі өзінің ойын 
ортаға салады. Ал, «Қолқабыс қолжазба кезінде» 
атты мақаласында Әбіш Кекілбаевтың «Құс 
қанаты» мен Ұзақбай Доспанбетовтың «Сағым» 
атты прозалық шы ғармалар жинақтарының 
қолжазбаларында бай қалған жетістіктерге жылы 
сөзін аямаған автор, олқылықтарды осындай 
қолжазба кезінде көрсетіп, жөндеп жіберу ке-
рек деген ұсыныс айтады. Ғалым жазушылардан 
әрбір сөздің өз орнын тауып, ой айтып тұруы 
үшін мұндай көркемдік шарттар Ә. Кекілбаев ту-
ындыларында жақсы көрініс тапқандығын мақта-
ныш етсе, Ұ. Доспанбе тов шығармаларындағы 
оқырман алдындағы жа уапкершіліктің төмендігі 
қатты сынға алынады.

Көрнекті ғалым, академик Зәки Ахметов пен 
әдебиетші-сыншы М. Қаратаевтың шығармашы-
лық лабораториясы, ғылымдағы ғибратты ғұ-
мыры жайында жазылған зерттеулері де өзінің 
ойлылығымен, танымдық талдауларымен, әсерлі 
сөз саптауымен ерекшеленеді. Жалпы, акаде-
мик Зейнолла Қабдоловтың әрбір әдеби-сын 
және ғылыми зерттеулері мен монографиялық 
еңбектері өзіндік талдау ерекшеліктерімен, терең 
де ойлы көркемдік жүйелерімен құнды.

Ерте заманнан бері адам және оның болмы-
сы қандай болуы керек дейтін мәселе төңірегінде 
аз айтылып келе жатқан жоқ. Көптеген ой-
шылдар, ғұлама оқымыстылар адам туралы аз 
толғанбаған. Себебі адам- сан қырлы сипатқа ие 
тұлға. Ол  өмірді қалай танып білуі керек. Әрбір 
зерделі жан өмірге ой көзімен қарайды, адамның 

табиғатын таразылай алады. Осындай меже-
ге жететін адам болып қалыптасу да оңай емес.  
Ендеше сөз өнерінің объектісі адам болуы да бе-
кер емес екен. Арыны айтпағанда берідегі ұлы 
Абай да адам деген атқа лайықты болу үшін не 
істеу керектігі жайында аз толғанбағанын білеміз. 
Ол:

ӘОЖ  82.0
Зұфар Сейтжанұлы,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
филология ғылымдарының докторы, профессор

АДАМ ТУРАЛЫ ТОЛҒАУ
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Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті:
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, –

деп бір түйсе, ақынның бүкіл шығармашылығы 
адам туралы терең толғаныстарға толы.

Адамның мағыналы өмірінен артық ізгілік 
те игілік те жоқ шығар. «Адам – өмірге қонақ», 
бұл халықтық қағида. Өмірге келу қандай табиғи 
болса, өмірден өту де сондай. Біреу аз, біреу көп 
ғұмыр кешер, мәселе өмірдің мазмұндылығында 
болмақ. Ең бастысы жаратқан ие берген өлшеулі 
кісілікке тән жақсы іске бағыштау болса керек. 
Адам уақытқа тәуелді, қандай да бір толағай 
табысқа уақыт арқылы жетеді. Уақытты бағалау 
– өмірді қадірлеу деген сөз. Сонда адам қандай 
болуы керек?

Адамның тірегі – үміт пен сенім. Себебі ол-
адам. 

Зәкең айтады: «Адам не деген қасиетті, не 
деген ұлы есім! Жан біткен жер үстінде жалғыз 
дүркін тіршілік етпек, ғұмыр кешпек; ал, осынау 
бір-ақ рет берілер өмірде Адам болудан асқан 
бақыт боларма?.. Адам! Не деген сырлы тұлға, не 
деген нұрлы тұлға!» Дұрыс сөз, дүниеде адам бо-
лып, адам атқа лайық болудан артық мұрат-мақсат 
бола қояр ма екен! Бұл оңай орындала қалатын 
нәрсе емес. Ол үшін өнімді еңбек, терең білім, 
үлкен парасаттылық қажет. Өйткені абырой-
атаққа еңбек арқылы жетеді. Дүниедегі игіліктің 
бәрі де еңбек арқылы жасалады. «Әрбір адам 
қандай да бір іс үшін туады. Жер басып жүрген 
әрбір адамның өмірде өз міндеттері бар»

(Э. Хемингуэй)
Зәкең айтады: «Адам қандай шебер қандай 

зергер десеңізші: Египет пирамидасы, Вавилон 
бағы, Зевс статуясы, Галикарнас мавзалейі, Ар-
темида храмы, Александрия маягі Рим колидейі... 
жер бетіндегі жеті ғажайып түп-түгел Адам 
қолымен жасалған. 

Ақыр аяғында, Адам қандай ақылды, қандай 
дана десеңізші: анадан туғанда арман қуған, 
алға ұмтылған. Қиялдан қанат байлаған, биікке 
самғаған. Сырды жүрек еткен, шындықты тірек 
еткен. Сезімді өлеңге, сананы ғылымға айнал-
дырған. Өмірді өнермен өрнектеп тастаған, 
өнерді өмірмен астастырып жіберген». 

Иә, айтса айтқандай. Жер бетіндегі керемет-
тердің бәрі де адамның қолымен жасалғаныны 
ешкімде шүбә келтірмесе керек. Адам туралы 
толғау – өмір туралы толғау болмақ. Бүгін жер 
бетін қойып, аспан әліміне барып қайтқан жоқ па? 
Тұғыры биік тұлғаның жоғарыдағы толғанысын 
оның өз болмысына да қатысты айтуға да болады. 
Анадан туған да арман қуған. Сезімін поэзияға ай-
налдырып, өлең де жазған. Қазақтың әдебиеттану 

ғылымына үлкен үлес қосқан. Өмірді өлеңмен 
өрнектеп талғампаз суреткер болу да ғұмырының 
мән-мақсатына айналған. Сөйтіп, өмір өнерімен 
астасып кеткен. Бұған қоғам қайраткерлігі мен 
ұстаздықты қоссақ академик З. Қабдолловтың 
тұлғасы айқындала түседі.

Шегініс: Мен 1988 жылы М. Әуезовтің атын-
дағы әдебиет және өнер институтында жұмыс 
істейтін едім. Фольклор мамандығы бойынша 
кандидаттық диссертация қорғайтын кеңес әл-
Фараби атындыағы Қазақ ұлттық университетінде 
болатын. Институт ғалымдарының талқылауынан 
өткен соң көктемнің соңғы айларының бір күні 
диссертацияны алып қазақ әдебиеті кафедрасы-
на келіп келдім. Кафедра меңгерушісі профессор 
З. Қабдолов еді. Мен ол кісіден бұрын келіп то-
сып тұрдым. Бір кезде жайлап басып Зәкең келді. 
Рұқсат сұрап, алдына кіріп шаруамды айттым.

– Кәне, жұмысыңды әкелші, – деді. Мен дис-
сертацияны алдына қойдым. Алғашқы бетінен 
бас тап соңына дейін асықпай парақтап көз 
жүгірте қарап шықты да: – Шәкір екеулерің про-
токол (хаттама) дайындаңдар! – деді.

«Аға алдында кішілік керек, адам алдында 
кісілік керек», – деген тұжырымның тағылымдық 
мәнін тағы да ұғына түскендей болдым. Мына 
бізге – пенделерге айтылған этикалық қағида де-
сек те болатындай. Кісіліктен айырылған адам кім 
болмақ: Адам болмысы ғалымның жан-дүниесін 
неге жиі тербейді екен:

Зәкең айтады: «Адам ұзақ сапар үстіндегі 
жолаушы тәрізді, ылғи жүріп келе жат ады және 
ылғи алға, мақсатқа, арманға келе жатады. Әр 
жыл адамды алға апарады, асуға көтереді, арманға 
жақындатады», – дейді. Иә, адам жолаушы екені 
рас, әсіресе, шығармашылық адамның ақыл-
ой көкірегінде қызып, шыңдалатын қаншама 
арман-аңсары болады. Адам – жолаушы ол асыл 
арманға қарай бет бұруы тиіс. Сондықтан болар  
суреткер үнемі асқақ арманға қарай адымдап келе 
жатқандай көрінеді. 

Зәкең айтады: «Арман! Арман!.. Дүниеде 
арманнан абзал не бар? Тіршіліктің айрықша 
бір қасиеті арманда тұрғандай... Тірі кісінің ар-
манында шек жоқ. Олай болса, бағзы біреулер 
«арманым жоқ» деп өлең айтқанда өзіңнен –өзің 
қысыласың: мұны айтып отырған жер үстінде бар 
адам ба, басқа ма? Апыр-ау тірі кісінің арманы 
қашан болмақ. Себебі бұлардың бәрі де адамға 
тән қасиет. Адамда жақсы арман болмаса, жақсы 
іс те тындыра алмайды. «Арман-жарық жұлдыз. 
Онсыз айқын бағдар жоқ . Бағдар болмаған соң, 
алға басу да жоқ, тірлік те жоқ» (Л.Н. Толстой).

Зәкең айтады: «Өнер туындысы ақыл-
парасатқа толы болуға тиіс, адамды асқақ арманға 
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бастай білу керек. Игі ниетті адам баласының 
абзал арманы мен асыл мұраты – ел-жұртының 
амандығы. Арманның таусылған жері – адамның 
өлген жері», – деп тұжырымдайды. Халық тағды-
рынан, ел-жұрт амандығынан артық арман-
мақсат бола ма? Адамның ғұмыр-тіршілігі ар-
ман үмітпен ажырамас бірлікте сияқты. Өмірдің 
сыры мен сыны туралы арман – ойда жүру – 
ақылдыққа тән. «Армандай білуге бейімділікке 
де ұлы даналық бар, Арман дүниеге қызықтырып, 
оған мән-мағына дарытады» (А.Франс) Пара-
сатты ғалым адам – арман жайында неліктен 
ауық-ауық ой толғаған? Өмірде ақ пен қараның 
қатар жүретінін ескерсек, бұл сауалдың да жа уа-
бы айқындала түседі. Сұңғыла суреткер, ғұлама 
ғылым, ұлағатты ұстаздың адам, заман, ел жай-
ында толғанбауы мүмкін емес екен, қам-қайғы, 
ойсыз қалай өмір сүрмек?

Әлем-жаратылыс адам өмірінің арасында бір 
сәйкестік бар. Адам тал бесіктен жер бесікке түс-
кенге дейін табиғат аясынан бір сәтте қол үз бей-
ді. Өмір – тіршілікке тірек болып, адам өмірін 
нұрландыратын табиғат. Оның сұлулығы адамға 
үлкен рухани күш береді. Сезіміңді қозғап ойың-
ды тербетеді, қиялыңа қанат бітіреді. Жазушы  
З. Қабдолов та сөз жоқ, айнала қоршаған таби-
ғатқа әсерлене қараған. Оның ғажайып сұлу-
лығы жан-жүрегіңе сіңіп, эстетикалық ләз затқа 
бө лен ген. Табиғаттағы сан түрлі керемет көрі ніс 
біртіндеп сөзбен салынған суретке айналған. 

Зәкең айтады: «Ақша қар Алатау шыңында ға-
на қалды: өткен қыстың болымсыз белгісі сол-ақ. 
Бас қа атыраптың бәрі көгілдір нұрға кенелді көк-
тем нұрға бөленді.Ой мен қыр жасыл желек жа мы-
лып, балбұл жайнайды. Дала ормандары мен қала 
бақтарында құмыр бұлбұл сайрайды. Бөк тер мен 
бет кейде қырмызы қызыл қызғалдақтар құлпырады.

Ақ қайыңдар балапан жапырақтарын таң са-
малына сыбырлатып ғажайып көктем көркін 

төңірекке түгесілмес сырғып шертеді. Қасқа 
бұлақтар сылқ-сылқ күліп, мөлдір тамшыларын 
күн астына жарқ-жұрқ шашып, арнасынан асып- 
тасып, албырт, асау ағады. Айдын көл тұнық бетін 
торғын аспанның ақ мамық бұлтымен бедерлесе, 
қиқу салған сауықшыл шағалалар судағы сұлу 
суретті қанатымен серпіп, желпіп қашады. Сыр-
лы дүние, шулы дүние дәл осындай жастық, 
жарастық құшағына еніп, әсем ажар тапты». Бұл 
көктем көрінісі. Жай ғана көрініс емес, жастық-
жарастық құшағына еніп, әсем ажар тапқан 
дүние жасанды қимылға түсіп, адамды еліктіріп 
тарта жөнеледі. Көктемнің сыр-сымбатын терең 
тебіреніспен жеткізген шалқыған шабыттың ұш-
қы нындай құбылған шұрайлы тіл адамды мейір-
шапағатқа бөлейді. Дүние-әлем күлтеленіп, 
сұлулана түскен. «Нағыз пейзаж – поэзия! Харак-
тер! Адам!», – дейді талғампаз суреткер. Көріп 
отырсыз ба, ұстаз ғалым тағы да айналып адамға 
соғады. Табиғатты да адамнан бөле қарамайды, 
табиғат пен адам әркез тұтастықта. Осы бір 
көктемнің, керемет көрінісінің құшағына енген 
адамдар да бойына қаншама күш-қуат жинап, ру-
хани биіктей түседі. Ынтызар құштарлығы артып 
табиғаттың тамаша шағын тани түсесің. Ерек-
ше сұлу әлеммен бірге өзің де жасара жайнап, 
көсегең көгере түскендей сезінесің. 

Ерекше таным-талғаммен бейнеленген таби-
ғат көрінісі көмескі тартпай санаға сіңіп қалады. 
Жазушының өзгеше өрнек салған тілінің ажар-
айшығы сезіміңді сергітеді. Өзінен кейінгі 
інілерін көтермелеп, қанаттандырып отыратын, 
менмендігі жоқ Зекеңнің болмысын ерекше бір 
ақыл-парасат, мейірім ажарландырып тұратын. 
Ал, Зекең сабырлы, сырбаз қалпымен әлде 
бір нәрсе жайында толғанып, ой үстінде келе 
жатқандай әсер қалдырды. «Аға алдында кішілік 
керек, адам алдында кісілік керек» дейтін қанатты 
сөзі ойға орала береді.

Қай халықтың да жазба әдебиеті өкілдері 
көркем шығармалар тудырумен қатар, жалпы сөз 
өнерінің тағдыр талабына араласып, оның тари-
хи даму жолына, талантты тұлғалар ізденісіне 
орай, әсіресе, өз заманының сұранысы, келелі 
мәселелері бойынша қалам тербеп отырған. 

Мұның бәрі еріккеннен істелмеген, әдеби үрдіске 
үн қосу, ыстық суығына ортақтас болу міндетінен  
шығып жатыр.

Әдебиет майданындағы әрбір жауынгердің 
қолындағы жалғыз қару – қаламы. Сол қару 
ныса наға дәл тигізуді ғана мақсат етуі тиіс. Су-

ӘОЖ  82.0
Гүлмира Қазыбек,

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
филология ғылымдарының кандидаты, профессор

З. ҚАБДОЛОВТЫҢ АУДАРМА ТУРАЛЫ СЫН-ПІКІРЛЕРІ
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реткер қаламынан сан-алуан шығармалар туады.  
Сон дай-ақ олар үздіксіз өмірге келіп жатқан 
ірілі-ұсақты туындылар туралы іштен тынып, 
үнсіз қал май, әдебиет ағымындағы дұрыс-бұрыс 
бағыт тарға өз көзқарасын білдіріп отырады, 
өзі де барлық жанрда әдебиеттің бар саласында 
қалам тар туды қаламгерлік борыш есептейді. 

Орыс әдебиетінің классиктері А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, И.А. Тургенев, Ф.М. Достоев-
ский,  Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, т.б. мәдени-
ру  ха ни орта тынысына қоян-қолтық қалай ара-
ласып, дем беріп өткені тарихтан белгілі. Бұл 
дәс түр күні бүгінге дейін жалғасып келеді. 
Батыс Еуропа әлеміндегі және басқа елдерде 
таралған бұл сабақтастық қазақ әдебиетінде де 
игі өрісін тап қан. Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин,  
А. Құ нан баевтан немесе өз бастауын сонау көш 
дәуір лерден алатын бұл сөз зергеріндегі жан-
жақ тылық сипат Ш. Құдайбердіұлы, А. Байтұр-
сын ұлы, М. Дулатұлы, Ж. Аймауытұлы, С. Сей-
фуллин, М. Әуезов, І. Жансүгіров, Б. Майлин, 
С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мұстафин сияқты 
алыптар тағылымымен ілгері дами түсуде. 
Бұлардың көпшілігі дәріс беру, оқулықтар жазу, 
ғылыми зерттеулер жасау, сын-пікір айту, аудар-
ма жұмысымен шұғылдану секілді әр кезең дерде 
жан-жақты еңбек етті. Кейінгі толқын ұрпақ тары 
да сол көштің ізімен келеді.

Аталған сөз шеберлері ішінде аударма жай-
лы ғылыми жан-жақты ой қорытып, аударманың 
өте-мөте қонымды ғылыми дәлелденген түрлерін 
жасаған, бір сөзбен айтқанда аударма теория-
сы мен тәжірибесіне көп еңбек сіңірген Мұхтар 
Әуезовтің қосқан үлесі зор.

«Асылы жер бетінде университет секілді қас-
терлі орын сирек» (З. Қабдолов). Сол қастерлі 
құтты қоныста ойлы «жанары өмірден жыр, жан-
нан сыр іздеген, әр қадамы мағыналы мақсаттарға 
апара жатқандай, әр сөзі ақылға тұнғандай», тіл-
дескендерді тіліне, үндес пейілдерді дегеніне 
жеткізер айтулы ғалым, ірі тұлға бар.

Ол – ұлы Мұхтар Әуезовтің шәкірті, ұстаздық 
сияқты «өз уақытыңды аямау, өзгенің бақытын 
аялау жолына бүкіл ғұмырын арнаған, ҚР Ұлттық 
Ғылым академиясының академигі, Қазақстан мен 
Қырғыз Республикаларының ғылымына еңбек 
сіңірген қайраткер, филология ғылымдарының 
докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің кезінде ұлы Әуезовке ұя 
болған қазақ әдебиеті кафедрасының құрметті 
меңгерушісі, Қазақстанның Халық жазушысы – 
Зейнолла Қабдолов». 

Зейолла Қабдолов – көп қырлы кісі: ғалым, 
ұстаз, жазушы әрі аудармашы.

Мұның өзі тап-таза, адал шығармашылық 

адамы: атақ пен даңққа  тек қана еңбек арқылы 
жеткен академик З. Қабдоловтың өресі биік, өрісі 
кең екенін аңғартады. Ол кісінің өнегелі ұстаз, 
рухани тәрбиеші, ғылым мен өнер жолындағы 
жандардың, шын мәніндегі қамқоршы әрі 
ақылшы болғанын жақсы білеміз.

Құрметті ұстазымыздың ірі тұлғасын, адам-
дық берік қасиеттердің шынайы сипатын, ұлты-
ның еңбек сүйгіш, үнемі өсу мінездену жолын-
дағы қайраткерлігін күллі шығармашылық өмір 
белестерінен, көркем шығармаларынан жан 
тазалығын аңғаруға болады.

Ал көрнекті ақын Әбу Сәрсенбаевтың сөзі-
мен айтқанда, «ұлы ұстаздан өнеге үйренген 
ұстамды шәкірт» әдебиеттану ғылымындағы 
«алыптар тобының» ішінде «көркем қаламгерлік 
– жазушылық нар жүгін көтеріп, зерттеушілікті 
қатар ұстанып келе жатқандардың бірі және 
мейлінше бірегейі».

Қабдол есімді жұмысшы шаңырағында өске, 
мұнайлы Ембінің тұңғышы Доссор қалашығын-
да орта мектепті тамамдаған өршіл жас 1945 
жылы Алматы тау-кен институтына оқуға түседі. 
Сол жылы Қазақ мемлекеттік университетінің 
филология факультетіне ауысады. Университет 
қабырғасында бес жыл білім алған соң, қазақ 
әдебиеті кафедрасында ұстазымен бірге қызмет 
атқарған.

1950-1961 жылдары аралығында «Қазақ әде-
биеті» газеті мен «Жұлдыз» журналының бас 
редакторы, Қазақстан Жазушылар Одағының 
бас қармасының хатшысы қызметтерін атқар-
ды. Ол туған әдебиетіміздің тарихы мен теория-
сының аса күрделі мәселелерінен филология 
ғылымдарының кандидаты (1961 ж.) және фило-
логия ғылымдарының докторы диссертациясын 
(1970 ж.) қорғаған.

Академик М. Қаратаев «алуан қырлы әде-
биетші» атаған Зейнолла Қабдолов жазушы ре-
тінде шағын жанр түрлерінен күрделі жанр-
ларға дейін самғаған суреткер (Бұл ретте «Өмір 
ұшқыны» повесін (1955), «Жалын» романын 
(1963), «Біз жанбасақ» (1974), т.б. айтуға болады) 
болса, ақын ретінде («Әке», «Геолог», «Пионер 
Мұрат» поэмалары, «Еділ», т.б. өлеңдері) біршама 
танылды. Ғалым ретінде дүниежүзілік әдебиет 
пен өнер құпияларын бір басына сыйғызған 
білімді зерттеушілік «Әдебиет теориясының 
негіздері» (1970), «Адам» (1964), «Жанр сыры» 
(1964), «Сыр» (1964), «Сөз өнері» (1976),  «Жебе» 
(1977), «Әуезовтің әсемдік әлемі» (1986), «Арна» 
(1988), «Менің Әуезовім» (1996),  «Көзқарас» 
(1996) үлгісін танытатын еңбектері бар.

Көп қырлы қаламгер З. Қабдоловтың әлі 
де жұртқа жақсы таныла қоймаған, ғылыми-
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теориялық тұрғыдан талдауын, тиісті сынын, тие-
сілі бағасын күтіп жатқан мол мұрасы – аударма 
туындылары.

Аударма өнерінің көркем сөз төңірегінде жүр-
ген суреткерге, оның шығармашылық шебер-
лігіне, жазушылық дүниетанымына берері мол.

Бір халықты екінші бір халық аударма арқы лы 
таниды. Аударманың қыры мен сыры көп күр де лі 
әдеби жұмыс. Сондықтан да, аудармашыға үлкен 
міндет жүктеледі. Осындай ауыр жүкті көтеріп, 
«ар ісінің азабын» ауырсынбай алып жүрген 
аудармашылардың бірі – белгілі жазушы-ғалым 
З. Қабдолов.

Халқымыздың мақтанышына айналған та-
лай-талай үлкен азаматтардың ұстазы – халық 
жазушысы, академик З. Қабдоловтың суреткерлік 
ізденісі мен сөз өнері туралы ғылыми еңбектері – 
қаламгердің баршамызға белгілі қос қанаты. Қай-
сысының шоқтығы биік деп сөз жарыстырудың 
қажеті жоқ. Екеуінің де терезесі тең. Қыран өзінің 
қос қанатын тел ұстап, қатар сермейтіні сияқты, 
З. Қабдолов үшін көркем шығарма мен әдебиет 
туралы қисын егіз жүруі керек. Бірінсіз бірі жоқ.

Ақиқат сөзді айтсақ, З. Қабдоловтың болмыс 
бітіміндегі «тұрлаулы тұтастықтың» бір қыры – 
аудармашылық еңбегі – өз дәрежесінде сөз етіл-
меген. Жазушы туралы еңбектерде қысқаша ғана 
тоқтап өтеді.

З. Қабдолов – өз дәстүрін қалыптастырған 
шебер аудармашы. Ол орыс халқының ақыны 
А.С. Пушкиннің  «Балықшы мен балық» ту-
ралы ертегісін, Н.В. Гогольдің (51 таңдамалы 
хаты) эпис толярлық туындыларын, Л. Кассильдің 
«Қым  батты балаларым», В. Добровольскийдің 
«Сұр шинельді үш жігіт» повесін, В. Закруткин-
нің «Суда ғы станица» романын, М. Горькийдің 
«Күн перзенттері», Н. Хикметтің «Елеусіз қал-
ған есіл ер», Г. Бичер-Стоудың «Том ағайдың 
лашығы», Яшпалдың «Дивья», Ян Отченашек 
пен Ярослав Бланктың «Мезгілсіз махаббат», 
Азат Шагиняннің «Трамвай паркке кетеді»,  
Ш. Айтматовтың «Қызыл алма» әңгімесін, көп-
теген өлеңдерді аударған.

Аудармашы тек қана аударма ісімен шұғыл-
данып қана қойған жоқ, сонымен біре «биік өнер» 
туралы әр кезеңде өз пікірін айтып, қазақ аудар-
ма  әдебиетінің хал-ахуалына мән берген, осы 
мәселелерді шешуге байланысты өз ұсынысын 
жасап отырды. Сыншы аудармашылар шеберлігін 
саралап, жетістіктер мен кемшіліктері туралы ой 
толғаған.

Аударма жайлы теориялық негізі бар пікір 
айтқан. Аудару әдіс-тәсілдерінің кейбір жолда-
рын ұсынған. 

Аудармашының сын-талдаулары 1977 жылы 

«Жазушы» бапасынан жарық көрген, әдеби тол-
ға ныстары мен талдаулары енген «Жебе» атты 
ғылыми-зерттеу еңбегінде көркем аударма жө-
нін дегі «Биік өнер» мақаласында орын алған 
және аудармашының 1964 жылдың 22 шілдесінде 
«Коммунистік еңбек» басылымында жариялан ған 
Л. Толстой шығармасын аудару туралы «Ба ғалы 
байқау» мақаласын айтуға болады.

Көркем аударманың қоғам өміріндегі ағарту-
шылық, тәрбиелеушілік, идеологиялық тұрғыда 
сананы тәрбиелеу мен рухани дамыту рөлі жай-
ында, «Елеусіз қалға есіл ер» атты кітабында сөз 
етеді.

З. Қабдолов аудармаға төл шығармасындай 
мұқият қараған және аудармашыға да қатал талап 
қоя білген.

М. Әуезов өзінің «Как я работал над рома-
нами «Абай» и «Путь Абая» деген мақаласын 
қазақшаға аударуда Зейнолла Қабдоловқа тап-
сырыпты. Мақаланың сапалы аударылғаны сон-
дай, ұлы жазушы оқып шығып, қаламның ұшын 
тигізбестен «Жұлдыз» журналына сол күйінде 
ұсынған екен...

Аудармашы аса жауапты қиын іске, яғни 
биік өнерге үлкен біліммен, мол дайындықпен 
кіріседі. Себебі, аударманың көтерер жүгі ауыр. 
Оның аға буын жасаған дәстүрлі жолы бар екенін, 
сол арнаның сабасынан шықпай, керісіше тек 
алға қарай дамытып, өрісін кеңейту борышын ау-
дармашы жете түсініп, терең сезінген.

Аудармашының қаламынан қайтадан қазақ-
тың көркем-сұлу да құнарлы тілімен дүниеге 
кел ген аудармаларын терең зерттегенде, тұнып 
тұрған дария астындағы асыл маржандарына қол 
жетері сөзсіз.

Енді нақты аудармаларына тоқталатын болсақ, 
қажырлы еңбегінің аса құнды табысы ретінде 
Владимир Анатольевич Добровольскийдің «Сұр 
шинелді үш жігіт» атты повесінің аудармасын 
айтуға болады. Түпнұсқасы – «Трое в серых ши-
нелях» атты повесі.

Осы жұмысты жазу барысында мен аудар-
машымен жүздескен едім. Әңгіме барысында 
өзінің аударған бұл повестің қаншалықты құнды 
шығарма екенін, В.А. Добровольскийге КСРО 
Министрлер Кеңесінің қаулысы бойынша 1948 
жылға арналған үшінші дәрежелі Сталиндік 
сыйлық берілгенін айтқан еді.

Аудармашы мен орыстың жазушысы  
В.А. Добровольскийдің арасын жалғап тұр ған 
шығармашылық байланыс жібі бар. Өз әңгі ме-
сінде В. Добровольский аударманың сапасына 
тәнті болып, сонау алыстан арнайы іздеп келіп,  
ризашылық білдіргенін айтқан болатын. Осы-
дан кейін автор З. Қабдоловтың «Өмір ұшқыны» 
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повесін «Искра жизни» деген атпен орыс тіліне 
аударған. Бұл аудармасы жайында М. Роговой-
дың «Казахстанская правда» газетінің 1958 жыл-
ғы 8 қазандағы «Искра жизни» мақаласында жа-
зылған. Повестің аудармасы 1958 жылы «Қазақ 
мемлекеттік көркем әдебиет » баспасынан жарық 
көрген.

Аудармашы З. Қабдолов көркем шығарма-
ларды аудару барысында, түпнұсқалардан өз шы-
ғармаларына ұқсастық іздеген. «Сұр шинельді 
үш жігіт» повесі мен «Өмір ұшқыны» повесі-
нің мазмұндық-идеялық желісінде бір-бірімен 
үндесіп жатқан сарын лебі бар. Екі шығармада 
да студенттердің өмірге араласуы жастардың 
өмірлік жол таңдаулары мен кейіпкерлердің тама-
ша образы сомдалған.

Аударма 1950 жылы «Қазақтың мемлекеттік 
көркем әдебиет» баспасынан жарық көрген

З. Қабдолов жасаған аударма үлгілері түрі 
мен тегі жағынан әр алуан. Осылардың ішінде ең 
көлемдісі – Виталий Александрович Закруткин-
нің «Судағы станица» романының аудармасы. 
Романның түпнұсқасы «Плавучая станица» деп 
аталады. Көлемі – 320 бет. Бұл роман 1952 жылы 
«Қазақстан Мемлекеттік көркем әдебиет» баспа-
сынан қазақша нұсқасы алты тараумен  353 бет 
болып басылып шыққан. КСРО Мемлекеттік 
сый лығы берілген бұл туынды  балықшы-шаруа-
лардың еңбегі арқылы «қарапайым, адамдардың 
тұрмыс-тіршілігінен өмір ұшқынын көрсетеді». 
Аудармашы романның стилін сақтап, көркем 
тілмен жеткізе білген. Аудармашы шын өмірдің 
шыншыл бейнесін жасауда; тіршілік түбіндегі 
иірімдерге терең бойлап, зерделі тақырыпты 
ашуда; зейінді ой түйінін қазақ тілінің көркем 
кестесімен құлпыртып, аудармада шеберлік пен 
суреткерлік талант танытқан.

Сонымен қатар, З. Қабдолов – мерзімдік бас -
пасөз бетінде публицистік шеберлік үлгі сін та-
нытқан қаламгер әрі эпистолярлық туындылар-
дың шебер аудармашысы.

Осы орайда, жоғарыда айтылып кеткен  
М. Әуезовтің «Как я работал над романами 
«Абай» и «Путь Абая» мақаласының» аударма-
сын айтуға болады. Сол секілді З. Қабдоловтың 
бір қатар аудармалары Н.В. Гогольдің шығарма   лар 
жинағының 6-томында жарық көрген. «Қа зақ   тың 
мемелекеттік көркем әдебиет» баспасынан 1954 
жылы басылып шыққан бұл еңбекте ав тор дың 
таңдамалы мақалалары мен хаттары орын алады. 
Жинақтағы «мақалалар» бөлімін Ғазиз Оспанов 
аударған. Ал «Таңдамалы хаттар» бөліміндегі 51 
хаттың аудармасы (219 беттен 348 бетке дейін)  
З. Қабдолов аудармасында жарияланған.

Бұл жинақтың түпнұсқасы – Н.В. Гогольдің 

4 томдық шығармалар жинағының ІV томын-
дағы таңдамалы хаттардың 51 нұсқасы қазақ 
тіліне аударылған. Н.В. Гоголь хаттарының бізге 
жеткені жалпы саны 1300-ден астам хат. Ал бұл 
томға небары 68 хат енгізілген. Әрине, олар 
Н.В. Гогольдің көркем шығармашылығымен ты-
ғыз байланысы бар немесе сол кезең әдебиеті 
өміріндегі құбылыстарға берген бағасы, сын-
пікірлері мен жалпы әдебиет мәселелеріне 
қатысты көзқарастарын қамтиды. Түпнұсқада 
хаттар толығымен аудармада берілді, дегенмен, 
аудармашы 17 хатты қоспаған себебін біз, Зей-
нолла Қабдоловтың аудармашы ретіндегі ең 
қажетті, маңызды деп таңдаған нәрсені ғана ауда-
ратын талғампаздық қасиетін аударма тақырып-
тарынан білеміз. Ол хаттардың Гогольдің өзінің 
отбасылық немесе ата-анасына жазған, жеке ба-
сына қатысты өзіндік мағынасы бар дүниелер 
екенін түпнұсқаны қарастыра отырып, аңғардық.

Ал енді түпнұсқа мен аударма бейнесіндегі 
бұл хаттарды салыстыра келе біз мынандай 
жайттарға тоқталуды жөн көрдік:

1 хаттар аудармасы көлемі, мазмұны, автор 
стилі жағынан айтарлықтай айырмашылығы 
жоқ. Сөйлемдер жолма-жол келіп, мөлшері мен 
мағынасы дәл аударылған. Сөзіміз дәлелді болуы 
үшін мысал келтірейік:

Түпнұсқа: Г. И. Высоцкому 1827 год. М. 
Июнь, число 26 Нежин.

Аударма: Г.И. Высоцкиге 1827 жыл, июнь, 
М., 26 күні, Нежин.

Аударма: Сонымен, саған Нежиннен жазып 
отырмын. Саған хат жазуыма емтихан кедергі 
бола алады деп ойлап жүрме! Хаттарың арқылы 
мен сенімен анағұрлым жақындасып та қалдым, 
сондықтан енді үздіксіз мазалай бермекпін. Сен 
менің қасымда отырғандай боп көрінесің де, 
менің сенімен минут сайын тілдесуге қақым бар 
секілді.  

Түпнұсқа:  Пишу к тебе таки из Нежина. Не 
думай, чтобы экзамен мог помешать мне писать 
к тебе. Письмами твоими я уже более сблизился 
с тобою, и потому буду беспрестанно надоедать. 
Мне представляется что ты сидишь возле меня, 
что я имею право по минутно тебя расспра шивать.

Бұл салыстыру мақсатындағы екі мәтін үзін-
дісін көлемді етіп, бір ойды тұтас алғанымыз, ау-
дармада автор ойының түпнұсқа пішінінің сақта-
лып, автор стилін, сөз баламаларын дәл тауып 
қолданғанына көз алдыңызда нақты дәлел ұсыну.

«Дарияның дәмін, бір тамшысынан байқауға 
болады» дегендей, бұл біртұтас аударманың 
көркем, дәлме-дәл, таза баламаларын дәл тауып, 
шебер аударылғанын мына бір үзінді арқылы көз 
жеткізесіз:
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Түпнұсқа: ... Я совершенно весь истомлен, 
чуть движусь. Не знаю что сомною будет далее. 
Только я и надеюсь, что поездкою домой обновлю 
немного свои силы... Как чувствительно прибли-
жение выпуска, а с ним и благодатной свободы!... 
Как тяжко быть зарыту в месте созданьями низ-
кой неизвестности в безмолвия мертвое! /9, 191/.

Аударма: Әбден қалжырап біттім, орным-
нан әрең жылжимын. Мұнан әрі не күйге ұшы-
райтынымды білмеймін. Жалғыз-ақ үмітім: үйге 
барсам, күш-жігерімді аздап тыңайтармын ба, 
деймін. Оқу бітіріп шығар шақтың, сонымен бірге 
рахатты еркіндіктің келер шағының жақындағаны 
қандай ғанибет! Сорлы мәлімсіздік үшін жаралған 
пенделермен бірге өлі меңіреулікке көмілу қандай 
ауыр! 

Аудармашы түпнұсқаны айнытпай жеткізе мін 
деп әрбір сөзді санап баққандай және оның үніне, 
ырғағына түсе алған.

Аудармада жер аттарын адамдардың атта-
ры мен шен-дәрежелерін, кейбір ұлттық кало-
риттерді, терминдерді, сөз тіркестерін сол 
қал пын да қалдырып, аударманың шарттарын, ау-
дар машыға қойылатын талаптарды қатал орын-
дап, қатаң  сақтауға тырысқан.

Бұлар – З. Қабдоловтың аудармашылық ше-
бер лігін танытатын ерекше қасиеттер. Аударма-
шы ның ешқашан адастырмайтын темірқазық 
жұлдыздай айнымас бағдары – автордың стилі. 
Осыған сай, аудармашы Н.В. Гогольдің бағытын 
дұрыс байқап, әрқашан көркемдік дүниесіне жол 
тауып отырған. Дәлдік бар жерде аудармашы бар 
жерде аудармашы қашан да ұтады, аударма сапа-
лы шығады емес пе?

Аудармашы көптеген қазақ тілінде мағына 
аудармасы жоқ немесе шет тілдерден орыс тіліне 
енген, белгілі бір дәрежеде тілдің сөздік қорына 
сіңісіп кеткен сөздерді сол қалпында аударма-
да жіберіп, олардың қазақ тіліндегі ұғымын 
сілтемелер арқылы түсіндірген. Мәтіннен бір-екі 
мысал келтірейік:

Түпнұсқа: ... Еще несколько слов о колядках 
о Иване Купале, о русалках .

... Я написал ленивцу 1-й гильдии и беспут-
нейшему Человеку в мире...  

Аударма: ... Колядкалар1 туралы, Иван Купа-
ла жөнінде, русалкалар жайында тағы да біраз сөз 
жаза саларсыз (5, 233).

... Мен дүниедегі І – ші Гильдиялы жалқау 
және асқан жөнсіз адамға....

Сонымен, З. Қабдолов аударған Н.В. Гоголь-
дің таңдамалы хаттарының аудармалары және 
оның сапасына талдау жасау – болашақтағы 
күрделі де қызықты жұмыс, тың іс.

Ал біздің сөз етпегіміз: бұл аудармаларға жал-

пы шолу, аз да болса, көркем аударылған дүниеге 
тоқталу, аударма туралы мәлімет беру ғана.

Аудармашы З. Қабдоловтың түрлі әдебиет 
жанр ларында аударма жұмысымен айналысып, 
«Биік өнер» саласында қаламының күшін сына-
ғанын жоғарыда айтып өттік.

Енді поэзия үлгісіндегі аудармасына тоқта-
лайық.

А.С. Пушкиннің шығармашылығынан, «Ба-
лықшы мен балық туралы ертегісін» (58 шумақ) 
қазақшаға аударған. Орыс халқының бір тума 
ұлы сөз зергері А.С. Пушкиннің рухани мол мұ-
расының туған тілімізге аударылуына көптеген 
қазақ қаламгерлері атсалысқан. Олардың ба-
сында Абай аударған «Татьянаның қырдағы әні» 
тұр. Ұлы ақынның күллі шығармашылығы қазақ 
тіліне аударылған. А.С. Пушкиннің шығармалар 
жинағының ІІІ томында берілген. Бұл томда 
автордың ертегілер мен драмалық шығармалардың 
қазақша нұсқалары жарияланған.

З. Қабдоловтың бұл аудармасы 1954 жылы (16 
бет), 1954 жылы (32 бет) және 1965 жылы (26 бет) 
басылып шыққан.

1969 жылы «Жазушы» баспасынан 48 бет 
көлемінде «Өлеңдер» аудармасы жарық көрген.

Сөз зергері З. Қабдолов аудармашы ретінде 
әрбір драматургтың өзіндік қолтаңбасын, ой-
өрнегін дәл тауып, көркем де нақышты тілмен 
қазақша төгілдіре сөйлеткен /11, 2/.

Зейнолла Қабдолов аудармасымен алты пьеса 
«Елеусіз қалған есіл ер» атты жинақта (464 бет) 
1987 жылы «Өнер» баспасында басылып шықты.

Осы жинақтың алғы сөзінде аудармашы өзі-
нің осы биік өнер саласындағы қоғам өміріндегі 
атқаратын қызметі, алатын орны жайында «аз 
сөзбен» көп жайдың басын ашып көрсетеді.

«Елеусіз қалған есіл ер» – атақты түрік ақыны 
Назым Хикметтің шартарапты шарлап шыққан 
әйгілі пьесасы. Бұл пьесаның аудармасы жай-
лы аудармашы: «Пьеса 1965 жылы М.О. Әуезов 
атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық 
драма театрының сахнасына қойылды. Аса сәтті 
шықты: премьерасынан бастап, соңғы қойылы-
мына дейін бірнеше жыл спектакльден адам 
арылған жоқ – аншлагтан аншлаг!

Неге? Неге десеңіз – алдымен, бір ұлт қана 
емес, бүкіл адамзатқа ортақ ірі де іргелі тақы-
рыпты күллі тамыр – тереңімен қопара қозғап, 
қазақ сахнасынан ХХ ғасырдың ұлы суреткері 
Назым Хикмет сөйлеп кетті; Содан соң ... өнегелі 
сахна саңлақтарының көрерменді таңдандыра, 
тамсандыра тартып, баурап әкететін ғажап 
өнерін, тұңғыш рет нұсқалы режиссерлік қабілет 
танытқан жас маман өз еңбегіне орай, құрметке 
бөленді», – деп еске алады.
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Бұл аударма – пьесалар жинағындағы  
А.Н. Островскийдің «Ұшынған ақша» атты бес 
перделі комедиясының (92 бет) аудармасы жайлы 
мынаны айтуға болады:

«1971 жылы Махамбет атындағы Гурьев теа-
тры А.Н. Островскийдің «Ұшынған ақша» коме-
диясын сахнаға шығарып, ХІХ ғасырдағы орыс 
классикасына батыл барлау жасады және сөйтіп, 
көрермен-көпшілікке өзінің біршама жемісті 
көркемдік даму бағытын аңғартты».

Михаил Филлипович Шатровтың 1986 
жылы жазылған екі бөлімнен тұратын «Ар 
диктатурасы»деп аталатын пьесасы енген. Бұл 
пьесада Ф. Достоевскийдің, Э. Хемингуэй,  
А. Свободин, В. Логинов шығармаларынан үзін-
ділер бар. Аудармасы 87 беттен тұрады. Бұл 
пьеса аудармасы жайында аудармашы былай 
деп ой толғайды: «Михаил Шатровтың «Ар дик-
татурасы» көптің көзі үйренген әдеттегі театр 
жанрларының бәрінен оқшау шығып, тура» 1986 
жылдың таластары мен толғаныстары» деп ата-
лады. Мұнысы тіпті қызық: шығармада, шынын-
да да қазіргі айрықша кезеңнің күрделі де іргелі 
қоғамдық күрестері идеялық тұрғыдан ымырасыз 
тартыс, риясыз айтыс-жария публицистикалық 
пафостағы саяси диспут түрінде өтіп жатады.

Бұл жинаққа аудармашының тура аудармала-
рымен бірге сатылы аударма үлгісінде жасаған ау-
дармалары еніп отыр. Аудармашы үшін орысша 
нұсқа түпнұсқа міндетін атқарады. З. Қабдолов 
бүкіл аудармаларын аударманың ең қиын түрі ба-
лама (адекватный) аударма үлгісінде жасаған. 

Гаррит Бичер-Стоудың романы бойынша 
жазылған «Том ағайдың лашығы» атты Алексан-
дра Бруштейннің 3 перделі пьесасының аударма-
сы (65 бет) Америкадағы құлиелену жүйесінің 
адам айтқысыз сұмдығын аяусыз әшкерелеп, 
қазақ сахнасына халықаралық тақырып әкелді. 
Пьеса эпилог, пролог және 8 көріністен тұрады. 
1961 жылы Қазақтың мемлекеттік жасөспірімдер 
мен балалар театрында алғаш рет қойылған бо-
латын. Үнді жазушысы Яшпалдың романы бой-
ынша жазылған «Дивья» пьесасын (4 перделі 52 
беттен тұрады) қазақ сахнасының 60 жылдар дағы 
сардары Қ. Жандарбеков З. Қабдоловқа ар найы 
аудартып алады. Үнді тілінен Р. Баранников ау-
дармасымен 1959 жылы шыққан «Дивья» – сан-
скритше (еж. Үндістердің бай тілі) – таңғажайып 
тамаша ұғымды білдіреді. Оқиға Үндістанда 
б.ж.с.д. ІІ ғасырда өтеді.

Аудармашы (1980 жылы) тамаша режис-
сер, КСРО-ның Халық артисі Ә. Мәмбетовтың 
ұсынысымен Чех өмірінен жазылған Ян Отчена-
чек пен Ярослав Бланктің «Мезгілсіз махаббат» 
(«Қараша қайтардағы Ромео мен Джулетта») атты 

үш перделі лирикалық комедиясын аударады. 
Көлемі – 66 бет.

Ал енді біздің адамдар тұрмыс-тіршілігінен 
алынып, бүгінгі уақыттың өзекті мәселелерін 
қорғайтын Азат Шашняниннің «Трамвай парк-
ке кетеді» деген 48 беттен тұратын пьесасын 
аударған. Пьесадағы түнгі оқиғалар трамвай 
вагонында, аялдамаларда және адам жанының 
түкпірлерінде де болып жатады. 

Міне, осы драматургиялық шығармалардың 
қазақша аудармалары – көркем өрнекті, ажарлы 
сахналық тамаша туындылар.

З. Қабдоловтың драматургия жанрының ше-
бер аудармашысы екеніне, әр автордың өзіндік 
қолтаңбасын, ой-өрнегін дәл тауып, көркем 
тілмен қазақша төгілдірте сөйлеткен аударма-
пьесалары  дәлел болады.

Аудармашы Шыңғыс Айтматовтың өзіне ар-
налып жазылған «Қызыл алмасын» тұңғыш рет 
аударып, 1964 жылы «Тың өлкесі» басылымының 
ақпан айының (12, 14, 15, 19, 20 күндергі) санда-
рында жарияланған. Бұл аудармасы сатылы аудар-
ма тәсілімен аударылған. Әңгімені қырғыз тілінен 
орыс тіліне аударған – автордың өзі 1984 жылы 
шығармалар жинағының 3 томында жарияланған.

З. Қабдоловты біз тек аудармашы ретінде ғана 
емес, сонымен қатар, қазақ аударма теориясына, 
сынына үлес қосқан – аударма сыншысы ретінде 
де тануымыз керек.

Аудармашы түрлі шағын, күрделі жанр үлгі-
леріне аударма жасаумен бірге, жалпы аудар ма 
өнері туралы толғаныстар мен аудармашы лар 
еңбектеріне талдаулар жасаған. Өз шығарма ла-
рында көркем аударманың кейбір мәселелері мен 
аудармашы міндеттеріне тоқталып өтеді.

Мысалы, көркем аударма туралы «Биік өнер» 
атты сын-талдауға арналған мақаласын орыс 
әдебиетінің таңдаулы нұсқаларын аударумен 
әдебиетіміздің қорын байытуға бетбұрыс туған 
кезде жазған. Оған автор үлкен еңбек сіңірген 
ізденіс танытқан. Сыншы қамту нысаны етіп 
Жүсіп Алтайбаев аударған М. Горькийдің «Фома 
Гордеев» атты шығармасын, Мұхтар Жанға-
лин аударған Лев Толстойдың «Соғыс және бей-
бітшілік» эпопеясының бірінші томын, Әбдіра-
шид Ахметов аударған «Порт-Артур» романы  ның 
екінші кітабын, Әбдірәш Көпбаев аударған  
Г. Адамовтың «Екі мұхиттың сыры» романын, 
Әнуар Ипмағамбетов аударған Ефим Пермитин-
нің «Тау қырандары» романдарын, С. Шаймерде-
нов пен Н. Оразалин аударған Георгий Свиридов-
тың «Жанкешті сапар» романын, авторлар тобы 
аударған М. Горький әңгімелерінің бірінші томын 
алған. Сыншы аудармашылар шеберліктерін са-
ралау үстінде түпнұсқадан ауыт қыған сәттерінің 
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бәрін де аударма методология сымен тығыз байла-
ныста сөз етеді. З. Қабдолов аударманы «Таза 
твор чество» деп біледі. Аудармаға салдыр-салақ 
қа рау шылыққа кешірім жасалмайды және аударма 
ерік кеннің ермегі емес, жауапкершілік пен талант-
тылықты талап ететін «биік өнер» деп бағалайды.

Ж. Алтайбаевтың, М. Жанғалиннің, Ахме-
тов тың, Ә. Ипмағамбетовтың аудармашылық 
же тіс  тіктерін атап, жоғары бағалайды. Олқы-
лық  тарына тоқталып, «аудармаға төл шығарма-
сын дай мұқият қарауды» қатал талап етеді.

Ә. Көпбаев пен С. Шаймерденов, Н. Оразалин 
аудармаларының кемшіліктерін көрсетеді.

З. Қабдолов аударманың мазмұнын жағынан 
ғана дәл емес, пішін жағынан да әсем, «тілге 
жатық, жүрекке жылы тигендей көркем, әсерлі 
ширақ шығуына да мән беруді ұсынады».

Нашар аударма жасау арқылы, әдеби аудар ма-
ның құнын түсірмеу, оқырманның эстетикалық 
талғамына зақым келтірмеу қажеттілігін баса ай-
тады.

Аудармашыға тән қасиеттер – еңбекқорлық, 
ұқыптылық, ізденгіштік екеніне тоқталып өтеді.

Аударылатын шығарманың идеялық-көркем-
дік құнына мән береді .

«Биік өнер» жайлы еңбегі – аудармамен айна-
лысуға талаптанған қаламгерлерге жолбасшы, 
үйрену мектебі.

Иә, аудармашымен жүздескендегі «аударма 
жайында көп нәрсе айтуға болады» деген сөзіне 
қарағанда әлі де аударма теориясына қосар еңбегі 
зор екенін байқадым.

Аудармашының жоғарыда аталған қай толға-
нысы да ғылыми тұрғыдан қарағанда ой саларлық, 
жаңаша көзқарастар қалыптастыратыны даусыз.

Сонымен Зейнолла Қабдолов – әрі жазу-
шы, әрі ғалым, әрі аудармашы. Ақын, филоло-
гия ғылымдарының докторы, профессор Қадыр 
Жүсіптің: «З. Қабдоловтың шеберлік тағылымы 
шексіз. Өзінше бір әлем кеңістігі сияқты бірер 
талпыныспен оның шет-шегін жете шамалау 
мүмкін емес. Өнер ізденісінің дайын қалыбы 
жоқ, өнер ырыздығын санаңа сіңіру үшін де оның 
тек өрең жеткен әріптерін сағалайсың», – деген 
пікірі Зейнолла Қабдоловтың шығармашылы ғына 
берілген  ойын мен де айтқым келеді.

Әдебиеттер
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Елуінші жылдары мектепте оқып жүргеніміз-
де орта мектептің барлық оқулықтарының 
ішін де өзі жұқа, бірақ іші мағына-мәнге толы 
«Қазақ әдебиеті» атты оқулық болды. Авто-
ры – З. Қабдолов. Бірақ бұл кім? Біз білмедік. 
Сол оқулықты ашсаңыз-ақ әр сөзінен жылылық 
есіп, шәкіртті мағынасына үйіріп, еріксіз санаға 
құйылып, жаныңды аялап, түсінігіне ілестіріп 
әкетіп бара жататын, майда, лүпілдеген, жібек 
тілді сөздерге кенелесіз. Абайдың бала ұғымына 
жеңіл тимейтін поэзиясын қолға ұстатқандай 
ұғындырып жатқан, затты да нақты пайымдаулар 
мәңгілік есімде қалыпты.

Қабдолов лекциясы үнемі Әуезов атындағы 
аудиторияда өтеді. Аудитория қабырғасында 
– Әуезов портреті. Трибунада – Қабдолов! 

Зейнекең, Мұхтардың өз сөзімен айтқанда, 
«Шәкірті ғана емес, туған інісі яки бала-
сы секілді бауырында жүрді». Бір кафедрада 
қызметтес болған кездерінде кемеңгер ойшыл-
дан көп нәрсені үйренген, өнеге-үлгілерін бой-
ына сіңірген, зергерлік тағылымын қаламына 
дарытқан, ғалымдық, абзалдық қасиетін қанына 
сіңірген, рухани әкесі сезінген. Осы бір шырқау 
жылдардан Зейнолла ағамыз тебіреніп айтудан 
әсте жалыққан емес.

Ақырын жүріп, анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға. 
Ұстаздық қылған жалықпас, 
Үйретуден балаға.

Абайдың осы бір шумақ өлеңі Мұхтардың да, 

ӘОЖ  82.0
Қадыр Жүсіп,

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті,
филология ғылымдарының докторы,

профессор

ҰСТАЗ ТУРАЛЫ СӨЗ



Абай институтының хабаршысы. №6 (18). 2012 85

Зейнолланың да ұстаздық кредосы, бойтұмары 
дерсің.

Зейнекең басқарып келе жатқан қазақ әде-
биеті кафедрасында Мұхтар Әуезовтің ғажайып 
ғұламалық дәстүрі қалыптасты, дамыды, өзінен 
кейін өзі салған ғылыми жолмен өрбіп, өркен 
жайып отыр. Жоғары мектепте лекция оқудың, 
жоғары мектепте ғылыми зерттеу жүргізудің, 
жоғары мектепте шын мәніндегі асыл адам, аб-
зал азамат, білікті маман тәрбиелеудің үлгісіне 
айналған Әуезов дәстүрімен сусындау үшін, 
өнеге үйрену үшін бұл кафедраға Мәскеу мен 
Санкт-Петербург, Киев пен Баку, Ташкент пен 
Бішкек, Ашхабад пен Нүкіс университеттерінен 
ғылым докторлары келіп, тәжірибеден өтеді. Бұл 
– айта қалғандай ұлағатты құбылыс.

Зейнекең әр уақыт: «Әдебиет – ардың ісі» деп 
ұрандатумен келеді. «Арлы кісі ғана әдебиетші 
бола алады», – дейді ол. Әдебиетшіні тек қана 
Ар басқарады. Әдебиетші – әрқашан әде биетші 
болып қалуы керек. Сонда ғана ол ха лықты 
жазғанына сендіре алады, сонда ғана шығар ма-
сымен халыққа тәрбие беріп, ұстаздық ете алады. 
Зейнекең осы темір тәртіпті өзі берік ұстанады. 
Сондықтан да ол шынайы суреткер, сондықтан да 
өз көркем шығармасында да ұстаз.

Иә, айтса айтқандай, «Менің Әуезовім» – 
ғылым, білім, тәрбие биігі, қазақ әдебиетіндегі 
Абай, Мұхтар ұлылықтарына бойлап қарайтын 
«Қарауылтөбе».

«Шешендік деген не? – дейді Зейнекең, – ше-
шендік кейбіреулердің ұғымындай әшейін ширақ 

сөйлеу, құрғақ пысықтық жасау емес. Шешендік 
шексіз білімнен, терең ойдан, асқан парасат-
тан туатын нәрсе! Әуезовтің шешендігі ғұлама 
ғалымдығында жатыр... Шешендік шалқар ша-
быттан, шалқыған сыр мен сезімнен туады. Ше-
шен болу үшін адам кәдімгідей қанатты болуға 
тиіс, қанат болғанда жәй емес, парлап ұшатын 
қанат болуы керек», – дейді жазушы «Менің 
Әуезовім» романында.

Зейнекеңнің өзі де дәл осындай шешен. Ол 
сөзін қандай сезім-күймен жазса, сондай сезім-
күймен аудитория-залдарды сілтідей тындырып, 
айтқандарына жұртты табындырып, ғажайып сөз 
сиқырымен әркімді тұтқындап, іштен ғана тын-
дырып, сөзі біткен кезде демді бір алдырады.

Зейнекең адамнан мін іздемейді, нәр іздейді, 
адамның таудай мінін көрмейді, зәредей мәнін 
көреді. Бұл – адам сүйгіштік қасиет. Зейнекең 
үшін жаман адам жоқ. Үлкен әріпті Адам ғана 
бар, жаман бала жоқ, дана бала бар. Онда бала-
дан дана жасау қасиеті, жаманнан жақсы жасау 
қасиеті, жуасты батыр қылу қасиеті, тентекті май-
да тілмен тезге салу қасиеті бар.

Адамның мерейін өсіретін ұстаз ғана. Бір 
сөзбен азаматтық ғасырдың бағасын беретін де 
ұстаз! Қандай наградадан да биік баға – ұстаз 
сөзі. Бұл баға шәкірттің атқарған ісіне байланы-
сты беріледі.

Астанамыз Алматыдан Ақмолаға көшкен-
де де Зейнекеңнің дуалы асыл сөзін халық  
алтын дай аялап, санасына құйып алды. Мөлдір 
бұлақ ты жалпақ қазақ даласы әлі талай сімірер. 

Адам тағдыры қандай күрделі. Дұрыс бағыт-
бағдар алатын болсаң өмірде өз орныңды тапқа-
ның. Осындай тағдырдың тура жолында тоқса-
ныншы жылдардың басында Қазақ ұлттық 
уни вер ситетінің дәрісханасында жетпіске жуық 
мек тепті енді бітіріп студент атанған өнерлі  
балғын жас тарды мінсіз армандары басын 
біріктірген болатын. Сондай жастық жүректің 
батыл, талап тың тасыр шағында ұстаз алдында 
өзгелерден өлең оқып өзгеленген батылдығыма 
қайран қала мын. Мектепте «Сөз өнерін» басы-
мызға жастап жатып оқитын біздер үшін сол 

еңбектің авторынан дәріс алу қол жетпес қа-
зы на. Ең алғашқы өлеңдерім аудандық газетке 
ба сылғанда редактордың ақжолтай тілеп «Сөз 
өнері» кітабын дәріптеп, өлеңтанудың қыр-
сырына, қасиетіне тоқталғаны бар. Міне, со-
дан бері бұл еңбектің тең жартысын жаттап 
келіп, универститет қабырғасында өзімізді еркін 
сезінгеніміз рас. Шығармашылық рахат пен 
шығармашылық азапты кешкен суреткер лер дің 
шығармашылық тәжірибелеріне талдау жасал-
ған теориялық еңбектен жазушының шығарма-
ны алдын ала жазбас бұрынғы толқыныстарына 
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таңғалып, көз алдымызға елестетіп, таласып 
талдап өстік. Сөйтіп бұл еңбек мектепте оқитын 
біздердің ұғымымызға түсінікті, өте қарапайым 
тілде жазылған, сауатты шығарма екенін уақыт 
дәлелдеді. Автор өз кейіпкерін қатты жақсы көр-
меу керектігін, суреткер шығарма кейіпкер лерін 
алдымен ойында жетілдіретінін, тіпті киген киімі 
мен таққан түймесіне дейін көз алдында көл-
беңдеп, санада піскенше жазушының мазасын 
алатын қарекеттерін айтып бір-бірімізбен та-
ласушы едік. Енді міне, сол академик-жазушы 
Зейнолла Қабдоловтың дәрісін тыңдау бақытына 
ие болдық. Өнерді, оның ішінде өлеңді өмірінен 
артық көретін үстаз назарына ілігу, бертін келе 
«өз уақытын аямай, өзгенің бақытын аялауға» бар 
ғұмырын сарп еткен дана дарынның шәкірті не 
айналу да осы үлкен кісінің кішілігінің арқасы.

«Адам өткенімен күліп қоштасады» деп жаз-
бап па еді ғалым өз зерттеулерінің бірінде. Менің 
де сонау 1996 жылы кандидаттық диссертаци-
ямды қорғайын деп жүріп, шапқылып, шалқыта 
жазып келген 170 беттік диссертациямды ағай-
дың қолына тапсырғандағы оқиға элі есімнен 
кетпейді.

Сағат 7 шамасы болу керек, ұйқымды таң-
ертеңгі телефон даусындағы «Тез жет» деген та-
ныс дауыс бөлді. Жұмысымды тапсырып, үстім-
нен үлкен жүк түсіргендей жайбарақат «ағайдың 
қолы тигенде оқиды ғой», біраз уақытқа дейін 
хабар болмас деп жүрген маған бұл сөз есімді 
тез жинатып, шапшаң қимылдауға итермеледі. 
Екі иығымнан демалып, алып-ұшып Мирадағы 
(Виноградованың қиылысы) үйдің есігін қақтым. 
Күлімсіреп қарсы алған Сәуле апайдың жүзі 
жүрегімді орнына түсіргендей болды. Алдыма 
түсіп, томпаңдап хал-жағдайды ұзын дәлізбен 
келе жатып сұрап үлгерген апайым залға қарама-
қарсы бөлменің есігін ашты.

Ағай көзінде көзілдірігі бар бірнәрсені шұқ-
шиып, түртіп отыр екен. Имене амандасып, қа-
рама-қарсы тұрған ұзын орындыққа алабұрт қан 
көңілмен жайғастым. Денемнің бәрі қалты рап, 
екі тізем дірілдеп бара жатыр. Ойымның бәрі 
ағайдың қас-қабағын бақылау. Есік ашылған-
нан ағай ойлы көзімен көзілдірігінің үстінен ас-
пай-саспай жайбарақат қимылымды бағып отыр. 
Біраздан кейін барып салмақты саңқылдаған 
даусын жоғары көтеріп: «Өзің әжептеуір ақын-
сың», – деп бастап алып, менің иманжүзді, са-
бырлы, салмақты, өлеңді түсінетін түйсікті 
екенімді айтып, аспандағы айға шығарғандай 
етіп мақтап отырды да, сол биіктіктен жер-
ге қарай лақтырып жібергендей өткір бір-екі 
сөзімен түйреп жі берді. Орнықты, образды сөз 
болған болу керек, қазір есімде жоқ, тек ернімді 

үнсіз тістелеп, қысылып қалдым. Секундтық үн-
сіздіктен кейін жұмысымды қысқартып әкелуді 
тапсырды. Ұстазға тура қарамақ түгіл себебін 
айтуға шамам келмей, даусым шықпай қалды. 
Әкемдей көріп кеткен ағайдың қанатының ас-
тында ізгілікке елігіп жүрген 24 жастағы есір 
көңілге өзің ұлық таған адамның жай сөзінің 
өзі өлімнен күшті болған болар, орнымнан тұра 
бере көзім қарауытып отырған жеріме сылқ ете 
түстім. Ағайдың «Сәуле, әй, Сәуле» деген жан 
айқайын естідім. Апай келіп: «– Өзі кішкене бала, 
қатты сөзді қайтып көтерсін», деп жатыр, ағай 
ақталғандай бәсең үнмен күмілжіп: «– Қайтейін, 
қанаты қатайсын дегенім ғой» – деп қояды.

Сондағы қырағылықты, жауаптылықты қара-
ңыз. Небәрі кандидаттық жұмыс деп қарамай 170 
беттің бірін қалдырмай оқығаны әр бетіндегі «Ке-
ремет, фальш, терең ой, табыну, ғажап өлең, т.с.с. 
сөздермен белгіленуінен.

Ғылыми жұмыстың талабына сай жұмыс 120 
бетке қысқартылып сәтті жүмыстың жалғасы 
үш-төрт жылдан кейін докторлық тақырыптың 
бекітілуімен аяқталған болатын. «Сен өлең 
жазасың, ал өлең жазатын адам әдебиетке, кір 
келтірмейді» деген сөздерінен кейін ұстаздың 
алдында сиясы кеппеген жаңа шығармаларды 
талай оқып масаттанушы едік. Мүмкін сол бала 
көңіліміз, тазалығымызды қызықтаған болу керек 
ағайдың шабытты сөздерінен қанаттанып біраз 
уақытқа дейін өлеңдерді төгілтіп жүретінбіз. 
Өнерді, өлеңді асылдандырудың ақиқатына 
айналған асыл айтқаны әлі күнге менің адамдық, 
адамгершілік кредома айналғандай көрінеді. 
Парасаттылықтың пайымын өзінің алып мұхит 
сияқты тереңдігімен, шығармашылық шебер-
лігімен айқындалған ұстаздың әрбір сөзі әлі 
күнге дейін ойда, пікірде соншалықты көркем 
әрі соншалықты сарқылмас мұра сияқты бо-
лып сезіледі. Аудиторияға маң-маң басып кірген 
тұлғаның тұтас болмысын айқындайтын ауыз-
дан атылған лағыл ойдың, таусылмас қазынаның 
жалпы халықтық ортақ дүниелікке айналып кет-
кендей қарапайым санаңызға сіңіп жатқанын бай-
қамайсыз. Маржандай мінсіз сөздердің, бей нелі 
образдардың дөп тауып иесін туып жататын тап-
қырлығына қайран қаласыз. Ақын С. Жиенбаев 
шығармашылығына қатысты кезекті дәрісінде 
айтылған «жібектен тоқылғандай жырлары әсем» 
деген пікірі Сағи ақынның шығармашылық бол-
мысын анық тауып түрған жоқ па?! Ағайдың 
шешендігі мен тапқырлығының өзі осындай жеке 
сөздерінің мағыналық жұмсалысына да байла-
нысты болса керек. Ұстаздың ешқашан орта 
жолдан сөз бастауға немесе үстірт түйін, асығыс 
күрмелеуді жасағанын көрген емеспін. Жай ай-



Абай институтының хабаршысы. №6 (18). 2012 87

тыла салған сөзінің өзі ағайдың өмір ұғымымен 
астасып бейнелі көріністерге жетелейтіндей ауз-
дан шыққан әрбір сөз мәнерлі мәнмен, ерекше 
тыныспен айтылып, эмоцияңызды тербетіп, көк-
өзек сезіміңізді тербейді. Бұл әрекеттерге қоса 
мейірлі жүздің іштен шыққан жалынды сөздер ден 
нүрланып, бөлекше, ерекше нұрлы арайға бөле-
ніп, өзі сол сөз құдіретінен ләззат алып тұрғандай 
сезілетін. Зерделі суреткер алдында отырған ор-
таның немесе кез келген адамның мақамына қа-
рап құлаққа мейлінше қоңыр үнімен шұғыласын 
шашып, нұрын сеуіп әңгімелесіп отырушы еді. 
Өмірі көрмеген экеммен бірге жүрген адамдар-
дай тез тіл табысып, ерекше сезімде қалуындағы 
қырағылыққа таңқалып, үлкен рухтың иіріміне 
шомылғандай кездерім болды. Бір жағынан за-
мандас кісілерді рухани тазалықтары мен кесек 
бітімдері, парасаттылықтары тұтастырса керек.  
Сондықтан да рухани бітімі, шешенділігі, абыз-
дылығы ерен түлғаның жылтырақ сөздердің ор-
нына шырайын келтіріп, шашау шығармайтын 
шүрайлы сөздері жадымызда мәңгі жаңғырып 
келеді. Сол сөздегі сұлулық кейін «Сұлулыққа 
айналған қасірет» болып мәңгілік құлыптасқа 
айналып кете барды. Бірақ сол қасірет туралы 
ағайдың тұжырымды сөздерін еске алайықшы. 
Сәуле апайдың күнделігінде халқымыздың бір-
туар азаматы А. Әшімовтың баласының қайғы-
сына айтылатын көңіл айтуында Абайдың басын-
да болған халді еске түсіре отырып «Асанжан, 
мына жүрт сенің қасіретің ғана емес, қасиетіне 
де жиналып, қаумалап түр ғой. Сен қазақ өне-
ріндегі биік тау емеспісің?! Тау басын бүлт шал-
са тарқар, іргесін ызғар алса айығар, бірақ тау 
құламас болар, орныңда қалар, сен де құлама, 
қарағым, түр!» деуіндегі соншалықты табиғи 
жан дүниенің езілуін сезінесіз. Немесе жай 
қарапайым тұрмыста айтылған жүбатудың жаңа 
өлшеміне айналатын тамаша пікірі кім-кімді 
бол масын бейжай қалдырмасы анық: «Қарағым, 
Роза! Бүкіл атажұртың, елің біледі. Сен сахнада, 
өнерде ерлік жасап жүрген адам едің. Сен сол ер-
лікті енді өнерден өмірге көшіріп тұрсың. Өмір 
мен өнердің астасуы-шеберлік. Өнер адамы  ның 
шыңы деген осы болар. Біз бәріміз білеміз, жаңа 
жылдың алдында жан жарың – Тасқының кетті 
өмірден. Бұл қасірет болатын. Сенің кереметті-
гің сол – мына жас нәресте Мәдидің өмірге 
келуіне байланысты сен қасіретіңді қасиетіңе 

айналдырдың» деуінен халқының бүгін-ертеңін 
тереңдеп түптейтін, жан-күйіңді езіле ұғынатын, 
дала мінезді абыздығынан танбайды. Бар ойын 
бүкпесіз бетіңе айтатын қайсарлық, ешқандай 
күлдібадамға немесе жалтақтыққа салынбай сана-
ңызды соны қайсарлыққа жетелейтін тазалық деп 
білеміз. Тазалық пен шынайылық Зейнолла ағай-
дың болмысымен, өмірімен біте қайнасып жатыр. 
Ата-ананың адалдығы, алған жардың адалдығы 
тірлік пен тіршіліктің тылсымындағы адалдық 
өл шеміндей емес ерекше жұмбақ болмыс екені 
рас. Міне сол болмыстың өлшемі-адамдық, адам -
гершілігі адамдықпен өлшенген. Сұңғыла ға-
лым  ның төсек тартып жатып та жанында күнде 
та был  ған кіршіксіз тазалық пен адалдықтың, се-
зім  нің шынайылығына қайтарымсыз өлшемнің 
бо ла тынынан үміттеніп Фариза ақынның мына 
өле ңіне тамсанып, тегіннен-тегін босамаса керек 
(С. Қабдолова «Көрген түстей, сағымдай... 2009 ж.):

Ешнәрсеге, ешкімге алаңдамай,
Жүруші едім, кезіктім саған қалай?
Қалай таптың сен мені, бұл әлемде,
Жол сілтеген кім саған маған қарай? 
...Мен жайлы айтқан кім екен: бұлақ па екен, 
Мұңымды айтып кейде оған жылап кетем. 
Сыбырлаған самал ма сайда жүр деп,
Жетім көңіл, жаны дерт бір ақ бөкен. 

Артына қарайлап, алаңдатқан асыл жарына, 
қимас жанға, деген жүрекке сыймас сыйластық-
тың, ізгіліктің, мейірімділіктің баға жетпес өл-
шемін осы өлеңмен үнсіз жеткізгендей. Міне 
«мінсіз шығарма жазу оңай, қиыны-ғұмырыңды 
мінсіз шығармаға айналдыру» деген қағиданың 
шын дыққа айналуы. Бар ғұмыры мінсіз өнегеге 
айналған ұстаздың болмысын жүрекпен жазып 
қалдырған Сәуле апайдың күнделігі болашақтың 
баға жетпес қымбат қазынасы. Сүйіктісіне де-
ген соншалықты кіршіксіз шынайы сезім Сәуле 
апайдың туа бітті тектілігі мен парасаты, мейірім-
ділігіне дейін тұнып тұрған тәрбие-тәлім, өнеге. 
Тұлғалы таудай азаматтың қасында жүріп сырлы 
сөздің тұнығы мен тылсымын таныған, сарабдал 
көңілмен, зерек ақылмен пайымдауға үйренген 
апайдың әрбір сөзінің тамыры терең, тұңғиық. 
Сәуле апайға қарап кісінің ала жібін аттамай-
тын, жан тазалығы мен ар тазалығын бойында 
қайнатып кеткен ұстазымыздың өмірлік мұраты 
орындалғандай көрінеді.
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«Абай институтының хабаршысы» журналына авторлардың 
мақала жариялау ережелері

1. Мақала авторы, автор туралы ақпарат, ғылым докторының мақалаға берілген рецензиясы, ақы төлеу ту-
ралы түбіртек көшірмесі пошта арқылы редакция мекенжайына арнайы хатпен жіберіледі немесе қолма-қол 
ұсынылады. Әр бетте мақала авторының растайтын қолы қойылып, соңғы бетіне кадр бөлімінің мөрі басылады. 
Сондай-ақ мақаланың электронды нұсқасы Abai_instkaznu@mail.ru  мекенжайы бойынша қабылданады. 

2. Мақалаларға қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, барлығы 100 сөзден аспайтын түйін-резюме-abstract және 
кілт сөздер берілуі тиіс.

3. Мақала А-4 форматта WORD редакторында, «Times New Roman» қаріптерінде (шрифт) терілуі тиіс, қаріп 
өлшемі – 12, жол аралығы (интервал) – 1.

4. Сол жағынан 20 мм, жоғары, төменгі және оң жағынан 20 мм қалдырылып жазылады. 
5. Материал көлемі суреттер мен библиографияны қосқанда 4-8 беттен аспауы керек. 
6. Мақала тақырыбы бас әріппен, бір қатардан соң автор(лар) туралы толық мәлімет, яғни 1) аты-жөні;  

2) ғылыми дәрежесі; 3) ғылыми атағы; 4) мансабы; 5) қызмет орны; 6) ізденушінің оқу орны; 7) магистрант, док-
торант мамандығының шифры мен атауы; 8) мекенжайы; 9) байланыс телефоны; 10) электронды поштасы толық 
жазылады Бірлесіп жазылған мақалаға авторлардың қолдары қойылғаннан кейін негізгі мәтін бір қатар тасталып 
жазылады.

8. Магистрант, докторанттар үшін оқу орнынан мөр басылған анықтама қағазы талап етіледі.
9. Ғылым докторының мақалаға берілген рецензиясына (ғылым кандидаттары мен ғылыми атағы жоқ адам-

дар үшін) кадр бөлімінің мөрі басылып, рецензия берушінің қолы қойылады. 
10. Сілтеме жасалған әдебиеттер мен дереккөздер тік жақшада рет саны бойынша беттері көрсетіліп, тізімі 

мақаланың соңында беріледі (мысалы, [1,7]).Барлық цитаталарға да сілтеме берілуі тиіс. Баспада жарық 
көрмеген жұмыстарға библиографиялық сілтеме жасалмайды. Авторлар цитата мазмұнын толық сақтауына, 
әдебиеттер тізімінің растығына жауап береді. 

11. Библиографиялық тізім алфавит бойынша жазылады. Пайдаланған әдебиеттер тізімі мақала соңында 
беріледі және мақаланың жалпы көлеміне кіреді. Олардың рәсімделуі арнайы библиографиялық ережелер бой-
ынша мемлекеттік стандарт (ГОСТ) бойынша жасалады. Пайдаланған әдебиеттер тізімін берген кезде мына 
мәліметтер міндетті түрде көрсетілуі тиіс: 

• кітаптар үшін – автордың аты-жөні, кітаптың толық атауы, шығарылған баспасы мен шығарылған жері, 
жылы, том немесе шығарылымы және жалпы бет саны; 

• мерзімдік басылымдағы мақалалар үшін – автордың аты-жөні, мақала аты, журналдың (жинақ) толық 
аты, жылы (жинақ үшін баспа аты), том, нөмірі (шығарылым), мақаланың бірінші және соңғы беті; 

• мерзімдік емес басылымдағы (кітаптардағы) мақалалар үшін – автордың аты-жөні, мақала аты, кітаптың 
(жинақтың) толық атауы, шығарылған баспасы мен шығарылған жері, жылы, мақаланың бірінші және соңғы беті; 

• конференцияларда жасалған (семинар, симпозиум) баяндамалар мен тезистер үшін – автордың аты-
жөні, баяндама атауы, жинақ немесе конференция материалдарының толық атауы, конференция орны мен өткен 
мерзімі, том, нөмірі (шығарылым), тезис пен баяндама мәтінінің бірінші және соңғы беті; 

• диссертациялар үшін – автордың аты-жөні, мамандықтың толық аты мен шифры, қорғаған уақыты мен 
жері. 
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– М.: Наука, 1973. – С. 106-135. 
4) Жұмабаев М. Ақан сері // Сана. – 1924. – №1. – 12-13 бб.
12. Мақаладағы барлық қысқартулар термин толық жазылғаннан кейін ғана көрсетіледі. Жалпыға бірдей 

түсінікті қысқартулар (аббревиатуралыр) қолданылып, халықаралық номенклатура бойынша терминдер 
пайдаланған абзал. 

13. Мақалалар авторға қайтарылмайды. Жоғарыда аталған талаптарға сай келмейтін мақалалар қабылданбайды.

Редакция алқасы авторлардың өз мақалаларын
осы ережеде көрсетілген талаптар мен үлгілерге сай рәсімдеуін сұрайды.
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АБАЙ ИНСТИТУТЫ

Жалпы мәліметтер
Абай институты әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жанынан 2009 жылы 24 наурызда ашылды.
Абай институты қызметінің негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- институты қызметінің негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба-институты қызметінің негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- қызметінің негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба-қызметінің негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба-негізгі пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба-пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба-әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба-және гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба-гуманитарлық ғылымдар саласында іргелі және ба- ғылымдар саласында іргелі және ба-ғылымдар саласында іргелі және ба- саласында іргелі және ба-саласында іргелі және ба- іргелі және ба-іргелі және ба- және ба-және ба- ба-ба-

сым бағыттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады.
Институт мақсаты – зерттеу, оқыту, насихаттау жолымен білімді сақтау, жасау және тарату бағытындағы 

ғылыми, ғылыми-ұйымдастырушылық жұмыстарды үйлестіру.

Негізгі міндеттер 
• ғылым дамуының маңызды бағыттарында жаңа білім жасаудың, жаңа технологияларды игерудің, 

ғылыми мектептерді қалыптастыру мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да- мектептерді қалыптастыру мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да-мектептерді қалыптастыру мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да- қалыптастыру мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да-қалыптастыру мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да- мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да-мен дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да- дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да-дамытудың негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да- негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да-негізі ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да- ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да-ретінде іргелі зерттеулерді басымдықпен да- іргелі зерттеулерді басымдықпен да-іргелі зерттеулерді басымдықпен да- зерттеулерді басымдықпен да-зерттеулерді басымдықпен да- басымдықпен да-басымдықпен да- да-да-
мыту; 

• гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар саласында қаржыландырылатын ғылыми зерттеулерге қатысу; 
• тиісті бағыттар бойынша мемлекетаралық және халықаралық ғылыми бағдарламаларға қатысу; 
• бастамашылдық ғылыми зерттеулерді үйлестіру және жүргізу; 
• ғылым мен білімнің ең жаңа жетістіктері негізінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша ғылыми-педагогикалық кадрлар мен мамандар дайындау; 
• Абайдың шығармашылық мұрасын әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру- шығармашылық мұрасын әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-шығармашылық мұрасын әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру- мұрасын әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-мұрасын әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру- әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-әдебиеттану, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-, тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-тіл білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру- білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-білімі, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-, мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-мәдениеттану, тарих, педагогика, юриспру-, тарих, педагогика, юриспру-тарих, педагогика, юриспру-, педагогика, юриспру-педагогика, юриспру-, юриспру-юриспру-

денция, философия, әлеуметтану, саясаттану ғылымдарының тоғысында зерттеудің теориялық және 
әдістемелік негіздерін жасау; 

• қазақ әдебиеті теориясы мен тарихының ежелгі дәуірден қазіргі күнге дейінгі өзекті мәселелерін 
Абайдың эстетикалық, этикалық, философиялық көзқарастары тұрғысынан бағамдау; 

• Абай шығармашылығының алыс және жақын шетелдерде қабылдану мәселелерін пайымдау; 
• қазіргі заманғы қазақ әдеби тілінің теориясы мен тарихын саралау; 
• әдеби аударма мен аударматану, әдеби компаративистика теориясы мен практикасы мәселелерін зерттеу; 
• қазақ әдебиетінің, әдеби шығармашылық үдерісінің теориясы мен тарихының өзекті мәселелерін әлем 

әдебиеті аясында қарастыру;  
Жұмыстың негізгі түрлері 

• ғылыми-зерттеу, шығармашылық, аудармашылық, ғылыми-әдістемелік жұмыстарын жүргізу; 
• ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың нәтижелерін оқу үдерісіне енгізу; 
• жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандарын дайындау; 
• ғылыми өнім нәтижелерін жариялау және іс жүзінде қолдану; 
• ғылыми, әдістемелік және консалтингтік қызмет көрсету; 
• ғылыми еңбектердің тақырыптық жинағын, конференциялар мен сьездер, симпозиумдар материалда-

рын шығару; 
• ғылыми еңбектерді, көркем, сондай-ақ аударма мәтіндерді редакциялау және баспаға ұсыну; 
• мәтіндерді филологиялық сараптау және бағалау; 
• семинарлар, мәжілістер, көрмелер, жәрмеңкелер өткізу; 
• Институттың зияткерлік қызметінің өнімдерін коммерциализациялау; 
• ғылыми, шығармашылық, аудармашылық, білім беру қызметінің теориясы мен практикасы саласында 

мамандардың біліктілігін арттыру, қайта дайындау; 
• ғылыми зерттеулер мақсатына сәйкес заңнамада тыйым салынбаған өзге де жұмыстарды атқару. 
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АБАЙ ИНСТИТУТЫНДА АТҚАРЫЛАТЫН АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

 Электронды мұрағат материалдары

• зерттеулер
• оқулықтар

• оқу құралдары 
• жинақтар 

• мақалалар
• көркем шығармалар

Абай институтының конференциялары

• Абай және қазіргі заман 
• Аударматану мен әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері 
• М. Әуезов және әлем әдебиеті
• Ш. Айтматов және әлем әдебиеті (Халықаралық Айтматов академиясымен бірге)
• З. Қабдолов оқулары 

Абай институтының семинарлары

Жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін (екі күндік): 
• оқытудың инновациялық технологиялары 
• оқу сапасы: басқару, ұдайы жақсарту 
• білім алушылардың өздігінше орындайтын жұмыстарын ұйымдастырудың инновациялық әдістері 
• таңдау пәндері: инновациялық мазмұн, инновациялық әдіс, инновациялық құралдар 
• білім алушылардың білімін бақылау мен бағалаудың инновациялық жүйесі 
• магистрлердің зерттеу практикасын ұйымдастырудың инновациялық-әдістемелік негіздері 

Әдебиет оқытушылары үшін (екі күндік):
• Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу мен оқыту (мастер-класс)
• көркем мәтін поэтикасын оқып-үйренудің негіздері (мастер-класс)
• жазушының шығармашылық лабораториясы (мастер-класс)

Шетел жоғары оқу орындарының оқытушылары үшін:
• қазақ әдебиеті (1 апталық)
• қазақ тілі (1 апталық)

Абай институтының конкурстары

• бейнеочерктер конкурсы
• деректі бейнефильмдер конкурсы
• телехабарлар конкурсы 
• бейнедәрістер конкурсы
• көркем  аударма конкурсы 

Семинарларға қатысушыларға оқытудың инновациялық технологиялары бойынша құралдар (кітап, журнал, 
электрондық нұсқалар түрінде) беріледі. Семинарға қатысу ақысын мына есеп-шотқа аудару керек: РГП «Каз-
НУ им. аль-Фараби» РНН 600400040043 адрес поставщика: г.Алматы, пр.аль-Фараби 71, ИИК поставщика 
KZ288560000000473722 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX КБЕ 16, БИН 990140001154, Индекс 
050040

Семинар Абай институтында өтеді. Семинарды, мастер-класты отандық және шетелдік ірі мамандар, про-
фессорлар өткізеді. Семинар бағдарламасын толық орындағандарға біліктілігін көтергені туралы тиісті серти-
фикат беріледі. Семинарға қатысу туралы сұраныстарды, семинарға қатысу ақысын төлегені туралы құжаттың 
көшірмесін мына мекен-жайға жолдау керек. 

Алматы, әл-Фараби даңғылы,71.әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай 
ғылыми-зерттеу институты. E.mail: Abai_instkaznu@mail.ru. Тел.: (727)3773386  Факс:(727)3773386
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АБАЙ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ
МҰРАҒАТЫНАН

235. Northern Light (www.northernlight.com)

236. Ask Jeeves (www.askjeeves.com)

237. AltaVista (www.altavista.com)

238. Hotbot (http://hotbot.lycos.com)

239. Dogpile (www.dogpile.com)

240. FAST (www.ussc.alltheweb.com)

241. Апорт   www.aport.ru

242. Rambler www.rambler.ru

243. Yandex  www.yandex.ru

244. Search Engine Watc (http://searchenginewatch.com)

245. About.Com Searching Guide (http://websearch.about.com/internet/websearch/mbody.htm)

246. CNet Ultimate Guide to Search (www.cnet.com/internet/0-3817-7-1922932.html)

247. Translator’s Site du Jour (http://home.ncia.com/~slarsson/sitejour.html)

248. Netscape Open Directory Project / Google (http://directory.google.comhttp://dmoz. org)

249. Yahoo (www.yahoo.com)

250. LookSmart(www.altavista.com www.looksmart.com)

251. @rus www.atrus.ru

252. List.ru www.list.ru

253. Yandex www.yandex.ru

254. Russia Online www.online.ru/rmain

255. Russia on the Net www.ru

256. InfoArt Stars www.stars.ru

257. Moscow Times (www.moscowtimes.ru)



«ҚАЗАҚ УНИВЕРСИТЕТІ» БАСПАСЫНЫҢ ЖАҢА КІТАПТАРЫ 
 
 

Есембеков Т.У. Көркем мəтін поэтикасы: оқу құралы – 2012. – 229 бет. 
ISBN 978-601-247- 

Оқу құралы көркем мəтін поэтикасын əдеби-сыни дискурс тұрғысынан қарастыруға 
арналған. Мұнда мəтін жəне болмыс, мəтін жəне автор, оқырман жəне мəтін арасындағы 
поэтикалық байланыстар сөз болады. Сондай-ақ поэтикалық аударманың негіздеріне де 
назар аударылған. 

 
Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. Синтаксис: оқу құралы. – 2012. – 186 б.  
ISBN 978–601–247–547–0  

Оқу құралында синтаксистің қарастыратын мəселелері үш салаға: сөз тіркесі 
синтаксисіне, сөйлем синтаксисіне жəне мəтін синтаксисіне топтастырылған. Əр салаға 
қатысты теориялық түсініктерді іс-тəжірибеде бекітетін практикалық тасырмалар т.б. əр 
тақырыптан кейін берілген. 

 
Национальные образы мира в современной литературе Казахстана / У.К. Абишева, К.К. 
Ахмедьяров, А.Б. Абдулина, Х.С. Мухамадиева; под. общей ред. У.К. Абишевой. – 2012. – С. 
182. 
ISBN 978–601–247–579–1 

В коллективной монографии дается теоретическое осмысление образов мира в 
современной литературе Казахстана как особых феноменов, отражающих духовность 
народа, его менталитет и культурные традиции. Авторы исследуют нравственно-
философские и метафизические аспек ты прозы и поэзии Казахстана.  

 
Ешимов М.П. Қазақ əдебиеті мен мəдениеті: шетелдік жəне өзге тілді азаматтарға арналған 
оқу құралы. – 2012. – 105 бет. 
ISBN 978–601–247–634–7 

«Қазақ əдебиеті мен мəдениеті» атты оқу құралы қазақ əдебиеті мен мəдениетін жеңіл əрі 
тиімді түрде оқып үйренуге негізделіп жазылған. Оқу құралында мəтінге дейінгі, мəтін 
бойынша, мəтіннен кейінгі тапсырмалар жəне тілдік материалдар жүйеге келтіріліп 
берілген. Оқу құралында қазақ ақындары мен өнер қайраткерлерінің өмірі, 
шығармашылығы туралы мəліметтер қамтылған. 
 

Гайнуллина Н.И. Очерки по истории русской грамматической мысли (XI – середина XVIII вв.) 
(Материалы к элективному курсу): учебное пособие для докторантуры PhD. – 2012. – 210 с. 
ISBN 978-601-247-565-4 

В учебном пособии предлагается описание основных этапов развития русской 
грамматической мысли в России в донациональный и начальный национальный периоды 
истории русского литературного языка. 
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