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Ө ДЕ Б И Е Т  Ө Л Е М І, 
Ө Н Е Р  Ө Р ІС І





ЗА М А Н  Ж Ә Н Е  А ДА М

... Қ ан мен тер.
Бү кіл тіршіліктің  салмағ ын арқ алағ ан осы бір-екі сө збен 

аталғ андық тан жазушы Ә бдіжәміл Нү рпейісовтың  жаң а 
романының  кө терген мәселесі де, кө рсеткен дәуірі де ерек- 
ше елеулі шығ ар деп ойлағ анбыз. Шынында да, солай 
болып шық ты. Роман ежелден бір-біріне есесі кетіп, ара- 
сында ерегіс оты тү танып келе жатқ ан, аспан мен жер- 
дей алшақ , бітісуінен тү тісуі оң ай кереғ ар екі қ ауымның  
әншейін бітуажамен бітпейтін кескекті кү ресіне арналып- 
ты. Бү л ашу, бұ л бү рқ ақ тың  от алар ү шығ ы да тым терең - 
де; ол сонау кө п ғ асырлардың  кө не шатқ алдарын аралап 
кетеді. Ол ү шық тың  аты да — жазық сыз тө гілген пәк қ ан 
мен бейнет малшындырғ ан ащы тер. Бас кө теріп, бой 
кө рсеткендерді мұ ратына жеткізетін де сол екеуі — қ ан 
мен тер. Демек, автордың  кө п кітапты кү рделі ең бегін тап 
осылай атауы әбден орынды.

Октябрь және қ азақ  ауылы. Революция және қ азақ  
сахарасы. Бү л — романның  кө терген тақ ырыбы. Бү л — 
қ азіргі қ азақ  прозасының  ең  басты, әрі ең  ө зекті тақ ыры- 
бы. Советтік шындық тың  сонау елең -алаң ында туғ ан «Тар 
жол, тайғ ақ  кешуден» бастап, қ азақ  романында бұ л тақы- 
рыптың  ө рмегі бір ү зіліп кө рген емес. Ө згерген ө ң ірімізді 
пайымдау, халқ ымыздың  ұ лан-асыр ө мірінің  ү лан-гайыр 
шежіресін жасау — бү гінгі қ азақ  прозасының  бірден-бір 
парызы.

Кеш туып, тез есейген қ азақ  прозасы ү лтымыздың , 
жұ ртымыздың  рухани кескін-келбетін, жан байлығ ын, 
қ аһ арман тарихын біршама танытып ү лгерді. Бү л игі бас- 
таманың  басы да, жеткен шың ы да, асар-асқ ар ала биігі 
де — М. Ә уезовтың  «Абай жолы». Қ аһ арманы — бү кіл 
бір ү лт, қ амтыганы — бү кіл бір ғ асырлық  тарих бү л ро-
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ман әрі жас, әрі жаң а қ азақ  прозасының  барша қ адыр- 
қ асиетін, мінез-сипатын тү гел ашып бергендей. Ондағ ы кө п 
қ ырлылық , алуан аялылық  кү ллі қ азақ  совет романының  
тү с мінез, тө л сипатына айналып келеді.

Қ азақ  романының  осы бір озық  сапасын Ә . Нү рпейісов 
кітабынан да байқ адық . Оның  да қ аһ арманы — қ азақ  саха- 
расы. Қ азақ  даласын қ апысыз кө рсеткен ү лы шығ арма туып, 
кү ллі ғ аламның  аузына іліксе де, қ азақ  жазушыларының  
бү л талап, бү л бағ ыттағ ы әр қ адамын қ ұ птауымыз керек. 
Ө йткені, қ азақ  даласы қ андай ү ланғ айыр мол болса, оның 
ө ткені мен бү гінгі кө п қ ырлы, кө п сырлы шындыгы да сон- 
шалық ты мол. Оны қ андай кемең гер талант, қ андай кемел 
шығ арма болса да, біржолата тауыса қ амтып, сарқ а бейнелеуі 
тіптен мү мкін емес. Орыс әдебиеті атты ү лы тарихшының  
орыс ө мірінің  қ ат-қ абат шежіресінен қ амтымай кеткен беті 
кемде-кем. Орыс әдебиеті атты ү лы жиһ анкездің  орыс 
ө ң ірінен қ ақ ас қ алдырып, бармағ ан-баспағ ан тү кпір-тү бегі 
табыла қ ояр ма екен! Соның  ө зінде Максим Горький сонау 
отызыншы жылдары орыстың  аса ү лкен суреткерлері Мос- 
ква маң ынан шық қ ан, біздің  прозамыздағ ы орыс пейзажы, 
орыс тү рмысы тек Москва, Петербург маң ын, Орталық  Рос- 
сияны ғ ана бейнелеген, байтақ  Россияның  кө п ө лкесі кө зге 
ілікпей жатыр деп қ айғ ырғ аны мәлім. Ү лкен жазушының  
осы пікірі айтылуы-ақ  мү ң  екен, әдебиеттегі орыс геогра- 
фиясының  соны материктерін ашқ ан сом шығ армалар жа- 
рық  кө ре бастады. Орыс әдебиетінің  кө ркем сурет галерея- 
сына Фадеев қ аламынан шық қ ан Қ иыр Шығ ыс, Тайга пей- 
заждары, Шолохов кескіндеген Дон даласының  нү р шү ғ ы- 
лалы картиналары ілінді.

Ал, бізде ше?
Рас, кәрі Шыщыс, Ертіс бойы, Толстой, Пушкин, Горь- 

кий жазғ ан Орталық  Россия, Кавказ, Еділ бойының  әрлі де 
нәрлі әсем суреттеріндей тек қ азақ  оқ ушыларының  ғ ана 
емес, бү кіл әлем оқ ушыларының  кө з алдында. Ал, қ азақ тың  
шартарап, кең  байтақ  жерінің  қ аншама ө лке-ө ң ірі әлі қ аламғ а 
іліккен жоқ ? Біздің  әдебиетімізде Абай заманы егжей-тегжейі 
кө рсетілді; ал кө л-кө сір тарихымыздың  қ аншама қ ызғ ылық- 
ты беттері қ ақ ас қ алып кетеді? Біздің  әдеби әлемімізде бояу
тимеген ақ  тең білдер әлі кө п.

Бү л орынсыз ө кпе, орынсыз кінәмшылдық  емес. Ә р 
ү лттың  әдебиеті сол ү лттың  ө лкесінің , ө ң ірінің , ө мірінің 
барынша терең , барынша дәл кө ркем кескінін жасауғ а 
міндетті. Ол сол арқ ылы әр халық тың  ө зін тануына, ө зге- 
лерге танылуына жагдай жасайды.
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Кейінгі жылдары қ азақ  жазушылары бұ ны жете тү сіне 
бастады. Қ әзіргідей ө з тұ сымызды бейнелеу сияқ ты ұ лы 
міндет қ ызу әң гіме болып жатқ анда бұ л сө зіміздің  
біреулерге ерсі естіліп, әбес кө рінуі де мү мкін. Алайда, 
әдебиет елдің  тарихи да, рухани да шежірешісі екеніне 
ешкім дау айта қ оймас. Ендеше, суреткерлеріміз сол 
шежіренің  етек-жең ін тү гел қ амтуғ а кіріскеніне қ уана- 
мыз да, қ ұ птаймыз да. Соң ғ ы жылдары қ азақ  әдебиеті 
кө ркем сурет галереясына Ғ . Мұ стафин, X. Есенжанов 
романдарындағ ы Сары арқ а мен Жайы қ  бойлары н 
бейнелейтін ү лкен эпикалық  тыныстағ ы соны сом полот- 
нолар, Т. Ә лімқ ұ лов, Б. Соқ пақ баев, Қ . Ысқ ақ ов, С. Мү рат- 
беков, Ә . Тарази шығ армаларындағ ы Қ аратау, Жетісу, 
Алтай, Алатау ө ң ірін ің  нәзік лиризмге толы әсем 
акварельдері ілінді. Қ азақ  тарихының  кө птеген қ ұ нды 
беттерінің  кө ркем сырына қ анық тық .

Бұ л — әдебиетімізді ғ ана емес, оқ ушы кө кірегінің  
кө ркемдік әлемін де байытатын ізгі қ ұ былыс.

Ә . Нү рпейісов кітабында да оқ ушы қ ауым назарына 
бұ рын ілікпеген соны аймақ , соны характер, соны шын- 
дық  бар. Жазушы оқ ушы назарын бұ рын-соң ды қ аламғ а 
ілікпеген Арал тө ң ірегінің  сү сты табиғ атынан бастайды. 
Романист белгілі бір ө лкенің  белгілі бір кезең дегі ө мірін 
кө рсету арқ ылы жалғ ыз бір ө лкенің  ғ ана емес, бү кіл ұ лттың  
белгілі бір тарихи кезең дегі кескінін мү сіндеген.

Біз романның  алғ ашқ ы бетін ашқ анда-ақ  тү теп келе 
жатқ ан ө кпек дауылдың  ө ктем лебін сезе қ оямыз. Кө к 
мұ здың  ү стінде, жар қ абақ тағ ы балық шы ауылғ а келген 
әр қ арағ а бір қ арап, екі кө зі тө рт боп жү рген Еламанның  
ж ү гіре-қ абы на ү йіне ж еткенде, тө рінде оты рғ ан  
Тәң ірбергенді кө ріп, томсырая қ алуынан бастап-ақ , 
сермескелі тұ рғ ан семсерлердің  жү зі жалт етеді. Жетімдік 
пен жарлылық тың  қ орлық -азабын мық тап шеккен жыр- 
тық  ө кпе Еламанның  жарық  дү ниеге келгелі кө рген қ уаны- 
шы — қ ойнындағ ы Ақ бала, алдындағ ы жарқ ын ү міті — 
Ақ баланың  қ ү рсағ ындағ ы нәрестесі. Оның  осы ө мірден 
тапқ ан игілігі — сол екеуі-ақ . Міне, енді оны да кө псініп, 
сырттан сұ қ танып, тағ ы біреу кө з аларта бастады. Ол — 
Тәң ірберген мырза, Еламанның  ата жауының  тү қ ымы. 
Оның  әкесі Еламанның  әкесін ө лтірсе, ағ асы Қ аратаз енді 
Еламанның  ө зінің  кө зін жоймақ  боп, ындыны қ ү рып жү р. 
Қ ырдың  қ ақ ағ ан қ ысы мен шыжығ ан шілдесінде аянбай 
тер тө ккен Еламанның  олардан алғ ан алғ ысы -  арқ адан 
аямай осқ ан аяусыз қ амшы болды. Сондық тан да ол бай
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ауылынан безіп, кө к тең іздің  кө кірегін саялап кетіп еді. 
Қ аш са даг ө кш елеген жауының  қ алар тү рі жоқ . Қ ыз 
кү нінде Ақ баланың  оң  қ абағ ына тап болғ ан сері жігіт 
мү ның  тө рінде отыр. Еламанның  қ абағ ына қ онғ ан бұ лттың  
сыры да сонда. Ол — әйелін қ ызғ анудан шық қ ан әншейін 
томырық  апгудан гө рі ескі жараның  қ айта сыздап шамы- 
рығ уына келің кірейді. Екі адамның  ортасындағ ы пенделік 
араздық тан гө рі, есесі кеткен жанның  сілкініп томағ а 
сыпыруына ү қ сайды. Есесі кеткен жалғ ыз Еламан ғ ана 
емес. Сондық тан да, оның  басындағ ы сілкініске Дос, 
Мө ң ке, Рай, Қ ален, тағ ы басқ а Еламан тағ дырлас жандар- 
дың  бәрі де ортақ . Ал, Қ аратаз бен Тәң ірберген де көп 
жауғ а қ арсы шапқ ан ақ  кө з жау емес тәрізді. Олардың  да 
білек қ осарлары жеткілікті, олардың  ауын бірге қ ү рысып 
жү рген Федоров, татар саудагері Теміркелер.

Демек, романда кө рсетіліп отырғ ан ө мір — екі пенденің 
емес, екі таптың  арасындағ ы қ ақ тығ ыстар.

Романның  алғ ашқ ы беттері осылай ашылады. Кейіпкер 
басындағ ы интимдік оқ иғ а ү лкен әлеуметтік ө мір арна- 
сына қ арай ойысады. Адам мен қ оғ ам арасындағ ы, тағ - 
дыр мен тарих арасындағ ы әрі нәзік, әрі берік байланыс- 
ты, тап арасындағ ы қ айшылық тың  ө мірдегі шын бейнесін 
жазушы дү рыс байқ ап, дәл басқ ан. Ондай қ айшылық  пен 
қ ақ тығ ыстың  әлеуметтік тө ркіні де дү рыс пайымдалғ ан. 
Ниеті бө лек, кереғ ар екі таптың  тү сында қ орлық  кө руші 
де, қ орлық  кө рсетуші де жалғ ыз болмайтынын дәлелді 
бейнелейді. Сондық тан да Еламанның  басына туғ ан кү н 
Қ ален мен Райдың , Федоровтың  басына туғ ан кү н Қ ара- 
таздың  басына да туады. Автор кө рсетіп отырғ ан әлгіндей 
қ ақ тығ ыстардың  қ анды кө йлек анасы — ө мір. Соны 
тү сінген жазушы бү л қ ақ тығ ысты ешқ ашан айналасынан 
бө ліп, жалаң аштамайды; ө зі кө рсетіп отырғ ан ө мірдің  қ ай 
қ ырын суреттегенде де, бү л қ ақ тығ ыстың  басын ашып, 
даралап, айқ ындап бейнелейді. Қ ақ тығ ыс ө зінің  сәтті- 
сәтсіз нәтижелерін кө рсете бастайды. Романның  алғ ашқ ы 
екі кітабы нағ ыз айқ астың  қ ызар кезең іне тіреліп бітеді.

Романда сан алуан адам бар. Ә р адам ө з кейіп, ө з 
тағ дырымен кө рінеді. Қ илы-қ илы тағ дыр, қ илы-қ илы 
мінез бен іс-әрекет сол кездегі халық  ө мірінің  келбетін 
әрлі жеткізеді. Адам және уақ ыт. Адам және қ оғ ам. 
Адам және тарих. Қ азан тө ң керісі тақ ырыбына жазғ ан 
жазуш ының  назарына алдымен ілігетін басты пробле- 
малар да осылар. Бү л проблемалар суреткерден адам- 
зат қ оғ амының  даму заң дарына жетік болумен қ оса, адам
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психологиясын да терең  білуді қ ажет етеді. Ө мір шын- 
дығ ына тарихи даму тұ рғ ысынан ү ң ілу белгілі бір тари- 
хи қ ұ былысқ а тарихшы кө зімен ғ ана емес, оғ ан ең  ал- 
дымен психолог суреткердің  кө зімен ү ң ілуді тілейді. 
Ә бдіжәміл Нү рпейісов ө з романында заман шындығ ын 
характер шындығ ымен қ абыстыра суреттеуді мақ сат
тұ тқ ан.

Революция сияқ ты бү кіл халық  болып қ озғ алысқ а 
тү сер ересен қ ү былыс — бастан кешіргенде жеке адам- 
дар ү шін қ иыншылығ ы мол дәуір. Халық  сияқ ты ұ лы 
тұ лғ а істейтін ересен қ ұ былыс кез-келген пенденің  ба- 
сына шақ  бола бермеуі мү мкін. Адасу, азап кешу, тіпті 
кү йреп кү йзеліске ү ш ырау да кездеспей қ алмайды. 
Кең ес романының  кейінгі дәстү рі революциялық  шын- 
дық тың  ондай қ ат-қ абаттарынан қ ашпауды, қ айта сол 
тарихи шындық ты характер шындығ ы арқ ылы зерттеп, 
революция сияқ ты әлеуметтік қ ү былыстардың  қ аймағ ы 
мол сипаттарын, тарихи заң дылық тарын терең деп ашу- 
ды ө неге етеді. Революция тақ ырыбында шығ армалар 
тудырғ ан Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Александр 
Фадеев, Константин Федин ү лгілері соғ ан мең зейді. 
Революция сынды жойқ ын қ ү былыс тек халық тың  ғ ана 
бойына шақ . Олай болса, ол туралы шығ арманың  бас- 
ты қ аһ арманы халық  болуғ а тиісті. Сондық тан да, шы- 
ғ арманың  ө н бойына ө мірі ө зек боп жү ргенмен ешкім 
«Тынық  Донды» Григорий Мелехов туралы роман дей 
алмайды. Бү кіл халық  боп қ айрат қ ылғ ан тү с туралы 
ж азы лғ ан  Лев Толстойды ң  «Соғ ы с ж ән е 
бейбітшілігіндегі» жақ сы дәстү рді октябрь тақ ырыбын- 
дағ ы орыс романдары орынды дамытты. Ә йгілі Фран- 
цуз революциясы жайлы шығ армалардан ондай қ асиетті 
байқ амаймыз. Виктор Гюгоның  «Аласталғ ан» романын- 
да бү кіл революцияның  дидарын жалғ ыз Жан Вальжан- 
ның  бір басының  ө зі кө легейлеп тастайды. Арғ ы-бергі 
атақ ты классиктердің  ешқ айсысы да халық  тү лғ асын 
жасауды мү рат еткен жоқ . «Адамдар» комедиясында 
Бальзак бір дәуірдегі бү кіл қ оғ амның  келбетін ашып бере
алды, бірақ  француз халқ ының  тү тас тұ лғ асын сомдау- 
ғ а дәт қ ылмады.

Адам мен қ ауым тарих пен халық  ш арпысқ ан за- 
манды бейнелейтін шығ армалардағ ы геройдың  сипаты 
да ө згерді. Ол -  Вальтер Скотт пен әкелі-балалы Дю- 
малардың  тарихи тақ ырыптағ ы романдарында бәрін ө зі 
бітіріп, бәрін ө зі тындырып отыратын геройларғ а аты-
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мен ұ қ самайды. Енді ол жеке қ аһ арман емес, халық  ө кілі 
ретінде кө рінеді. Осы бір ү йлесім бү гінгі романның  күре- 
тамыр қ асиетін белгілеп берді.

* ★  *

Ә . Нү рпейісов «Қ ан мен терді» жазу ү стінде осыны 
дү рыс ұ ғ ынғ ан. Ол романның  алғ ашқ ы екі кітабын тү гел- 
дей қ азақ  даласындағ ы таптық  жіктелу қ ү былысын, қ азақ  
жалш ыларының  сілкіну-серпілу қ ү былысын зерттеуге 
арнағ ан. Бізге осы романдағ ы байыпты зерттеушілік па- 
фос ө те-мө те ү найды. Ө йткені, араны жылдар алшақ та- 
тып тү рғ ан кезең  туралы жазғ ан жазушы сол кездің  кескін- 
келбетін айнытпай елестете алатын ү лкен суреткер болу- 
мен қ оса, сол тарихи қ ү былыстардың  тү п себебін тү бегейлі 
қ азбалап жіктей алатын тарихшы да болуы керек деген 
бірден-бір хақ  қ ағ иданың  ө те-мө те керек жері — әсіресе, 
осы тақ ырып. Бү л әсіресе, дәл қ азір керек. Ол жоқ  жерде 
жоғ арыда біз тоқ талып ө ткен ө релі парыздардың  ешқ ай- 
сысы жү зеге аспақ шы емес.

Шығ арма тынысын уақ ыт тынысы белгілейді, тек 
шығ армада жазылып отырғ ан уақ ыттың  ғ ана емес, шы- 
ғ арманы жазып отырғ ан уақ ыттың  да тынысы белгілейді.

Сонау революциядан кейінгі жылдары сахнадағ ы бай- 
ыпты реализмнің  ө кілі К. С. Станиславский Кө ркем теат- 
рда қ ойы лғ ан В. Ивановты ң  «Бронепоезд 14 — 69» 
спектаклінде теміржол вокзалының  тө бесіне оттай лаула- 
ғ ан қ ызыл-кү рең  кө йлек киген орыс жігітін билетіп қ ой- 
ыпты. Мү ндай бояу К. С. Станиславкий палитрасына аты- 
мен жат екенін білетін достары бү ғ ан таң ырқ ағ анда, ре- 
жиссер уақ ыт осыны талап етеді деп жауап беріпті. 
Ө йткені, ол тү ста революция жү ріп жатты, оғ ан ең бекші 
қ ауымның  қ алың  бү қ арасын шақ ыру керек болды. Уақ ыт- 
тың  соны талап еткені, уақ ыт тынысының  солай болғ аны 
рас. Режиссер уақ ыт тамырын дәл басты. Енді одан бері 
жарты ғ асыр ө ткен соң  бү л мәселеге тап баяғ ыдай қ арай- 
тын болсақ , уақ ыт талабынан әлдеқ айда лағ ып кеткен 
болар едік. Бізге бү гін ү лы революцияның  қ ат-қ абат аста- 
рынан қ алтарыс қ оймай кө рсететін зерттеуші реализм 
керек.

Ә . Нү рпейісов ө з шығ армасының  тынысын уақ ыт аң - 
ғ арына қ арап пайымдағ ан. Біздің  оғ ан дейін революция 
тақ ырыбында жазғ ан авторларымызда қ азақ  даласының  
ояну эволюциясы тым жеделдең кіреп кететін тәрізді еді. 
Қ азақ  жалшысының  бір орыс жұ мысшысымен тілдескен
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кү ннің  ертең іне-ақ  револю ционер боп ө згеріп шығ а 
келетіні бар-ды. Тарихи оқ иғ а -  әншейін хронология 
қ ү райтын істер емес, елдің , халық тың  ө су-дамуының  
кө рінісі. Ендеше, ондай тарихи процесті кү штеп-зорлап 
тездетіп, кү штеп-зорлап есейте, ер жеткізе қ оюғ а тыры- 
су қ оғ амның  ө су заң ын, қ оғ амдық  дамудың  логикасын бар 
суреткерлік болмысымен ү қ қ ан суреткердің  мінезі бол- 
масқ а керек.

Ә ң гіме қ ылып отырғ ан шығ армада, міне, осы бір асы- 
ғ ып-ү сігу жоқ . Автор ширатылып-ширығ ып басталатын 
оқ иғ аның  әуелгі екпінімен кетіп, тарихи шындық тың  пісу- 
жетілу логикасына қ иянат қ ылып алмайын дегендей 
тізгінді тартың қ ырап отырғ ан тәрізді. Романның  бірінші, 
екінші кітабында әлі дайын тү рғ ан кү рескерлер жоқ , қ ү рес 
жолына шық қ ан адамдардың  алғ ашқ ы адымдары ғ ана бар; 
қ азақ  даласындағ ы таптық  кү рестің  неден ө ршіп, неден 
тү танғ ан себебі ғ ана ашылғ ан. Олай болуы занды да. «Қ ан 
мен тердің » кейіпкерлері — бір ортағ а бас қ осып, кү рес 
ынтымағ ын тү сініп ө скен жү мысшылар емес, әлі де бол- 
са, артында қ алғ ан малды ауылғ а жалтақ тап қ оятын дала 
жалшылары. Оларды тағ дыр табыстырғ анмен, әлі кү ш 
біріктіріп, тізе қ оса қ ойғ ан жоқ . Дү бір кө теріп, дү рбелең 
салып жү ргендердің  ө зінде саналы кү рескерліктен гө рі 
соқ ыр ыза, намысқ ойлық  басым. Олардың  қ айсысы да 
кө ріп жү рген қ орлық -зорлық тарын салмақ тай алады; 
кө здеріне шалқ ығ ан тү тіннің  қ ай ауылдікі екенін де сезеді. 
Бірақ , содан қ алай ө ш алуды, қ алай қ ү тылуды біле 
бермейді. Алайда, осындағ ы қ арсылық тың  бәрін әншейін 
бас асаулық қ а қ осақ тай салуғ а болмайды. Оғ ан кө з жеткізу 
ү шін романдағ ы кейбір бейнелерге кө з жіберейік.

Романда бастан-аяқ  кө рініп, бастан-аяқ  кемелденіп келе 
жатқ ан тү лғ а — Еламан. Байсалды, орнық ты, парасатты 
осы бір адамның  кеудесінде кө птен қ ордаланып жатқ ан 
кегі бар. Ө зі — жақ сы жар, қ амқ ор кү йеу, мейірбан әке. 
Ө мір парқ ын, бақ ыт парқ ын, махаббат парқ ын нәзік 
тү сінеді. Ол ү й-ішіне, ө з тө ң ірегіне ғ ана емес, кү ллі ба- 
лық шы ауылғ а мейірбан. Осынша кісі қ адірлегіш адам 
ақ ырында кісі ө лтіріп, жер аударылады. Неге бү лай?

Қ алағ а айдалып бара жатқ анда қ онғ ан ү йінің  адамда- 
рының  сауалына, Еламан: «Кісі ө лтіру — кәсібім емес еді, 
балық шы едім,» -  деп тү жыра жауап береді. Еламан — 
аР иесі, намыс иесі; кісі алдында басын тө мендетіп жал- 
барыну-жалыну тү гілі, кө рген қ орлық -азабын айтып ша- 
ғ ынуды да білмейді. Намыс — Белинский айтқ андай, «адам
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рухына зор демеу, ол ғ ажайып кереметтер істей алады». 
Еламанды осынша ширық тырғ ан да сол адамшылық , аза- 
маттық  намыс. Оның  есесі кеткен жері кө п, кө зін ашпай 
жатып, оң  жақ та сү лағ ан әкесін кө рді. Содан бермен қ арай, 
қ андай қ орлық  кө рсе де, сыр бермей шыдап, тістеніп ө сті. 
Тө зіп бақ ты. Іш інен иттен бетер жек кө ріп отырып, 
Тәң ірбергенге епггең е деместен қ алды; аузын бү зып, тісін 
сындырып жатқ анда Федоровқ а тіл де тигізген жоқ . Оны 
шамырық тырган жағ дай — басқ а жағ дай. Ә лгінің  бәрі оның  
кө кірегіндегі отты ү рлей тү сті. Федоровтың  қ ара қ ү сынан 
тиген сү йменнің  ү шында оның  тек сол бойдағ ы гана емес, 
ө мір бойына кө кірегіне дерт боп жиылып келген ызасы -  
Федоровқ а деген кегі, Қ аратазга деген кегі, Тәң ірбергенге 
деген кегі тү тел бар еді. Осы бір ашулы кү йінің  ө зі Еламан- 
ды соны бір асқ арғ а алып шық ты, ең сесін бұ рынгыдан да 
бетер биіктетіп кетті. Қ олынан қ ан тамшылап тү рганының  
ө зінде Еламан — нағ ыз гуманист адам. Оны ашындырғ ан 
жай — ажал қ ү шағ ынан, тең іздегі сең нен әзер қ ү тылып 
тү рган Еламаннан Федоровтың  балық шылардың  жағ дайын 
сү рамай, әуелі ау қ ү ралдарын сү рауы. Оны ызаландырғ ан 
— бір басының  кө рген қ орлығ ы емес, дү ниеқ оң ыз 
саудагердің  тойымсыз ындыны айдап, қ атпаган тең ізге 
шыгып, ажалга айдалғ ан жолдастарының  бекерге тө гілген 
қ ан мен тері. Еламанның  басындағ ы бү л оқ ига қ орлық  
кө ргендердің  сейілу-серпілу психологиясын шынайы 
бейнелейді. Еламан қ ылыгы — кү рес теориясы тү ргысынан 
мәнсіз-магынасыз кө рінгенмен, кү рес психологиясы жагы- 
нан, моральдық  жагынан ү лкен рухани ерлік. Отеллоның  
азаматтық  тең сіздікке қ арсы қ имылы — революциялық  
кү рес теориясы тү ргысынан атымен сын кө термейтін бол- 
машы қ ү былыс, соқ ыр ыза, стихиялық  буырқ аныс болғ ан- 
мен, адамзат моралі ү шін — тең десі жоқ  ұ лы ерлік, ө нер 
эстетикасы ү шін аспандағ ан асқ ақ  қ ү былыс.

Романның  бірінші кітабы «Ымырт» шық қ ан кезде сын- 
шы Р. Бердібаев «Жұ лдыз» журналының  1962 жылгы 3 
сентябрьдегі «Қ азіргі қ азақ  романдарындағ ы тартыс ту- 
ралы» атты мақ аласында авторғ а «іс-әрекетімен едәуір ай- 
қ ындалып қ алғ ан қ аһ арманды асығ ыс пәлеге душар етіп, 
шапшаң  айдаттырып жібергеннен роман ү тпаган»,— де- 
ген айып тағ ып еді. Сонда Еламанның  бү л қ ылыгы жа- 
сандылық  па? Кейіпкердің  әрекеті оның  тү лғ асына, ол 
араласып жү рген ситуацияның  логикасына қ онымды бо- 
луғ а тиісті. Егер қ аһ арманның  қ ылығ ы оның  мінезіне, 
басындагы жагдай мен тө ң ірегіндегі ө мір шындыгына
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сыйыспайтын болса ғ ана жасандылық  болмақ шы. Сон- 
дық тан кейіпкердің  белгілі бір қ ылығ ына бағ а бергенде 
ө мір шындығ ы мен характер шындығ ының  қ аншалық ты
қ абыса алғ андығ ымен бағ алау керек.

Ү стіне тау артса да қ ың қ  деместей табанды да шыдам- 
ды Еламан, адамды адам деп емес, ақ ш аны кө бейтер 
жұ мыс кү ші деп тү сінетін озбыр кө зқ арастың  адам тө згісіз 
жексұ рын сипатын ақ ылмен, ө релі оймен, әлеуметтік са- 
намен емес, ашу ү стінде танып, арандап қ алды. Еламан- 
ның  тап ол тү ста әлгіндей әлеуметтік озбырлық тың  тү п- 
тө ркінін егжей-тегжейлі тү сіне алуғ а мү мкіндігі де, мұрша- 
сы да жоқ -ты. Жазушы ашулы Еламанның  кү рескер Ела- 
манғ а дейінгі ө су жолын кө рсетуді мақ сат тү тқ ан. Федо- 
ровты ө лтіру — Еламанның  қ олынан келер іс-әрекеттің  
шығ ар шың ы, жетер шегі емес, ол ө тетін ү лкен ө мір жо- 
лының  басы ғ ана.

Бү л жерде сыншы қ азақ  қ ырының  революцияғ а ара- 
ласуының , қ азақ  қ ырындағ ы таптық  кү рестің  специфи- 
калық  ерекшеліктерін ескермеген сияқ ты. Қ азақ  кедейіне 
таптық  кү ресті тану Тө легеннің  ү зын-шуақ  шекті кө штерін 
аралай жү ріп, Жібекті тауып алуынан да қ иын болғ ан- 
ды. Бү л жолда олар ө тер асу-белес ө те мол еді. Қ азақ  
қ ырында әлі бас кө тере қ ояр пролетариат жоқ  кездегі 
қ азақ  кедейлерінің  революцияғ а араласуының  осы заң - 
дылығ ын Ә . Нұ рпейісов те аттап ө те алмағ ан. Еламанның 
Федоровты ө лтіріп қ аторгағ а айдалуы характер шынды- 
ғ ына да, қ азақ  қ ырындағ ы таптық  кү рестің  даму логика- 
сына да, демек, ө мір шындығ ына да әбден сыяды.

Еламанның  ө мірдің  жарқ ын жолына, саналы кү рес 
жолына аттануы — сол аяқ -қ олы кісенде қ алағ а айдалуы- 
нан басталады. Романның  бірінші кітабының  ө не бойына 
ө зек болғ ан ашыну процесі қ ыр кедейінің  ө з бақ ыты, өз 
болашағ ы жалындағ ы кү ресінің , стихиялық  кү йкі кү йін 
ашады. Еламан да арандағ анын кейін біледі, ол бү л екі 
ортада Сібірге айдалды, майданғ а барды, басқ а халық тар- 
дың , басқ а ортаның  ө кілдерімен танысты. Ауылдағ ы жал- 
шы қ азақ тың  бәр-бәрі біле бермейтін, кө ре білмейтін кө п 
нәрсені кө ріп, кө п нәрсені білді. Бү л жағ ынан ол ө з тү рғ ы- 
ластарының  кө бінен кө ш ілгері озық  тү р. Алайда, Ә . 
Нү рпейісов ө з кейіпкері еті тірі, намысқ ой, ыждаһ атты 
адам бола тү рса да, сауатсыз қ ыр жігіттің  кө зі ашылу 
процесін оң айлатпайды. Еламан шет сапардан еліне бірден 
кү рескер, саналы революционер болып оралғ ан жоқ . Ол 
шеттен кешегі ойлары мен кешегі істеріне деген кө п кү м-
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әнмен оралды. Енді ол ө зіне, ө з ортасына, ө з даласына 
басқ аша қ арай бастады. Кеше кө зіне тү се бермейтін кө п 
келең сіздік енді кө кірегін кө п тырналайтын болды. Ол 
екінші кітапта да шын мәніндегі кү рескер дәрежесіне 
кө терілген жоқ , бірақ  бірінші кітаптағ ысынан әлдеқ айда 
есейді. Ол бірінші кітапта шарт қ имылдың  адамы боп 
кө рінсе, екінші кітапта кө біне-кө п ой ү стінде, толғ аныс- 
тебіреніс ү стінде кө рінеді. Кеше алыпсатар Федоровқ а бір 
ауыз тілге келместен сү ймен ала жү гірген Еламан, енді 
балық шы жігіттердің  ау салатын суғ а таласып, жанжал 
шығ армақ  ниеттерін қ ү п кө рмейді. Бү л — Еламанның  
жігері жасып кер-кеткені емес, кө зі ашылып есейгені. Ол 
бір жексү рынның  кө зін қ ү ртқ аннан бү кіл дү ниенің  тү гел 
ө згеріп шығ а қ оймайтынын әбден біліп алғ ан-ды.

Дү ниені қ айтып ө згерту керек? Ол — кешегі жалпы 
Еламан ү шін әлі беймәлім мәселе. Екінші кітап Еламан- 
ның  осы жолдағ ы есею процесін ө зек етіпті. Ә лі патриар- 
халдық  ү рдістердің  дегені жү ріп тү рғ ан елдегі езгі кө рген 
адамның  таптық  санасының  оянып, революциялық  кү рес 
жолына келуі — шытырман шырғ алаң ы кө п бү ралаң  жол. 
«Қ ан мен тер» романының  екінші кітабының  «Сергелдең» 
аталуы да содан сияқ ты. Жазушы осынау иірімі мол пси- 
хологиялық  процестің  әр қ алтарысын қ ағ ыс қ алдырмауғ а 
тырысыпты.

Романдағ ы тағ ы бір қ омақ ты да қ ызық  тү лғ а — Қ ален. 
Қ ален бойында Еламанғ а ү қ самайтын ерекшеліктер кө п. 
Ол әуелден жалшы болып кө рген жоқ . Ол кітапта алғ а- 
шқ ы кө рінгенде де Еламанша кө рінбейді. Бай ауылдың  
шуылдақ  иттерінен айылын жимай, айбатпен келген 
Қ аленнің  бойында бір еркіндік бар сияқ ты. Ол ө зін 
бетімнен қ ағ ар, алдымды бө гер ешкім жоқ  еркін жанмын 
деп ойлайды. Сө йтіп, Қ ален ол келгенде бай ү йінің  қ абақ  
шытпай қ абылдайтынын тең дік санап, аузы жеткенше 
қ алжың дасатынын еркіндік кө ріп жү р екен. Тү птеп кел- 
генде, оның  ең  азы Қ аратаздың  қ амшы жеген ала мойна- 
ғ ындай да қ адірі болмай шық ты. Оның  тү лғ а-тү рпаты қ ан- 
ша еркін тү рып, еркін жү руге жаралса да, бай ауылдын 
аймағ ы Қ аленнің  алып тү лғ асының  айналып тү руына тым 
тар екен. Ол бү ны болыс болғ алы тү рғ ан Қ аратаздың  са- 
лқ ын сәлемінен-ақ  ү қ ты. Енді бай ауылғ а сойылғ а сілтер, 
арамғ а жү мсар ү ры жігіттің , қ арулы қ олдың  қ ажеті бол- 
май қ алыпты. Шамасы, Қ аратаздың  қ олына мал табудын 
басқ а бір айла-амалы, бү дан да мық ты бір қ ару тү скен 
сияқ ты. Оның  аты — билік, оның  аты — болыстық .
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Қ аленнің  ашынуы алғ аш ында Еламаннан әлдеқ аида 
ең сесіз, әлдеқ айда әбе-қ оң ыр кө рінеді. Ә у баста ол Қ ара- 
таздың  ескермегеніне, елемегеніне намыстанып, балық - 
шы ауылга келеді. Мұ нысы — қ огамдагы ө з орнын та- 
нуы, ө з қ асіретін тү сінуі емес. Жаң а ортага тап болғ ан 
ол, ө мірдің  жаң а сабақ тарын ұ га бастады. Атақ ты дауыл- 
да тең із ү стінде ол да жү рді. Еламанның  ерлігіне айгақ  
болды. Қ ален шын намысты сонда барып ү қ ты. Еламан 
айдалып кеткенде бассыз қ алғ ан балық шы ауылдың  басы- 
қ асында болды. Еламанның  қ имылына қ ызыгып, жақ сы 
кө ріп, дәріптеп жү рді. Ақ ыры, Қ ален ерліктің  орны, ба- 
тырлық тың  орны ү рлық та емес, жү рт ү шін, есесі кет- 
кендер ү шін араша тү сетін азаматтық  қ имылда екенін 
тү сінді. Ол да қ орлы қ қ а-зорлы қ қ а ш ыдамаган ү рт 
қ имылга барды. Кейбір сыншы жолдастар Қ аленнің  бү л 
қ ылығ ынан тагы тіксініп қ алды. Мәселен, сыншы X. 
Ә дібаев кітаптың  бірінш і кітабы жайлы 1962 жылы 
«Социалистік Қ азақ стан» газетінде жарияланғ ан мақ а- 
ласында: «Шығ арманың  «қ ан...» деп басталатын атын 
ақ тауғ а тырысқ ан автор майдансыз, бейбіт уақ ыттың  
ө зінде он шақ ты адамды ө лтіріп, жасанды жолмен қ ан 
тө гіс жасайды»,— деп жазды.

Біздің ше, сыншы айтып отырғ ан он шақ ты кісі ө лімін 
бірінші кітаптан кө ре алмадық . «Ымыртта» екі-ақ  ө лім бар, 
біреуі — Федоровтың , екіншісі — Қ аратаздың  ө лімі. Біреуі 
Еламанның , біреуі Қ аленнің  қ олынан қ аза табады. Ела- 
манның  кітаптың  басында істеген қ имылын Қ ален кітаптың  
аягында істейді. Мү ның  да бір мәні болуғ а тиісті. Бірақ, 
сыншы мү ндай астарга кө з салып, кө п басты қ атырып 
жатпастан, жасандылық  деп айып тагады. Федоровтың  
ө ліміне байланысты ситуацияда ешқ андай жасандылық  
жоғ ын жоғ арыда айттық . Ал, енді Қ аратаздың  ө лімінің  
қ ай жері жасанды екен? Сыншы ө з пікірін дәлелдеп жат- 
папты. Жарайды, Қ аленнің  бойына мынау қ имыл сыя ма? 
Сыяды. Ө йткен і, Қ аленн ің  кө зсіз  баты рлы ғ ы на, 
ержү ректігіне, қ ырдағ ы қ ан тө гістің  талайына белсене 
араласып жү ргеніне X. Ә дібаев та дау айтпайды. Ендеше, 
сол кө зсіз Қ ален бастас-тү ргыластары майданга алынып, 
қ ияс ортасының  қ иянаты асып, елден-жерден аласталып, 
зәр жү тып жү рген тү ста, баягыда ө зін талай арандатқ ан, 
кеше ө зін сабап, бү гін қ атын-баласына қ орлық  беріп, ба- 
уырындагы сәбиін суық қ а қ амап ө лтірген, соң ына тү скен 
Қ аратаздың  алқ ымына ү мтылса, оның  несі жасанды? Егер 
онысын жасанды дейтін болса, сыншы ө зі тап сол мақ а-

15



ласында Қ аленнің  бетіндегі бұ жырына дейін таң -тамаша 
қ алып, қ ас батыр, «М. Ә уезовтың  «Қ араш-Қ арашындағ ы 
Бақ тығ ұ л сияқ ты» — деп мақ тайтыны қ алай? Жасанды- 
лық  деп жазушы арыстанғ а қ ү рт аулатып, торғ айды жол- 
барыспен жағ аластырып қ ойса ғ ана айтпай ма? Ал, енді 
арыстан мен жолбарыс алысып, бірін-бірі мерт қ ып жат- 
са, оның  несі нанымсыз?

Сыншы тіксініп отырғ ан бұ л екі ө лім кітап ү шін басы 
артық  оқ иғ а емес, қ айта шығ арманың  бел-белес екі асуы 
сияқ ты. Федоровтың  ө лімі Еламанның  тағ дыр жолын та- 
уып берді, бәлкім Қ аратаз ө лімі де Қ аленнің  алдынан сон- 
дай жол шығ арар. Ол екі жолТИр бағ ытта ма, жоқ  кере- 
ғ ар ма — оны шығ арманың  келесі кітаптары кө рсетеді. 
Ә йтеуір, бұ л екеуі қ ызық  ү шін алынғ ан арзан оқ иғ а емес. 
Осы екі ө лім арқ ылы ең сесін езгі басқ ан қ азақ  жалшыла- 
ры азап пен қ орлық тың  қ айдан туындайтынын мық тап 
кө ре алатындай белеске кө терілді. Ә уелі, олар ү шін пәленің  
таудай қ ара басы — Федоров болса, ол ө лген соң  Қ аратаз 
боп кө рінді; сө йтсе, қ иянаттың  шеті мен шегінің  жеткізер 
тү рі жоқ . Одан қ алай қ ү тылу керек, оғ ан осылай оң тайғ а 
келгенін қ ылжита салып жете ме, жоқ  басқ а да жолы бар 
ма? Міне, бел кө теріп, бас біріктіре бастағ ан кекті кү ш 
осы тү йық қ а тірелді. Қ аленнің  ө з басы Еламаннан гө рі 
әлдеқ айда ең сесіз қ имыл жасады. Бү нда жеке бастың  
ызасы басымырақ .

Бү л жағ дай Қ ален басындағ ы әлі де болса кенжелеп 
келе жатқ ан мешеулікті сездіргенмен, ол роман ү шін 
елеусіз оқ иғ а емес. Еламан қ имылы жү ртқ а жігер бітіріп, 
рухтандырғ ан болса, Қ ален әрекеті оларды ойландырды.

Сыншы X. Ә дібаев «Қ ан мен тер» туралы айтып оты- 
рып, бір кезде Лев Толстойдың  Леонид Андреев шығ ар- 
малары туралы: «Ол қ орқ ытады, бірақ  мен қ орық пай- 
мын»,— дегенін еске алады. Лев Толстой айтса, ө мірдің  
ө згесі жетпегендей, тек ө лімді тө ң іректеп, тү нек-тү ң ғ иыққ а 
бой ү рғ ан, ө лім физиологиясын әсіре қ ызық тап кеткен 
жазуш ы туралы айтты. «Қ ан мен терде» ондай ө лімді 
қ ызық таудың  қ апас-қ апырық  тынысы жоқ . Кү рес жолы 
оң ай емес. Бақ ыттың  ө зі талайдың  кө зін жү мып, басынан 
аттап келеді. Оны тарих та жасырғ ан жоқ , әдебиет те 
жасыра алмайды. «Қ ан мен тердің » кейіпкерлері ө з ө ресіне 
лайық  қ имыл жасап, ер жетіп келеді. Ө мірдің  ондай заң- 
дылығ ын ашатын ө лімнен Лев Толстойдың  ө зі де қ ашқ ан 
жоқ . Жан-тәнің мен тілеуін тілеп отырғ анда Андрей Бол- 
конскийге де кө з жұ мдырғ ан — сол Толстой, аяулы Анна

16



Каренинаны рельске бастап апарғ ан да -  сол Толстой. 
Ендеше, сонысы ү шін Толстойғ а: «Сіз бізді қ орқ ытқ ың ыз 
келеді екен. Біз қ орық паймыз!» — деп шіренсек, жө н бо-
лар ма еді.

Қ ырдың  ескі ө мірінің  заң -зауалынан залал шегіп жү р- 
ген жалғ ыз Еламан мен Қ ален екеуі ғ ана емес. Ү стеме- 
леп, ү дерте тө кпектеген малдының  ө ктемдігінен ес жия 
алмай, әйтеуір шидем мен шыбыртқ ының  иесі боп қ ал- 
ғ ан, қ алталылар тү гілі қ атарымен оң дырып тілге келе 
алмайтын, тү йеші Жалмү раттың  ө зі бір тип. Кө кірегі — 
адал, жаны — таза, кө ргені — тү йе, кө кжиегі — тү йе 
қ айыратын тө рт-бес қ ырқ а-белең  осы бір жанның  басын- 
дағ ы мешеулік біздің  бү кіл ескі тіршілігімізге тән. Жалм- 
ү раттардың  тепкіге шамырығ ып, ү стемдерге шү йліге қ оюы 
әсте екіталай. Ал, Есбол, Сү йеулер — екінші бір жү йектің  
жемістері. Олардың  кө кірегі мен кө ң ілін Қ аратаз қ ауымы 
Жалмұ ратша жү ндей алмаган. Екеуі де — елдің  ояу екі 
кө зіндей еті тірі жандары. Сү йеудің  бет қ аратпас ерлігі 
мен Есболдың  кең інен толғ аган ақ ылы — қ ырдың  зорлық  
пен зү лымдық  қ ұ м шашқ ан шілде-аптабында ел жігерінің , 
ел рухының  кү ймей, кү йремей қ алғ ан ө міршең  ө скіндері 
іспетті. Олар — елдің  иілмеген басы, жығ ылмағ ан ең сесі, 
сынбағ ан сағ ы, атадан-балага ауысып отырғ ан ашу-ыза- 
сы мен ақ ыл-парасатының  символы тәріздес. Бү ндай тү лғ а- 
лар болмаса кө не ауылдан Еламан, Қ алендер қ айдан шық - 
пақ ! Рас, ескі қ огамның  адамдарды жаныпггап, жігерін қү м 
қ ылғ аны шын; бірақ , адамзат рухын, халық  қ айратын, ха- 
лық тық  оптимизмді біржолата қ ү ртып жіберген болса, бү л 
топырақ та қ азақ тар емес, басқ алар жү рер еді гой.

Демек, Ә . Нү рпейісов ү лы қ ү былыстың  сонау бір тү п 
тамырын, алғ аш жаралган бү ршік-бү рін жіті аң гарғ ан. Осы 
жерде автордың  әрекетін геройдың  бітіміне қ арай қ ынап- 
піше білетін жақ сы мінезін ерекше атап ө ткеніміз мақ ұл.

Ол-дагы қ алыбынан аса алмайды,
Жауқ азын ерте гү лдеп шық қ анменен, —

деп Абай айтқ андай, қ анша ө р, қ анша ақ ылды болғ анмен 
Сү йеу, Есболдар қ атарынан озса да, қ алыбынан асып, 
заманынан оза алмады. Олардың  бар бітіріп жү ргендері 
— тетелестер мен жеткіншектер ортасында заман мен 
жалғ ан туралы, жақ сы мен жаман туралы ө мір егіп, кө ң іл 
баптағ ан ұ шқ ыр ойларын тө гу (Есбол), қ исыны келгенде 
қ иястан ү рынып, Алдаберген, Қ аратаздарғ а қ апысын 
жібермей багу (Сү ейу). Елден ала-бө тен бас кө теріп шыгу
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бұ лардың  қ олы болмаса да, осылар жайғ ан ө ркен бү ршік 
— Еламан, Қ алендердің  қ олынан келіп жатыр. Бұ ндай ауыр 
шоқ парды беліне қ ыстырып шығ ардай берен жігіттің  
Жалмұ раттар әулетінен туа қ оймауы әбден заң ды. Бұ ны 
да қ оғ ам психологиясын жетік тү сіне алатын кө реген су- 
реткерге ғ ана тән ұ рымталдық  деп білеміз.

«Ымырт» пен «Сергелдең де» аз сергелдең ге тү сіп жү р- 
меген тагы бір бейне бар. Ол — Ақ бала. Ажарлы да ө р 
ақ ылды Ақ бала тагдыры тауқ ыметке тапшы емес. Бірақ , 
сол тауқ ыметтің  кө бін ө з басына ө зі тілеп алады. Бұ л ара- 
да Ә . Нү рпейісов революцияғ а дейінгі қ азақ  әйелінің  об- 
разын жасаудағ ы әйгілі трафарет штапмптарды бұ зып 
шығ ыпты. Бұ рынгы бейнелер кө біне езгі кө ріп, жігері құ м 
болғ ан сипатта суреттелуші еді. Ақ бала — қ ың ыр Сү йеудің 
маң дайга ұ стаган жалғ ыз қ ызы. Оның  бойында жігер де, 
тәуелсіздік те, ө рлік те жеткілікті. Ақ бала бақ ытты болғ ы- 
сы келеді. Ол — бақ ытты болуғ а барлық  мү мкіндігі бар 
адам. Жаратылыс оны ақ ылғ а да, қ ажыр-қ айратқ а де кенде 
қ ылмағ ан. Ол осындай ү здік қ асиеттерімен тақ ыр кедей 
балық шының  әйелі болып кү лді-кө меш кү н кө руді қ ом- 
сынады. Оның  Тәң ірбергендей бай мырзаның  қ ұ шағ ына 
кіруте ө ліп-ө шіп ің кәр болатыны да моральдық  тұ рлау- 
сыздық тан емес, ең  алдымен сол бақ ытқ а деген ашқ арақ  
қ ұ штарлыгынан. Ол бақ ытты болуды байдың  әйелі болу 
деп ұ ғ ады. Онысы — әншейін алдамшы сагым болып 
шығ ады. Байдың  нақ  сү йер жары болып та опа таба ал- 
майды. Астамшыл бай ауылдың  бұ ны кемсініп, сү йегін 
қ орлап, кү ң  орнына жұ мсауына тәкаппар Ақ бала кө не 
алмайды. Ол ө з басындагы бақ ытсыздық ты заманнан, 
қ огамнан, ортасының  озбыр заң дарынан кө рмей, ө зінің 
талайсыз тагдырынан кө реді. Сондық тан да ол ө з басын- 
дағ ы қ асіретті жіті танығ анымен, ө згенің  басындагы 
қ асіретті тани алмайды. Оның  Еламанга деген енжарлы- 
ғ ының  да тү п сыры осында. Оның  ө з бақ ыты жолындағ ы 
кү ресі әншейін ө зімшілдік арпалыс. Адамды адам қ анап, 
адамды адам қ орлайын қ огамда кісі бір басының  кісілік 
қ асиеті арқ ылы бақ ыт таба алуы еш мү мкін емес. Жазу- 
шы Ақ бала трагедиясын жеріне жеткізе ашу арқ ылы Ела- 
ман тұ лгасының  тагы бір қ ырын танытады. Еламан ба- 
сындағ ы сергелдең  Ақ бала басындагы сергелдең ге аты- 
мен ұ қ самайды . Ол бірінш і кітапта ө з басындагы 
тауқ ыметтің  ө зі жү рген балық шы ортаның  кү ллісіне ор- 
тақ  тауқ ымет екенін білсе, екінші кітапта оның  кү ллі ха- 
лық қ а ортақ  тауқ ымет екеніне кө зі жетеді.
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