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Кітап һвһжиёгі^

СЫРАЫ ӨАЕМГЕ САЯХАТ
Халықаралык «Алаш» сыйлығыныц лауреаты, қала.м- 
дас әріптесіміз Жанат Клшібскііц таяуда гана «Ана тілі» 
басііасыііаи шықкан кітабы «Сырлы але.м» аталады.
Жаіушынын жаиа жинағы үш болімнен түрады.
Іақырып аясы жагынан озара сабактас та үндес 
алғашқы екеуіне есімдері елімізге әйгілі соз зергерлері 
мен онер кайраткерлерінін шығармашылык әлемі 
хакында сыр тербеп, ой толғайтын эдеби іюртрепері, 
коркем ісселері топтастырылған. Белгілі каламгердін 
айшыкты колтацбасын дара.іайтын бүл туынды.іарлын 
кай-кайсысы да озіндік жазу мәнер-машыгымен, 
таны.мдык кызыкты дсрегімсн, сезім псрнесін шсртер 
шырайлы штрихтарымен коціл аудартады. Ал үшінші 
бөлімдегі мөлтек әнгімелерге сөз сикырын кастерлеген 
акын-жазушылардын үтқыр ойлары, асгарлы әзіл- 
қалжындары озек болады. Біз бүгін академик Серік 
Қирабаевтыц осы кітанка арнайы жазған алгысөзін жа- 
риялап оіырмыз.

Қалам бабы бөлек-ау. Оны шығармашылык 
адамы жаксы түсінсе керек. Әр нәрсеге желе- 
жортып бүлкілдей жөнеле бермейтін 
каламыңнын кейде шокырактап, жүрмей 
коятыны бар. Ал кей сәттері көңілің ашык 
күндей жаркырап, киялың канаттанып, ойың 
серпіліп қоя береді. Мұндайда каламыңды 
тізгіндеп, ойыңды тежей алмайсың. Көкейіңде 
жүргенді ақтарып, жүрек түкпірінде ұялаған 
пікіріңді ағытуга асығатының белгілі. Міне, 
мен де дэл осы мезет сондай күйде 
отырғандаймын.

Данышгіан Абай: «Өмір -  мұхит, уакыт -  
толқын» дейді ғой. Күні кеше ғана секілді. Бэрі- 
бэрі көз алдымда. Үзақ жылдар еліміздің 
байырғы білім ордасы -  республикадағы 
жоғары оку орындарының қарлығашы санала- 
~гын ҚазПИ-Де ұСтаздык сттім. Касиетті кара 
шаңырақта талай жас-тарды түлетіп ұшырдык. 
Әркилы ұрпактың, толқын-толкын буынның 
өкілдерін кұрайтын сол жүздеген, мындаған 
шэкірггерімнің сапында Жанаттың есімін ерек- 
ше үкілеп айтар едім. Институттың кабыр- 
ғасында жүргенде-ак жазған-сызғандарына 
«ҚазІІИ-дің студенті» деп кол коятын ол шын 
мэнінде институт мактанышына айналған бола- 
тын. Алаштын арыстары Сәкен Сейфуллин мен 
Мэлік Ғабдуллин дэріс оқыған, дауылпаз акын 
Тайыр Жароков жыр таскынын селдеткен эйгілі 
№25 аудиторияда отырып казак эдебиетінің 
ғұламалары Қажым Жұмалиев, Шайкы 
Кэрібаев, Төкен Әбдірахманов, Хасен Әдібаев, 
Зейнолла Серіккалиев лекцияларын тыңдап, 
тәлім алған студентімді мен де ерекше 
кұрметтеймін.

Өткенге зер салып карасам, Жанатгың 
эртүрлі такырыпта жазған дүниелерін баспасөз 
беттерінен қырық-кырык бес жылдан бері үзбей 
окып келемін. Мерейіңді маркайтары сөзсіз. 
Түбіі мұрты тебіндеген бозым шағынан білетін 
талантты, қағылез шәкіртімнің көз алдымда

дан астам уакыт табан аудармастан баспасөзде 
кызмет аткарып келеді. Әуелгі жылдары жас 
журналистер ұстаханасы -  «Лениншіл жаста» 
(казіргі «Жас Алаш») енбек етсе, одан кейінгі 
бүкіл саналы ғұмыры «Егемен Қазакстанда» 
өтуде. Бұл басылым -  үлкен мектеп. Онын 
үстіне соңғы ширек ғасырдан бері редакцияның 
жауапты хатшысы. Мүйізі карағайдай- 
қарағайдай каламгерлермен нык тіресіп, қоян- 
қолтык араласып, сөз өнерінің мехнаты мен ра- 
хатын белден кешті. Қазак әдебиетінің бекем 
уығына айналған талай акын-жазушылармен 
пікірлес, сырлас болды. Ягни. жалпақ тілмен 
жеткізсек, ортак терінің пұшпағын бірге илесті. 
Мұны тәптіштеп отырғаным, Жанаттың осы 
жинағы тұтасымен эдебиет, мэдениет, өнер 
қайраткерлерінің шығармашылық әлеміне 
арналған екен. Әйіілі акын-жазушылардың, 
өнер саңлактарының көркем бейнелерін эр 
кырынан сомдаған әдеби портреттер мен эссе- 
лер өте тартымды жазылған. Есімдері елімізге 
елеулі тұлғалар образдары шұрайлы штрихтар- 
мен, ұтымды детальдармен кескінделген. 
Қызыкты окиғаларды, сырт көз біле бермейтін 
елең еткізер деректерді аркау етіп өрілген 
туындылардын беделін көтеріп, еңсесін одан 
бетер аскактатып тұрған автордың құнарлы тілі. 
Елеусіздеу көрінер көріністерді кестелі де 
бедерлі тілмен өрнектеуге келгенде Жанаттың 
каламы кашанда жүйрік.

Халык жазушылары Шерхан Мұртаза, 
Қалтай Мұхамеджанов, Мұзафар Әлімбаев, 
Қадыр Мырза Әлі, Мұхтар Магауин, казак сөз 
өнерінің майталмандары мен маңмаңгерлері 
Балғабек Қыдырбекұлы, Сейдахмет Бердікұлов, 
Марфуға Айтхожнна, Темірхан Медетбек. 
Жакау Дэуренбеков, Магира Қожахметова, 
Қастек Баянбай, Есенғали Раушанов. атакты 
кылкалам шеберлері Айша Галымбасва, 
Гүлфайрус Исмаилова. Раушан Момбекова жай- 
ында жазылған дүниелердің бэрі де көркем
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