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THE NATURE OF THE MORAL
AND PHILOSOPHICAL CONFLICTS
N. B. Akysh
Institute of Literature and Art named after M. O. Auezov
Keywords: soviet authority, novel, imaginative literature, moral, writer, plot, character, idea, subject, philosophy.
Abstract. The article includes comprehensive analysis of the artistic parameters of the «Circle» novel by O.Sarsenbay which was awarded with the State Prize during the period of independence. The researcher pays particular
attention to the methods of depicting the essence of conflict of moral and philosophical nature. Many of artistic
achievements of the novel are also typical for modern Kazakh prose. At the same time, some shortcomings of the
work have been indicated.
ƏОЖ 821.512.122-3

ИМАНДЫЛЫҚ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ
ТАРТЫСТАРДЫҢ ТАБИҒАТЫ
Н. Б. Ақыш
М. О. Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты, Алматы, Қазақстан
Түйін сөздер: кеңес үкіметі, көркем əдебиет, роман, жазушы, иман, сюжет, кейіпкер, идея, тақырып,
философия.
Аннотация. Мақалада қазақтың белгілі прозашысы О.Сəрсенбайдың Мемлекеттік сыйлық алған
«Шеңбер» романының көркемдік қырлары жан-жақты талданды. Зерттеушінің басымырақ көңіл бөлгені –
имандылық-философиялық контекстер табиғатының берілу əдістері. Бүгінгі қазақ прозасына тəн көркемдік
табыстарымен бірге романның жекелеген кемшіліктері де атап өтілген.

Жазушы Оразбек Сəрсенбаевтың «Шеңбер» атты романы да бір кездері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығына ие болған кесек туындылардың бірі. Мемлекеттік сыйлыққа ие
болғанына малданып, көркем əдебиетке қойылатын тиісті талаптардың бəрін бағындырып үлгірген
шығарма десек, асыра бағалауға ұрынып қалуымыз да мүмкін. Негізгі кемшілігі – көп қаламгерлердің шығармашылығына тəн шұбалаңқылық, кейде ұсақ-түйек жағдаяттарды қазбалап кетушілік.
Бірақ уақыт жағынан алғанда өзімен деңгейлес жазылған көптеген заманауи романдармен
салыстырып қарағанда, туындының көркемдік бітімі əдебиеттің негізі талаптарымен үйлесім тауып
жататын оңды тұстары басым. Түрлі пландағы əлеуметтік, моральдық жəне психологиялық тартыстардың көрініс табуы, характерлер қақтығысындағы ірілік, замана бедерін білдіретін кейіпкерлер образдарының айқындығы, дəуір шындығының реалистік елесі тəрізді көркемдік көрігін
қыздыратын ұтымды атрибуттар – романның жеткен эстетикалық биігін біршама айқындайтын
оңды нышандар. Бұлардың бəрін тұтастай салыстыра, сабақтастыра қараған күнде романның
көркемдік болмысы əжептəуір жоғарылап қалатыны сөзсіз.
Бас қаһарман Тоқтарбай Арыстанбеков – Кеңес дəурінде жиі кездесетін орта лауазымдық
деңгейдегі басшылардың бірі ретінде типтік деңгейге көтеріле алған. Алдымен облыстық ауыл
шаруашылығы басқармасының бастығы ретінде оқиғалар сахнасынан көрінетін ол кейін бір
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ауданның атқару комитеті төрағасына ауыстырылады. Сол жерде адал қызмет атқарып жүрген оны
облысты басқарып отырған досының қалауымен облыстық атқару комитетінің төрағалығына
жоғарытылудың рет келеді. Бірақ қызмет бабында болмаса жалпы билік атаулының лəззатына
онша қызықпайтын Тоқтарбай сол жұмыс істеп жүрген аудандағы партия комитетінің бірінші
хатшылығы қызметінде қалғанды қалайды. Бұл – аудандық масштабтағы ең жоғары басшылық
деген сөз.
Романның фабуласы осы қаһарманның қызмет бабындағы түрлі адамдармен қарым қатынасын
қалай құратынын көрсетуден, жекелеген проблемаларды шешу барысындағы əрекеттерін суреттеуден тұрады. Романның мазмұнын байытып, əлеуметтік астарын тереңдетіп тұрған басты
көркемдік атрибуттар – сол əрекеттер мен пікірлердің дамуы барысындағы, септесу қисынындағы
толассыз қайшылықтар. Алдыға көркемдік мақсат етіп қойған жазушының діттеген жеріне жететін
тұсы да осынау ұстанымдар төңірегінде. Айқынырақ етіп айтатын болсақ, шырғалаң оқиғалардың
арасынан бой көрсетіп жататын түрлі рангадағы кейіпкерлердің ешқайсысы да шөп басын сындырмастан бостан босқа жүрген жоқ. Қай-қайсысы болсын шығарманың орталық фабуласының
қанатын жайып, кеңеюіне, өркендей дамуына, қайшыласқан ой-пікірлер мен əрекеттердің одан
арман түйінделіп, шиеленісуіне я болмаса тарқатылатын межелі жеріне дейін тақата түсуіне
себепші. Автордың түпқазық тұжырымынан, көлденеңдеп келіп, өзекті мəселеге айналып кететін
ситуациялардан тысқары қалып жатқан кейіпкер жоқтың қасы десе де болғандай. Олардың қайқайсысы да белгілі бір рөл, көркемдік жүк арқалап, туындының көркемдік тұғырын тіктей түсуіне
қызмет етіп жатады.
Далия жайылып кеткен сюжеттер мен мазасыз ойлардың басын біріктіре, шиыра айтқанда,
көркемдік түйіннің жұмыла селбесіп жататын жері де осы. «Далия» деген сөзді қолданып отырған
себебіміз – бұл ұғым роман болмысының кең тыныстылығынан, мазмұнындағы панорамалық
жүйенің ауқымдылығынан келіп туындайды. Бірінің проблемасына сырттай болса да, екіншісі
еріксіз араласып жататын, былайша айтқанда өзара органикалық тірі байланысқа түскен мінезқұлқы саналуан кейіпкерлер қатарының өзі бірсыпыра. Олардың кейбірінің логикалық немесе
идеялық жағынан өзара алшақ жатқандай болып көрінуі бір қарағанда ғана. Ал əрқайсысының
сыры мен жырына, қиял-қисысына, жан сезіміне қарап, үңіле түссеңіз, олардың басым көпшілігінің
автор жоспарлап қойған ортақ ұстанымға қызмет ететінін байқар едіңіз.
Əдепкіде облыстық ауылшаруашылығы басқармасының бастығы лауазымында көрінетін
Тоқтарбай Арыстанбеков кейін аудандық атқару комитеті төрағасы, онан кейін сол ауданның
партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарады. Бұқара жұртшылықтың хал-ахуалын
жақын жерден біліп тұратын елеулі де ұйымдастырушылық қабілеті мойындалған іскер басшы.
Ешкімге бұра тартпайтын, жерлестік, рулық сезімінен аулақ, мүмкіндігінше жан дүниесі тазалыққа, адалдыққа бейім басшы.
Сөйте тұрып жазушы оны кемшілік атаулыдан ада, мінсіз ұлық деңгейіне дейін көтеріп, жасанды ұстанымның соңына түсіп кетпеген. Басқа əріптестеріне қарағанда, жайбасарлау, таза қазақи
психологияға індете мəн бермейтіндіктен, кадрлар арасында құйқылжып жататын нəзік қарымқатынастардың табиғатына да бойлай бермейді. Оның осындай «осал» тұстарын аңдаған қарсыластары аяқтан да шалып, неше рет сүріндіріп те жіберген.
Бірақ қандай дағдарысты ситуациялардан да алып шығып жататын сəттіліктің себепшісі – бұл
кейіпкердің қызметке деген принципті көзқарасынан айнымайтын тиянақтылығы, адалдығы мен
табандылығы тəрізді адами қасиеттері. Бас қаһарман Тоқтарбай Арыстанбековтен басқа мінезқұлықтары жете ашылып, өмірлік ұстанымдары айқындалған кейіпкерлер қатарында атауға лайықтылары – облыстық прокурор Хансейітов, Қуаңдария аудандық партия комитетінің бірінші
хатшысы Аббас Өтениязов, марқұм Шерəлінің қайын атасы, көкірегі даңғыл болса да, қырсықтығы
да қоса жүретін Нысанбай шал, Шерəлінің жесірі Сəбира, «Гигант» колхозының төрағасы, бұрынғы партизан Əлібек Аппақов, облыстық партия комитетінің бірінші Мүбəрак Құсниддинов, облатком төрағасы Ермахан Жарбосынов, бірінші автобазаның директоры Ақтай Жаһилов, ауаткомның
бірінші орынбасары Тəукеева, екінші орынбасары, бейпілауыз, ішікіш Айтуаров, балабақша меңгерушісі Сəлима Жолдыбаева, «Ара» журналының бас редакторы Қоңқай Түркістани, облыстық
қауіпсіздік басқармасының бастығы Захарян, сақалсыз шал, арызқой Арысбаев, байланыс бөлімшесінің бастығы Қаһарманов, Тоқтарбайдың жұбайы Қыздаркүл, Тоқтарбайдың көлік жүргізушісінен
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көмекшісіне дейін өскен, өжет те аңғал Сансызбай, өзінің айтуынша «тірі Нартай» болып саналуға
тиісті əнші Мұсылманқұлов.
Көлемді туындының ішінде осы аталған кейіпкерлердің сыртқы болмыстары ғана емес, ішкі
жан дүниелері де оқырманға елестей алатындай деңгейде ашылған. Бұлар – тіршіліктің қым-қиғаш
тарам-тарам жолдарында əр түрлі себептермен бір бірімен тоқайласып қалып жататын немесе
қатар өмір сүріп келе жатқан əрқилы ел адамдары. Олардың жеке бастарының бітімдері ғана емес,
бір бірімен ара қатынастарының дамуы үдерістерінің, түсінісу эволюциясының өрбу сипаттары да
көбінесе дерлік табиғи. Бір сөзбен айтқанда, осы кейіпкерлер арқылы О.Сəрсенбайдың «Шеңбер»
романында өз дəуіріндегі қазақ қоғамының тұтастай бір панорамасы жасалған деп тұжырымдаудың
қисыны келеді. Бұл арада «панорама» деген сөзді бет алды қолдана беруге болмайтынын, көркемдік жағынан ақсап жататын шығармалардың сыни-ғылыми талдаудың өзегіне айнала алмайтынын, сондықтан да олардағы кейіпкерлер қатарын бұлайша нақты бағалауға келмейтінін қаперге
салғанның артықтығы жоқ шығар.
Жазушы Қалихан Ысқақ өзінің «Бүгінгі прозада сурет жоқ» деген мақаласында: «Бүгінгі
прозада сурет жоқ. Баяндау, айта беру басым. Сөзбенен сурет салу жетіспейді. Көз алдыңа елестейтін нəрсе сурет қой. Проза – тілменен, сөз өнерімен сурет салу. Онсыз бүгінгі кейіпкердің
мінезі, заманның болмысы, уақыттың лебізі ашылмайды» [2] деп ашық айтқан болатын. Осы тұрғыдан алғанда, О.Сəрсенбай шығармаларынан бейнелі тіркестермен салынған əрқилы суреттерді
көре алатынымыз сөзсіз.
Жазушы кейіпкерлердің диалектикалық болмысын іс-əрекеттер арқылы бейнелеу барысында
белгілі бір ситауацияны, сондағы айтылар идеялық ишараны қорытындылай келіп, авторлық ремаркамен қосымша түсініктермен тиянақтауға ықыласты. Мына төмендегі мысалдар сондай
шығармашылық ізденіс пен көркемдік ұстанымның бір қырын көре аламыз:
«Тоқтарбай болса, айран-асыр: қапелімде қай сезімнің жетегінде кеткенін білмейді. Əйтеуір
əнеукүнгі пленумда сөйлеген қисық сөзінің ақыры осындай хикметке əкеліп соққаны айдан анық
еді. Ақиқатты айтқаны үшін сонда бұлар мұны артта қалған ауданға «жер аудармақ» екен ғой»
[1, 84-б.].
«Тоқтарбай Мүбəрəктің бір басына жетерлік айла-амалы барын бұрыннан білуші еді» [1, 157-б.].
«Хансейітов бірден Жаһиловты «өкіртіп» мақтауға кірісті» [159-б.]
«Тозақ жеті түрлі болады, мүсəпірім... Жаһаннам, Иазы, Жахим, Хатмат, Сағир, Сахр, Хауа»
(251), «Манифесті жазған Арысбаев» [1, 257] тəрізді ылғи да баяндау рəуішті қосымша түсініктер
осындай жазушылық машықтың мысалдары.
«Бірақ жүлдеден құр қалған Сəлима сұлу қатты бүлініп, делегация басшысының көз алдында
тоңтеріс мінез көрсетті» [1, 392-б.].
Ауаткомның төрағасының орнына Айтуаровты емес, Тəукееваны ұсыну – облыстық партия
комитетінің төрағасы Мүбəрəктің пəрмені.
Қулық-сұмдығының арқасында мол дəулетке кенелген Жаһилов ақырында түрмеге түскенімен, оны қолдаушылардың құрдан құр босқа қарап жатпағаны байқалады. Соның бір мысалы –
романның аяғында Радикулит тəрізді бұзықтардың ауданның бірінші хатшысы Тоқтарбайға иенде
жолығып, əлімжеттік, тіпті қаскүнемдік жасағысы келуі. Бұл эпизод романның басында облыстық
ауыл шаруашылығы басқармасы бастығының орынбасары Шерəлі Дүйсенбаевтың жұмбақ қазасын
еске салады. Аяқ астынан басына төнген қатерден хатшыны аман-есен алып шығатын – қасындағы
көмекшісі Сансызбай. Егер ол болмағанда бас қаһарманның өміріне қауіп бұлтының үйіріліп,
марқұм Шерəлінің жолын құшуы анық еді.
Талданып отырған осы романды тайпалған жорғадай төрт аяғынан тең түскен мінсіз туынды
десек, артық бағалауға ұрынып , оқырмандар алдында кінəлы болып қалуымыз да да ғажап емес.
Қайталап еске салғанда, негізігі міні – бас-аяғы жұмырланып келетін ширақтықтың жетіспеуінде.
Кейбір тұстары оқырмандардың жекелеген категориялары үшін шұбалаңқы болып көрінуі əбден
ықтимал.
Талдау барысын шиыра келіп түйіндегенде, О.Сəрсенбайдың «Шеңбер» романын қазақ еліндегі орта жəне төменгі эшелондағы басшылық қызметінің адами факторларын əр қырынан ашып,
психологиялық-моральдық тұрғыдан тереңдей көрсеткен, қыртысын қопарып жеткізе алған əлеуметтік салмағы терең шығарма деп қабылдай аламыз.
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