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Б.Қанарбаева Мағжан символист

ХХ-ШЫ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ  
ПОЭЗИЯСЫ НДАҒЫ  СИМВОЛИЗМ

ХХ-ш ы ғасырдың басындағы қазақ эдебиетіндегі символизмнің сарыны Шәңгерей Бөкеевтің поэзиясында байқалғандығы жайлы, профессор Қ.Жұмалиев оз зертгеуінде былай деген: «Шэңгерей қазақ эдебиетіндегі бірінші дарашыл ақын, өлеңдерінің көпші- иііінде-ақ дараіиылдықты жырлады. Дарашылдықтың негізгі қасисті, қогам омірінен аулақтау, әлеумет мәселесінен қашып, жскс бір омір іздеу, «омірде мені қызықтыратын еш нәрсе жоқ» дсм, тюумеі тіршілігімен жанастырмай, табиғатты, сүлулықты, сүйіі леидік махабатты жырлау, «коркем өнер- коркем өнер үшін ксрек»-деті сарыша гүсіп, псні суреггесе де, өзінің көңіл күйін күйіюи, параіі.іл м іы іі сыртқа шыгарыи, өзімсн өзі шүйіркелесу рсгіидс қарайды»,-дей отырып, Шәңгерей поэзиясындағы бүл са- рыпорыс әдебиетін коп окыгандық, соған еліктеуден шыққан, оның ішіндс, жске түрмыс мэселесін дарашылдыкпен көп жырлаған, орыс одебиетінін окілдері Фет пен Тютчевтің әсерлері байқалады, қазақ әдебиетіндегі Фет пен 'Гютчевтің сыңары—Шэңгерей іспет- і і дсй отырып, Шәңгерейді символист ақын еді деген сөзді батыл айтпайды. Бірақ оның поэзиясынан символист ақындарға тэн ере- кшсліктерді тауыи, маңайлап келіп тоқтайды.Шындығында да профессор Қ.Жұмалиев Шәңгерей шығар- машылыгындағы бейнешілдікті орывды байқай білген. Дарашыл- дық- ақсүйектер арасынан шыққан бейнешіл ақындардың шы- гармашылыі ына тэн қасиет. Ал «коркем өнер- көркем өнер үшін ксрек» деген ұран X IX  ғасырдың екінші жартысында Батыс жэне орыстың символист ақындарының шығармашылығынан кең колдау тапқан. Себебі, олар өзде^інің жас кездерінен тэрбиеленген
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ортасына орай, ойлары мен пікірлерін бетке гіке айтпай астарлап, ишарамен, ымдаи айтуга датдылангандықтан, гюэзиядагы ойла- рын да солай жазуға бейімделген. Символизмнің Шәңгерей поэ- зиясына да тэн сипат екендігіне тандануға болмайтьшдығының тагы бір қыры, Шәңгерей Жэңгір ханның немересі. Ата дәулетінің арқасында жақсы білім алған—ІИәңгерей. Самар губерниясындағы дворяндардың тізіміне тіркелгеннен кейін, қалған гұмырының бэрін өз имениесінде өткізеді. Ғылыммен, өнермен, эдебиетпен ай- налысады. Аңшылықпен әуестеніп, ит жүгіртіп, құс салады. Дом- быраны жақсы тартатындықтан эншілер мен күйшілерді үйінде жинайды. Онда эр түрлі өнер иелерімен бірге суретшілер, түрлі философиялық ой-иікірдегі ақын-жазушылар, саяси ойдың адам- дары да жиналып, түрлі бас қосулар өткізген. Француз тілін жақсы меңтертендіктен француз тілінде де өлеңдер жазумен айналысқан. Парижге саяхат қүрып барған. Кейін Александр Дюма да осы өлкеде болған. Ол Шарль Бодлер, Поль Верленнің өлеңцерімен сол тілде танысқан, Верленнен кейінгі ірі символист ақын Эмиль Верхарнмен де пікірлес болтан адам. Себебі ол 1914 жылы орыс символистерініц шақыруымен астыртын Россияга келіп кеткен. 1871 жылғы Франциядағы Коммунарлардың сәтсіз аяқталған көтерілісінің лаңынан бас сауғалаған, француздың теңкерілісшіл қашқындары, қазақ даласына келе бастағандықтан, ХІХ-ш ы  гасыр- дың екінші жартысында, Қазақстанда ескі фсодалдық құрылыс ыдырап, қазақ зиялыларының оянуына ықпал етті. Сондықтан ІІІэңгерейдің төңірегіне жиналған эдебиет пен өнер өкілдерінің эрбір бас қосуы натша тыңшыларының назарынан тыс қалмады. Шәңгерей шытармаларының көпшілігінің жоғалып кетуіне ықпал еткен- тыңшылардың үйін жиі-жиі тінтуі. Міржақып Дулатовтың гіагша тыңшыларының назарына ілінген кезі де осы үйде болтан үйірмелерге қатысудан басталган көрінеді. Шәңгерей поэзиясынан Шыгыс эдебиеті мен діни сипаттың аз байқалатыны батыс жэне орыс эдебиетініц мол ықпалы болгандықтан. Қажым Жұмалиев атан өткен «Қашқын» деп аталатын Лермонтовтың аңызын қазақшага аударуының осындай себептері болтан.
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Шәңгерей поэзиясындағы бейнешілдік тэсіл, оның романти- калық сарынымен қабысып келіен. Өзі ақсүйек тұқымынан бола і үра, ромат икалық қиялыпда қазақ халқыма, қой үстіне бозторғай жүмырі қалагап замамді.і аңсайды. Оиың сыры—ІИэңгерей Кене- сары котерілісшің дүбірі аякталіаи кезенде омірге кслгсндіктен, ои жіэіліа соіылгаи коіерілістің салдарынан халық қажыгі, елді . пп і і . і к  і к м  ж о м і і ы і ы ц  жаіілагамдыі і.шыц куәсі болды. Сондықтан ои хіілқыііың ним мүң лнрммсн қабысым ості.I иді ІІІаңісрсй по ізиясындаіы символизмнің сипатына назар аударсик, юмсидсгідей болып келеді. Оиың поэзиясы адамдарға ойлапуга мүмкіидік беріп гыныштандырады, агрессиялық ой- лардаи аулақ, омірдіц рсалды шындыгымен танысгыруға тыры- сады. Элегиялық жылаудан тыс, мелонхолиялық суық өлім ту- ралы ойларға шақырмайды. Шым-шытырық түсініксіз түманды іерсң қиялга батырып жетелемейді. Жан жүйеңді баурап алатын, мисіикалық сиқырлы сөздер мен астарлы ойлар жоқ. Көтеріліске шақырсан ниет танытпайды. Айтар ойларын жеңіл, қарапайым гүрде жеткізеді. Символист ақындардың көпшілігіне тэн, іші пы- сып аласүртандық одан байқалмайды. Соган қарағанда езін сим- волистер қатарына қоспайтын болса керек. Бірақ өлендерінің сол астарлы келгендігінен ойын көпшілікке ашыи айта бермей, оцашалана беретін түйықтығы байқалады, шамасы ол сақтықтың шарасынан туса керек.Бұдан шығатын түйін—мынау. Шэңгерейдің бойында гөңкеріліс жасап, қотамды езгерту туралы ойлар болмаған, қоғаммен ашық қайшылыққа барудан сақтанып, бойын аулақ салған. Терең фаитазиялық символды қиялға, эмодияға көп берілмейді. Келе жагқан қатерді Мағжандай сезіне алмайды. Білсе де, оны айтуға сақганды ма, ол жағы белгісіз. Мағжан тэрізді оқырманын терең ойлауға мэжбүрлейтін қуатты ойлар, өткір, үтымды пікірлер жоқ. Оқушыньщ сезім күйіне эсер ету арқылы толқытып-шалқытып, жылатып барып эсер етуден аулақ. Сондықтан, Шәңгерейдің поэ- зиясынан сезілегін символизмді қазақ поэзиясының төріне көктеу үшін шашылған тұқым деее болғандай. Ойымыз дәлелді болу
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үшін мысал келтірейік. Шәңгерей де барлық символистер тэрізді идеялист. Көп сұлудың ішінен таңдап, біреуді сүйгісі келеді. Бір әйелдің бойынан барлық эйелдерге тэн сұлулық пен ақылды парасаттың жиынтығын іздейді. Оны «Қатшекейге» атты арнау өлеңінде аңғартады. Талай сұлуларды көрсем де бірі маған сен- дей болмады. «Аршын төс, алма мойын, асыл еркем» деп ішкі сезімін үздіге жеткізеді. Бэрі де маған сендей болып көрінген жоқ. Сырт келбетіңе ішкі сұлулығың жарасқан. Қүбылған бәйшешектей жүзің көркем деп, ар-үятының тазалығын аппақ қардың астынан көктемде бастарын көтеріп қьштиған бэйшешекке балайды. Жеке басының асылдығы мен жан-жүрегінің тазалығын, жүмактың төріндей көркем жерде жолығуларымен дәлелдейді.Өйткені ол көп эйелдің бірі емес, таразы басына салып тарт- қанда алтын мен күмістен де салмақты екендігіне дэлел. Бұл—оның парасаттылығына берілген баға. Шэңгерей оны беріліп сүйе тұра айтқанына көніп, ығына жығылуды бойына намыс санайды. Бүдан ақынньщ ішкі лирикалық«Менің» биіктігі, психологиялықпағщығы байқалады. Оны тек өз бойынан ғана іздемейді, халқының бойынан көргісі келетіндігі, «Таудағы тас үяда» деп аталатын өлеңінен айқын аңғарылады. Өлеңнен дарашыл ақындарға тэн лирикалық «Мен» көрінеді. Егер сенен біреу «Кімсің!» деп сүраса, «Мен!» деп айтудан жасқанба деп жігерлендіреді. Меннің куаттылығы ел басына күн туса «Мен Алашпын!» деп, аттан салып орныңнан түруыңа дем береді. Бір кезде кім болғаныңды есіңе салады. Меннің халқасында рухын жоғалтпаған қуат пен күш сақталған деп, «Мен» сезі енсесі езілген елдің бойына күш жіберер қүдірег деп біледі. Өзінің кім екендігін білмейгін ел қараңғылықты қармалаған зағип адам тэрізді. Сондьщтан, ел еңселі болу үшін, кім екендігін, қайдан өсіп шыққандығын білдіру керек дегенге тоқталады.Шәңгерейдің «Мен!» сөзінің астарында осындай терең ой- лар бар. Ол «Мизан», «Сират». алда торын қүрып жатқанда, оған қарсы түрар рух осы меннен туады деп сенеді. (1916 жылғы июнь жарлығынан соң болған көтерілісті меңзеп отыр). Шэңгерей бүл пікірін қиялымен сөйлесіп, сырласып соған айтқан болып отырып,
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астарлай жеткізеді. Қачақ еліне жарқыраіі қайта жақсылық заман келсе, туз ырымызі а оралармыз, сол кезде «Мен» сезі қайтаданжан- данып, күш алардсп болашлққа оптимистік сеніммен қарайды.ПЬшерсй «Жаліапшы, жарык дүиие!» өлеңінде бұл дүние миі о дүмисиіц ирмі ындіи ы байланыс іуралы іолганады. Бірақ ол дүііиіде осмлай омір і үруге болиды дсіси діпи ианымга бармайды.I 1 11и ниш' о нуііш*і і' м і кспщшң бслі ісі, үсі іцс юпырақ үюлі, қара 
-м рі і мімүиі күіінии' кишк і.ің 1>үл омірдсі і коргсн хиямегтеріңнен оЙың nun болиды Дүиис қуінм ііоіісідсіі гиылып, сайраган тіл киипі іішііқаіі қинл сабасыііа гүсіп голасгайды. Жалгыздықтан мі іі дс қүтылимыи дсм озімің рухшш жалгыз екендігін мойындай- ды 111.щі срсйдіц бүл ойлары оііың гылыми козқарасыиың мықіы болыи, оқі.іі ан-тоқыі апы мсп көңіліне түйгені мол, парасаіты, гылымиыц барлық саласынан хабардар адам екендігін дэлелдейді.«Ол күндерді гаисырдым» аггы өлеңінде қазақтың өткен оміріне сагынышы сезіледі. Соны жоктагандай болады. Нарын қүмдарын дүбірлетіп өгкен Исатай мен Махамбеттің жорықтарын аңсап жоқтайтынын: «Адыра бір қалған Нарын», // «Еңіреген ер- лерден», // Айрылып адыра қалғанда» деген сөздері аңғартса, олар- дан соң ешкім бас көтермей, йен қалған далаға қосаяқтың билігін жүргізіп жатқандығына деген ащы өкінішін білдіреді. Төсінде малы мен елі жайлап жатқавда елеусіз көрінген, қосаяқтың қылығын қызықтауға айналған ендігі тірлігіне деген күйініші сезіледі.Ол өзінін сүйген қызының ғана емес, көлге ат ойнатып, қүс салған кездегі қасына еретін жолдастарының да өзіне тең, озілдері жарасқан жандар болуын қалайды, кең даланың табиғаты бүлінбей қүлпыруын, өзі баягыдай қүрдастарымен сауық-сайран күруды армандайды. Мәңгілік жасгық пен сүлулықты жырлай- ды. Адамдардың өлмеуін, жастары жетіп кәртеймеуін Алладан сүрайды. Әйелдердің де сүлу мүсіндері бүзылмай, басындағы кәмшәт бөріктерінің үкісі бүлғандап, қүлақтарындағы сырғалары шайқала сылдырлап тұрғандығын калайды. Бүл—сұлулыққа іцкэрлік. Ақын қиялында мэңгілік сұлулықпен бірге жасап, бірге өмір сүргісі келеді. Шэңгерейдің жан дүниесінде де Қорқыттың
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Б.Қанарбаева Мағжан символистзары бар, оны жасырмайды. «Жалғыздық жанға батса, шер тар- қатқан // Қобыздай күңіренген қайран гілім!» деп толғанады. Бірақ Қорқыт тәрізді мэңгілік гұмыр іздемейді. Кең сахарадай, кең сарайдың ішінде, көпшіліктен оңаша салыніан, хан сарайындағы түн тыныштығы қорқыиыш тудырып, коңіліне үрей әкеледі. Өзі айтқандай, алпыс бөлме мен қүпиялы түрде ашылатын жүз есіктің ішінде жаны қүлазып, жалғыздықтан азаи шегіп, өмірі өтіп бара жатқандығына қамығады. Бойынан қуаты қайтып, қасына адам жі- бермей, оңаша ой түтқынына батырып қойган қоғамдық ортаның қысымына күйініш етеді.«Бүл дүние панилығын етеді екен» атгы өлеңінде елінің іргесі сөгілмеген бірлігін армандайды. Соңына түскен қуғыншылары бар, өз елінде бүліншілік үйымдастырганы үшін қашьш жүргеидердің тілегін орындап, ырқына берілмеңдер, олар халқыңа жақсылық әкелмейді, айрандай үйып отырған еліңді іркһтей ірітеді деген сақтығын былайша астарлап жеткізеді:Шайтанға шаршап түрған ат бергенің—«Тамұққа жақынымды жақ!» дегенің.Жыланды жолда жатқан соқпай кетсең-- Тап болған бір ғаріпті шақ дегенің.Шэңгерей поэзиясындағы символистерге тән мистикалық ойлау «шайтан» сөзімен образдапған. Бұл—ақын санасына ық- пал еткен мүсылмандық діннің эсері. Шайтан—тыныш жагқан елді аздырушы, араларына жік салып біріне-бірін айдап салып қырқыстырушы қаскүнем. Шәңгерей оны төңкерілісшілердің образында алады. Ендеше, ол елдің ішін ала қойдай дүрліктіріп жүрген революционерлерді үнатпаған. Олардың мақсаты мен жос- парлары өзіне айқын болғандықтан ел бірлігін сақтауға тырысқан. Бүдан үлтының жайын ойлаған қамқоршы екендігіне көз жеткі- земіз. Кейде басына түнық ойлар келмей, небір жарамсыз, күдікті, секемшіл әдеттердің шырмауына түседі. Биік шағылдарды ме- кендеген сүңқардай, қанаггы қиялыныд айға шанқан арыстандай мерт болып, орта жолда калуы, төңірегіне сөзі өтпей, саіы сынып, пан дүниенің екпініне ере алмай бара жатқандығы, қасында өзіне



теңлес замандастары қалмағандығы, заманыныц өткендігінен деп біледі. Қиялымен сырласудан басқа амалы жоқ екендігін сезеді. Уақыты жегкенде қиялымда кара жсрдіц қойнынан тыныштық та- бар дегенге тоқталады.Метафоралық бейнелеу сөздері—қазақ топырағына тэн. Оны, қиялының не болса соны ойлап кірлей бастагандытын айту ушін пайдаланғандығын, мына сөздері дәлелдейді: «Шұлғанып жүн- жабағы, қыл-қыбырғы, // Бүрынғы өз жолыңнан неге адастың?». Оның поэзиясында қазақ оқырмандарына түсінікті ой орамда- ры бар деп отырғанымыз осы. Шэңгерейдің символистерге тэн дарашылдығы, эсіресе, «Таудағы тас ұядан» деп аталатын өлеңінен айқын сезіледі.ХІХ-ш ы  ғасырдың екінші жартысындагы саяси ахуалга бай- ланысты қазақ ақындары ішінара жекелеген символдық сөздерді пайдаланып, күрделі пікірлер айтуға ұмтылған. Соның бірі, діни агартушылық бағыт үстаған—Мақыш Қалтайүлы. Бірақ, Қалтайұлының бейнешілдік тэсілі, Батыс жэне орыс әдебиетінің бейнешіл ақьищарывда кездесетін, өмірден түңілушілік сарын- да емес, керісінше ойын бейнелеген, реалистік сипатта көрінеді. Үлтжанды ақын ретінде, төңіректегі болып жатқан саяси оқиғаларга жүртшылықтың назарын аударғысы келеді.ІІІыгармашылық бағытының қалыптасуын, шығарган елец- дерінің мазмұнынан байқауга болады. Мысалы, 1909 жылы Қазан- дағы «Орнек» баспасынан шыққан «Қалтайүлыньщ казақ ахуа- лынан бахыс егкен манзумасы» атты алғашқы өлендер жинагын шыгарудағы мақсаты, опасыз дүниеден жылжып босқа өте шыққанша, артымда бір із қалсын деген тілектен болды дейді. Ақмола дуанында өмірге келіп, қыишақ руынан шыққандығын айтып, өзін таныстырудан бастайды. Қазақ халқын білім-ғылым үйренуге шақырады. Алланың құдіретіне сыйынып, ата-ананың қадірін білуге тәрбиелейді. Қазақтың сол кездегі салты бойын- ша, «ежеқабыл» дәстүрімен қүдаласудьщ зиянды жақтарын, оның жастар тағдырына тацба қалдыратындығын ескертіп, қыздардың мал ретінде сатылатындығына қарсы болады. Осы кезеңдегі өлеңдерінің көпшілігі діншілдік бағытын байқатады.
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Қазақгардың мал беріп, баласын оқытқаннан да, қайтыс болған адамдарын жерлеп, бата жасауға мол шығын жұмсайтындықтарын сынайды. Аулына бір эулие келді десе, бар малын ша- шыгі соган корінетінін, Петербург пен Москвадагы орыстың тойларына барганда, мақтаныш үшін, сыйлыққа үйірлеп мал айдататындықтарын дарақылық деп таниды. Қазақ жеріне қара бастарының қамын ойлап, күн көріс іздеп келген жат елдіктердің пейілін білмей, алдынан шара толған қымызын алып шығып, тегін асырайтын аңғалдықгарына қынжылады. Бір-бірімен түсінісудің орнына, не болса соған соттасып, малдарын шашуға дайын тұратын мінездерін сынайды. Орынды орынсыз Алаш деп айқай салуга бейім түратын ұраншылдығын, есімі еліне тарала бастаған талантты адамдарын көре алмай, қызганыш білдіріп, бойларынан мін іздеп, небір жалалар жауып, ғайбаттауға бейім тұратындарын беттеріне басады. Негізсіз бір-біріне бэле жауып, жапқызуға дайын түратын жалақорлықтарына налиды. Сөйтіп, ел бірлігін аңсап, ынтымақ пен бірлікке шақырады. Қазақтың бойындағы кемшілігі неде деген сүраққа жауап іздейді. Қымызы мен құртын сатып, ақша жасауга әйелдері епті болса да, жігіттері сарт пен ноғай тэрізді емес, мал табуға шорқақ келеді деп мінейді. «Насихат қазақия» жинағында, халық болып қалыптасу үшін, ұлтгык бірлікпен бірге, оқуға-білімге ұмтылыс жасап, орыс тілін үйреніп, газет пен кітап шыгару керектігіне үгіітейді.Осы түста, Б.Кенжебаевтың: «Патша үкіметінің қолдауымен, қазақгы мүсылман ету мақсатында, ел ішінде дін оқуын, дін жүмысын насихаттап тарату, түрікшіл ғалымдардың; тіл де-бірлік, салт-сана да-бірлік, іс-орекет те-бірлік болсын»,- деген үгіттеуінен Мақыш Қалтайүлы да қалыспады,- деген пікірін еске алуға бола- Д Ы . [1.11]Қазақ арасына татар, башқүрт, қызылбас молдалардың келе бастауы мен араб жэне парсы шығармаларыньщ кең таралуы, бір жагынан елд ің арасына қозгау салса, екіншіден, қазақ ақындарыныд түсініксіз тіл шүбарлыгын қалыптастыргандыгын, үшіншіден, орысша оқып білім алудың нэтижесінде, төңкеріліске шақырған
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үндеу хаттармен танысуларына ықпал еткеңцігін байқаған алғашқы сыншы да еді. Қазақтардың мұсылманшылдыкка бет бұрулары, қажылыққа барудағы бэсекеге айналып, малый шаштырганымен қоймай, дүмше молдалардың дұға сөзі жазылғаи бір тілім қағазына бір кара беріп, қолдарындагы малынан айрылу хаупіне экелгендігін алғашқы болып сезініп, оның қатерлі түстарын өлендерінде ескер- теді. Түрікшілдікгің ортақ тілдіктеориясы болмай, тіл шұбарлығын іудырсада, дүкен ашып сауда жасауға тәрбиелеген жағымды тұстары Мақышқа ұлайды. Оны «Бір екі сөз» деген өлеңінде әдемі келтіреді. Сонымен қатар, 1911 жылғы, «Насихат қазақия» жинағында орыс тілін үйреніп, орыс ғылымының сырларын үғыну керектігін насихатгауымның жарамсыз тұстары болды ма, екен деп өзін кіналайтындығы да өлеңдерінен байқалып отырады.1913 жылғы «Айна» жинағында, орыс тілін үйреніп, газет оқудың салдарынан, Россиядан басталыи келе жатқан төңкерілістің ызғарына қазақтардың да араласуға пейіл таньпуы, бойын түр- шіктіреді. Арақ ішу сияқты жаман эдеттердіц жастар арасында дендеп бара жагқандығы аландатады. Алланы жоққа шығарып; эке-шешенің, тума-туыстың, елдің, оқығандарының беделін түсі- ріп, жерге қаратуы, шындықты айтып, төрелік жасағандарға қарсы мінез көрсетіп, атып-асу, қуғындау сияқты жамандықтың өрши түскені көңіліне секем экеледі. Соның бэріне ол сын көзімен қарайды.«Досыма бір кеңес» атты өлеңінде тыныштықпен рахат күн кешкің келсе қасыңа «тамырмын» деп келгендерді жолатпа. Көзіңе мақтап, жауырыныңнан қақканға елірме, өзіңнен басқа еш- кімғе сенбе, бейтанысты жүреғіңе жақын жіберме, сырттан кел- ген адамның достығы таршылықтан туады деп сақтандырады. Дастарханыңда жал мен жая, казы мен карта түрғанда, қасыңа кел- гендер сенің досың емес, «қойдың басын жеуге келгендер» асқазан достар екендігін ескер,геді. Қазанында майың қайнап, бауырсағың пісіп жатқанда алдыңнан блар күліп шығады. Тіпті амандығың үшін көзіңнің алдында шоқыныи та алады. Неге десеңіз, сіздің жасаган тегін сыйыңыздың ақысын бірдеме етіп қайтару керек
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гой. Оған бүдаи артық оңай, жеңіл тәсіл табылмайды. Алдыңнан қолын ала жугіргенмен жүрегін бермейді, босқа мақтап, гамағын асырайды да кетеді деп, қазақ халқы ұлт болып қалыптасуы үшін өзіндік бағыты болуы керектігін ескертеді. Бірақ оны қалай жасау керектігін білмей түйьщқа тіреледі. Оған кедергіге түрлі себеп із- дейді де, қазақ ауыз әдебиетінің бай үлгілері болған- «Қыз Жібек пен Төлеген», «Шора батыр» сияқты жырлардың көпшіліктің на- зарынан алынып тасталуын дұрыс көріп, қателік жасайды. «Оның бүл көзқарасы—мұсылмандык діннің ықпалы, Мақыш Қалтаев—не- гізінде молда ақын. Ағартушылық бағытта жазылған өлеңдеріндегі білім алу керек, ғылым үйрену керек деп отырганы—дін ғылымы»,- -  дейді профессор А.Еспенбетов [2.11 ]М.Қалтайүлының поэзиясынан байқалатын өмірінің соңғы кезіндегі торығушылық—қазақ халқын еш қиындықсыз бақытты болашаққа жеткізсем деген романтикалық сарын еді. Оны «Қазақтарды жамандап жазба» деп бір хатқа жауап берген өлеңі де байқатады [3.120]. Бүдан, ел ішіндегі кемшілікті айтып, орынсыз қазақты көзге шұқи берудің қажетсіз екендігіне деген наразылығы сезіледі. Бұдан кейінгі өзіне деген жұртшылықтың көзқарасы өзгере бастағандықтан, кейінгі жазған өлеңдерінде айтпақ ой- ларын жұмбақтап, астарлап, ымдап жеткізетін тэсілге ауысады. Мүны Мақыш поэзиясындағы символизмнің белгілері деп білген жөн. Бірақ ол орыс жэне европа поэзиясындагыдай биік деңгейде, болмаса, Мағжан поэзиясындағы ойды көркемдеп образдаудағы эдемілікпен салыстыруға болмайды. Керісінше, соған ұмтьшған, алғашқы қадам деуге болады. Оның өзіндік себепгері бар. Бірін- шіден, Мақыштың терең білімі болған жоқ. Өлеңдерінің тілі шұбар, араб, парсы, татар тілдерінен ауысқан сөздердің көпті- гінен, кей тұстарда айтпақ ойларының түсініксіздігінен, оқуга да киындық тудырады. Өлендерінің тақырып аясы тар, ойлары жүтаң, иікірі шашыраңқы. Төкпе ақындар тобына келмейтін, ор- таң қол талапкердің бірі деп бағалауға еріктіміз. Бірақ әдебиет зерпеушілері оны—қоғамдық көзқарасы-діни, түсіндіру тәсілі- шаригатша, жүрегі-үлтжанды ақын ретінде жоғары бағалайды. Біз
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де сол деңгейде қарағанды жөн көрдік. Символдық бейне дегенде айтарымыз, поэзиясының соңғы кезіндегі бірді-жарым ишаралы иікірлері мен шешендік сөздердеи ауысқаи, жұмбақтап ой айтатын халықтық тэсілі бар. Ол осы тәсілімен үлкен ойлар айтуға талпы- ныс жасағаны байқалады. Ол мақсатына жетер ме еді, кім білсін, егер 1916 жылы, небәрі 47 жас ғана ғүмыр кешіп, өмірден ерте үзіліп кетпегенде.Енді, Мақыш Қалтайүлының поэзиясықдағы образды бейнелі сөз қолданыстарына назар аударайық- Мақыш «Айна» сөзін жиі пайдаланады. Сөздердің астарына үңілмеген адам, түрмыстық зат- ты айтып отыр екен деп қалады. Шындығында, айна сөзінің аста- рында мэн бар. Онда ақын оқырмандарымен сын айту арқылы тіл- деседі. Өзіңнің қандай екендігің мен мінез құлқынды, іс-эрекетінді айнадан көріп, өз-озіңе баға бер де, ойлан деген тұжырымға тоқталады. Бұл арқылы тек ғана балаларыңды оқыт, бір-біріңе жамандық жасауды тоқтатыңцар, бірігіп тірлік жасап, ынтымақта болыңдар деп уағыз айта бергенше, ащы да болса шындықты айтып, сын тезіне салғысы келгендігін де білдіреді. Оны~ «Иғлан» (жарнамалау) атты өлеңінен байқауымызға болады. Өленде айтпақ ойын ымдап, ишарамен білдіріп отырады. Астарындағы ащы мысқыл гөмендегідей көрінеді.«Қазақтарды сынай бергенше бір мезгіл мақта» дедіндер, енді мақтайын деп, келіскен сыңай танытып, қазақтарды аузынан тісі түсіп, алжа-алжасы шығып, бойындағы қуатынан айрылып, қүрып бара жатқан кэрі мыстан кемпірдің образында бейнелейді. Біздің милләт («ұлтымыз» дегені)— тоқсандағы кемпір. Аузында бір тісі қалмады, кең дария көңілі тарылды, өкпелерін қүрт кеу- леді, қорадагы малдарына сырттандар түсіп, қалағандарын талап әкетіп жатыр. Өздері жайбарақат жатыр деп, елдің тапа тал түсте талапайға түскен тағдырына жаны ауырады. Малдың дені, ел аралап, қүмалақ салып, бақсылық қүрғандардың жетегінде кетгі. Үлттық рухы сөгіліп, дінді бұзған маймылдар мен доңыздардың, аюлар мен түлкілердің айлалы алдауына айналды. Бай мен кедей- ді теңестіреміз деп, өздерін тірідей көрге көмуге кірісті. Бірін-бірі
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алдап-арбап, жамандық жасауды уйренді. Туысқандық гіейілдері тарылды. Жамандық үйренгісі келгендер болса, жерімізге келіп, біздің милләітан үйренсін, жүрегін қагтігездік жайлаған, бойына жамаңдық дарыған, елге қаңғып келген түрлі діндердің, бэріне есігін айқара ашып тастады. Оларды қазақтай құрметтеп күткен «пейілі кең» халық, «әй, жок шығар» деп күйінеді. Меніц милләтім, имансыздардың жиналып, бір-бірімен ауыз жаласқан жеріне ай- налды. Басына осы дарақайлығы жетігі, тұкымы құрып кетпесе игі еді деп, қазақ жеріне төніп келе жатқан қатерді болжағандай бо- лады. 1914 жылы Омбы қаласында «Бірлік» қоғамы қүрылғанда, оны Мағжанның «Айна» деп атағысы келіп, тартысқа түсуне де Мақыш Қалтаевтың осы пікірі ықпал етсе керек.Қазақгың қанымен қабысып келе жатқан кемшілікті, кемпірдің образында бейнеленуі—халық фольклорының ақын санасына бала кезден тигізген ықпалы. Себебі, жогарыда айтқанымыздай, Мақыш—Европа мен орыс әдебиетіне еркін сусындай алмаса да, төл әдебиетіміз бен шыгыстың ықпалында болған ақын., Өлеңде ишаралы айтылатын астарлы ойлар бар. Мәселен, «өкпесі құрт ауруына айналды» дегені, қазақтың ішіне де төңкерілістің шоғы түсті, ішінен іркігтей іри бастағандығын астарлай айтады. «Бай мен кедей теңеседі» деп еліріп, жан-жақтан қазақ жеріне ағылып келіп жатқан түрлі дін иелерінің де мақсаттары болып түр. Елді алдап, қолдарындағы малынан айырып, аштықпен тұншықтырып барып, еріктеріне бағындырып алмақшы деп, өзінің байқагандарын иша- рамен жеткізеді. Қазақ малынан ғана емес, ұлттық рухынан да ай- рылып, бөтен діндердіц уысында тозғындап бара жатқандықтарын, «Сырттандар» деп аталатын ертегісінде, адам жейтін сырттан иттердің аллегориялық образында бейнелейді. Қазақтардың не болса соған сеніп, кім керінгенге құшағын ашып карсы шығатын әрекетін тастанды балаға, дэлірек айгқанда, санасы жетілмеген сэбиге балайды. Сөйтіп қазақ даласындағы болып жатқан хал- ахуалдың реалистік шындығын тура айтпай, астарлай білдіреді. Онымен «Айна» өлеңінің мазмүнында да танысамыз.
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Өлеңнің қысқаша мэні мынадай: Он алты он жетіге келіп то- іысып, бетінен нұры төгіліп тұрғандығын айнадан көрген қыз, оч сүлулығына озі ғашық болады. Сұлу бейнесін нұрлы айға, қос жанарын шолпанның шоқ жұлдызына балап, көңілі шалқып, өзіне жан баласын теңгермей, алаңсыз жүргенде уақыттың қалай өткенін дс білмей қалады. Жаушыларын жіберіп, алтын тондар сыйлаған, торелер мен сүлтандарды менсінбей отырғанда, жасы огызға келіп, омірінің жартысы огеді. Содан бір күні айнаға қараса алдында түсі оаргайған кемпірдің суреті пайда болғандығын корін, қайғыдан «аһ» үрып, қолына балта алып келеді дс, сүлу бейнесін ұрлап, ал- дап гұрған айнаны ұрыи сындырады. Үлбіреп, пісіп тұрған кезінде күйеуге шықпағандығы үшін өзін кіналамай, алдымнан кемпірдің бейнесін көрсетіп қорқыттың деп, айнаны талқандап сындырған сүлу қыздың ақылсыздығын бетіне басады. Сөйтіп, өзінің жоғалған сүлулығының қайта оралуын келееі жаңа айнадан күтеді. Өлеңнен, Мақыш Қалтайұлының нені астарлап, ишара жасап отырғандығын түсінбеген оқырман, күйеу гаңцаған сүлу қыздың мінезін мінеп отыр екен деген ой түюіне болады. Шындығына жүгінсек, ақынның аңғартып отырғаны— бостандық. Қазақгардың көггген күтіп жүрген армандары айна гэрізді быт-шыт болып күйреді. Гағы да алдап кетті, саналары жас баладай сенгіш қазақтар сандарын соғып оксіп кала берді. X IX  ғасырдың екінші жартысы мен X X  ғасырдың басындағы Европа мен орыс эдебиетінің бейнешіл ақындары, ал- дарынан күткен бостандықты, жүрттың бэрі ғашық болып үйлене алмай жүрген сұлу қыздың образында бейнелеғен. Мақыш оны қазақтың өзінің үйреншікті затының бейнесінде, санасына жақын айнаның образында алады. Бұл Мағжанның пікірімен айгқанда «жоғалтқан алтынның» баламасы еді. Аталмыш өлең Мақыштың- -1913 жылғы жинағының үлесіне тиеді, бұл кезде жаңа өкіметтің келетіндігі элі де белгісіз болатын. Бірақ төңкерілістің төніп келе жатқандығын жақсы сезгендігін, «Аурулықта» атты елеңіндегі: «Ағар көктен бұлт болар күннің нұры,\\ Бал болып, тамар жерден, іпықтың демі.\\ Теңеліп бай мен жарлы араласар,\\ Көрсетпес тек маган оны лахат құмы»,~деген өкінішгі сөздері білдіреді. Бүдан
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Б.Қанарбаева Мағжан символисттөңкерілістің жоспарымен де жақсы таныс болтандыгын байқауға болады. Бұдан М.Қалтайұлының карапайым дін иесі ғана емес, партия ұйымдарының бірімен тығыз байланыста болтан саяси көз қарастагы адам екендігін сеземіз. Отан «Алтынға» деп аталатын өлеңін мысал еіуге болады.Лталган өлеңінде, кез-келген адам бостандық пен еркіндіктің қадірін басына іс түспей білмейтіндігін қарапайым тілмен баян- дайды. Оны: «Ей алтын, сен топырак бір тас едің, кадірің жоқ момын едің, жуас едің, корінген қадірінді білмей, үстіңнен лас топырақты басқандай басып-жаншып жүрген болатын. Енді міне ойламаған жерден қадірің артгы, қорғасын мен темірге айналдың, тамам жүрттың алдында биіктеп, бағаң көтерілді. Жұрттың бэрінің назары өзіңе ауды да, біреудің алақанындаты сылдыратан алтынға айналып кете бардың. Сыңгырлаған даусың да, барлық жұрттың назарын өзіне аударды. Тұмар жазып беріп, бал ашушы молдадан бастап, дін басыларын да ұйытып қасыңа жинадың, олар сенен нендей қасиет көрді? Достарыңа тау-гасты қаздырдың, көп ер- лерді тура жолдан азғырдың, көңілі көрлердің де көкірегіне сәуле шаштың, ақымақтарта жол көрсеттің, ишандар да сені алам деп қолын созды. Оларды діннен бұздың, аздырдың-тоздырдың деп сырласып, сырын сұрап огырған кейіп танытады да, оның не екен- дігін айтиай, ойын астарлай келіп кілт үзеді.Мақыштың бейнешіл ақын екендігі осы өлеңінен байқалады. Әңгіме кэдімгі алтын ақша туралы болыгі отырған тэрізді. Бір кезде оның қадірін білмей төбесінен таптап өтіп жүртендердің ойламатан жерден оған ғашық болын қалғандары, уыстарынан шығып бара жатқандықтары, сол үшін олар өздерінің бұған дейін болтан басараздықтарын қойып бірігуге мэжбүр болды. Оның се- бебі қолдарынан бостандыктың шытып бара жатқандыты. Бірін- ші, дүние жүзілік согыстың басталуы. Орыс-неміс согысының қатері есікті келіп қаққандыгы болатын. Өлендегі мэселенің алтын ақша туралы болып отырмағандыгын, «момын едің, жуас едің» деп адамша мінездеуі мен «топырақ едің, лас едің» деген астарлы сөздері аңтартады. Өленді бірнеше қайтара оқудьщ нэтижесінен



ксйін қана өлең астарындағы ойдың байыбьша баруға болады. Олең—бірінші дүние жүзілік соғыс басталған тұста жазылған іспет- і і. Себебі, соған дейін өзара дай-дай болып жүргендердің бірден бас біріісгіруі, 1914 жылғы бірінші дүние жүзілік соғыстың қагерінен туган қорқыныш еді. М. Қалтайұлының, Уфа мен Қазанды, Қара тсціз жагалауын аралауы, санасын оятады, қазақ елін өз ішінен ымыраға келтірмей, біріне-бірін айдап салып ынгымағынан айы- рын отырған суық жел, Россиядан келе жатқан революцияның дау- ылы екендігіне көзін жеткізеді.1910 жылғы Қазан университетінің баспаханасынан шыққан «Қазақтың айнасы» деп аталатын жинағанда, отандастарының алаңсыздыгына сын көзімен қарап, оларды қогамдық даму і үрі ысынан мінейді. Қазақтың сол кездегі ауыр халін айтып өзімен- өзі сырласқандай, жеке өмірінің сэтсіздікке толы сәттерін айтып отырі андай болады. Бірақ әлеумет өмірінен аулақтамайды. Айтпақ ойын: «Өз халім нашар, өзім айсыз түнде, қараңғыда қарамалап журмін, максатым—эділеттілікті айту» деп астарлай бейнелеп, қазақ халкыныңсол ксздеі іауырхалінежанашырлықбілдіреді. Ақынның: «Озім аіісі.п түндс, қараңгыда қармалап жүрмін»,—деп астарлай бсйнелеп отырганы, қазақ халқының білімге деген талпынысының баяу екендііінен іуган ой сді. Сол кездегі ел арасын жайлаган жалқаулыққа, дэукестікке, жікшілдіккс қарсы шьнуы. Бірақ өмір шындыгынан аулақтамайды. Алланы адамга қуат берер рухани күш дсп біледі. Діни-философиялық түйінді ойлары, қарапайым қазақи үтыммен асгарласып келеді. Мүсылмандар эдебиетіне тэн, дүние, жан, рух гуралы философиялық түсінікгерді толгайды. Өлең жолдарында араб, парсы, татар тілдеріиен енген кірме сөздер саны өте мол. Өз дэуірініц күрделі мэселелерін астарлай айтып, халықты оятуға күш салып отырганы айқын. Өнер мсн ғылымды насихаттап, ағартушылық бағыт үстанғаны да байқалады. Бақилық пен фэнилықтың да бетін ашады. 1913 жылгы жазылған «Кетер біз заман шексіз бұл ақ қарлар» атты өлеңінде, халықтыц басывдағы осы бірқысымшылық заман етер, елдің ішіне баяғыдай кеңшілік оралар. Бірақ ол күнді көру, қуану менің пешенеме жазылмаған.



Сол кезде мен суық топырақты бауырыма алып, қара жердің кұшагында жатамын деп, өмірінің қысқа боларын болжағандай болады. А қ боран да өтер бұрқақтатып, аяз бен суық та қайгар ызғарын алып, жаңбыр жауып жер когерер, төңіректі моуелі жеміс- ке орап, бірақ оның дэмін тату маған бұйыртпаган деп тоқтайды. Мақыш сол кездегі ел ішінде болып жатқан жайды, суық боран мен аяз, өңменнен отетін ызгарлы желдің образында бейнелейді. Бұл- -халықтың озінің түсінік талғамына ыңғайлы ойлар. Ақын оны метефоралақ бейнелеу гәсілдерімен образдайды. Өлең соцында келе жатқан жақсы заманды көруге тағдыр өзіне таршылық жаса- са да, өзгелердің көретіндігіне деген қуанышын жасыра алмайды. Бұдан оның ұлтжандылыгы айқын аңгарылады. Өз тагдырынан да халқыныц тағдыры көбірек голғандырғандығына кез жеткіземіз. Өлең оптимистік сарында аяқталады. Бүл оныц оршіл романтик екендігін дэлелдейді. Ендеше жазба эдебиетіндегі бейнешілдік тэсіл қазақ ноэзиясында Мағжаннан да бұрын басталған. Бірақ Магжанның поэзиясындагыдай шырқау биікке көтеріле алмаған.

Б.Қанарбаева Мағжан символист



X X - шы ғасырдың басыңцагы қазақ әдебиетінің тарихында іиіидік бейнешілдік стилімен дараланган, Мағжанның жаңашыл- дмгмн соз етиес бүрын, әлем әдебиетіңцегі символизмнің пайда бплуына тоқтала кетейік.Символизм алғаш әлем эдебиетінде романтизммен бірге бол- іі.і . Ксйін романтикалық сарын өршіл және кері тартпа болып екіге һоіііш енде, ойды бейнелеп жеткізуде шындық пен жалғандықтың ара салмағын өлшеп көрсететін эдеби құралға айналып, ХІХ-ш ы  і аеырдың оргасында әдебиетте романтикалық сарын мен реа- аистік шыіщыққа қосымша—жаңа эдеби эдіс болып, Европа жэне орыс эдебиетінде қалыптасады.I Іэтижесінде символизмге реализм тәсілі енеді де, сол арқылы і имволизмдегі образдал айтар ойдың аясы кеңейіп, мазмүлы0 іі еріп, романтикалық сипаты релизмге ауысады. Қоғамдағы сален ахуалдың өзгеруіне байланысты, бірде күшейігі, бірде жоғалып оіырады. Оны пайдалапушылардың да козқарастары эр түрлі бо- иады. Омірдің шындығын шығармада ашыи жазудың қажеті жоқ, оқыган адам қалай қабылдаса солай болуы керек дегендер, сөз ( иқмры арқылы айтпақ образды ойларын оқырман санасына сенді- ру арқылы жеткізіп, қайғыртып, қуангып, түрлі коңіл күйге бөлеуі керск деушілер де табылды. Сол мақсаттарына ж еіу үшін нәзік да- үі.іегы дьібыстарды таңдап алып, өлең создеріне қайғылы-мүңлы, музмкалық эуендерді сыйдырды. Кейін ол символистерге керекті > наш чехникалар болып қабылдавды. Оған: «Оқырман мен сурет- керді жақын табыстыратын тэсіл»,-деи А . Тольетой жоғары бага (нірсді.Символизм күш ала келе эдеби стиль ғана емес, қотамда өз-1 сріетер жасайтын саяси қару, экономикасы тұралап жатқан елдер- •Iің, ішкі ынтымағын ыдыратып, тоңкеріліс жасан, басып алу мақса-
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тындагы согыс тәсіліне де айналады. Ол мақсатгарды іске асыру үшін магынасыз қимыл мен жекелеген сөздерді пайдалану арқылы, санага эсер етіп, адамдардыц ашу-ызасын қоздырып, қытығына тиген. Іігер ол кең көлемді қоғамдық дэрежеде қолданылса, төң- керілістің қатерлі қаруына айналған. Экономикасы шатқалақтай бастаган мемлекеттердің басқару жүйесі, оз іштерінен шыққан сим- волистерден үрейлері ұша қорқып, көздерін жойғанша асыгатын себептерінің бір сыры осы болған. Оған белгиялық символист акын Эмиль Верхарнның 1914 жылы, бірінші дүние жүзілік соғыс қарсаңында, өзінің қаншалықты дэрежеде қатерлі ақын екендігін ескерткен мына создерін мысал етуге болады:Я буду в голосах, в телах, в руках у вас,У  тех, в ком, вопреки привычкам человека,Всегда горит, высокий светоч века,Чтоб в подвигах прожить, в усильях, что ни час. [4.51 Сондай-ақ символизм—қогамдық басқару жүйесіндегі кем- шіліктермен көзқарасы келіспегендерді қоғамнан аластаудағы, қоғамдық бэсекелестік күшейгенде, тэртіп сақшыларынын қолданган каруы да болган. Б.ұдан символизмнің үлкен күрделі про- цестерді бастан кешіп, дамып келе жатқандығы, оның өміршеңдігі гана емес, тағдырының да көп жагдайда қогамдық билікпен тіке- лей байланысты болғандығына дәлел.Себебі ашық айтылған ой бақылауга алынып қудаланса, бас- иасөзде жазылган пікірлерді цензура жібермеді. Осыдан келіп магынасы сырғымалы, ойы екі ұшты, тұманды тұйыққа гірей- тін, абстрактылы, философиялық шыгармалар пайда болды. Ол бастапқыда поэзияда көрініс берсе, кейін нрозаға ауысты. Осы кезендегі символистердің эстетикалық козқарастары мен білім дэрежелерінің деңгейіне байланысты, ойларын бейнелеп ашу гехникалары да өзгеріп дамып отырды. Мэселен, суретшілер баюдыц соцында жүріп, өнер-білімнен аулақгап, саналарының гүрпайылануын жалаңаш эйелдердің салынған суреттері арқылы бейнелесе, Шарль Бодлер әйгілі «Соқырлар» деп аталатын өлеңінде
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оч еркімен тәнін саудалаи жүрген жезөкшеден басын тік ұсгап, ецсесін түсірмей жан-жағын сипалап жүрген соқырлар артық десен салыстармалы ойларға барган.ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы одебиетке екпіндеп еніп келе жатқан бүл атымга қарсы болушылар, ақсүйектер әдебиеті окілдерінің тосілі десе, келесі біреулері, олардың ішкі жан дү- миесінің өзгелерден жоғары тұрғандығы, шығармаларындағы романтикалық сарын, ішгері пысқандықтан емес, кедейшілік- ііси күндерін өткізіп жүргендердің алдында ездерін кінәлі сана- удан. Соларды байлардың дэрежесіне шығарғысы келіп, жандары лшмі аидық деген қарсылық білдіреді. Оған аса ірі фабрикаштың қмзына үйленген К.Бальмонгтыц 1903 жылы шыққан «Будем как солнце» деи аталатыи олеңдер жинағындағы: «Адамдардың бәрін күииіц қуатындай күшпен жылытамыз»,- деген пікірін келтіруге болады. [5.15].Символист ақындар өздерін осіріп шығарған қоғамның қай- шылықты жақтарын орынды байқайды. Ақсүйектердің ортасы, молдірегі бегі тұнып жатқан су гэрізді болтанымен астарында омір сүру үшін жүріп жатқан қақтығысты күресте, бірін-бірі аиусыз, лайта багырғандай түншықтырады. Бір-бірінің беттері- нс колі ірси күлгенімен, қасқырша шайнасатын қаттыгездіктері мсіі алауыздықтарын ес білгеннен сезініи өскендіктеа, сол ор- і лдаи шыққан ақыи-жазушылар мен суретшілер өздерін осіргеи орілш.іц кемшіліктерін астарлай мінейді. Бірак оны ашық айт- 
і і і і и  оздері бала жастан тэрбиеленген тәсілге салады. X IX - іііы пн і.ірдіац оріасында «Цветы зла» аіты олецдер жинатын ніі.іі лрі.іи (|>р,иіцуз ноззиясында әлемдік шу котсрген Шарль Бодисрдіц «Алдымиаи шыққан буржуазия окілдеріпің жан іүниесіие гаріынбай сия піашар едім, егер ол меиің жауыры- мымды былі амаса» дей і іиі содан. 16.3021Дуқаті ы оргадан ин.іққан символист ақындардың бүл әрекет- гсрі, гоціректерінде і үсініксіздік іудыріанда: «Байлықтан баста- ры айиалып, ішгері пысып, шыққан ортасыиан жиреніп, үясынан (ччіиіеп ақсүйскгер тобыиың адасқаи балаиандары»,- дегі баға Пергсн екен М .Горький.

Б.Қанарбаева Мағжан символист



Б.Қанарбаева Мағжан символистОл алгаш өзінің ноэзиясьшда буржуазиялық қогамныц шьш- дығын реалистік түргыдан эшкерлеген Шарль Бодлердің (1821- 1867) 1857 жылғы шыққан «Цветы зла» жинағынан корінеді. Бодлердің шыгармасындағы осы реалистік өткірлікті эрі қарай да- мытуда шэкірті Артюр Рембо да (1854-1891) шеберлік танытады. 1871 жылы Пролетариат Коммунасының көтерілісін насихатгауда, түңғыш рет дыбыс екпінділігін пайдаланады. Бұл тәсілді Поль Верленнің (1877-1896) поэзиясы жалғастырыгі, адамиың ішкі жан дүниесін табиғаттың көріністерімен кейіптейді. Адам жүрегіндегі мұңныц жүрек түкпірінен шымырлай шьнуын «Сердце тихо плачет....» деи аталатын өлеңдер жинатында образдаса, Францияда омір сүрген бельгиялық символист Эмиль Верхарн (1855-1916) гұңгыш рет капиталист^ қалалардың қарама-кайшылыгын са- лыстыра образдайды. Л.Н. Сорокинаның: «Символизм-огромный пласт в духовной и культурной жизни Іівропа на рубеже веков, не изучив который трудно понять мнотие явления в литературе и искусстве»,-дейтіні осыдан. [7.3].Біз Л.П.Сорокинаныц бұл нікірінің дүрыс екендігімен, Константин Бальмонт пен Магжан Жұмабаев поэзиясы арасындагы байланысты салыстыра отырып ой қорытайық:«Набегает, уходит и снова, светясь, возвращается, Улыбается, манит, и плачет с притворной борьбой»,- дейді К. Бальмонт «Толқын» атгы өлеңінде. Бірін-бірі қуалаған толқындар копіршіктерін, су бетінде ойната жылтырап, қулана шақырын алады да, сиқырлап тереңге батырып жібереді. Егер адам оиың эрекетіне еліктей еріп кегсе, озімен бірге ойнатып, теңіздің ортасына дейін ертіп апарыи, суга батырып кетеді. Ендеше жалт- жүлт етіп касына алдап шақыратын теңіз толқындары — адамга қатерлі. Сонда да болса жагалауда оган қызықтан қарап тұрган адам қасына барып, қолын малып ойнауға қүмартуын қоймайды. Сол кезде: «О, толқын, тоқтап бір кідір де, мені озіцмсн бірге ертін ала кет», -  ден өтінеді. Жаганы шайып кетуге асықпа деп сү.райды.



Түн болса толқынды, жаңа туған айдың нұры, күміс лаптей жьштырагі іғүрлаидырады. Су бетімен жүзіп өткен кеменің соңынан ақ балықтай шорши толықсып қальш жатқан толқындар ауаға кошірши атыи секіре ойнап, буырқана көтеріліп, бүктетіле билейді. Сосын сабасына і-үсіи саябыр табады да, біраз тыныстаган соц, қайтадан жамырай жарыса жағалауға ұмтылып, бір-біріпе күлшылық үра бас и ііі, биіктеп барьш бүгіліп, тыныстап барып гарайды. Толқындар осылайша өзара табысып, бастаиқы эуеніне қайта кіріп, билей басып жорғалай жоңкіледі. Лқын олардың кимылын сырггай қызықтап, озіне сүйсіндіре шақырғанына елік- тей еркелеп, шатгыққа болепеді. Толқын болса оның мінезіне еақ-сақ күліп: «Сені суға батырып жіберемін, себебі сені шексіз еүйемін»,- деп сыбырлағапдай болады,— дейді К.Бальмонт. Орыс еимнолисі «Толқын» олеңінде кеме жүріп өгкеннен кейінғі артын- да үйріліи қалып жатқан ат жалындай толкындардыц арпалысқан кимылынан адам тағдырын көреді.К.Ьальмоиітыд образдаған толқьшдары қасыиа адам жақын- іаі апды жақтырмайды. Өзіне құмар болғаңдардың эрекеттеріне күлііі, мазақ етеді. Сиқырлай бұралып, соңынан ертіп алады да, havpi.nia басып жойып жібереді. Өзіне құмар болғандарды мазақ • і мі маған деғен махаббатың еліммен аяқталарын қалай сезбейсің ісіі ічксрікепдсй болады. Себебі қасына дауыл шақырып, өзіне і \ ммрі ышдарды күшімен сиқырлап, қызықтырып, алдаусыра- и in ,і і і. 111 барып, батыруга үйренген. Олай болса қатерін сезбей,.......и 111 а г 1 1 1 1 1 1 1 , а р гы 1 1а 11 сріп кеткендер, арбауы мен алдауына шыр-м а м . m i .in терещ е і үсіп, оны жеңе алмай гұншығып өледі. Ендеше ам.шды і і д і і м і  а іеціздсі і толқығшың қозғалысын қызықтап, уіл- и и піақыруыпа слікіеп кетуге болмайды. Ол алыстан сиқырлаған аіідаһар тарізді а лдаміпы. Оған ілескендер соңынан еруге қауқары ксіімеіі, толқыііііың қапды шеңгеліне гүншығады. Орыстың симво- іис тақыны неборі 12 жолдықолеціндетеціздіңбетінде буырқанған шлқынды айіқан белый отырыи, алда дауылдатып келе жаткан реаолюцияның қаиды толқынын астарлан, образдайды.
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Мағжан өзінің «Толқын» деп аталатын олеңінде сөзден сурет жасай отырыгі, толқындардың тебіренісі эр түрлі больш келетін- дігіне назар аудартады. Сондықтаи оиыц толқындары нэзік, сырт- тай қараганда оміргс катер тудырмайды. Сылдыран аққан бұлактың бегінде бірде көпіршіп, бірде иіріле ағатын зиянсыз. Еркелей күлігі, ерінебасыіі,бірін-біріқуалайойнап,жылтырайжылыстаіі,сырганай сыргып ағатын арық сулары мен бүлақтардың бетінде мың бұрала билейтін қарапайым толкындар. Оны Мағжанның қызықтайтын себебі, су аққан кезде табиғаттьщ өзі тудырып, қызықгырыгі барып тарап кететін құбылысынан. Қасына жақындағысы келгенді шет- ке қақпайтын жылы мінезді болгандыгынан қатерлі емес. Солай көрінседе Магжан оның қимылынан, біріне-бірі жақындап келіп, сырласқан болып, бірінің сырын бірі ұрлап, бірін-бірі жүтып жі- беретін адамдардың жымыскы эрекетін көреді. Толқынмен толқын сырласып бірін-бірі қуалай алдап, еркелей ойнатып, жар-жағалай жарыса жүгірген болып, абайсызда итеріп құлатыи жіберген соң, өтірік жылап көз жасын сүртіп, жағалауға кейін қарай шегініп, өзге толқындардың соңынан ілесіп, корінбей кететін адам орекетініц образын ойга салады. Жартасқа сүйеніп көз жасын сүртіп, сылқ- сылқ күліп, бірініц ізін бірі аңдып, қуалай жорі алан, жогалын жа- гатын адам тагдырымен астарлайды. Осылайша философиялық қиялында омірдің толқынды құбылысының қозгалысьш ойга салгаңдай образдайды. Бұл—Магжанньщ сөз еуреткері екендігіне куэ. Онда адам өміріне катер төндіретін таудай үлкен толқындар болмаганымен, сыбырлай сылдырлагі, былдырлап үрланын аққан толқындардың да, назарга іліге бермейтін қатерлі түстары бар екендігін ацғартқандай болады. Магжан ескі қогамдағы маманныц орнын жаңаның ауыстыруын су бетіне көтеріліп келіп, көрінбей жогалып кегетін толқынның образыңца бейнелейді. Бүл—үрнақты үрпак ауыстыратын омірдің философиялық қүбылысы.Бұл ойларымыз арқылы символист ақындар бірінен-бірі коші- рін алады екен деген пікір гумауы керек. Әрбір суреткер озінше бір қайғаланбайтын түлга. Әрбір адам озінің озгеге ұқсамайтын ішкі жан дүниееімен ерскшеленеді. Оның сыры ішкі жан толкынына

Б.Қанарбаева Мағжан символист



байланысты. Кез-келген адамның бойын шарпып өтетін сезім голқындары екінші рет дәл соидай болып қайталанбайды. Со- лай жасауға тырысса да солай етіп айтып та, жазып та бере ал- майды. Ссбебі, толқындардьщ түрлері мен оның адам санасьша қалдыратын эсерлері эр түрлы болады. Мэселен, адамның ішкі жан дүниесін шарпитын сезім-күй мен ақыл-ой толқыны. Теңіз юлқыны, омір толқыны, заман толқыны, ұрпақтардың бірініц орыиын бірі басар татдыр толқыны. Жел екпіиімен сыртқы кел- бсті толқындап, алыстан қызықтырыи езіне шақыратын егін толқыны. Тізе берсек толқыннан жасалатын суреттердің түрлері мсп эеері де ортүрлі болмақ. Бірақ осылардың бэрінің ортақ ата- уы бар. Ол -  толқын. Сондықтан еліктеуші ақындар, өздеріне дсйіші ақындардың біріне еліктеп шыгармаларын тудыртанда, ішкі сезім-күйлерін дэл солардай етіп бере алмайды. Сыртқы уқеастыіы мен тақырыбы бірдсй болуы ықтимал. Тек алдыңгы суреткердіц қалыс қалған ойын жалғастырып, эрмен қарай дамы- і і.ііі жаңалауы мүмкін. Оғанбіртақырьшқажазылтаноқушылардың iiit.il армаларыи мысал етуге болады. Тіітгі бір тақырыпқа салынтан іурсі ісрдің дс корксмдігі мен техникасы ор гүрлі болып келеді. ( 'оидықі аи адамдарга беретін осері де әр гүрлі, көрген адам өзінің сч ииу. гүіцыпуымсн байланысты эр гүрлі эсер алады. Олардың маімуні.і мсіі іақырыбында оргақ ұқсастықтар болуы ықтимал. Г и|іисміи'іі ан ікілу дэрожесінде бэрібір озгешеліктер болады. Ен- і. ш. M u I .пин.щ « Голқын» олецінің жазылу сыры да солай, оныд. 1 1 1 ............... pi iiiiiii іаілііапыц корксм корінісін корсск, ішкі acra-
pi.in.in a him mi .............. ..  Осы олсңін озіне дейінгі Іівропамі и іірі.ц- i \ pi im рщ ріін ....... ..  жазі ан іспегті. Ііірақ олардыңпііі.in сил н.пни.ища к .і і і і і і іш м ін і , керісініпе олардыц үзілін каліан ііііі.ні жаш ас I мри димі.и і.іи і үрлсндірі ен. Сойтіп олармен ой та- лас і і.ірып, қалам қаі і.іс і і.ірып, и і .іқ  соі ысі ыруы пікір галастыруға үіірегеді. Ойі кені іін.іі армашылық онерде де толқындар бірін-бірі жалгастырым, біріиің ориын бірі басатыны белгілі.Үлты мен нэсіліпе қарамай, суреткерлердің қай-қайсысы бо.лмасын, табиғат пен адам мінездерінеи өзара байланыс іздей- 
гнідіі і омір заңы. Символистердіц адам татдырын толқындардың
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образында бейнелеуі алғаш, француздың төңкерілісшіл ақыны— Адольф Реттенің 1899 жьшғы жазылған «След коробля» атгы туын- дысынан басталган. Ол Францияның буржуазиялық қогамының сол кездегі қүлдырауын теңіз бетіндегі кеменің дауылға ұрынып, суға батып бара жатқан образында бейнелеген. Ьұдан кейін сурет- керлер оның мағынасын өзгертіп, әр түрлі мазмүнда пайдалануға кіріседі. Әсіресе қоғамдық жағдаймен жеке бастарының қуғынға түскендерін саяси лирикалары мен көркем өнерде образды бейнеле- уді эдетке айналдырады. Символист ақындар мен суретшілер, иде- ялды армандарының іске аспай қалғандығын кеменің (желкеннің) дауылға үрынып, күйреп жағалауға қайраңдап шығын қалуымен де бейнеленген. Корген қиыншылықтары мен жоқшылықтарын төбесіне өрмелеп шығуға мүмкіндік бермейтін құздар мен жага- ларын су шайып ксткен жалаңаш жартастардьщ келбетімен кескін- деген. Сол арқылы қоғамның төрінен ығыстырылып бара жатқан шығармаларын су жағалап, дымқыл құмның бетімен жалаңаяқ жүргсн кездеріндегі табандарының қалған іздерін, аргтарынан қуа келіп шайып кететін толкындардың эрекетімен салыстыра бейнелеген. С ойтііі, бірін-бірі қуалай сусылдаған құмдардың арасы- нан оз іздерінің жоғалып кететін суретті бейнесін көз алдымызға келтіреді. Оны жаца қоғамның торінен білдірмей, ақырын ығыс- тырылып жатқан адам тағдырларымен астарлайды.Кейде қоғамның экономикасы құлдырап, құлап бара жатуын, оздері өліп бара жатқан тэрізді бейнелеген кездері де болған. Оның асгарын ұға алмагандар, авторы өлімді насихаттан отыр деп те кіналаған. Қыл қалам иелері оны символдық суретіермен салган. Сол арқылы қогамның қүлап бара жагқан шындыгын бейнелеген. Оны түсіне алмагандар «сау адамның» ойы емес деп авто- рын жазалаи, қуғынга алудың нэтижесінде құлдыран, құрып бара жатқандыгын дер кезінде сезбей қалган. Оган Жан Мореастың «Стансов» атты өлеңдер жинагындагы символистік бейнелеулер мен қазақстандық суретші С .Калмыковскийдің Кедестер Одағының экономикасы құлдырап, өз іштерінен ыдырап бара жатқандарын, кепкен жердің бегінде қайрандап калган кеменіц образында бей-
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нелеген сурегтерін мысал етуге болады. Бүдан символистердің копшілігініц бойында табигат сшіаған барлаушылық қасиеттердің бар екендігі байқалады. Бірақ олардың адал ниеттері оздері емір су рген ортадан қолдау таба алмай қараланыи, «ауруға» айналғандар дсп қорлауың нәтижесіндс, дер кезінде шешім қабылдаудан тайсақтап, қатердің алдын орайтын мезгілді жіберіп алып, кем- иіілікті бүркемелеп, өз-өздеріне ор қазып жатқандықтарын білмей, қогамның ыдырауына ықпал еткен. Осы жағынан келгенде симво- листср-уақытында дабыл қағатын сақшылар іспетті.Символизмді «дүрыс ойдың» мектебі емес деген түсінік— оларды түсіибеу, өзгелер байқамайтын кемшілікгерді сезіп ка- аатын қаглездіктерін багалай алмаудан шыққан. Символдық стиль- дсрдің қогамдық озгерістердің алдыңца пайда болып, сонан кейін янлааип кстегіндіктері осьшдай қоғамдык ахуалдарга байланыс- и.і (>(>'іі.ім отыргаи. Олардыц астарлап, не айтыи отырғандыгын і\ н т п іі |>і кслмсгсндср, қугынға алып козін жойып, болмаса і\р\ n il " жі.шдыханаларга» салу арқылы сол қоғамның өзін •\ |>\ • м үшмран.ш, і.ідырауына кеіуінс ықпал етксн. Бүл пікір- прімм ііркі.ііі.і i имиолистерді мүлде кінасыз санай алмай- мі.п ( i 'kmii о іарді.щ идсялды қоғам іздейтін, сананьщ билігіне 
иш і.імбаи іск журен амірімен ғана жүреміз деп реальды омір ііп.ііі и.и і.іііап ауааімап іимсі ім түстары да баршылық. Оның сыры, ut yci.mi.n iapi.iii aitii-iit откізс алмаван кезде қогамнан түңіліп, аіішақіаіі, оцаіпа іаііуді.іц нзтижссінде өмірдің шындығын ашып аіі і а алмаіі ini.it армаііарыидаі і.і ойлары бүлдыр, мзнсіз, магынасыз болып ксгсді Осірссе, ол сурстшілсрдіц шыгармасында бүлдыр корінсді. Бірақ согап қарамастан мүлдс жогалып кетпсйтін, мэң- і ілік жанр рсгіндс қалыпгасып кслсді.Олардыц шьн армаларыныц мацыздылығы—қоғамда үнемі қозгалыс тудырып, не істеу керектігіне ой тастап, жаңа өлең түр- асрінің үлгісі мен техникаларын жетілдірін, озгерістер кіргізіп огырды. Өлец сөздерінің қуаттылығына барынша көңіл белді. ( )қырманньщ санасын ояту үіпін айтылған эрбір сөздің іріктеліп, сапалы болу ерекшелігіне назар аударыи, оқырманның қытьнъша
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тиігі, санасына қозғау тастайтын дэрсжеде болу керекгігін та- лап етеді. Мақсаттары—өздері тастаған идеялық ойды ары қарай жалғастырын, өзіншетүйінжасауғадағдыландыру. Қоғамды эконо- микалық дағдарыс билеғенде немесе реакция күш алганда пайда болып, содан кейін әлсіреп барып, жойылып кететін де кездері болады. Бірақ ғасыр алмасуында қайтадан жаңарып, гүлдеп, та- мырланып отырады. Соңдықтан символистердің көпшілігі артыңа ғүмырлы із қалдырудан ерекше ештеме жоқ деген мақсатпен де омір сүреді. Коишілігінің дүние байлықтан бас тартып, аскеттік ғүмыр кешіп, қоғамдық кедергілердің барлық түріне төтеп беріп, алған беттерінен қайтпай, барлық күш-жігерлерін шығармашылык жүмыстарға арнайтыны сондықтан. Символистер оны «мэңгілік ғұмыр», болмаса шығармаларының «өліп қайта тірілуі» деп те атайды. Мағжаниыц: «Мен өлмеймін, // Менікіде өлмейді» деуінің астарында осындай да ойлар болуы ықтимал.Адам болғаннан кейін ойын образдап ойлауы болады, образ- ды ой ақынның эстетикалық талғамына, ішкі эмоциялық сезіну эсері мен оны сыртқа шығару қабілетіне байланысты. ІІені ымдап, аегарлап халықка гүсіндіргісі келіп отырғаиын оқырман қауым сезіиу арқылы гүсінеді. ІІІығармаларындағы символдық образ- дардьщ жасалуына қараи, ақыиның дүниетанымдық дәрежесі ай- қындалады. Қандай ғылымдардан хабардар екендігі корінеді. Тіп- ті, жаи дүниееіндеғі толғаныс уақытша ма, болмаса көкірегінде аіцы өкінішке толы сұраныс бар ма, оны да образды ойларынан анықтауға болады. Ал символистердің поэзиясында символдық образдарды астарлап, ымдаи, ишарамен жүмбақіай пайдалану шеберлігіне келер болсақ, балалық шағынан қалынтасқаи ішкі мэдениеті мен психологиялық толғаныстары үлкен рөл атқарган.Шығармаларының құндылығы, образды ойлары, ақынның білім деңгейінің биікгігіне, омірді таиу қабілеті мен эстетикалық талғамына, шығармашылық қуатыныц қүдіретіне де байланысты. Осылардыц борі күшті болса, өзіне дейінғі суреткерлерде болмаған шығармашылық эдеби гэсіл қалыптасгырады. Соңдықтан оныц образдық ойларындаіы коркемдеу тэсілдерінің гүрлері көбейіп,
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(|)илософиялық иікірлерімен қабысу арқылы өздерін құрып кетуден сақтап калады. Кейін уақыг өте келе ол жаңашылдық болып таны- лады. Рухани еркіндік алған суреткер омірді қалай қабылдайды, қалай түсінеді соны еш бояусыз еркін бейнелеп береді. Бұл симво- лизмдегі реалистік шындық болып қалыптасқан.Суреткердің төңіректеріндегі болып жатқан жағдайга баға бе- руі мен онан алтан эсерлері образды ойларынан байқалтан. Сол аркылы жаңаны ұнатуы мен оған күдіктене карауы, оның пайдалы, болмаса, пайдасыз жақтары сараланады. Төңірегінен алған нашар осері мен әдемілікті сезінуі, ұнатпағанын тұрпайы, дөрекі, анайы і үрде образдауы, айналасьшдағыларды күлкі мен мазаққа айнал- дырыгі мысқылдауы, болмаса, төңірегінде болып жатқан жаңа- лықтармен қабысып кете алмай, оны трагедиялы түрде кабылдауы, to і етикалық сезінуі мен моральдық жағдайына тікелей байланысгы болтан. Жалғыздықтан азап шеккен аскеттер табигат йен адамның арасындағы байланыстан өздеріне лэззэт сезім іздейді. Олармен сыр бөліскен болып отырып, төңірегіндегі адамдарға айта алмаған ішкі шерін шығарады. Табиғагтың бойынан табылған белгілерден адамға тән мінездер мен кейіптеулер іздейді.Ол тек символистер поэзиясына тэн ерекшеліктер болып са- налады. Олар өмірдің қалтарыстарын өте нэзік сезіиетіндіктерін жапырақгың бетінде қалып қойған жауын тамшысының эне-міне үзіліп түсер сәтімен бейнелеген. Сондықтан символистердің нені астарлагі айтып отыртандығын бір оқығанда түсіну мүмкін емес, керісінше, бірнеше оқытаннан кейін терең толгану арқылы, ав- тормеи бірге жылап, бірге күлуге, күрсінуге болады. Сонда гана ақынның, сол қотамда болып жатқан саяси-тарихи жатдайта, қалай қарағандығына баға беруге болады.Символизмдегі астарлау мен ишара мол болып, айтар ойды туман тәрізді бұлдыратып жеткізуді бейнешіл ақындардың поэзиясына енгізілген бір жаңалық деп қабылдаған—Эмиль Верхарн. І зідеше, ол да—бейнелеудің бір техникасы. Яғни, ой шашыраңқы болыи келген жағдайда, ақынның айтпағы, оқушыларының сана- сына жетпей, түманға араласып кеткендей бытығуының өзі, эдеби
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тэсіл болыи келуін талап еткен. Символистер создерді жинақы, нақты айтумен бірге, дауыс екиіні мен буын сандарын үйлесгіріп, ойларын оқушы санасына жеткізуде лингвистикалық тәсілді терең мецгерсді. В.Ьрюсов символистер иоэзияларын зертгеу кезінде, мазмұны мен сыртқы үлгісіне үңілгенше, лингвис гикалық сез қолданыстарына кобірек көңіл болу керектігін талап ететіндігі со- дан. Сөздерді сортгаи, іріктеу арқылы, айгпақ ойларын оқырмандар санасына ықиалды еіуге тырысқан. Бірақ, мы наган да назар ау- дарғанымыз жөн. Лз ғана сөзбеи коп ой айту шығыс поэзиясына да той болтан. Еңцеше, символист ақындардың шыгармаларында ІІІыгыс нен Батысгың госілдері қабаттас келіп огырады.Символистер лирикалық өлеңдерінде образды ойларын буын үндестігімен үйлестіру арқылы өктемдігін жүргізе алатындыгын ескерін, дыбыстардың қатаң, үяң, унді болып келуі оқырманныц ішкі сезімі мен көңіл күйін тербетегіндігін білген. Сол арқылы оқырмандарының санасына өз өкгемдіктерін өткізуге тырысқан. Символистік стильде жазылған шығармалардың жүргтың бәрі- не бірдей түсінікті бола бермейтін сыры, осындай жазылу техни- касыньщ күрделі болуынан десек, неміс лирикасының пірі аталған Гейненің олеңдерін оқырманның бәрі бірдей түсіне алмайтын сыры, символдық ойларының тым тереңдігінен. А .С . Пушкин («Тұтқын») мен Ю.М.Лермонтовтың («Желкен»), Н.В.Гогольдің («Өлі жандар»), Ф.М.Достоевскийдің («Қылмыс пен жаза») қуғынга түсулерінің себебі де саяси ойларын символдап жеткізген- дігінен. Адамның ішкі сезімдерін дол беріп, ойды нақты, эсерлі, қысқа, нық айтып жеткізу үшін іріктелген сөздер, ой ұшқырлығы мен соз тапқырлыгы қажет. Бұл— символистердіц ойларын образды бейнелеудегі қүрал. Символистік юсілдеі і суреткердің ішкі ойын сыргқа бейнеліп шыгаратын тагы бір одісі— айтылар ойдың жүмбақталып, астарлы, ыммен и шарага бағынатындығында. Кейде осыныц бэрі аллегориялық образдаулармен де беріледі. Олар поэзияларында психологиялық параллелизм мен салыстыру, кейіп- теу, т.б. көркемдеу тәсілдеріне көбірек жүгінеді. Кез-келген ақын- жазушылардың символист бола алмайтын сыры осыдан.
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Осыган қосымша, орыс символистерінің екінші кезеңінің өкі- лі—В. Брюсов, символист ақындардьщ шығармаларына тэн сипат perilідс мыиаларды келтіреді: Белгісіздікті күгу, кектену, көзсіз қүмарлық, ащы өкініш пен ыза, терец ойға берілу, шулы ортадаи оэдерін оңашалау арқьшы жанына жайлы гыныштық іздеу [8. 548].Сондай-ақ символистер өздері өмір сүрген қоғамдық оргадағы еияои-олеуметтік қемшіліктерді ашып айтуға болмайтын кезде, жылы юмормен астарлай мысқылдайтын тәсілдерді де жетілдір- ді Сондықтан, әдебиет пен өнердегі символистік тақырыптарды і омендегіше жіктеуге болады: 1 .Қоғамды басқарушылардың билік- ге жіберген кемшілігін сынга алатын саяси символизм. (Ол бірне- піе түрге бөлінеді). 2. Эмиль Верхарн негізін салтан қалааралық символизм. З.Әлеумеггік теңсіздікті бейнелейтін символизм. 4. Модениет пен діни сенімдердің құлдырауын бейнелейтін симво- ііизм. 5. Махаббат сезімдері мен эстетикалык сүлулық құндылығын жоіалтқандытын бейнелеген символизм. 6. Этностың ерекшелігі- иеи айрылыи қалгандығын юмормен бейнелейгін символизм. 7. Үл пық патриоттық сезімнің аяққа басылып, мемлекетгің қорғаныс қабілетін жогалгу сырын бейнелейтін символизм. 8. Отбасылық і үсінбеушіліктен ұлғайған траго-комикалық символизмдер.т.б.Қайсыбір символист ақындар мен суретшілер өз ошатындағы ымтымақ пен бірліктіц болмағандығын сырпарына шығарып айіудан жасқанып, іштей гынып, томаға тұйық күй кешулерін де шытармаларында бейнелеген. Ол да образды ойларына қарай і үрліше суретгелген. Сондықтан символдық бейнемен салынған суреітер мен жазылган шыгармалардыц бэрін бірдей қоі амдық ой- пікір тудыратын туынды деп қарауга болмайды. Олардың арасын- да жүйкелерін жұқартып, ауруға ұшыратқан отбасы төцірегіндегі кикілжіңдер мен қақтығыстарды, бас араздықгарын бейнелейтін қүндылығы төмендері де кездеседі. Ондай сурегкерлердің фан- іазиясы жарымжан болады да ішкі әсерлерін де оқырманға со- лай етіп жеткізеді. Ол санасы сау адамның жан дүниесін лайлап, коціл күйін бұзып нашар эсер қалтырады. Ондай болса символдық шыі армалардың (поэзия, көркем сурет) бэрі бірдей гүнық ойдың
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нәтижесі емес. Демек туынды сапасыз болған жагдайда. оның көрермендер мен оқырмандарына қалтырар осері де қатерлі болмақ. Себебі суреткердің сол уақыгга алган эссрі туындыларында күшін сақтап қалады да, корермен мен оқырманның саиасына ену арқылы солармен бірге өмір сүріп, мағынасыз ойлар мен қиялға жетелей- ді, кейде санасына қорқыныш үялатып, жүйкесін жұқаргып басын ауыртады. Ендеше символдық шығармалардың бэрі бірдей кұнды емес, оның ішінен асылы мен жасығын ажырата білген жөн.Алайда ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы символист ақындардың қамтыған оргақ тақырыптары томенгідей болып келеді: Адам омірініц космоспен байланысы, адам жэне соғыс, мэңгілік ғұмыр, омір мен олім, адам өмірінің нэзік тұсгары. Драмалық сюжеттер мен лирикалық өлендер, эпостар мен мифтік аңыздарды, ерте- гілік сюжетгерді пайдалану арқылы ескі мен жаңаны салысты- рып жырлайды. Сондықтан сентименталистік сарын символистер поэзиясына тән сипат болып келеді. Оның ішінде өлім мен өмір туралы философиялық ойларыныц астары эр түрлі болып келеді. Символистердіңөлімтуралы образды ойларынтурамэнде кабылдау тіптен дүрыс емес. Этностық тарихы мен тілін салт-дәстүрін, на- ным-сенімі мен эдет-ғұрпын ұмыту, генетикалық шығу тегін біл- меу, болмаса төңірегіндегі ғылыми техникалық жаңалықтарға ұмтылмай, бейхабар томага гүйык қалуларына наразылықтарын білдіргенде, бұл этностың «өлуі» деп астарлай образдаған. Ұлітың гасырлар аралығында жоғалтқандарын естеріне түсіріп, қалпына келтіруге деген үмтылысын «тірілу» деп образдайды. «Символистер келе жатқан қатерді астарлай білдіру мақсатында, жамандықтың хабаршысы регінде халық үнатпайтын құстардьщ ұзақтан үзіліп- үзіліп жеткен дыбыстары арқылы да бейнелейді. Анафора, эпифора, аллитерацияны пайдаланады. Табиғатіъің көріністерін образды ойларынДа адам тэрізді, сыбырлап, күбірлеп сойлескен адам мі- незіндей образдайды. Қолданудан шығып көнерген көне сөздерге жаца мағына сыйдырады. Оны оздері жаңаша тірілту деп атайды. Лирикалық ойларында диалогтарды қолдану арқылы қоғамдық жағдайға көзқарастарын білдіреді. Адамдардың коңіл күйін бейне-
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леуде түрлі-түсті эпитеттерді гіайдаланады. Төңіректерінде болып жатқан жагдайды ұнатпағанда дөрекі, анайы сөздерді де пайдала- нады,—дейді Л.Н.Сорокина. [9.62]Символисгерге қойылатын осы талаптардың, Мағжан поэзи- ясынан қаншалықты дэрежеде колдау танқандығын дәлелдемес бүрын, ойын астарлай жеткізетін бейнешіл ақын болып қалып- тасуына ықпал еткен себеитерді іздейік. Символистік стильде шығарма тудыратын суреткерлерді екі топқа бөлуге болады. Бірін- шісі, озі омір сүріп отырған қогамдағы олқылықты түсініп, соны басқару кезіндегі жіберілген саяси қатсліктерге өз көзқарасын біл- дірушілср. Екіншісі, шовинистік өктемдіктің негізінде, нэсілдік кемсітушілікке ұшыраудан тутан наразылық. Соның нэтижесінде ой-пікірлерін ашық айтудан қорғаншақтан, жасканып, жасыгі өседі дс, ойларын астарлай ишаралап, жұмбақтай айтуға бейімделіп ке- іеді. Кейде оған суреткердің тэрбиеленген ортасының ықпалы да эсер егеді. Мэселен, Эмиль Верхарынның үлты бельгиялық болғандықтан, өздеріне француздардың жасап отырған қысымына деген қарсылықты поэзиясында бейнелеп жазды. Ол қайтыс болтаннан кейін мүсінін қоладан қүйды. Ал орыс символистерінің копшілігі таза қанды орыс болмағандықган орыс дворяндарының арасында қыспақта өсті, өздеріне жасалтан өтейлік, жандарын жаралады. Мэселен: Л .А.Ф еітің анасы-Шарлотта Фет немістің кызы еді. 110.80-85], К.Бальмонтгың окесі—шотландиядан келген і еңізші, анасы- Алтын Орда князының ұрпағынан тараган татар қызы. [11.8] А.Блоктың экесі—неміс, Варшава университетеінің мрофессоры болса, нагашылары түркілермен қандас болды. [12.33] Д.С.Мережковскийдіц нэсілі еврей еді. [13.9] Осыған қарамастан, олардың орыстың елі мен жеріне деген сүйіспеншілігі шексіз еді. Оздерінің кіндік қаны тамған орыс жерін сүйікті отаны деп білді. Бірақ соған қарамастан өздеріне жасалған қысымға налып оеті. Қогамдық әділетсіздікке деген наразылықтары олардың са- иасында бала жастан қалыптасты. Орыс елінің экономикалык тоқырауга үшырауына қапаланып күйінді жоне төңкеріліс тудыра- тын қаупінен сақтанды. Оның халықты қырғынға апаратындығын
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ашып айта алмай, ойларының борін мистикалық образдармен бей- нелеп жеткізуте мэжбүр болды. Бұл ұлтты мен нәсіліне қарамай үлы адамдардың татдырлас болып келегіндігіне дәлел.Ал Магжан поэзиясындағы бейнешілдік тәсілдің қалыптасу- ына, ең алдымен, ХІХ-ш ы  ғасырдыц орта кезінде Россияның қазақ даласын отарлауды толық аяқтаганнан кейінгі озбырлық эрекеттерінің оршіи, үлт наразылытын қоздыруы ықпал етті. Бүл қазақ зиялыларының елінің ертеңгі тагдырына алаңцаушылығын тудырды. Бірақ оны ашып айтуга империялық саясат мүмкіндік бермеді. Сондықтан ішкі қарсылығын образдап, астарлай ымдап, ишарамен, жұмбақтап жазута мэжбүр болды. Оның нені ымдап, ишарамен айтып отырғаны қарапайым халықтың санасына жетпе- гендіктен, өзі халықтан бөлініп қалды. Себебі, қазақ сахарасының төрттен екі бөлігі білімсіз эрі саяси сауатсыз еді. Бүл Күнбатысган жылжып келе жатқан бірінші дүние жүзілік согыс қатерінің ха- упін ескермеуге ықпал болды. 1914 жылы басталтан орыс-неміс согысының соңы 1917 жылғы Ақпан жэне Қазан төңкерілісіне ай- налып, қазақ даласын қан сасытқанда ғана Мағжанның өлім күйін шерткен шерлі өлеқцерінің байыбына барлады.«Мағжан-культурасы зор ақын. Сыргқы кестесінің келісімі мен күйшілдігіне қарағанда, бұл бір заманның шегінен асқандай. Сезімі жетілмеген қазақ қауымынан ертерек шыққандай»,-деп Мүхтар Әуезовтің жоғары баға бергендіі і осыдан еді. Өз заман- дастарынан тума таланты мен білім деңгейі жагынан, жарты ғасыр аліа жылжып кеткендікген, оньщ сырга толы асгарлы ойларын ■ гүсінуге төңірегіңдегі шала сауатгылар қауқарсыз болды. Бүдан Матжан қолданган эдеби эдіс тек Европа мен орыс әдебиетіне тана тэн жетістіктер екен, ол қазақ топырағына жат болтан деген иікір іумауы тиіс.«Мысалдап сөйлеу, ойын астарлап, бірдемеге меңзеп, түспал- дап айту-қазақтаты шешендік ділмарлық онердің ежелден келе жагқан кэніті тәсілі болтан». [14.73]. Бірақ Матжан оны элем эдебиегіндеті озық үлтілермен толықтырып, жетілдіріп, жаңа әдеби тэсілдерді енгізді. Нәтижесінде, қазақ эдебиегінде өзіне
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н uni болмаган кор кем эдеби стильдің қалыптасуына ықпал ет- іі Жапрлық жағынан байытгы, корем одеби стилді жетілдір- іі ио тзиядагы коркем одеби тілді дамытгы. Осыдан да болар Млгжші поэзиясын зерттеушілер ақынның бейнешілдігін орыс -і ліе батыс символистерінің шығармаларымен тығыз байланыста і ирасіырады. [15.199]1>із Мағжанның символистік тәсілін екі арнада қарастырамыз. \ і м . і ш қ ы с ы ,  этногенегикалықтегімізбен байланысты. Себебі, Магас шпың шығармашылыгы қазақ эдебиетінің ояну дэуірімен тұстас м іі епдіктен, ұлтынның көне тарихын тірілту арқылы ұлттық сшіасына козіау салуға ұмтылды. Екіншісі, Европа жэне орыс .ідебисгінің озық тэсілдерін пайдалана отырып, қазақ әдебиетін /к.шрлық жоне көркемдік жағынан байыпы. Этпогенетикалык і арихымызға назар аударсақ, қазақ символизмінің алғашқы баста- уы гау шатқалдарындагы қашап салынған суреттерден басталған. А і а-бабаларымыз дүние танымдарын аңдардың, құстардың об- разында бейнелеи отырған. Бұл сол кездегі ата-бабаларымыздьщ оііларын суреттермен образдап айта білгендігін дәлелдейді. Де- мск, қазақ даласындағы тау шатқалдарына қашагі жазьшған сурет- і ср образды ойлау адам жаратылысымен бірге келе жатқандығын чллелдейді. Оны Ж.Т. Ерназаров былай түсіндіреді: «Изучение природы знака и символа, на наш взгляд может раскрыть одну из I иавных способностей человека в познание окружающего мира и себя». [16.19]Олай болса ойды символдап айту, символдап беру тәсілі қазақ іопырағына жат болмаган. Оның шьну тегі: «Адамзат табигат күбылыстарын түсініп болмаган, айналасындагы қас күштердің касіандығынан қауіптеніп, оларды алдап, астарлап сөйлесу ке- рек»,- деген нанымы мен де астасып отырған,- дейді профессор ІІІ.Ксрім. [ 17.230]Оны қазақ халқының тиым сөздері мен табуларынан да мол іачдестіруге болады. Ойды астарлай жеткізу қазақтардың қүда і үсу достүрінде де бар. Қудалыққа жіберілген адам қыздың ата- ішасының алдына келгенде, ер адам болса балағының бірін сырты-
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на, екіншісін ішіне салып, үйге кірегін салты болтан. Бүдан олардың эстетикалық дүние танымы кең болғандығын, қыз ұзатыгі, келін түсірер скі жақтың түс шайыспай, бірі-бірінің намысына тимсй келісетін тәсіл тапқандытын білдіреді. Мэселен, «Қамбар батыр» жырьшда, сүлу да ақылды Назымды қалмақтың батыры Қараманга сұрап келгендіктерін: «Саусағы алтын сүнкарға, \\ Ілдірейін деп келдім, \\ Колдегі үйрек, қазынды»,—деп астарлап, ойларын иша- рамен бейнелеп айтуы, символдық образ қазақтыц көшпенді тір- лігімен тікелей дамығандығына долел.Бүдан басқа да ойды астарлап, жұмбақтагі, орағыта сөйлеу, ишарамен айту тэсіліне тоқталар болсақ, ол көнеден келс жатқан қазақ ауыз әдебиетіндегі шешендік енер үлгілері мен толгауларда мол кездеседі. Оган Сыпыра жырау мен Асан кайғының, Төле бидің, Бүқар жыраудың хандар мен билерге айтпақ ойларын тұспалдап, астарлаи, бейнелеи жеткізудегі түрлі эдісгерін мысал етуте болады. Символдап, жұмбақтан, алыстан орагыта сөйлеу, билер созі мен шешендік сөздерде де жетерлік. Олай болса, ойды астарлай айту қазақ ауыз әдебиетініц тарихымен байланысты дамып келеді. Тұспал соз бен астарлы созде халықгардың омір салты, жеке адамдардың тағдыры, олардың арасындағы қарым- қатынастар мен іс-эрекетіне қозғаушы болтан себептер сөз болады. Тұспал іудырудың гәсілі шексіз, ол ақынның танқырлытына, үшқыр қиялына да байланысты болып келеді. Себепсіз эн ту- майды. Ән бойындағы астар мен тұспалдьщ мэнін ашу үшін оны тудыртан омірлік жатдайларды анықтамаса, мэнін түсіну де қиын. Тұспалдап айту, Ақан серінің өлеңдерінде мол кездеседі. Ақан Жа- мал деген қыздың атын арабтың үш әрпімен жұмбақтаса, Ыбырай оз сүйікгісін «Гокку» дсйді. Біржанның «Лэйлім шырақ», «Көлбай- Жанбай» эндерінің негізі шідерді «жоқгау» тэрізді болып көрінсе де, шындығында кэріліктің аяғына түсау бола бастағандығын біл- діреді. |18.184)Символист ақындарды ақсүйекгер әдебиетініц окілдері дей- тін сыры да осыдан. Ендеше ойды бейнелеп айту тәсілі, этноге- нетикалық қанымызбен қабысьш, конеден келе жатқан достүр
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дссск, С.Кенжахметов: «Қазақ халқыныц символизмі, үлттык исихологиямызға негізделген. Ол ішкі сезімдер мен іс-эрекетті гочбен айтпай, ыммен, ишарамен, қимылмен, еппен сездіретін үі ымдар больш табылады. Мүны эдет-гүрып деп атайды»,-дейді. I 19.34] Осы әдет-гұрыптарды езінің пайдалану тәсілдеріне қарай колданудың нэтижесінде, ішкі көңіл-күй сезімдерін тапқырлықпен сыргка шыгарып отыртан. Ым мен қимылды іс-әрекегге қолдану ком созді шыгындамай, ойды астарлай ашудағы бір тэсілі. Ата-ба- баларымыз ыммеи білдіретін ойларын орынсыз қолданбай, белгілі мақсатқа бейімдеген. Ол поэзияға түскенде көркем эдеби тәсілге ійиалған. Сондықтан тілмен айтып жеткізе алмаған ойды ишара- меп, ымдап білдіру ұлт ғибратының бір қыры деп қарағанымыз жон. Бұдан ел ішіндегі алауыздықты иэтуалы сөзбен тоқтату ү in in, бет пішіндегі мимикалық қозғалыс йен сесті қимылдарды да қолданғандығын байқаймыз. Ендеше, ойды бейнелеп айтудыд да идам торбиесінде маңызды міндет атқарғандығына көз жеткіземіз.Мағжан ойды бейнелеп айтатын генетикалық көне дэстүрді, ікпзиясында ойларын образды бейнелеу үшін пайдаланған. Сөй- иіі оқырманның сезімін басын, көңіл күйіне ықпал етіп, ойын шлқытқан. Бұл арқылы Магжан ноэзиясына Европа мен орыс .ідебиетіпің осері болмаған екен деген ой тумаса керек, керісінше ол I крона мен орыс әдебиетінің үздік гұсгарымен кеңінен ганысқан, ипрімен сусындаган адам. Оның ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы қазақ эдебиетінен корінген символистік тэсілі Сарыарқаның ы к арлы кокгемінің арасынан басын көтерген бэйшешектей бол- д і .і . Себебі, осы кезеңде 1906 жэне 1914 жылдарды қамгыған орыс ренолюдиясының ызғары, қазақ даласына да сезіліп, өз өісгемдігін жүргізе бастаған. Сол кездегі коғамдық қысым оныд символистік иіоберлігін шындап, бейнешіл ақын болып қалыптасуына септігін ші ізді. Евдеше, Мағжан—Батыс әдебиетінде ХІХ-ш ы  ғасырда, орыс әдебиетінде ХХ-ш ы  ғасырдыд басыдад іүлдене бастаған і имволизмді, қазақ эдебиетіиің топырағыдда түрлендірген ақын. Бейисшілдікіі халықтың элеуметтік тұрмысымен байланыстырған качақ одебиетіндегі символизм мектебідің ірге тасын қалады.
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Үлттың ұйыктап қалған сезімін ояту үшін жазылған өлеңде- рінде қатаң дауысты дыбыстарды іріктеп гіайдаланды. Оғаи «Түркістан» жэне «Қазақ тілі» өлеңдерін мысал етуге болады. Онда буындарды үндестіру арқылы азамат соғысының салда- рынан элсіреп, иықгары түсіп кеткен этностың намысын оя- тып, мақтанышын қоздырып, жанына жігер, бойына ерік пен күш дарытып, ұлттық рухын оятып жігерлендіруге эрекет жаса- ғаны өте сэтті шыққан. Осы өлеңдегі сөздердің сиқырлы күші оқырмандарының бойына қуат беріп, делебесін қоздырып, көкі- регінде ыстық қанын ойнатып, үлттық рухын динамикалык қозғалысқа келтіреді. Магжан оны ашаршылық пен азамат соғы- сыііьщ қасіретіне үшыраган қазақтың сезімін сергітіп, намысын оятып, бойына қуат, ойына от беріп, жасыған жанын жадырату үшін пайдаланған. «От» өлеңінде қанында оттай ойнаған қуатты екпін мен жігерлі сөз нөсерінен отты құйын ойнатады. Сол арқылы, халықгың белсенділігін арттырып, жігерлендіріп, бойына күш-қуат қүюға ұмтылады. Олардың оліп жатқан санасындағы қорқынышты отпен аластап қуалап, қагердің алдына тосқауыл ретінде алып шықпакдіы болады. Өлеңнен оттай куатты сөз нөсері мен өршіл екпін байқалатыны содан. Үнді, үяц дыбыстарды пайдалану аркылы, жігіт пен кыздың бір-біріне деген ішкі құштарлық сезімдерін өлең шумақтарындагы үзіліп бара жатқан дыбыстардың нэзік жацгырығы арқылы образдауы — «Шолпы» өлеңінде. Адам тағдырындағы өзгерістер «Толқын» олеңінде толқындардың бірін-бірі жуып кетіп жагқан қозталысы арқылы бейнеленсе, «Жүсін хан» поэмасында Аббас ханныц образын жа- сауда қазақ сөзінің қолданысынан шыгып тек түркімен халқының қолданысында көбірек сақталып келе жагқаи «зат» созін, «Шір- кін, Аббас зат еді-ау!\\ Заттыц ісі жат еді-ау:\\ Жүмысы жоқ бір істе»,-ден мінездеу үшін жаңартса, ел билеушілердің бэрінің бір- дей мэдениетті бола бермейтіндігін Аббас ханның: «А , құтырған бадырақ қүл! \\ Бұл былшылың қай былшыл!? \\ Кет! Корінбе! ІІІық! Жоғал!» деп аузынан шыққан дөрекі Сөзі арқылы дэлдеп береді. Патшалық Россия тарапынан жасалған қысымға шыдай
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алмай, оларға білдірген наразылығын «Орал» өлеңінде «¥зын Орал күн мен түн шекарасы,\\ Бір жагы-күн, бір жағы-түн ба- ласы.\\ Аргы жағы-кок көзді жын үясы» десе, мал баққанға күпарлы жерлерінен ығыстырылғандығына наразылығын «қара- шекпендер» деген күйінішімен білдіреді. «Айда атыңды, Сәрсем- бай» атты өлеңінде қала еркектерін «Тамақтан басқа тілек жоқ. W Қорсылдаған «доңыздар»»-деген теңеу арқылы ауыл еркекгері- мси өзгеше мінездерін мінейді.Оның Мағжан поэзиясындағы көркемдігі жайлы Ж.Аймауытов былай деген: « ... Ол жүректің қобызын шерте біледі, жүрегінен жас қаны аралас шыққан тэтгі сөздері өзгенің жүрегіне тэтті у се- бсді. Магжан нс жазса да сырлы, керкем, сэнді жазады. Оқушының жүрегіне эсер ете алмайгын құрғақ өлеңді, жабайы жырды Мағжан- пан таба алмайсыз. Ол табиғатты суреттей ме, эйелді жаза ма, та- рихи адамдарды ала ма, ертегі айта ма, ұран сала ма, бэрінде де ақынның ойлағаны, сезгені, жүрегінің қайғыруы, жанының күй- челуі, көңілінің кірбеңі көрініп тұрады». [20.392]Озінід тағдыры қыл үстінде гұрғандығына қарамастан Мағжан- III, i n  бейнешілдігіне Ж.Аймауытов осындай әділ, жотары баға бер- і см еді.Оған Магжанның «Түн айтқызды» деп аталатын өлеңін мы- сал етуге болады. Символистер түнді жамандықгың образында бсймелейді. Ендеше мүны Мағжанға жамандық жазғызғандығын сеземіз. Өлеңде қазақ елінің басынан өткен қасіреті, қоғамның сырг көзден жасырып отырған саясаты, элеуметтік-психологиялық күйчелісте беріледі. Байғыз—халқы қырылыгі йен қалған ауылдар мси қыстақтарды, бос қалған қаланың орындарын мекендейтін күс. Ацыздарға сенсек, Шыңғыс ханның билігі кезінде, халқы і үіас кырылып қалған қалалардың орындарына, тек байғыздар і.іиа иелік жасаган екен. Бұдан байғыздардың жаманшылыққа үим.іраган жерлерде жүретін жамандықтың бейнесі екендігіне көз ,іа і кізуге болады. Ақын ұлт трагедиясын бейнелеуде осы көне на- ш.імды 1921-1922 жылғы аштыққа ұрынған халықтың басындағы қаралы жагдаймен байланыстырады. Сол жылдьщ соңында аман
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қалгандарына комекке шыққан отрядтардың біріхх, Магжанның озі баскарьш шыққаи болатын. Сонан алған эсерін сагіариамалық өлеңдср топтамасында келтірген. Сол кездегі ақынның ішкі қо- балжуы мен күдігі өлең астарында өте эсерлі жазылған. Өлең неборі сегіз жолдан tana тұрады. Алдарьшан ауыл адамдарының әдеттегідей қуана шықпай, керісінше, байғыздың түнде ауық- ауық үн беруімен ауылдың бүліншілікке үшырагаңцыхын бей- нелейді. Халықтың басына түскен жаманшылық түн образында бейнеленген. Өзі де қараңгы түнде жалгыз келе жатқаіщай сезі- неді. Тоңіректегі тылсым тыныштықтың зүңілігін түргендей, байғыздың үні ауық-ауық ащы шығып, иесі өзі екендігін сездірген- дей болады. Жалғыз атты жолаушы төбесіпе құлан кетердей геніп тұртан таудың биік-биік қүздарьшаи қорықиайды, саңқылдап оз өкгемдігіне көңілі тойғандай болган байтыз үнінен іүршігіп, ер- кіне бағындырғысы келген даусынаи үрейленеді. Қараңгыда сүрініп кетпейін деп қалбаңдап келе жатқан адамньщ күйін кешеді. «Күңірентіп, қолымды көкке жайдырып жамандықты бере көрме, жақсылық бер» деп Тэңірге жалбарыиады. Ақыниың ішіиде үміг пен күдік алмасады. Жан-жагын қармалаган түннен де, сол түңці жамылын бүіып, жамандықты хабарлап rypf an байтыздың даусы- нан да қорқады. Келе жагқан қагерге сенгісі келмей, ішкі күдігін жасырып, бэрін іүннің қараңғылытынаи көрегіндігіи:Тауда түнде үн берген,Тэңірі ме, элде байғыз ба?Үнді естіп жаным күңіренген,деп ел басындаіы жамандықты қараңгы түнде шыққан байғыздың үнімен, қазақ даласын жайлаған аштықтан кейін қаңырап калған ауылдар мен далаға иелік жүргізген өктемдігімен бейнелейді.Елге бет алған кездс халық алдымнан басына қара салып шық- най, баягысьшдай қуанып қарсы алса екен деп армандайды, солай болуын тілсйді. Іштей үміт пен күдіктің жетегінде арналысады. Ьірақ жаксьихықты күіуі жоққа шыгыи, ойраи болтан охіхахъш, эр жерде тарыдай болыхх шашылып жатқан оліхаеріхх коргендс өзі де байтыздың кейххіне кіріп күціренеді. Бұдаіх өмірінің не бір ауыр
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кезеңдерінде де ұлтының мүңыменсн омір сүргендігіне көзіміз же- теді. Қараңғы іүнде үн беріп касына шақырған, «Тэңір ме, әлде байгыз ба?» деп елсидей отырып, «Тэңір болсаң, қасыма кел, қолымды коккс жайғызба» ден жалбарьшады. Тілегімді орыңда дсп, Тәңірден рақым сұрайды. Байғыздың иесіз жерлерді ғана ме- кендейтін ерекшелігін елдің есіне салады.Небәрі сегіз жолдан тұратын өлеңде ақынның еліне, халқына деген сүйіспеншілігін, терең қасірегке толы күйзелісін көрсетеді. Дқын бұл жолдар арқылы елдің ауыр қырғынға ұшырағанын ашып айта алмаса да, иесі жок, қаңырап қалған жерлерді мекендеуге әуес келетін байғыздыд түнде үн беруі арқылы аштықтың ауыр шындыгын дэлелдейді. Халықтың оны ежелден жаманшьиіықтың хабаршысы деи қорқатыны, кецес өкіметінің кемшілігінен болған қасіретіі етіп алынған. Бүл өлеңнің екінші астарында ақынның оз тағдыры бар. Ел дербестігін аңсаған ойын түсіне алмаған органы-тунге, ойларына соны салып жүрген озін қараңғы тау ішін- де, түн тыныштығын бузып, ауық-ауық үн беріп қоятын байғызта балайды. Маі жан «Қаныш бай қысасы» поэмасында коне наным- ды жаңа үрпақ еанасын тэбиелеудегі күрал ретінде пайдалануға болагындыгын дэлелден, нанымды жаца эдеби одіс ретінде пайда- іануды ұсынады. Сойтііі конеиі тірілту арқылы прогресске жеіуге де болады дегенді ойі а салады.Символистер поэзиясына тән сентименталистік сарын Мағ- жан іюэзиясында да бар. Әсіресе ұлтгың ата-бабалары өгкен дацықты тарихын ұмыта бастауы сезімтал ақынныц поэзиясына к уйрекгік (сентиментализм) сарынын қосты, сондықтан «жылауық ақын» аталды. Ол Магжанньщ поэзиясындағы табиғат лирика- еі.інан көрінгенде: мүң-зарына үн қосып, қайгысына оргақтасып ка іі гырагі-дірілдеп тоңып жансызданып, гүсін жоғалтуы мен қатты (юранга ұшырауы, ыстыққа күюі тэрізді, шарасыздықтар арқылы жаеалды.Ол екі қоғам алмасуындағы өтпелі дэуірде өмір сүрді. Бір одакқа бірігудің нэтижесінде ата-бабалары жүріп өткен тарихы- мен сал г-дэстүрін, тілін ұмытып, өздерінің қайдан шыққандығын <м имей, ботен тілдіц баурында қалып кім екеңціктерін ұмытар деп
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алаңдайды. Сондықтан өздерін іздегендетабар деген ниетпен ұрпак санасынан ұрланып жатқан тарихын астарлай жазып кетуді мақсат етеді. Біз оны Мағжан ақгалғаннан кейін, поэмаларының астарына үңілу барысында іздеп тапқан батыр Баянның тарихымен, бүгінгі күнгі ұрпақтарымыздың көпшілігі біле бермейтін, орыс отары- на қарсы 10 жьшға созылған күрес жүргізіп, ІІІыгыс Түркісган мен Орта Азия халықтарының басын бірікгірген Кенесарының үлы Садық Кенесариннің тарихын іздедік. Бұдан Мағжан иоэзиясыидагы козге жас үйірегін күйінішті күрсініс, тек өткенді аңсау тана емес, тарихын жазып, болашаққа аманат еткендігін ащ арамыз. Оны «Ертегі» поэмасындағы «ІІІын хан еді-ау, қорганы еді-ау казақтың. Өлді Абылай; солды казақ даласы» деген күйініші білдіреді. Мағжан поэзиясындағы сентименталдық күрсіністің күш алуына 1921 жылғы қолдан жасалған аштықтың да мол әсері болғандығына «Жаралы жан» өлеңі мысал. «Сәрсембайдың жыры» атгы олецінде қолына ақ гаяғын ұстап қалған Сэрсенбайдың комілген коз жасьша ақын да ыңырала күйзеліп, еңірен жылай- ды. Тындаушысын да жылатады. Айлы күннің аманында малынан айрылып жер шүдыгі қалған Сәрсенбай, қайғысын кімге айтарьш, кіммен сырласыгі, кіммен мұңцасарын білмегендіктен, қоландағы қу таяғыи домбыра етігі шертіп, зарланады. Ол оны гүсінбейді, ойткені оны үтар бойында дәрмен жоқ, жансыз. Төңірегінен мұңын гүсінер жаи адам таба алмай күйініи, ішінен жылап оксиді. Оны Мағжан: Домбырам меиіц зарлайды,Зарламайды, қарғайды.Мен де бірғе зарлаймынКөзімнен жас парлайды,-деп бар малынан айрылып зарлаи огырған Сәрсенбайдың жоқ- таушысына айналып оған пана болғысы келеді. Зарын айтып барар жері қалмаган Сэрсенбай ақынмен ғапа мұндасады. Ақын да шер- лі, бірақ оған көмектесер қауқары жоқ. Дэрменсіздікген құсаланып жылайды. Айлы-күішіц аманында қолындағы бар малынан айрылып зарлап огырған Сәрсенбайды да, қазақтың жоғалтқанын түгендегі жүрген Мағжанда да ешкім түсіне алмайды. Сол үшін
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де «жылауық» акын, біреуге күлкі, біреуге түрні. Біреудің жауы. Оның эр созі мен эр қимылынан жамандық іздейді. Гап жауы ретін- дс қаралаи, «ұлтшылсың» деп кіналайды. Бүл оның маңдайына басылған қасіреттің қара таңбасы тәрізді. Соданда болар адал ойы лайланып, таза көңілі кірлейді. Акын соған күйініп, құсаланады. Өзгелер айгуға корыққан шындықты бейнелегені үшін қысымды күшейткен қотамға наразылығын өледдерінде элегиялық мұң-за- рмен жазатыны сондықтан. Мағжан поэзиясына сенименталистік сарын беретін себелтер де осылар. Сыртынан баға беретін адам- дар үшін ол—пессимист. Пессимизм -  сентиментализмніц сыңары. Алыстан сағымша бұлдырап, алдан қасына қол бүлғап шақырған үміттің алдамшы екендігін сезгеңде көзіне жас үйріледі. Сондықтан артына жиі-жиі мойын бұрып, жас толқынның назарын тарихына аударуға тырысатыддығын: «Қарашы төцірекке мойын бұрып,\\ Алтай, Орал бойында түрған гүрік,\\ Аты да, заты да жоқ, дыбысы жоқ, Жоғалған элдеқайда іріп-шіріп» деп оксіғі, санадан сырғып бара жатқаи бабалар тарихын еске салады.Өткен тарихын еске салу мақсаты, оны білмесе үрпақ үлттық болмысы мен мінезін жоғалтады, өзінің қайдан шыққанын біле алмай далбасалайды деген сақтықта болған. Географиялық жер қонысымызды еске түсіруі, әлеуметтік -экономикалық тірлігіміз- бен таныстыру. Баламбер мен Аттиланың, Алыіі тауларын асып І лфопаға жасаған жорықтарын еске алуы, рухани өліп бара жатқан санасына намыс отын салып қыздырып алу еді. Оны өзін- озі тану қүрыи кетуден сақгану деп білді. Гарихты айту арқылы і і.підаушысыныц көңіл күйін котереді. Санасын болып огкеп дүниеге сендіред, козін жеткізеді. Болашақ түманды, өткен айқын. ( ’»іідықтан оныц ұрпақ санасына тигізер ықналы мол. Ақын осыны еске алады. Гарихтыжазып бермес бұрын бабаларыц соидай болтан дсген бос создермсн саналарын сеңдіру қиын. Сондықтан, қазақтың улітық дамуын үш деңгейде корсетеді. Гұн жорықтары, кок іүріктер кезеңі. Үшінші кезец, қазақтардың Россияныд құрамына оз еркімен қосылуга мэжбүр болуы. Патшалық Россияның қазақ да іасына Орал жэне Омбы арқылы кіруі. Этностың үлттык мінезін жоі алтуы осы кезеңнен басталды деіенге келеді. Сойте отырып "Батыр Баян» поэмасының кіріспесінде былайша күціренеді:
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Жүрегім, мен зарлымын жаралыға,Сұм өмір абақты ғой саналыға.Қызыл тіл, қолым емес, кісендеулі,Соңдықтан жаным күйіи жанамын да,Қу өмір қызығы жоқ қажытқан соң,Толғанып қарауым сол баяғыға.Батыр Баян мен Абылайханның қанды жорықтары ел бірлігін сақтаудан шыққандыгын еңіреп отырыи, келер ұрпақтың есіне салады. Нені ескертіи отырғаным санаңа жетті ме деп ымдайды. Сейтіп, мемлекет болып қалу үшін халықтың бір тұтас бірлігі мен батылдығы керек деген идеяны астарлап айтуда сентиментализмді тэсіл етіп қолданады. Оны «Қорқыт» ноэмасындағы мына сездер де білдіреді: Ол күндер көз жетнейтін ерге күн ю й,Ерте күн- ертегідей ерке күн ғой.Өткен күн- үстатпайтын сүлу сатым.Жалтыз-ақ желмен жүйрік жетеді ой.Бүдан, кедейдің мұңын тек кедей ғана айта алады деген керетар пікірдің қателігіне көз жеткіземіз. Ақын үшін тап жоқ, жырлайтыны қазақтың мұң- щері, құнарлы жерінен айрылып тетке ығысқан, өзінің кайдан шыққандығын білмей, тексіз атанып, біреудің қақпайыңда кетіп бара жатқан багытсыз-бағдареыз тала- пай тағдыры. Голощекиннің қазақ сахарасында «екінші революция» жасауының нэтижесінде аштықтан қырылған қазақтардың трагедиялы тағдыры, ақынның ойын амалсыз кейінге бұрады. Өз билігі қолында болса, осындай күйге түсер ме еді деген ойға ке- леді де, амалсыз ойына ерік берігі, өткен күндерін адсайтындығын мына сөздері білдіреді:Өткен күн ертегімен таласқандай,Уа, дүние, ол күндсрде А лат қандай?! Ой-қырдан ортып-қартьш еріккеіще,Алтайда ойнақ салыи жүріен адцай.Магжан поэзиясында ол екі мэнде корінеді. Алғашқысы, болашақтан гүнілушілік, екіншісі, болашаққа оіггамистік сарын-
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да. Символист ақындардың көпшілігінде кездесе бермейтін оггги- мистік сарын «Мен жастарга сенемін» өлеңінен байқалады. Ақын аталган елеңіиде жастарга сенім артса, олардың барлық күш-жі- гсрін салып орындайтындығына сенген. Себебі, балалар мен жастар өздсріне жауапты іс жүктелгеидігін жақсы көреді. Өздеріне сенгеидігін қалайды. Болашаққа оз қадамдарымен жол тауып барғанды жөн кореді. Бүл оларды алдарындагы небір қиын асу- ларды бұзып-жарып өгулеріне көмектесіп, жігерлерін қоздырап, қандарын ойнатып, бойларына күш, ойларына қуат береді. Бүдан Магжанның, қазақ эдебиетінде кері тартгіа романтизм мен өршіл романтизмді біріктіріп қатар алып жүргендігіне көз жеткіземіз. Оршіл романтик екендігі осы өлеңінен байқалса, кері тартпа романтикалық сарын болашақ үрпақты өткен тарихымен танысты- рамын деген мақсаітан туындаған. Оны «Батыр Баян» поэмасының кіріспесі мен «Қорқыт» поэмасындағы өткен заманға сағынышын білдірген тұстары аңғартады.Ал, жацашылдығы -  үлтгың үмытылып бара жатқан тарихын еске салуда символдық образдарды ерлікке шақыратын құрал ретін- дс пайдалануы. «Батыр Баян» поэмасында Баянның інісін не үшін олтірген себебін өз-өзінен сүрату аркылы оның мэнісін іздеп табу- ды оқырмандардыд өзіне жүктейі. Сөйтіп, тарихы белгісіз атанған қазақтың тегін еске салын, намысын оятып, тәуелсіздік үшін күресуге ымдайды. Жаңа заманның озі келісе алмайтын солгын [үстарына қарсылығын білдіреді. Бүл арқылы ертеде кандай ел едің деп, жасыган жандарына қуаг берін, рухы олуге айналган елді «тірілтуге» тырысады. Сол аркылы этнос пен этносгың ара- сында тең еместік деген кедергіні жойып, мэдениет пен тарих алдында тең емес халықтар болмайтындығын дәлелдейді. Бүдан Магжанның символистік тэсілдері санага психологиялық сендіру арқылы үстемдігін жүргізуге негізделгені байқалады. Сол арқылы ол оз қүдіретіне өзі сенбей жасқанып тұрған халықтың бойына жі- і ер, ойына куат пен рух беріп, санасындағы күдік пенен күмэннің ара қатынасын үзіп, өз-өзіне баға беруге үйретіп, ұлттық сезімін оя іу арқылы болашаққа сеніммен қадам басуға тэрбиелейді.
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Магжан мен Мережковскийдің поэзиясындағы озара байла- нысты зертгемес бұрын, Д .С .Мережковский дегеніміз кім, Мережковсийдің «Дети ночи» өлеңіне, Магжанның «Пайғамбар» атты өлеңімен жауап беру сыры неде деген сұраққа жауап із- дейік. Д.С.Мережковский (1865-1941) орыс эдебиетінде діни- философияның негізін салган аса ірі символист ақын эрі жазушы. Экесі Александр патшаға адал қызмет егкен, ақсүйектер эулетінен тараган Д .С . Мережковскийдің өзі де, ақын әйелі З.Гиппиус те діни көзқарастагы адамдар болтан.Д.С.Мережковский: «Адамның санасы—философияны ой- лап тапты. Шіркеудегі готикалық стильдер символизм арқылы гараған, ендеше діни-философияны эдебиетпен неге біріктіру- ге болмайды»- деген көзқараста болтан. Ол діни-философиялық шытармалар жазу мақсатында, әйелімен бірге Волганың аргы жатын мекендеген Кержанск орманындагы сектанттар мен коне дін иелерінің (староверцы) араларында бірнеше ай болып, тұрмыстарымен танысып қайтқаннан кейін «Новый путь» деген діни-философиялық ұйым ашып, отан орыстың зиялы қауым окілдерін шақырып, революция мен сотые қатеріне қарсы бірігіп жұмыс істеуге кіріседі. 1904 жылдан бастап, осы атпен «Новый путь» деген журнал шыгарын, социалистік революцияныц келе жатқандыгын астарлай білдірген «Грядущий хам» мен «Христос и Антихрист» атты романдарыныц алташқы тарауларын бастырады. Дүние жүзін қамтыган революция толқыны экономикасы діріл- деп түртан Россияны айналып оте алмайтындытын 1906 жылы жазылган «Грядущий хам» атты символды романында бейнелеп жазады. Төңкерілістің көсемі дінге қарсы багыт үстайтындыгын, 12 жыл бойы жазган «Христос и Антихрист» атгы романында



ишарамен астарлап айгады. Шыгармалары түгелге дерлік А.Белый мен Вяч. Иванов тэрізді діни-мистикалық, философиялык сипатта жазылган. Проза мен поэзияны катар алып жүрген суреткер. Соци- алистік революцияның негізін салушылардың дінге карсы екендік- терін сезгеңце Россия қара түнекте қалгандай ссзінеді де, олардың болмай қоймайтын төңкерілісті дайындап жаткандықт арынан түціліп, халыкка үлкен қайғы- қасірет әкелетіндерін «Дети ночи», (Түн балалары) деген олеңінде астарлай айтады. Сөйтіп, болмай қоймайтын көгеріліс пен соғыстың осы қатері, ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы әдебиет элемінің табалдырығын аттаған, романтик ақын-жазушылардың шығармаларында мистикалык образдау мен оккультизмдік әдеби гэсіл ретінде буырқана корінеді. Бүл одіске орыс символистері бастанқыда тітіркене қарағандарымен, кейін бойлары үйренеді. А.Белыйдың (Борис Николаевич Бугаев) одебиетке діни-мисгикалык тәсілдерді енгізу керекгігі жайлы мікіріне, орыс символистерінің екінші тобына жетекшілік жасаган И. Брюсов бастапқыда карсы болса да, соңынан «Когда опускается шторы...» атты өлеңінде өзі де қолданады.Д .С .Мережковский 1910 жылдан бастап, символистердің шыгармаларына қысым жасауға кіріскен футуристерге қарсы шыгады. Ал футурисгердің символистерді үнатпау себептері, котерілістің дайындалып жатқандыгын бейнелеп жаза бастаганда, опы революцияға жасалған саткындық деп сақтанып, наразылық рстінде, оқырмандар арасында «символизм-эдеби эдіс емес» де- і он қарсы пікір таратады. Міне, сол кезден бастап, символистердің иебір қайраткерлері футуристердің тегеурінді соққысына төзе ал- маіі, багытгарынан айрылып қалбалақтап қалады да, 1911-1917 ж I -и I дардың арасында әбден әлсіреп, 1917 жылғытөңкеріліскетек са- наулы, габанды адамдарымен ғанакеліпжетеді. Д.С.Мережковский мсіI 'і.Гиппиус солардың қатарында болады. Бұл бөліну 1917- 1922 жылдардың аралыгына дейін сақталады. Тоңкерілістің соңы ақсүйектен шыққан зиялылардың көзін жоюга багыт алғандығын ссзгсннен соң, мұнан эрі Кеңес үкіметінде қалу өмірлеріне қатер гондіретіндігін біліп, шетелге кету қамына кіріседі. 1919 жылғы
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Россиядағы аштықты пайдаланыи дүние мүліктерін сатып, алды- мен Полыиаға, соцынан Францияга өтіп, өмірлерінің соңына дейін сонда қалады.Д.С.Мережковскийге ед алдымен төңкерілісшілердің ұстанған багыты үнамайды да, оларга деген өзінің қарсылығын былай біл- діреді: «Наши враги-не частные, односторонние служители прошлых, кристаллизовавшихся в руссие истории форм, а исключительно те гунны и вандалы, которые, прикрывшись маской «новых исканий» полюбили лишь одну сторону всякой перемены- разрушение старого,те, для которых нет вообще нее истории, ни исходной точки, зоветный идеал которых-начать историю с года собственного рождения, а метод- беззастенчивое обещание всех возможных и невозможных синтезов, сочетаний и соединений. Имя этим врагам-легион, но всех этих объединяет в настоящий момент одна «идея», идея о преодалении символизма, а вместе с гем и искусства вообще. Скучно и бесплодно полемизировать со всеми этими «мистическими хулиганами». [21.250]Ал Д .С . Мережковскийдің мистикалық образды ойларының пайда болуына гоқталар болсақ, ашық айтуга болмайтын саяси жағдайды, мистикалық образдармен бейнелеп жазуга тура келген. Мақсаты, «алда келе жагқан жамандықты халыққа ескертіп, тошен қатерді болдырмай алдын аламыз» деген ойда болған. 1914 жылгы жақындап қалган согыс қатеріне карсылық білдіре отырып, оны тоқтататын күш, аспаннан жерге түседі деген үмітпен әне-міне болгалы отырған тоңкеріліске үміт артып, оны аспаннан гүсіп, жердегі адамдарга комек бермекші болган періштенің образында бейнелейді. Адамдарға жамандық әкелуші сайгандардың обра- зын-төңкерілісті ұйымдастырушылар мен соғысқа итеріп отырган топтың әрекетін бейнелеу үшін алынады. Сойтіп, діни мистикалық образдарды саяси ойды астарлап айтудагы жаңа эдеби эдіс ретін- де қолданады. Бірақ «сайтандарды мазақ етіп күлуге болмайды»,- -дейді Д.С.Мережковский. Оган күлгеидер оның артында Ібіліс тұрғандығын білуі керек. Солардыд бар екендігін адамдардыд есіне салу арқылы бір-біріне жамандық жасаудан сақтандыруға
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болады деген пікірде болған. [22.256] «Мережковскийдің бұл иде- ясы сыртқы түсі ашық бояумен боялған кэдімгі діни романтикалық сарын»,— дейді,— Д. С . Мережковскийдің шығармашылығын зерт- теушілердің бірі—В.Зеньковский. [23.430]Д .С .Мережковский. «Мәңгілік сұлулықтың артында құйрықгы сайтан жасырынған»-деп, А.Блок пен А.Белыйдың поэзияларын- да «Прекрасная Дама» образдарын жасауына қарсылық білдіруі, істетикалық коркемдік пен мистикалық түсінікті араластыруға болмайды деген діни кезқарасынан еді. Сүлулыкқа қызықпайтын пенде болмайды, сондықтан ол алдымен адамның ақылы мен ойын аздырып, қоғамды бұзады. Сондықтан «Мэңгілік сүлулықты» жердегі эйелдің бойынан емес, қиялдағы, болмаса ғарыштағы неріштенщ образынан іздеу керек деген өзінің философиялық козқарасын ұсынады. «Дети ночи» өлеңінде, «Күнбатыстан келе жаіқан сотые қатерін тоқтата алатын, Күншыгыста пайғамбар бар ма7»,—дсген сауал қойып, соған жауап іздегенде, Мағжан: « І ч ү н  ші.ігысган меп келемін, мен келем. // Күннен туған, гун- мі іі гүгаи пайгамбар»,-деп жауап беріп, сол кезендегі дін иелері мои /іііііі үйммднрды дүр сілкіндіріп, орындарынан гұргызады.Маіжаііиың бүл созі «қүдайдың қүдіретіне күпіршілік жа- ілү. маінамбардыц күшін өзімен теңестіру» деп дүрлігіп, «ақыл- • ■( і іүі>мі емес, санасы шатаеқан ауру» деп кіналауға кіріседі.( .............. шар «I lain амбар» еозі, коркем шыгармада көркем ойдың(Иіраіі.і ( м и hi in еексрмейді. Бүл тек --сол кезендегі адамдардың еанагі.ііідш і.і ими уагі.п бойі.інша қүдайдың алдында күнэға бату еді Мін жашп.іц орі.іс гимнолиеіне оеылайша еткірлікпен жауап беруі, образды ойының юцірегінде гүсііібеушілік экелгендігін, кейін ақынныц озі де мойындагандай болады. «Ж...ға» арнау деп аталатын өлеңінде, о дүниелік болтан кезінде: «Күнэсі көп жаны үшін агацның // Сол уақьпта, қарашығым, дұға қыл!»,-деп кешірім еүрайтыны содан.Магжан поэзиясының сол кезенде сынга алынып, ақындық і үлғасына күдік келтіріп, көлеңке түсірген осы «Пайғамбар» атты олеңі еді. Мағжанды «мания величия» ауруына ұшыраған деп
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тиісулерінің бір себебі де осыдаи болатын. «ІІайғамбар» өлеңі Д.С.Мережковскийдің «Дети ночи» деп аталатын өлеңіне жауап ретінде жазылғаны жайлы пікірлер, ақын ақталғаннан кейін, X X - ітіы ғасырдың 90-шы жылдары ғана айтылды. Ол туралы профес- сорлар, М.Базарбаев, Ш.Елеукенов жэне бірқатар әдебиет зерттеу- шілері, оның ішінде мен де жазган болатынмын. [24.42]ІІІындыққа жүгінсек, бүл тақырып алғаш орыс әдебиетінде А.С.Пуш киннің поэзиясынан корініс алады да, кейін оны символист ақындар пайдаланғаны жайлы В.Я.Брюсов былай дейді: «Орыстың символистері келе жагқан соғыстың қатерін тура айта алмай, келе жатқан жамандықты астарлап, «болжап» отырмын «Мен пайғамбармын» деп, халықтың пайтамбардын қүдіретіне се- нетіндіктерін пайдалануға тырысады. Символист ақындардың бүл сөз қолданыстарына шамданған дін иелері, «діннен безген иман- сыздар, халықты бүлдіреді» деп қорқып, ақыл естері дүрыс емес, «ауру» адамдар деп атақгап, халықтан оңашалауга гырысқан. Ал символистер оны халыққа келе жагқан қатерді ескертіп, сақтандырудың тэсілі деп білсе, Мағжан Д.С.Мережковскийге жауап беру арқылы орыс ақынымен үндеседі. Оны өзінің пікірлесі ретінде қабылдап, көкірегін ашып оған қарсы жүріп, достық қолын үсынады.Д .С .Мережковский шығармашылығының ерекшелігі сол -  шіркеу эдебиетіндегі діни образдарды, көркем эдебиеттің кейіпкерлерімен біріктіру арқылы, символдық романдар мен лирикалық өлеңцерінде мистикалық образды ойлауды, символистер поэзиясының бір тэсілі етіп қалыптастырып, орыс әдебиетінде жаңашьш аталды. Ал оның символдық романдарының оқуға өте ауыр келетін себебі, суреткердің діни-философиялық пікірінің көп қатпарлы екендігінен, қарапайым оқырмандарға мағынасын түсіну ауыр болтан. Оның нені жұмбақтап, астарлап, ымдап отырғаны халықгың санасына жетпегендігі өз ал- дына, зерттеудің өзі қиындық туғызып отъірғаңдығын орыс әдебиетін зерттеушілердің ездері де мойындатан. Ал Мағжанның Д. С . Мережковскийдің поэзиясына күрмегпен қарауына тоқталсақ,
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сң алдымен діни көзқарастарындағы жақындық ықпал еткен гэрізді. Себебі, Мағжан шыгармашылыгының бастапқы кезеңінде ислам дініне деген құрметі айқын байқалады.Д.С.Мсрежковскийдің Шығыстан пайғамбар күтуі, шығыс чалықтарының генетикасындағы мейірімділік пен жылылыққа кі.ізығушылық, солардан қуат алу арқылы, сүмдық соғысты туды- рыи келе жатқан түннен туган гіерілердің жолын кесіп, жанын жы- иытып, сотые қатерін болдырмау еді. Келе жатқан соғыс қатерін ай- туда мистикалық образдарта жүгінуін эдебиет зерггеушілері «діни- (|іилософиялық көзқарасынан» дейді. Мағжан поэзиясындагы мистикалық сарын оған дейін қазақ әдебиетінде болмаған эдеби ілсіл болатын. Оны ггаэзиясында пайдалануына ықпал еткен бас- іы себеп—бала кезінен Жұмабай қажының тэрбиесінде өскендігі, ислам дінінің ықпалы. Мағжан оны Мережковский тэрізді фило- софиямен де байланыстырған. Сондықтан Мағжан поэзиясындағы мистикалық образдауларды, діни философиялық ұгыммен байла- иыстыра карастырғандығымыз жөн. Мағжанның поэзиясында об- разды бейнелеу тэсілдерін талдамас бұрын, оның элем эдебиетінде калай пайда болғандығына тоқталайық.Әуелгі мистикалық ұғым жабайы адамдардың төңірегін қоршаған габиғаттың тылсым кұбылысын білмеген кезде адамға жамандық жасайтын қара күштер төңірегімізді қоршап алған деген философиялық діни нанымының негізінде пайда болтан. Кейін і үрлі діндердің, оның ішінде ислам дінінің таралуына байланыс- гы адамзаттың санасында қорқыныш тудыратын қара күш иелері- пе «жын», «шайтан», «албасты», «жезтырнақ» деген түрлі атау- іар бертен. Халық ауыз әдебиетінде, мистикалық образдар, елін қортаган батырлардың жолына кедергі қоюшы, жамавдық жаса- ушы дүшпавдардың бейнесінде көрінеді. Оган «Алпамыс батыр» .кырындагы мыстан кемпір мен перінің қызы Бекторының образын мысал етуге болады. Батыс Европада символисгік аллегориялық асіармен мистикалық образдап көркем шыгарма тудыру, түңгыш per орта гасырдагы Италия әдебиетінің өкілі Дантенің «Қүдіретгі комедиясынан» көрінген.
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Сол арқылы элем әдебиетінде саяси ойды астарлай айтатын эдеби тәсіл қалыптасады. Қайсыбір қоғамдық алмасуларда ол ақындардың жеке бастарындағы өмір сәтсіздіктерін бейнелейтін субьективті сипатта да көрінген. Кейін символистер поэзиясының ішіндегі көркем эдеби тэсіл ретінде романтикалық жанрдағы шығармалармен бірге дамиды. Ол алғаш рет Х Ү ІИ  ғасырдың аяғы мен ХІХ-ш ы  ғасырдың басындағы Англияда Ульям Уолполдың «Отранто Замогы» повесінің сюжет желісінен корінеді. Символист ақындардың алғаш, өз орталарынан оқшаулануы да осы ғасырдың үлесіне тиеді. Орынап жагқан капитализмді мойындағысы келме- ген ағылшынның романтик ақындары өз орталарынан оңашаланыгі «Өзен жагалауын» (Озерной школы) мекендейді. Сонда жүріп габиғаттың эеем көріністерінен алған эстетикалық сезімдерін философиялық ойларымен астарлап жырлайды. Олар бірінші ке- зекке сезінуді қояды. Адамның ақыл-ойы алгашқы мистикалық ойлаулар арқылы қалыптасқан дей отырып, өздерінің табиғаттың түнгі тыныеынан алған әсерлері мен төңіректерін бақылап тыңдаған тыңшылардың сезікті әрекетгерін мистикалық образдау арқылы бейнелейді. Сөйтіп, мистикалық образдау тэсілін өздерін қорғаудағы қүрал регінде де пайдалантан. Оның алғаш романтизм қарсаңындағы романтизмде көрінетіндігі де содан.Романтизмге символизм енгеннен кейін мистикалық образды ойлау қоғамдық жүйені басқарушыларға өздерінің ықпалдарын жүргізуді мақсат еткен эдеби тәсілге айналады. Романтиктердің элсіз жерлері, ішкі сезімдеріне ерік бергенде мистикалық ойлаудың ықпалына бейімделіп, қиялдарында өздеріне керекті ғаламды орнатуға күш салады. Сондықган романтиктерді «белгісіз алтын сағымның соңынан ерген кезбелер» деп те атаған. Қиялдарындағы бақьпты болашақтың елесімен оқырмандарының санасын би- леп, ықналдарын өткізу үшін орта ғасырлык магиялык күштердің қүдіретіне жүгінген. Аласүрган жындардың елесін көз алдарына әкелін, қүлақтарына солардың күбірін жіберіп, бойларына үрейден қорқыныш үялатқан. Әсіресе, оған шулы думанды орталардан оңаша, томага-тұйык күй кешетін, магияның күшіне сеніп, соған
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жоі ары ш таты  адамдар берілетіндікген, солардың элсіз тұстарына жармасқан. Егер ол секемшіл, корка к адам болса, сол адам арқылы о ііі .ің  төңірегіне тана емес, бүкіл қогамдық ортата билік жүргізуге лрскет еткен. 1ш пысушылық, когамдык ортадан оңашаланып қалу оккультизмнің күш алуына ықиал еткен. Қотамдық орта- да гылымның беделі жойылып, ғалымдар қутынта үшырағанда, адамдардың санасы қүлдырып өзінің алғашқы дәуірдегі кейпіне бү рылады. Суреткерлер осы кезде алда болар жағдайды мистикалық коріикелдікпен айтуға эрекет жасау арқылы өздеріне сендіріп, сол ы чецнің саяси жағдайына ықпалдарын өткізуді мақсат еткен. Ер- 
іітіііік шыгармалар да осы кездің нәтижесі болтан.( имволистердің идеялды қогам іздеп, сананың билігіне (tui ыибай, тек «жүрек әмірімен тана жүреміз» деп қогамнан оңа- іііаііаиуы осы кездің ықиалы. Бұл кейін элем символистерінің iiit.ii армаіиылытына тэн сипат болып қалыптасады. Ақынның іімкі сакгыты мықты болтан жатдайда мистикалық образдау ба- і і.ім іамісді Кейде ол сурсгкердің бала кезден алган эстетикалық і >рйінч іне, дүние іаш.імыиа да байлағіысгы болтан. Егер ол діни і\рімаа боипі сои монде образдайды. Гылыми тәрбиелік танымы і инмер ми амдық ориідан алтан осерін тылыми жатынан бейнеле-VI I  уміыиды< іімііііиін'і іікындардың шытармаларындагы мистикалық об-........... . * mi и.і мірммаіи айіудың юсілі ғана емес, қотамда репрес-■ ........... м.и і ім і'уііи іііп. оіі иікірді аіііі.ім айтута болмайтын кезде,............. . с іі ж hi nil! hi іііііііріімеи, ік іарлай айгудаты эдсби тэсілрі іін іі ЧІЧ і in і.іріц.ің Гіці і.іидм Ьаіыс Гвромада қалынгасады. ( " і  м и u n i  і "ііліріспіі дііідпрі.н, хііііықгың наразылытын куп и т  п Кин рііііі 1 1 1 1  бощ.ііі кеіу кагсріисн сиқіантан, Лнглияиың оуржүиііінііык күппері, халыққа жолбасшы болар ақыл-ойдың ие- ігріи қуі ыпдай бае іады Енді тана і үлдене бастатан романтизм, оз іііііпгіі ортіл жппе кері іаргпа батыг алыи екіге жікгеледі де, Байрон мен 11 Іслли еияқты ақындар «бүлікшіл» аталып ел ішінен алас- іаіылады. Олар өздеріне жасалтан саяси қугынды романтикалық
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сарындағы шығармаларында мистикалық образдар арқылы астар- лап бейнелейді. Сөйтіп, мистика элем эдебиетінде, ромаитикалык сарындағы ақын-жазушылардың шығармаларында саяси ойды об- раздап беретін эдеби эдіс ретінде қалыіггасады.Байрон шығармалары түрлі халықтардың тілдеріне аударыл- ғанда бұл әдіс «байронизм» аталып, элемнің романтикалық сарын- да жазатын суреткерлерінің шығармаларынан қызу қолдау табады. Ол алғаш per Россияда ХІХ-ш ы  ғасырдың бірінші жартысындағы түрлі революциялық толқуларға байланысты орысгың ақсүйек- терінің шытармаларынан көрінеді. Оның да өзіндік себебі болды. Революциялық толқулардың жетекшілері, саяси астыртын жиын- дарды халықтыц козінен оңаша, ауқатты бай адамдардың кең үйлерінде, ойын сауық кештерімен байланыстыра өткізген.Ал үй қожайындары «түнгі конақтарды» балалары коріп бас- қаларга айтыи қоймас үшін қараңғы бөлмелерде жиналып сыбыр- ласып жүрген, жын-шайтандар деп қорқыта тәрбиелеп, «түнгі қонақтардың» шартты белгілермен есік кағуын, түнде жүрген жын-шайтандардың ісі деп балаларын жас кезінен қорқытып, сақ- тықка үйретудің салдарынан ақсүйектер әдебиетінің өкілдері, жас кезінен санасында қалыптасып қалған қорқыныштан арыла алмай, ойларын ашық айтудан жасқанып, астарлап, ымдап айтута бейім- деліп өседі. Ол ХІХ-ш ы  ғасырдың екінші жартысындағы орыс эдебиеті мен көркем сурет өнерінде «түнгі қонақгар» деп келетін мистикалық сюжетгерде де бейнеленген.Кешкісін қара көлеңкелі бөлмеде, болмаса түн жарымында жиналып алдагы істерінің жоспарын құрып, жобасын талқылаган кезде тыңшылардың назарын басқа бағытқа бүру үшін арақ пен анашаны пайдаланған. ¥йым ұсталып қалса сондай топтар деген жалған пікір тудыруды мақсат еткен. Мүның келеңсіз жағы сол, символист ақындардың шығармалары қуғынға түскенде, көркемдік ерекшелігіне көлеңке түсіріп, анашаның әсерімен жазылг ан деген нашар ұғым қалыптастырып, таралуына тыйым салған.Десек те, символист ақындардың шығармаларындагы мисти- калық образдардың қолданыстарын түрлі себептерге бөліп қа-
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растырғанымыз жөн. Егер суреткер бала кезінен қорқытып- үркітіп тәрбиеленген болса, төңірегінде болып жатқан жайларды санасындағы тітіркеніс сезімінің эсерінде өмірдің алдамшы елесі мсн шындығы жайлы ішіне түйген ойларын сыртына образ- дап шығарған. Өктем мінезді, өзгенің жетістігіне қызғанышпен қарайтын жандардың қысымынан жандары жаншылып жүргендер ішкі мұңын сыртына шыгара алмаған күйінішті күй кешіп жүр- гсндерін мистикалық ойлармен образдаған.Оньщ ішінде күн корістерінен айрылып, кайыршылық дэрежеге түскен ақындардың трагедкялы тағдыры шығармаларында өтпелі дпуір кезеңінің үнімен кабысып отырагындары да бар. Осы кезде олар оңашалану арқылы өмірдің шындығынан алыстап қалады да, тоціректерінің бэрі зұлымдық пен жамандыққа толып кеткендей, оздері солардың артынан кетіп бара жатқандай күй кешіп, оны мистикалық образдаулармен бейнелейді. Сондыкган символистер і юззиясындағы мистикалық образдауларды төртке бөлген жөн де- сск, Мағжанда осының төртеуі де кездеседі. Бірінші— халықтың басына төніп келе жатқан соғыс қатерін бейнелеуі, екінші—елдің ішіндегі экономикалық дағдарыстың салдарынан өрістеп келе жатқан кетерілістің қаупін сездіруі; үшінші—табиғат сыйлаған дары иыыа қаламдастарының қызғаныш білдіріп, өзінің көзін жою мақсатында жамандықтар ұйымдастырып жүргенін мистикалык образдармен астарлап айтуы; төргінші—мемлекетзік билікте отырғандар халық алдында ықпалдарынан айрылып қалмау үшін козі қарақты зиялыларды қорқытып ұстау мақсатында астыртын кудалауіа кіріскендерін мистикалық образдармен бейнелеген.Енді осы айтқандарымыздың бэрі Мағжанның поэзиясында қалай 'көрінгендігіне көңіл аударайық. Кез-келген діни ойлаудың ас гарында мистикалық образды ойлау болатындығын жоғарыда ліптық. Ол Мағжан үшін еш қиындық тудырмаған. Себебі, сол кездегі діни оқудың ең жоғарғысы Уфа каласындағы «Медресе- I алияны» бітіргендіктен, ойын бейнелеп жегкізгевде, сол кездегі . і д а мд ардың санасына д іни образдау тиімд і эсер етет інд ігін ескерген. \ Х-шы гасырдыц бас кезінде елдің есін шығарып, кұтын қашырып
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Б.Қанарбаева Мағжан символистотырған «қандай сайтан» екендігін Мағжан білген, бірақ оны тура мағынада айтса, жоқ «бәлені» шақырып отырған «қатерлі адам» регінде тұтқындалатындықган, жақындап келе жатқан көтеріліс пен соғыстың кесапатын, жын мен шайтандардың, Ібілістің об- разыңца бейнелеп жазған. Лирикадагы тұспалдау-көркемдік ой- лаудың жетістіктері. Ишарамен жазу киелі діни кітаптарда да болған. Олардың мазмұнына үңілсек, зүлымдық-сайтанның образы. Ібіліс-жер бетіндегі адам баласына тек тана жамандық жі- беретін кесел. Ол қатуланса көкген қара дауыл жібереді. Геңізді буырқантып, дүниені астаң-кестең етеді. Діни кітаптарға үңілсек, Ібіліс жерге түссе, айналаны қатер мен бэлеқорлық, жалақорлық басады. Жаман мен жақсы да, үлкен-кіші де, шіркеу қызметкерлері мен мұсылмандар да өледі. Өлім шартарапқа басымдылығын көрсетеді. Символистердің оны поэзияларында-халық басъша төніп келе жатқан қатердің образында бейнелейтіні содан. Оны- мен біз Мағжанның «Бостаңдық» атты өлеңінің мазмұнынан та- нысамыз. Ақын өлеңнің 1918 жылы Сібірдегі реакция доуірінде жазылғанын ескерте отырып, тыныш жатқан елдің ішін бүлдіріп, бірімен бірін атыстырып-шабыстырып, адамдарды ақылдан азды- рып отырған «жындар» деп образдайды. Осылардың адамға жол- дас болгандыгы, ар мен үягтан айырды. Жерге Ібіліс түсіп, өтірік пен өсекті оршітті. Оны тыныштандырмақшы болып, аспаннан ак қатіатты періште түсті. Алғашында, жумактан елші болып жерге түскендіеріштеге қоцыздар мен доңыздар қызықтай қарап, бойла- ры үйренген соң қайгадан бастапқы әуеніне ауысты деп күйінеді. Ақын елдің тыныштығын бұзып, согыс ашып жүргендердің ын- сабын жоғалтуын «жердегі жануарлар» деген ащы сөзбен мыс- қылдайды. Бұдан Мағжанның мистикалық образдарды жерге тү- сіру арқылы аспан мен жерді байланыстыруды мақсат етіп ғана қоймай, болашақ экзистенциалистік әдебиеттердің негізін салуга үлес қосқандығына көз жеткіземіз. Оған ең алдымен озі өмір сүрген қоғамның саяси- іісихологиялық жагдайы ықпал еткен.Сондықтан Магжанның мистикалық образды ойлау тәсілі әр түрлі көрінді. Алғашқысы, «1813 жылдан бастап қазақ жерін- де орыс отаршылдығы күш алады, малға жайлы қүнарлы жері-



иен айрылған қазақтардың қонысы тарылып, малдың өсімі күрт юқталып, малдарынан айрылган қазақтар өліп қалмас үшін мүжық-шаруаларғажалдана бастайды. Жергілікті халықты жауын- герлік рухынан айыру мақсатында, қазақ даласында христиан діні насихатталып, қазақтарды шоқындыра бастайды. Ол 1899 жылдың соңына қарай күшейіп, шоқынушылар саны 148 адамға жетеді. Шоқынған қазақгар орыс-казактардың қатарын толықтырып, ру- \ани-психологиялық өрісімізге сызат түсіп, орыстану басталады. Жсргілікті халыққа зорлық-зомбылық күшейеді. Отаршылдық еаясат аузын ашқан аждаһадай, халықты материалдық, рухани- исихологиялықжағынан түншықтырады. Алым-салық мәселесінде ле асыра сілтеу мен еркінсу күш алады. Ең бастысы, бағынышты халықтың ұлттық санасын семдіру үшін, ұлттың рухани көңіл- күйі, адамгершілік сенімі мен үміті кез-келген әдіспен жаншы- 
лыіі отырды. Осының озі казақ халқына жігерсіздік, батылсыздық, бейіамдық қасиетгерін ұялатып, үлг психологиясының батыл орбуіне тұсау болды. ¥лттық сана-сезімге жасалған іріткі, сая- си белсенділік пен озінің жеке өмірі үшін күреске сілкінісгі ба- яулатып, тежеуге үшыратты». [25.33-37] Патша өкіметінің ұзаққа созылған осы саясатын Матжан, қазақтың кең даласына жын мен шайтандар иелік жасағандай етіп, образдап бейнелейді.Россия тарапынан жүргізілген ұлы державалық шовинисгік са- ясат, ұлгтар арасындагы жек көрушілік сезімін оятып, көкірегі ояу зиялы қауымның үлттық патриогтық сезімін оятып, үлтжандылық қасиетін нығайтады. Кеңес үкіметі орнатаннан кейін де өз тари- хы емес, бөтен халықтың тарихы күштеп оқытылды. Оған зиялы қауым карсыласып, мүны ұрнақ санасын семдіріп, ез күшіне өзін сендірмеу үшін саналарына жасалған шабуыл, эдейі істелген кесе- иат деп қабылдады. Қарсы айтылған пікірлердің борі үлтшылдық рсгінде қабылданып, қудаланабастады. Мағжанның романтикалық олеңдеріндегі мистикалық образдар осындай қоғамдық-саяси қысымның негізінде пайда болтан еді. Мысалы, «Қысқы жолда» олеңіңде қараңғы түн ішінде, төңірегін жындар билеп алғандай ысқыра соққан боранда келе жатқан жалғыз атгы жолаушының



Б.Қанарбаева Мағжан символистүрейлі қорқынышыныц толық картинасы жасалады. Астындағы аты төңірегіндегі тыныштықтан қалай елегізсе, өзі де сол күйді кешеді. Жолаушы «ақ боранның астында қалыгі, бағытымнан ай- рылып, үсіп өліи қалар ма екенмін» деи қорықса, екі қүлағын қайшылагі, елеңден келе жатқан Қаракөк боранның ұлыған даусы- нан тітіркенеді. Өйткені ол алқымынан алуға таяп келе жатқан бөрі болар деи шошынады.Ақынның айтайын деп отырғаны боранның қатері емес, төңі- регінен алынған әсердің негізінде жолаушының бойын билеген қоркыныш. «Қорқу сезімі неғүрлым күшті болса, оның жанға һэм денеге оссрі де сонша күшті болмақ» дейді Мағжан, қорқыныш туралы жазған пікірінде. Ендеше жолаушының бойын қорқыныш билегендіктен, маңайына жындар толып кеткендей, коз алдына әлдебір елестер ойнап бойын үрей билейді. Теңірегіне қатердің шогырлана жиналып жатқандығын денесінің сезімпаздығымен сезеді. Бойын үрей билегі кеткеніктен, оған қарсы тұру ойына келмей, санасынан сырғыи барады. Себебі санасы бала тэрізді, қорғаншақтай береді. Одан қорғанар қаруы жоқ, төңірегін қоршаған қараңғы түн мен долы боранньщ ыгын паналап кетіп барады. Ал- дынан бір бақытсыздықтьщ жақындан келе жатқандығын санасы сезеді. Сол қорқыныш бойын жаздырмай, денесін бүрістіріп, ойын мұздатын санасын билеп алған. Оның не екендігін білмей тыныш- сызданады. «Ақ түтек бораннан бағытымды таба алмай қалар ма екенмін»,- деп алаңдайды. Бұл қорқыныштың алдындағы сананың әлсіреуі. «Сар далада адасып, суық кебінге ораныгі, өліп қалар ма екенмін», — деп үрейленеді.«Жазгы жолда» өлеңі осының жалғасы іспетті. Бірақ ақ боран- ның астында келе жатқандағыдай қорқыныштан бойы бүріспейді. Керісінше, сыбырлап сөйлеп, сылқ-сылқ күлген иерілерді қасына өзі шақырады. «Үндемей билеп мазамды алғанша, жаныма карай жақындаңдар, сүлу қыздай қырық бұратылған белдеріңнен қы- айын, жібекгей жетпіс оралғап бүрымдарыңнан сипайын, келе қойыңцар, қасыма алайын, мен сендерден сескенбеймін деп сана- дағы қорқыныштыц жеңілғендіғін ашып айтады.



Б.ҚанарбаеваТыншып, шандатып жатқан тыныштықтан мазасызданады. Қатердің қара бұлты тобеге ойнап шықпағанмен, шығуға таяу екендігін астарлай образдайды. Алдындағы қара жолдыц жыланша иірілуі табиғатгың жэй көрінісі ғана емес, алдап келіп, мойиынан қысып, түншықтырып елтірер қагер екендігін ойша бейнелейді. « Гөңірегімде жасырына билеп, жанымды қинаи, мазамды алғанша гезірек келіп мақсаттарына жете койыңдар» деп олардың жасы- рын орскетінен мезі болгандығын жасырмайды. Тіпті сол үреймен күресуғе іштей дайын екендігін де білдіреді. Сөйтігі төңірегінде ис болып жатқандығын сезбей қаперсіз жатқан қазақ елін өлімін күткен далаға теңейді.Осы өлендегі: «Төңіректің бәрі тірі өлік, жылауға да таяумын» дсйтіні— халықтың алаңсыздығы. Төніи келіп түрған қатердің хауііггі екендігін айтып жеткізе алмаған соң, рухани дағдарысқа ушыраи, өлсем екен тұлшығып дегенге келеді. Жаны жылаи түрған иқыііға төңірегіндегі табиғапың барлық көрінісі өзімен бірге күңіреніп, боздаи түрғандай болады. Маңайынан жаңды сурет таба алмай аласұрып қиналады. Қазақтың кең даласы өліп қалғандай, оі ан жыи мсп шайтандар билік жүргізіп жатқандай сезінеді.М ү 11 м ц бәрі—жақыі ідап келе жатқан қатерді айту мақсатындағы оиразды ойлары. Дайындалыи жатқан көтеріліс сезіліп қалмас у111111 лдамдардың борі бақылауға алынды. Бірімен-бірінің арала- ti.iii, ti.H (мріиііруіис барынша ксдергі жасалды. Жасанды түрде і|м 1 іі м. і .1 1 >1. 111 прим і м идікіси бір-бірімсн ашық сойлесуден жас- іиіпді.і М ііі хішіиың жлі' ксзіидсі і олсңдсрінси жалғыздықтың сарі.і уаіп.імі.і і г mu і ііідіі і ғош.іц салдары еді. Оған себеи, бүтін д .ч і д і  боліи жеп, жари.і длиді жарып жси, айрандай үйып отырған казақ ауылдарыпың іші аз уақығга алай-дүлсй боран соққандай куй ксіисді. Ьірінс-біріи қарсы қойып, елдің ішін бүрғе талағандай бүрліктірді. Бірінің сөзін-біріне айтьш, бірінің қимылын екіншісі- ис қайталатып, үлкенді кішіге, кішіні үлкенге карсы қояды. Мүны кім ушықтырып отырғандьнын білмеген сл, бірінен-бірі квріп, біріиің бетін бірі тырнал, ақылынан айрылып, ецсесін жия алмай иссцғіреп қалады. Одан қалса бірінің малыл біріне талатып, ба-



Б.Қанарбаева Мағжан символистрымтаны күшейтіп, біріне-бірін жауықтырып қояды. Бір ауылдан келесі ауылға қонаққа барса, есігін қымтамайтын аңқау халық біріне-бірі сеніп, сөйлесуден қалады. Осылайша, 1913 жылдан қазақ даласын қамтыған психологиялық қақтығыс, 1917 жылғы Қазан тоңкерілісінен кейін күшеймесе, толастамайды, соңы 1929- 1938 жылдарды камгыған репрессияға ұштасады. Күш қолдану орындарының сол кезенде саналарын аласүрыгі тіміскілегендерін ашып айга алмай ойларында мистикалық образдармен бейнелеген. «Жаралы жан» олеңіңце, азамат соғысының ылаңынан еі інін сала алмай, жүтшылыққа ұрынып, қолындағы азды-көпті малын ба- рымталатып отырған казақтардың енді малдары «тәркіге» түсудің нәтижесінде ашаршылыққа үшыраған трагедиялы тағдыры толғандырады. Сондықтан олардың қаралы қасіретін жалғыз аяқ сүрлеу жолмен жүріп, жоқтап келе жатқан жаралы жанның ащы мүңы етіп жеткізеді. «Мына азапты керсетіп, халқымды қинағанша, ібілісівді жіберіп, у беріп өлтір, болмаса тілегімді қабылдап, аспан- нан періштеңді жіберіп көмектес деп жалбарынады. Өзіи солардың жоқтаушысы санайды.Сойгіп, «жер бетіндегі адамдарға жамандық жасаушы кара күштер мен періштелердің мекені аспанда болады» деген мифологиялық пікірге келеді. Оны сол кездегі халықтың түсінігіне қарай ыңғайлайды. Күн сэулесінен тараған иондардың адам орга- низміне эр гүрлі эсер ететіндігін діни үйымдар, аспаннан келетін «Ібілістер мен шайтандардың ісі» деп халықіы сендірген. Бүл түсінік тылым мен діннің бірііуінен шыққан. Оның негізі-орга ғасырлық ояну дәуіріндегі Батые йен Шығыстың жогары оқу орын- дарында қалыптасады. Физика мен химия, математика, медицина жэне астрономия, философия пэндеріне дін мен тылым біріктіріледі де, осы саладағы зертгеулер де бірге жүргізіледі. Күннен тарайтын оң жэне геріс зарядты иондардың адам денсаулығына гигізер эсері де анықталады. Оның нәтижелері түрлі діндер арқылы халық сана- сына ыңғайланып жеткізіледі. Оі ан мүсылмандык дінді де косуға болады. Бірақ гылыми атауларын білмегендікген қара күш иелері, «жамандық» жэне «жақсылык жасаушылар» деп екі топқа бөлген.



Магжан да оған мұсылмандық дін гұргысынан қарайтындығын:Берді, тэңірім, тілегім,Қуан енді, жүрегім!Не періште, не ібіліс.Келер ұшып керегім!...дегі білдіреді. Төніп келе жатқан қатерге қарсы гұрыіі корганбай, «Гәңір өзі бір кеңшілігін берер» деп жайбарақат жатқан қазақ даласы, ақтар мен қызылдардың, чехтар мен поляктардың атыс аймағына айналып кеткендерінде ғана қандай пәлеге бастары кіргенін бірақ біледі. Қиындықтан құтқаратын қазақтың зия- лы азаматтары де, бар ауыртпалықты солардың мойнына артып, оздері қайрат жасамағандықтарынан қырылуы үлттың рухани да, (|)изикалық та өлуі еді.Лштыктан өлгендерінің денесі далада шашылып қалғандықтан беттерін жабар араларында адам да қалмайды. Кеше ғана бозба- ла жігіт ұяла күлімсіреп, ақ білегі мен кара шашын сипауға зар болтан, қолаң шашты бойжеткеннің денесі аштықтан бұралып далада калган. Оған жын мен перілер өз биліктерін жүргізігі, жансыз денелерін аймалап сүйсе, қарға мен қүзгындар қара көзін шүқып жеп, қорек етуге кіріскен. Қазақ даласын қан сасытқан жағдайдыц куэсі болып, елдін жайын коз жасын сүртіп жегкізер жан адамның қалмағандығын, «Жалқау жел өзін-езі зорға сүйреп,\\ Жан-жақта жүргендей-ақ жындар билеп.\\ Ың-жың дауыс келеді құлағыма,\\ ІІерілер эн салып, тұр ма күйлеп?...»,- деген күйінішпен бейне- лейді. Жел образы елде болып жатқан жамандықты жеткізуші хабаршының баламасы ретінде алынады. Ақын осы астарлау ар~ қылы, елден хабар айтатындай адамдардың да қалмағандығын, аштықтан бүратылып, бойларынан куаттары кетіп, әлсіреп, халы қтың жаипай қырылып жатқан жагдайының картинасын көз ллдымызга келтіреді. Бір кезде мал мен жаны шуылдап-шұрқырап жататын казак даласының қүлаққа үртандай тып-тыныш күйге ауысуын даланың еркіндігіне өз өктемдігін жүріізегін перілердің прскетіне балайды.

Б.Қанарбаева Мағжан символист



Орыс поэзиясы мен прозасындағы символизм 1917-1922 жыл- дардың аралығында құлдырауға ұшырайды. Себебі 1917 жылға дейін мықты еютінмен келген символизм өзінің міндетін атқарып болады. Соған дейін қүпия болып, астыртын жұмыс істеп келген социалистік революция,Россияда мемлекеттік төңкеріліс жасап, Николай патшаны тағынан алып, жеңіске жетеді. Европадан күш алып келе жагқан соғысты бейнелеп жеткізген символистердің образды ойлары шындыққа шығады. 1910 жылдан бері қарай символистерге қарсы бітіспес қайшылықта дамып келе жатқан футуризм күшейіп, әдеби ағым ретінде дами отырып, өз арасын- да кубо- футурист, эго-футурист, психо-футурист, центрофугал- дар болып басында езара жіктелгенмен соңынан қырқыса келіп, бастарын біріктіреді де 1917 жылғы Қазан төңкерілісінен кейін, коммунистік партияның мүддесін жақтап қызмст ететін әдеби бағыт болып қалыптасады. [26.450] Футуризм күш алғаннан кейін, символизмнің ендігі жерде керегі болмай қалады. В.Брюсовтың символистік бағытқа жаңа мазмұн бермек болып, 1922 жылы жазған «Миг» жэне «Дали» жинақтары халық арасынан қолдау таба алмайды. Ендігі жерде ойды астарлап айтудың қажеті болмай қалғандықтан, символистер мен футуристердің өзара келіс- пеушілік көзқарастары одан эрі ушығады. Сондықтан Мағжан мен Сәкеннің әдеби көзқарастарындағы таргысты осы тұстан із- деген жөн. Сол кезендегі шығармашылық тэсілдері мен идеялық көзқарастарындағы қарама-қайшылықтар ғана шындыққа куэ болады. Біз осы түста екі ақынның шығармашылығындағы қай- шылықтар «қыз-келіншектерге таласудан шыққан» деген жеңіл пікірмен келісе алмаймыз.



Профессор Тұрсынбек Кэкішев «Сокен сүйген сұлулар» атгы кітабыңца, Сэкен мен Мағжанның келіспеушілігін, Омбының фельдшерл ік-акушеркалық училишесінің студенті Гулшаһра (Гулия) Баймұрагқызы Досымбековага таласудан деген гіікірге келетін- дігін мына сөздері білдіреді: «Бірлік» қогамы төрағасының орын- басары орі ойын-сауық ұйымдастыруға міндетгі болған Сәкен, сөз жоқ, талайлармен дидарласып, қоян-қолтық араласқаны сөзсіз. Оның үстіне ажарлы Гүлияға қай жігіт болса да қызыққандай. Дуыл қыздарындай үяң емес, ой-пікірін еркін айта, онерін корсете алатын жанға кімнің көзі түспейді дейсің. «Сібір кешін» үйымдастырудағы Сәкен белсенділігіне Гүлияның күш-жігер қос- уы да ғажап емес. Онымен жиі дидарласу үшін ойын-сауықты сыл гау қылудан артык қандай дэлел табылмақ. Әйтеуір осы тұста Сәкен мен Мағжанның арасы алшақтай түскені байқалады. Бүл- үлкеи себептің сырт кезге бірден көрінер белгісі. Ертеден тани- і ми I үлиядан көз жазып қалу кімге болса да оңай бола қоймас»,- деи екеуінің көзқарасындағы қайшылықтьщ келесі себебіне, «екі қошқардыц басы бір қазанға сыймайды» дегеннің кері келді, иіыгармашылық қабілегі барлардың бірін-бірі менсіне, мойындай коіоы да қиыи. Сосын, мінез-құлықтың да атқарар «қызметі» аз і-міч», дсп, шыгармашылық қабілеттерін бэсекеге қойып, оған Миі ыіпның іапалтақ біікен бойын да қосады. Оны «Біздің есті- і гшмі и г ж.ии' шыиді.іқтың растауына қарағаңда Мағжан пенделік оміртді- п іпіім ойыпап емес, бойынанталай рет қорлықкөрген,тіп- 
111 улпнмі.ііі ( ' ччтп і- аүыіі кегуіие «шешуші» себептіц бірі болганы да иіыпдыкпііі  аиыс емес»,-дсп Сокен мси Мағжанның бойын та- иастырады |27.‘ЕМ | Мүиыц борі профессор Т. Кэкішовтың бол- жамдары.Ойгпссе екеуінщ арасында отырған жоқ ғой. Егер осы түста Т.Кәкішовтың козқарасымен келісер болсақ, 1914 жылы ( акенге бір коргеннен ғашық болған Гулияның 1924 жылы Ахмет- са<|»а Юсуповқа күйеуге шьнуына не себеп болды?Мүнан кейін Сэкенмен көңіл жарастырган; Қабиба, Нина, Соулім, Рахима, Алма, Көкеш-Еүлнар, Ғалия, Гүлбаһрам сияқты ійелдердің ұзын саны келтіріледі. 1914 жылдан бастап Мағжанның
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эр қадамы андуда болған. Сол себепті біз Мағжанға ғашық болған әйелдердіңосындайтізімінкелтіре алмаймыз. Өйткені, 191 Ожылдан бастап әдеби бағытынан айрылып, дағдарысқа түсе бастаған сим- волизмге қарсы акмеизм мен эгофутуризм бас көтеріп, қарсыласа бастайды. Символистердің мистикалық образбен бейнелеп айтып отырған соғыс айқындалып, 1914 жылы соғыс басталды. Оны 1917 жылғы төцкеріліс гоқтатады деген үміт құрдымға кетгі де, бүдан кейін ойды астарлай айтудың қажеті болмай қалады. Символизмді, Магжанньщ 1912 жылгы «Шолпан» жинағында иайдалану сыры келе жатқан қатердің қазақ халқының тарихына үлкен өзгерістер экелетіндігін ескерту еді. Ақынның халыққа айтқалы отырған ойын сезгендер, аузынан шыққан сөзін андып, ойын буып түмшалап, айтқан сөздерін алдынан шығарып, ой тұңғиығына багырып, к ө і і  кедері і жасағандьщтан, тұспалдап, ыммен астарлап айтқан сөздерін халық түсіне алмады. Күндердің күнінде саяси ақын ретін- де ұсталатындығын сол кезде-ақ сезген. Сондықтан өмірлік жарын қалай таңдағысы келетіндігін 1915 жылы жазылған «Жарыма» атты өлеңінде ашық айтқан болатын. Ол осы жылы экесі үш жасында айггырып «қырық жетісін» төлеп қойған, Шоқан Уәлихановтың інісі Жақып торенің Хадиша атты қызынан туған Зэйни деген сұлу қызға үйленген. Олай болса озінің ұстазы Міржакыптыц балдызы Гулияға таласуы шындыққа келмейді. (Х.Абдуллиннің пікірі). Ен- деше қыздар үшін Сэкенмен араларына қара мысық жүгірген екен деген пікір жалган. Керісінше, «Сибирский вечер», «Сібір кеші- нен» бастап, фугурист ақындар мен символист ақындардың әдеби козқарастарындагы қайшылықтар ұлғайьш, араларына бітіспейгін сызат түсті деп жобаласақ шындыққа жақындаймыз. Себебі, X X -  шы гасырдың бас кезіңцегі орыс символистерінің екінші әдеби тобына жетекшілік егкен В. Брюсовтың иікірімен келісер болсақ, фу гуристердің күш алуы осы кезеңде ныгайған.Енді Магжанның «әйел құмарлығы» туралы алып қашпа пікірлерге тоқталар болсақ, саясаттың қыспаіында жүргендікген сақтық жасап, артық сөйлеп, орынсыз ой айтпаған. Осы ұстам- дылығының нэтижесінде қайтыс болған алғашқы әйелі Зейнеп
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йен Зылиқадан басқа некелі жары да, нақсүйері де болмаған. ІІоэзиясында көкгемнің әдемі келбетін жырлай бермей, күз бен қыстың көріністеріне көбірек бой ұратындығы қысқа гұмырында өмірдің шуағынан да суығына көбірек тоңғандығын байқатады. Оған да психология мамандарының пікірі арқылы жақындадық. Бұл—ақынның алдында болар тағдырдың қатал қысиағына ішкі дайындығы екен. Табиғатынан анасы секлді жайдары, қыз мінез- ді, ақсүйектерге тэн нәзіктігінен де болар қарсыластарының бетін жақсылап «тырнай» да алмаған. Осыдан келіп өмірлік жолдасының өткір мінезді батыл болуын, төңірегіндегі саяси тартыстарда өзін тастап кетпейтін адал досы болуын армандаған. Ендеше, Мағжан мен Сәкениің арасындағы салқындықты эйелдерге таласқандык дси түсіну тіптен қисынға келмейтін жэйт.Мағжан—ұлпы қ идеялогияның жолында өзінің жеке бақыты меи туған-туыстарьшың тыныштығын, аман-саулығын да ұмытқан адам. Ақын үсталғаннан кейін туысқандарының бэрі жазықсыз кугындалды. «Қазағым», «ұлтым», «алашым» деген сөздердің кұді- рп імсм омір сүрген үлтжанды ақынды әйелдердің ыстық қүшағы <'м« і чаиқының трагедиялы тағдыры тереңірек толғандырған. < Man олсңдері куо. Көн эйел алып, тойлатып жүруге уақыты да оолмады. Сыртынан даңқы мен көркіне қызығып, өздерінің оны- меп «эуейі» болғандықтары жайлы «жалған» пікірлер тараіушы ніелдер болса, болашақтағы ойлары ылайланбаған әдебиет зерт- ісуііп іері пакты, гарихи дерекгермен дэлелдеп жазар. Біз бүл сөз- деріміа аркы ім. кеңестер одебиегініц ірі сыншыларының бірі, профессор I Клкініоиты кіналаудап аулақпыз. Керісінше Сэкен мен Мағжап по ізиясыныцарасыіідаіт.і сызаггы саясаттың салқыны деп бағалаймыз. Лқындардыц олеңдеріп гарихи гүрғыдан алып зерт- геу барысында оған көз жеткіздік. Өкінішке орай, Мағжанның ай- тарын гүсінбеу оиы үнатпаудан туса, түсіну, қүрмеггеуден, тырнақ астынан кір іздеуден емес, шығармашылығына әділ баға беруден екендігін еске аламыз да, Сэкен мен Мағжанның қаламдарының арасындағы қақтығысты, идеялоғиялық қайшылықтан, дэлірек айтқанда «футуризм мен символизм арасындағы тартыстан» деп
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гүсінгеніміз жен. Енді қазақтыңосы екі тарлан ақындарының арасы- на шоқ тастаган футуризмнің қалай шыққандығына тоқталайық.Футуризмінің алғашқы негізін қалаган окілі—Ф-Т. Маринетти (1876-1944). Ол өзінің «Манифесты итальянского футуризма» атты ецбегінде: «Соғыс—элемді газалаудыц бір әдісі» деген екен. Сондықтан футурисгік тэсілді «тартарары» деп, оқтың атыла- тын дыбысымен бейнелеген. Орыс эдебиетіңцегі футуризмнің негізін--В.В.Маяковский салса, қазақ эдебиетіндегі көрінісімен С.Сейфуллиннің: «Советстан», «Альбатрос» аггы поэмаларын- да танысамыз. Осы поэманың «Жауды қудық» деп аталатын тара- уыңдағы сөз қолданыстары түйдектелігі атылған зеңбірек үнін қүлаққа әкелсе, жауласқан екі жақтың қылыштасып, атпен басып, бір-біріне ок атуын былай келтіреді:От, Оқ,
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жш ыиан футуризміе келетіндігін айтып, І.Жансүгіровгың пікіріне ( Мүқанов пен Ғ.Тоғжановтың қарсы шыққандыгын салыстырған мыеалдар келтірген еді. [28.232] Бұған Мағжанның Сәкен туралы жазылган эпиграммасыңцағы: «Сәкен, Сәкен, кекең-кекең футу- рист» деген иікіріи де келтіруге болады.Іііз Сэкен мен Мағжан екі таптьщ өкілі болғандықтан, сұлу айолдерге таласудан қарсылас болған деген болжамдармен келіс- исйтіи себебіміз осыдан. Осы тұста Т.Кэкішовтың: «...буржуази- ніііі.іл-үлтшыл эдебиеттің өкілдері өздерінің шығармаларымен де,...... ідарымен де жаңа эдебиетті өзімізге тиімді сарынға түсіреміз,і.іц і  айымызға көндіреміз, Сэкен сияқты талашты дарындарды кпіп.імыздаи келсе жоқ етеміз, болмаса, оның шығармаларын елге і і дірсіч етіп корсетеміз деи ойлаған болагын. 1920-шы жылдардың .киашқы кезеңіне тэн болған бүл құбылыс қоғамдық-әлеуметтік и|ииидсугс байланысты соны сииат алды. Жел тілегендер дауылга мшікіі»,—деген иікіріи еске аламыз. [29.46] Қаидай агым болма- і ми. лдсбиспіц идеялогиялық багыітагы коркем эдістерінің бірі і гігш ш  ссксрсек, Сэкен мен Маіжанның арасында бір-біріне отіісіііідей ссбсн болмагам. Оган Магжанды козі көрген маркұм іікі.ііі X Дбдуллиіініц «Халық кецесі» газетінде жариялашан ■ Mm -I .hi мои ( эксн» алы  мақаласындагы мынапікірін мысал езу- н in. in и.I I‘М6 жылы Маіжан іүрмедеи оралгаида, Сэкен Сэбит і| ч ч .м і .і ііуіініі м т а р  жаіі.іи, қаржылай комек көрсетіп гүрды. І'М/ .і.II hi Аиміііі.иа ишқырды. Маіжан көшіп келгеннен кейін pH імрі і.\н іиіч іиіі іі епц гүн оргасында үйінс қонаққа шақырып,
■ у iii'ii. I hi им in I ы ши, <мі іі.іқ 6ojii.hi і үрган кезінде жэрдем беру 
mi и,тан и імі 11 inn айіі.111, іч іиірім сүраи күціренеді. Сол күні 
М hi.нмн ,0(1 him  aiiiiia Перін ііің ааді.іида Сэкенніц аг айдаушы- 
, іі .и 1111 111 ү (іиіг пн 1111 пн іаді.і Mine, осі.шың бэрі екі ақынның 
іі|нн і.шдаі м жүреіі іч имі іоні аііі.іеіарі.іііыц, бірім-бірі ерекше 
і үі 11н' Оіаеі іііди іпің сыры іерецде жаіқандыгын дэлелдейді». 
I Ш 1011< ) іай болса екі ақынның арасындагы қалам қақтығысын мына- іаи пдеі ен жон. 1917 жылгы Қазан төцкерілісінен соң, символис- л ріе бүдан ксйін ойларын астарлап, ымдап, ишаралап білдірудің
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қажеті болмай қалады. Олар өздерінің жаңа заманға ілесе алмай- тындықтарын байқап, шаршағандықтарын сезініп, идеялық багыт- гарынан айрылыи, іштерінен акмеизм, имажинисты, экспрессионисты т.б. деп аталатын «балапандарын» шығарады. Имажинис- тер-поэзияның қүдіреті тек ғана образды ойлау, соның стиліне бағынуы, әуенділігін-композиторга, идеяны-философтарға, саяси сауалдарды-экономистерге қалтырайық, ақындар үшін тек гана образды ойлаған жөн, ден революциялық идеяларынан бас тар- тады. Футуристер поэзияның негізі—тілде, акын оны жөндеп іске асыруға тиіс деп біледі. Футуристер өздеріне әуелден үнай бермей- тін ақсүйектерден шыққан символистерге төдкерілістің алғашқы кездерінен-ақ қырын қарап, иек кетеріп, замандарының өткендігін сездіреді.В.Брюсов, 1922 жылғы «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» атты мақаласында, футуристер мен символист ақындардың арасына 1910 жылы-ақ сызат түскендігін ескертеді. Сондай-ақ социалисток революция түпкілікгі орнап, оз міндегін атқарғаннан кейін, конерген символизм тэрізді, фу гуризмнің де пролетариат эдебиетінің торінен ығысыгі, жаца үлгідегі поэзия келгенде, жойылатындығын көрегенділікпен болжайды. Оныц себебі ретін- де геңеулері мен метафораларының бір-біріне қарама қайшылыгы мен ойларының шашырацқылығы, бір образды ойлардан келесісіне оңай жылжудыц нэтижесінде оқырман түсініп, тұщьшатын еште- ме қалмайгындығында деп ескерткен. Бұл әдебиеттің көркемдік шаргтылыктарының бұзылуына апарады, екіншіден футуризм галантсыз ақындардың тэсілдері дейді. Осы мақаласы арқылы өзінің де, өзге символистердің де тагдырына нүкте қояды. Оның шындыққа айналғандыгын орыс әдебиетіндегі футуристердің ірі өкілі— В .В . Маяковскийдің 1930-шы жылы өзін-өзі атып таста- уы символист-имажинист С.Есенин мен М . Горысийдің қүпия өлімі дәлелдейді. В.Брюсов жоіарыдагы пікірлері арқылы симво- листер поэзиясының коркемдік ерекшелігіне ерекше ден қойған еді. Шындыгында символистер эрбір созді ішкі магынасына қарай таңдап, сұрыпган алатындықтан, жекелеген өлең жолда-



|)ы і ана күрделі ой айтпайды керісінше эр соз бен дыбыстардың атқаратын маңыздары да ерекше. Оган дэлел ретіңце «Түркістан» олсціидегі ор жолдың гарихымызды баяндап тұрғаидығын, «Қазақ і ілі» олеңіндегі: «Елдік, бірлік, ерлік, кайрат, бак ардың- // Жауыз іагдыр жойды бәрін не бардың» деп келегін жолдағы орбір создегі ксң магыналы ойлар ақынның сездік қорының мол болгандығына дплсл.Ал Мағжан төңірегіңцегі және оның артынан еріп келе жатқан пролетариат одебиеті өкілдері арасындаты гартысқа Сайфи Күданггың мынадай пікірлері мысал бола алады: «Однако таково было время, что находились тогда люди, которые неграмотность славили себе в заслугу, а литературный опыт и орудия считали «буржуазным атрибутом», и на этой «платформе» вели борьбу»,- лесс, X.Махмудов: «Магжанга кара пэлеболыпжабыскан каламдас « лосл лрынын» коре алмаушылыгы да болар»,- дейді.( имволисгер өздерінің алдангандарын 1919 жылы ақсүйекген и и.искам а кап 1-жалу шыларды ыгыстырабастагандабірақбіледі.Осы к I vac И Крюсов Паста гаи орыстың бейнешіл акын-жазушылары, Ч.І мак гыц баріп гсңссіірсміз, бақытгы егеміз» деген ойларының рпмат икаі а анпалі андмгмн ауқаггы ақсүйектердің қолдарындагыл о аіч ісрін .......................... , юңкеріліс жасаган коммунистер бай мені« лсІІ і пн е и дсп. дүпие-мүліктері мен үйлерін таргып алганда і оіin тайн ммаміа ксроксп болын қалгандықтарын бірақ біледі. і иміін ив юр On. соа кс ідегі іііікі жян күйзслістерін В.Брюсов • 111111 • іи ііі  в мн i n на и ам им.и армамем гама салыстырган екен.I 'Min .in,hi u ni I......-иuni (« pi opiac адсбисі іпс сіңірі ен еңбегініцI ни ....... ....  la n^p u.iMia m iiii (>apii aunқамдыіi.iii білген А.Блок,|n '1 i.i I h i ini.ini.hi micpiiicM c m  an бурым К. Чуковскийге жазган ..in.in in in.I I .hi acli ii "Hi. и. • I лравсівусм и посейчас» сказать уже игами снимала гакм могамам, гугнивая, родимая малушка Россия, как чушка, своего поросенка». [31.205|Жака когамга лайық кедейшіл ақын-жазушылар керек бол- I лм іі.ікгаіI кенес окіметі қаламы тоселген ақсүйектер эдебие- і hiін ірі окілдеріне 1920-шы жылдан жүмысшы-шаруалардың
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арасынан шыққан ақын-жазушыларды қарсы қойып, түрлі се- бептер тауып көнелердің көзін жоюға кіріседі де, 1922 жылдан бастап олардың араларын мүлдем бөліп тастайды. Бұл тек орыс эдебиетіне ғана емес, одақтас республикалардың эдебиетіне де ықпалы болғандығына 1937-38 жылдар аралығында қазақтың ақын-жазушыларының арасында жүргізілген репрессия дәлел. Т.Кәкішовтың: «Қазақ әдебиетінде екиінмен келе жатқан Сэкеннің 1926 жылдан бастап айтыс-тартыстарға жиі араласа бермей, тек айрықша қажетті жағдайда ғана өзініц тұжырымды ой-пікірін біл- діріи отырды» [32.48] деуінің астарынан осыны аңғарған жөн.Осы кезеңде символистер ғана емес, футуристер де қысымға алына бастаганы сезіледі. Мағжанның «Менің шығармамды мі- неуді эдетке айналдырып барады» деп күйзелуінің астарында жоғарыдағыдай себептер болды. Мағжанның Ташкент қаласында 1923 жылы, жарық керген өлендер жинағын Москва қаласында оқып жүрген студент-жастардың жиыны оқып-талқылап, шығар- маларын теріске шығарған қаулы қабылдауы—аксүйек акындар өз міндеттерін толық орындап болды деп, эдебиет тарихынан ығыстырылуы еді. Оны Мағжанның өзі де сезгендігін, Александр Блоктың қазанамасыпа байланысты жазылган «Александр Блок» атты өлеңі байқатады. Бүл тек орыс символистерінің идеялды армандарының күйреуі емес, өзінің де үмітінің үзілуі екендігін мойындап, татдырлас ақынмен мүңцасуы еді.Ғаббас Тотжанов нен Әбдірахман Байдильдин сияқты сыншы- лардың тоқгіағынан болек, қарапайым ақындардың да отан сойыл ала жүі іруінің сыры осы болатын. С . Дөнентаевіың «Үрпагыма айтарым» атгы олецінде Маіжаига арнан, «Аһ үрып «жүртым» дейсің, «елім» дейсіц, жолына жаным пида деп отырып, үлтыңа еш көмегің болмады. Жол-жоба көрсетудің орнына ұрсасың, кемшілігін түгендейсің, ауызбен айтасың, колыцмсн ештеме жасамайсың, ақылыңды өткізе алмасаң, қалшылдап дірілдейсің, «көңілің таза болса, ұлтым деп неге егілмейсің» деп орынсыз кіне қойыи, онсыз да адал кеңілі ылайланыи жүрген Мағжанның жарасының аузын тырналайтыны содан. Тура осындай гағы бір
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пікір, Мэшһүр Жүсіи Көпеевтің астарлы сөздсрінен де байқалып, I 'обит Мұқановтың пікірімен үндестік табады. Жұмысшы-шаруа- иар эдебиетінің өкілі С.Мүқанов, «Ит үреді, керуен көшеді» атты олеңінде өзінің бұрынгы үстазы Мағжанға айтар ойын аллего- риямен астарлай жеткізеді. Мүны «үлгщылдарға арнадым» дей отырып Мағжанды қойлардың қотанын қорғаған итке теңейді. Олсңиің соңғы жағыңда ұлтшыл ақынның иесі кім екендігін тура лйгпай, ойын былайша астарлайды:Үре-үре иттің үні өшеді,Үргеніне мэз боп ол «оседі»Оның ойы-иесіне жатынбақ.Ит үреді, керуендер көшеді. [33.34] С.Мұқановтың бұл өлеңі 1924 жылы жазылған. Оны казак здебиетінің сыншылары да жоққа шығармайтындығын 
Г К.-ікііновтыц мына созі байқатады: «24-25 жылдардағьщай емес, 
ілебисі а і мосфсрасының жай-күйі жаца өзгешеліктерге кезік- 
ксш тбдеи айқымдала бастады. Үлтшылдық бағыттагы эдебиеггі -как іаүіііы  іардыцазаитүскенітекжариялантанмақалаларыныңса- 
ііі.імам і ana емес, еоз еаіггауларынан да айқындала түсті» [34.47] 

1’іи і.шда да осы кезеңдс символисгер образды ойлау, керкем 
ірим іарна коадану з леілдеріи жогалтып, аллегорияға кобірек ден і "и ц,і ( Һ іііі М Жүмабаені і.ің  1926 жылы жазылған «Өтірік ертек» 
ни іміи і.иі мы» ап етуго болады. «1>үл ертек сүлу суретші Арлаудың 
•■Min in  I ыііікаіп і n u n  14 cypei i бойымша жазылды»,-деп ескер-
• ....... i n  и mu a I I uni и -кнідайдіім мол хабар бергендей болады.| к и щи и ним I ке и іиіе сіімионііеюр иебір іереңойлардысана- мнііі.і і -ііin і " і  ки і іаііі.іі іарі.ми.щіи іарі.иіа іиеберлікпсн сыйғызған іамаінн і к і ізеріиеіі .ііірі.і іі.ім оаец еоздеріміц іехпикасыпа гамакоми он     -кати.I И l»piocoii Пылай дегем: «Постепенноin.ipaooia и и iiiaOaoii еммнолмегмческого сімхотворения: бралось in іормчеекое событие, народное сказание, философский парадокс или что-либо подобное...)[35.461]1>үа иікір Маіжаннын поэзиясына да ортақ еді. Ендеше Mai жаннын, «Қорқьгг», «Ергегі», «Оқжетпестің қиясында», «Қойлы- оанчыц қобызы», «Ьатыр Баян», «Жүсіп хан», «Өтірік ертек»,
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Б.Қанарбаева Мағжан символист«Қаныш бай қысасы» апы  поэмаларының тууына сол кездегі саясат ықпал еткен. Символистердің шығармашылығьша қарсылық жаса- лып жагқан гұста осы поэмалары арқылы өзін оқшаулай бастаған қалың жұртшылыкнен байлаиыс жасаудьщ жаңа тэсіліне ауысады. Елмен үндесу үшін қазақгардың санасьшда көнеден сақталып келе жатқан ата-бабалар аруағының құдіретіне сену, оны құрметтеу ту- ралы ұлтгық дэстүрді тірілтіп, ұмытылын бара жагқан нанымдарды жандандырып, «өле» бастаган саналарына жан беругс ұмтылысы, «Қойлыбайдың қобызы» поэмасында айқындалады.Қойлыбай бақсының адам баласына жамандық жасауға әуес келетін жындарды ноқталап мінуі, оқырмандарын таң қалдыру арқылы өзіне назар аудартады. Қойлыбайдың құдіретті бақсы екен- дігін айтқан болып отырып, сол замаиға өзінің көзқарасын білдіреді. Жезтырнақ туралы халық нанымынан сыйқырлы образдар жасау арқылы «Ертегі» поэмасында елдің апшысын қуыра қорқытып, қандарын ішуге жақыңдан келе жатқан саясатгы (репрессия- ны) эшкерлейді. «Оқжетпестің қиясында» поэмасында Кенесары мен пірді кездестіріп, алдағы болар жақсылық пен жамандықты аруақтар түске кіріи аян беру арқылы, болмаса көз алдына елесте- ту арқылы білдірсді деп, ғасырдан ғасырға жалгасып келе жатқан санадағы сенімді символизмнің ішінде кездесетін спршуализмдік тәсіл арқылы келер ұрпақтың санасына жеткізуге тьірысады. Сөйтіп, қазақ эдебиетіидегі оккулыизмнің негізін салады.Ата-бабалардың ерлігін қастерлеуді образдық ойлау қабі- летімен үйлестіріп, сөзден сурет жасайды. Қазақ иоэзиясында тұңғыш рет ойды бейнелеп айгуда жаңа әдеби техникалық здіс енгізеді. «Батыр Баян» поэмасында Баян батырдың ерлігін ай- тып отырган болыи, халықтың үлттық рухын оятуға үмтылады. Бұдан В.Брюсов түнілгендей символист ақындардың жиырмасын- шы жылдары тым қатгы жаиа шекпегендігін, керісінше, өздеріне жасалган қысымның нэтижесінде жаңа эдеби гэсілдер жасауға қол жеткізгендігін көреміз.Ал Мағжан мен Сәкеннің 1921-22-ші жылдар аралығындағы сөз сайысы осы екі әдеби ағым өкілдерінің әдеби тәсілдеріндегі қайшылық деп қарастырі анымыз жон. Оған Сәкеннің «Ауру



ақын» дегі аталатын өлеңін мысал етеміз. Өлеңнен футурис- герге тән ырғақты соз қолданыстары сезіледі. Оган академик С.Қирабаевтың мыиа пікірін келтірейік: «Геройдың мінез-құлқын ашу үшіи пайдаланылғаи осы бір интонациялық ырғақты Сэкен «Ьір акьшның сандырағы», «Ұлтшылдын сандырағы» атты өлең- дерінде де пайдаланды. Мүнда жоғарғы өлеңнің шумақ, бунақ, үйқас екиіні сол қалпында сақталмай, жаңадан алынады. Бұл жаңа ыргақ та ұлтшыл ақынның характерін ашуға жүмсалады.Луру ақынЫңқылдайды төсекте Қыстығыи,Доктор жақын,Қасында отыр есептеп ЬІстытын,Блок, Бальмонт Жастығының астыңца- Иманшарты,Әлі де кеп,Ақ орамал басында Сөйледі шалкып,- Мен отпын, жанамын!Мен отпын Мен нажаі ай Жарамын!Мен оқпын,Men күдаймын,Мен күн, аймын!Мен маймын!Мен баймын!«Далалаймын»--Жаймын!Мен!Мен үңгірде арыстанмын!Мен жүйрікпін, жарысканмын!Алысқанмын!
■ Ыг

У '  ч,



Шалысқанмын!Жанмын!Мен!Блок, Бальмонт жастыгының астында,Ақ орамал күңгіртгенді басында,«Дай компресс, сал компресс»Састы доктор қасында.1921 жылы жазылған осы өленде Сэкен күні отіп бара жатқан, орыс декадент, символист ақындарына еліктеген үлтшыл ақынның мүсэпір халін шебер әшкерелейді. «Үңгірдегі арыстандай» өзінің өткен-кеткенін айту арқылы ол есінен тантал адамның кейпін бе- реді. Өлең ыргағы, интонация оның кейпін ашу үшін эдейі осылай алынтан». [36.226]Сэкен мұңца да Матжанды ұлтшыл «ауру» деп атайды. Бұл жолғы Матжанныц «ауруына» себспкер ауылдың жайы болған- дықтан, қасына молда шақырып ұшықгап, емдетпекші болады. Мағжанта ұлтшылдықтың ауруын телуі, кейіннен символистер- ді «жуйкс ауруына» үшыраган адамдар дсген қоғамдық саяси нікірлердің қалыптасуына ықпал сгеді де, 1953 жылы Сталин өл- генте дейін олардың шытармаларьш таратуға, оқуға тыйым салады.Осы тұста «символист ақындар шындығында да жүйке ауруына ұшырагандар ма?» деген орынды сүрақ ойта оралады. Бұл тек қазақ ақыны Мағжанның поэзиясына ғана айтылған мін емес, орыстың, Европа символистерінің поэзиясына да қойылған кінэ болатын. (Біз Байрон, Шелли, Бодлер, Рембо, Белый, Бальмонт, Достоевский есімдерін еске алып огырмыз).Символист ақындарға тағылған ортақ кінэнің астары- на үңілместен бүрын Магжанныц ақындық тұлғасына көлеңке түсірген сындарға қысқаша тоқталайық. Магжан поэзиясын қатгы қысымта алушылардыц бірі— Ә.Байдилдин: «Ярый националист по политическим убеждениям»,-десе, Магжан олеңдерін орыс тіліне аударута комек еткен X . Махмудов: «Матжанныц кейбір шытармаларында сарыуайымга салынушылық пен ескіні көксеу кездесіп қалып отыратын жайттарды олар Магжанныц негізгі сара жолы деген ұтымта агіарып тіркеуді көздеді»,-дейді.
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Мағжанның идеалист ік көзкарасы мен шыгармасындағы ойын образдап бейнелегі жеткізетін гәсілі гуралы козқарасыи М.Әуезов былай жеткізеді: «Өзінің көптеген шығармаларында махаббат сыршылдыгын жырлаған М.Жүмабаев қазақ әдебиетіне эр алуан дертгі: ьщырана күңіренуді, мистиканы және жургқа жат эклек- і измді (оркімге еліктегіштікгі) декаденттікті екиек болған ақын еді». 137.170]Бұдан символист ақыңдардың шығармашылығына тэн ерек- шеліктерді М.Әуезов білмей қалды екен деген иікір тумаса керек. Ксрісінше, сол кезеңдегі эдебиет майданыныңтөңірегін қүрсаулаган саяси қысым Мағжанның шығармашылығын қара құстай бүрген ксзде ол туралы калайда бір нашар пікір айгу арқылы оркім өз бас- гарын сауғалаута тырысқан. Сол кезде Мағжанның поэзиясына кіио больш тағылған «бүқарашьшдық», «дарашьшдық», «декаде- иттік», «күйреюік пен өлімді жырлау» деген тосын сөздердің ас- іарлы моні, сол кезеңдегі казақ оқырмандарына гана емсс, 1988 жылы Маі жаи ақталғанға дейінгі аралықтағы казак зиялыларының саиасына да жат еді. Оның себебі, қазақ әдебиетіңце символист акындар жоқ, ол казак поэзиясына тэн сипат емес, орыс жэне Европа адсбиетіндегі «дэстүр» деген пікірдің аясында калган. Әдебиет сыпіііыларының символизм гуралы зерттеулер жүргізбегендіктері, і имиоаіпмді білмсгендікіен емес, оны зерттей бастаса, Магжан Ж\ма(>тт\п.ің іііі.м армашылыгын қозгауға тура келегін сақтықтан еді Ьудан коіамдық пікір айту оцай емсс оның салмагының бэрі артт.шда болат іаидыі ына коз жеткіземіз.Сондыкттін Маі жаіші.щ казак адебиет індегі «олуі» мен қайга «тірілуі» аралыгыпда, жоіары оку орыпдарын бітірген зиялы қауым, символизм туралы үгымдарды шетел эдебиеті мен орыс одебиетінің өкіпдерініц шыгармалары жайлы жазылган қысқа маглүмаггар арқылы ғана танысады.Ал Магжанга «ауру» деп тагылган кіноі а келер болсақ, Америка психологы--Катрин Хорни, ақыл есі дүрыс, сау адамдарды мынадай үш түрге бөледі: «Первый тип -  устойчивый. Второй устраненный. Третий-Аг рессивный». (38.182]
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Осы үшеуі де есі дұрыс адамдардың психологиясына тэн си- пат. Бұлардың арасындагы айырмашылык, неврагикке Караганда cay адам жанжал болтан жерден қашқалақтап, қақтыгыстан бойын аулақ салуғатырысады. Мағжанның өз ортасынан оңашалануының бір сыры осы. Cay адамның мінезіндегі озгешелік сол ортадагы жағдайга байланысты пайда болып, артынша жоғалып кетіп отыра- ды да, ауру адам көңілінде калган әсерді ұмыта алмай, үзақ сақтап, кектенеді екен [39.10]. Мағжан озіне кесек лақтырылғандығына карамастан жаманшьиіық ұйымдастырушыларға ошіккен емес. Керісінше, қарсыластары көбейген сайын «халыққа зияным тиеді» деп сақтанудың нәтижесінде езін сол ортадан оңашалағандығы сезіледі.Мағжанның символист ақындарға гән дарашылдыққа бой үруының екінші себебіне В.Брюсовтың козқарасымен жақын- дасақ, дарашылдықтың түпкі тамыры «халықшылардан» тараған. Халыкшылдар өңін өзгерткенде «бүхараш ылдар», «дарашылдар» аталады. Кейін олардың қозғап отырған проблемалары ұлттың гағдырымен байланысты екендігі білінгенде, «үлтшылдар», «үлтжанды азаматтар» деген мэнге ауысады. Саяси ойларын халыкка жеткізудегі эдеби тэсілдері бейнешілдік бон өзгереді. Дарашыл, ұлтшыл атанган ақындар өздерініц идеялық әдеби бағыгтарын бейнелеп жеткізуге кіріскенде реалистер оны іске асырады. Сөйтіп, символистік эдеби стилдің ішінде реалистік шындық есіп жетіледі. 1917-ші жылгы Қазан төңкерілісінен кейін, символисгерді эдебиет торінен ыгыстырғанда, ойларын еркін ай- тып, жазу үшін, қоғамдық ортадан оңашаланады. Кейін ол сим- волистер поэзиясындағы дарашылдықтың «ауруы» деп аталады. Оган ХІХ-ш ы  ғасырдың басында Француз символистері, Х Х -ніы ғасырдың басында орыс символистері үшыраса, кейін ол Мағжан поэзиясынан да көрінедіОның басты себебі, Қазан төңкерілісінен кейін өршіл де өт- кір создерімен халқына танылған ақын жаңа қоғамга керек бол- май қалады. Дербес, гэуелсіз мемлекет боламыз деген «Алаш» партиясының үл ггық баі дарламасы күйрсйді. Қазақсган қайгадан
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Россияның құрамындағы мемлекет болып қала береді. Бұл да Магжанға ауыр тиеді. Ендігі жерде ол қиялдағы қол жетпейтін алтын сәуле болып көрінгендіктен, у-піудан бойын аулак салып, азан- қазан болып жатқан ортадан оңашалана бастайды. Матжанның бұл озі ерісі қазақ елін дүр сілкіндіріп, елең егкізеді. Бұрыннан талан- гына ііптарлық білдіріп жүргендер «дарашыл ақын», «үлтшыл» дсп ran береді.Егер расында да Магжан өзінің ұлтын ғана дәріптейтін ұлтшыл ма, деген сауалдың төңірегінде ойланар болсақ, лирикалық са- яси өлендері, қазақ халқының трагедиялы тағдырына арналған сді. Бойындағы үлтжандылык орыс шовинизмінің ықпалынан, солардың кемсітіп, қорлауын сезінуден кейін пайда болды. Сол уақыттағы озінің қайсыбір қаламдастары тәрізді күн көрістің олегінен мақтауға тұрмайтын мәселелерді де мақтап, жауырды жаба тоқып, жан саугалау тэсіліне кірісуді бойына ар корді. Қара басының қамы үшін ондай күлдырауға барғысы келмеді. Кеңестік бнпікті қолына ұстаган Россия, тек ғана орыс халқының тарихын дэріптеп соны ғана оқытумен болды. Бүл үсақ ұлгтардың ішкі паразылығын оятгы. Сөйтіп олардың өзін біріне-бірін айдап салып отыртандыктарын саясатшылардың оздері де ащармай қалды. Ал Мағжан болса, сол дәуірдің саяси кемшілігіне ашық пікір айтамын дсп отырып, «үлтшылдықтың қамытын киген ақын» атанғандығын озі де сезбеді. Ойларының сол ортадан лайықгы бағасын ала- алмағандығын сезгенде, өмірден түңіліп, өзін бақытсыз жан сезі- нсді. Өзгелерден оңашаланып, бойын аулак үстап, жан күйзелісіне беріліп, ішкі шерін лирикалары аркылы сыргка шытаруга ты- рысады. Ол жарыққа шыққанда қарацты жер қойнауынан үлкен қысыммен жог ары атқылаган жанартаудай жан-жағындағылардың назарын өзіне аударып, сыртына көбігін аткан бүрқасындай буырқанады. Сол жан айғайымен жүріп, қандай тамаша туынды- лар жасап жатқандығын эу дегенде өзі де сезбей калг ан. Осы түста (француз зертгеушісі Стефан Малларменің «символист ақындар мен суретшілер өз ортасынан оңашалану арқылы, өздеріне мэңгілік ескерткіш орнатуға кегеді» деген пікірі ойға оралады. Мұны кейде
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символист ақындардың бэрінің басында болатын «ғасыр ауруы» деп те атайды зерттеушілер. Ендеше, ол Мағжан поэзиясына да тэн болтан екен.Мұндай оңашалану, кейде, «қотамның қыспағында бол- сам ойымдағыны айта алмай қаламын» деген пікірден де болып, түбіңде өзіне жамандық болып келетіндігін де сезбейді. Магжан- ның оцашалануы, соңынан «жылауық ақын» аталуының бір сыры осы еді. Көкірек шерін өксіген өлең жолдарымен сыртқа шытару арқылы ішкі мүңын босатып, жаңбыр жауып откендей көңілі сейіліп отырған. «Келе жатқан қатерді халыққа сездіруім керек, араларында жүрсем солардың ыңғайында кетіп қаламын» деп те сақтанған. «Халықтың керегін менен басқа ешкім айта алмай- ды, олардың жанын мен ғана түсінемін» деп идеялдық «меннің» қыспатында қалып, содан шыға да алмаған. Тіпті аралары- на кірген күнде солардың адамы болып кететіндігіне сенбеген. Сондықган олардан аулақтаи, оңашаланған. Өйткені өзінің жаны да, жүрегі де бөлек, бөтен ортаның адамы екендігін мойындап, олармен қабысып кете алмайтындығын білген. Бұдан суреткердің алдындагы идеялды мақсатыньщ маңыздылыты көрінеді. Идея кез-келген суреткердің ішкі толганысынан, өмірдің мэніне баға беру қабілетінен туындайды. Ал идеял—этностар мәдениетінің қоспалы жиынтыгы, ол бұзылған кезде невротикалық эгоис- тік сезім күшейеді. Қазақтың бай мэдениеті мен тамаша гари- хы болғандытын айгып, Мағжанның аласүруы—осы идеялдың бұзылуы. Ендеше Матжанда «ұлылық ауруы» болтан деген сыбыс- тар—оган жабылтан жала. Бүл—тек Магжанга тана жабылтан жала емес, жалпы, символист ақын-жазушылар мен суре гшілерді «ауру» деу арқылы қотамныц ырқына көнбейтіндерді сабасына гүсіріп, мұқату үшін ойлап табылган тәсіл. Оның түпкі негізі-қандары қызу, революциялық озгеріс жасауга дайын тұрагын, ХІХ-ш ы  гасырдың басындагы француздың революционер символистерінің шытармашылытына жабылган жаладан тараган. Жала жұқпалы ауру тэрізді. Оның эрбір талшықтары ауага жайылыгі кетсе, адамның тыныс жолдары аркылы бір-біріне жұгып, әбден асқынганда ше-
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карада тандамайды, жүқтырушыларының қолдауымен қатерлі күшін зорайтып, жүқпалы үяларын кеңейтіп, жаңартып отырады. Жала—өзінің тамырынан: қызғаныш, кореалмаушылық, кекшіл- дік, өшгіенділік, мансапқорлық йен жалған атақ, оңай бедел үшін күрестін балапандарын таратады. Ол асқынған сайын гүрлері де озгеріп отырады. Мағжанның поэзиясы туралы қалайда бір нашар мікір айтушылардың саны көбейгені сондықтан.Магжан иоэзиясындағы осы лирикалық «Менге» психолог З.Фрейдтің көзқарасы тұрғысынан келсек, қоғамдық орта өзіне қысым жасағанда ақынның жігері жасып, төңірегінен қолдау күткен. Өзгелердің назарын өзіне аудару үшін ексігі мен өкінішін сыртына барынша эсерлі ехігі шығаруга тырысқан. Қарсыласып отырған себебінііі сырын гүсіндіргісі келеді. Қогамдык кемшілік- ке көзқарасын біддіріп, пікірін айтуы қайрагкерлік кабілетін оят- іы. Алгашқыда оныц тигізер зардаптарын ойламагандықтан, пікір білдіру жеңіл тэрізді болып көрінеді. Үсыныс тілектері қоғамдық қайшылықтар гуғызып, төңірегіндегілер онымен келіскісі кел- мсй қарсы қақтығысқа шыққанда қоғамдық пікір айгудың жеңіл болмайгындығына көзі жетіп, әлсіздік пен шарасыздыққа үрынады. І оңірегінің бэрін жамандык билеп, өзі түңғиыққа батып, сонан қарманып іпьтға алмай жүргендей сезінеді де, алған эсерлерін маңайына жын-шайтандар толып кеткен, жаманшылықтың обра- зында бейнелейді. Ендеше, бүл да оның қазақ әдебиетіне кіргізген бір тэсілі еді.Ал Магжанга қарсылас болгандардың түсіністік жасагі, бірік- кісі келмеу себебі бір-бірлерін сыйлау қабілеггерінен айырын, оінпенділік отын түгаткан. Осы қақтығыстар тек Магжанның ғана смес, оньщ төңіреі індегілердің де ішкі «Мендерін» оятуға мэжбүр еткен. Екі гопқа бөлінгендер өздерінің мақсатгары жолында табан- ды түрде шайқасқа шығып, араларында бі гіспес күрес басталған.Мағжан болса, «кеңес үкіметінің төңірегіндегі келеңсіздік халықты оятады» деген үмітте болған. Оның зая кетіп бара жатка ндыгын сезгенде, қамаудагы арыстанша арпалысып, қақпанға гүскен бөрідей жұлқынған. Арманы іске аспай, күлкі мен мазаққа
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ушырағапда, рухани құлазып, жаны жасыи өксиді. Іске оралымсыз орашолақ шала сауатты адамдардың, жаңа қогамды басқарудағы гэжірибесіздііі мен білімсіздігі қазақ даласын қан сасытатын қагерге жегелеп келе жатқандығын сезгеңце іштей езіледі. Бос ұранның соңынан кетіп бара жатқандары бойына үрей әкеледі. Төңкерілістің сорақы түсгары әкеге баланы, ағаға бауырды ай- дап салып ынтымағынан айыруы еді. Бүл-жаны нэзік ақыңцы түңілдіріп, олардан окшаулануына ықпал етті. Бақытсыздығының басы қазақ халқына аяныш білдіріп, соларға жаны ашып, төніп келе жатқан қатерден сақтандырғысы келгендігі еді. Халқының қорланған ар намысы мен үлгтық ынтымағын сактауга деген қүлшыныс еді. Ол өзіне қарсылықты күшейтгі. Халқының тір- шілік үшін оздері күресіп, еңбектеніп, талпыныс жасамай, дайынға ие болулары—мешел балаға айналдырып бара жатқандықтары алаңдатады. Мандай терін төгіп, нені болсын өз қолымен жа- самау, өмірге ұмтылыстарын азайтып, рухани құлдырауға ana- pa гьш гұстарын орыңды байқай білді. Бүл олардың өмір сүру үшін күресетін қабілетін ғана емес, патриоттық сезімдерін де жоятындығына көзі жеткен еді. Сондықтан ашынған арыстандай аласүрып, халықты оятуға ұмтылады. Мағжанның «денеге ем бар, жанға жоқ» деп карсыластарына күйіне жауап бсруінің бір қыры осы еді. Бірақ халық бұғып қалды. Мағжанның сол кездегі ішкі сезімі өлердей әлсіреп, төңірегінен жанына жылылық таба ал- май. аласүра арпалысқан кейпі бойының кызуы көтеріліп, санасы сандырақтап ауырып жатқан науқастың күйінде бейнеленеді.Мағжанға қарсыластар оны қоғамнан оңашалап, халықпен ара- ларына кедергі қойыгі, ар ожданынатиіп, қорлау арқылы көпшілікке өздерінің дұрыстығын дэлелдеп, беделдерін көтеруге ұмтылды. Осы кезде ойын ащып айта алмай аласүрған ақын аяқ-қолын бауы- рына жинап бүрісіп, төңірегіне уын шапіуға дайындалған бүйіге айналады. Бүл оларға психолоі иялық қолайсыздық ғана тудыр- май, ақынның ішкі менін күшейтіп, ойын оқырмандарыиа әсерлі етіп жеткізуіне ықпал етеді. Бүл ақынның өзін үнатпаган ортадан оңашалануының нэтижесінде. пайда болған «Мсн» еді. Оның ұлт
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іағдырымен байланыса келетін тұстарының өктем шыққандығы соншалық, естігендерді есінен гандыратындай, қорқақтардың бойынан құтын қашырыи, аяқ-қолын дірілдетіп, буындарынан қуатын алатыңдай осерлі шыккандығына өлеңнің создері дэлел. Олеңнің астарынан тұс-тұсынан анталай жасалған шабуылдан ауыр жараланып, апанға барып тығылған жаралы арыстан мен жолбарыстың азалы күйі сезіледі. Долданған арыстанның айбат- іы үнінен жасқангандар, оның касына баруға батпайды. Мағжан ноэзиясының құдіреггі қуаты өздеріне қаншалықты қатерлі екен- діктерін сезіи, козін жоюға асыққандары—сол. Нәтижесінде оны қолдаушылар да табылып, Мағжанға деген сүйіспеншілік оянды. Қогамның бүл өзгешелігін З.Фрейд: «Қоғамдық эволюциялық озіерістерде болыи жататын кемшілікгер осындай адамдардың қалыптасуына ықпал еткен»,-- дейді 1929 жылғы шыққан «Цивилизация и ее несчастья»,-деген кітабында. [40.9]«Мснге» шабуыл толастамағаннан кейін ақынның бастапқы корқыпышы зорайып, арыстанның айбатына, жолбарыстың қай- раіына аііналады Ішкі жан дүниесіндегі өзгерісті «Мен кім?»
11 in in ің' армсгаішмц образ ыида бейнелейтіні содан. Сол уақытта "мппііц, іала()ы орындалса, шыгармасыыдагы қайгы мен мүң 
1 1  пмі жоіа іыи, коціліме қуаныш оралар еді. Оны «Сырым» атты " и іпн и ам.іпні.іц озі былайша мойындайды:«Озім-іоцірі,озіме озім габынам»,- Деи коніріп, зор юцірге шабыиам.I і срдо енді ауыцкі.іран кетсе бас,( 'ол іацірігс жисым тогіп жалынам.«Мси мм ’ • оіісціиде «Мси» деіен жүрск созінің қуаты арқылы і ек казак з.шаі ымси і аиа емес, күллі іүркі элеміментілдеседі. Өлең дауыс скиіпділігіне қүрылган. Қуатгы сәздерден ақынның шешен- дігімен қоса іімкі шыкармашылык күшінің молдыгы байқалады. Жаи-жаіымаи қысым жасалған кезде акынға, озімен- өзі оңаша қалудың сэті түсін, нэтижесінде өз сөзімен өзіне өлмейгін мэңгілік ескергкіш іуғызуға мүмкіндік алған. Ақынға түс-гұсынан шабуыл жасаушылар жігерін жасытып, сағын сындырмақшы бо-
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лып, тоқтаусыз шабуыл жасау арқылы ақын образының сомда- луына гиімді жагдай жасағандарын білмей қалган. Керісінше, Мағжанның ішкі қуат күшін нығайтуға комектескен. Осыган дейін жанын сыздатқан ішкі мұң мен қайғы-қасіретті ығыстырып, ой тұтқынынан оз-өзін босатып алған ақын «атган» салып атойлап, қарсыласын жекие-жекке шақырған, жолбарыс пен арыстанның бейнесіне түскен.Оны «Арыстанмын, айбатыма кім шыдар? \\ Жолбарыспын, маған қарсы кім түрар?» деген айбатты сөздері аңғартады. Сөз- дері мен образды ойлары окырманның ойын орап алатындай өткір болу үшін қатаң дауысты дыбыстардың үндестігін үйлестіріп, оқырманның көз алдында ғана емес, санасында да арыстан мен жолбарыстың айбатты жанды образын жасаған. Сол арқылы оқыр- манның санасына өткірлік пен батылдықты, айбат пен алғырлықты енгізген. Бір сөзбен айтқанда образды ойларды іріктеу арқылы үлттық идеялогияның негізін салған. Бұл бізге—ұлылық туралы «манияның» түбінде лирикалық «Мен», «меннің» астарында—иес- іне бағынбаган жүрек бар екендігін ескертеді.Сондай-ақ осы өлең арқылы суреткер ретінде өзінің азамат- гық гұлғасын ғана анықтап алған жоқ, лирикалық «Меннің» қуаты арқылы өнер биігіне көтерілген жэне Европа мен орыс әдебиетінен басқа Шығыстың эдеби тәсілімен де жақсы таныс екендігін дэлелдеген. Мәселен, өзін-өзі мадақтау орта ғасырдағы Шығыс ақындарының әдеби тэсілі болған. Оны «фахр» жанры деп атаған. «Ол осы ғасырдағы араб әдебиетінің данышпаны атанған әл-Мутанаббидің шығармашылығына да тэн болған. әл-Мутанаб- би оз поэзиясындағы көркемдік элемінде образды ойлары мен метафоралық сөз колданысіарын эсірелеп жазған. Араб әдебиетін жетілдірудегі касадаларында «арыстанмын», «жолбарыспын» деген образды сөздері түрленіп келіп отырады. Кейін ол өзге жас ақындарға да өнеге болады. Оны қолданудағы мақсаты—араб халқының мұқтажын ойлаған мемлекет қайраткері болуды арман- дау»,—дейді эдебиет зерттеушілері. [41.61-62]
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І> 1 рақ ол қасын да* ы күншілдердің әреке ггер індегі қарсылықтың і лидарынан мақсатына жете алмаган. Керісінше, солардың кыспа- і і.иіа түсіп, озі қызмет еткен сарай эміршілеріне мақтау касадалар жщуіа мэжбүр болған. Бұл өр де тэккаиар ақынның жігерін жа- і і.т .ііі, қаламын мұкалтады, өмірінің соңғы кезеңдерінде мінезі і v котермес ашуланшақ, секемшіл, мұңлы болып кетеді. Қару інрікі іріп, бөтен жерліктерді қуып шығып, қайтадан күшті халифат қүруды ойлап, өзін «пайғамбармын» деп дэрігітеп, қарулы мпсріліс үйымдастырады. Бірақ оның бэрі сэтсіз аяқталады. Ал Мапкан болса патшалық Россияның отарында өткенін үмытъіп, і .к і.111 бара жатқан елінің рухын көтеріп, біртүтас мемлекет бо- іуымызды армандады. Халқының мүддесімен өмір сүрді. Өзінің .I>і111 і дс ііатриоттық өлендерімен ұргіағының көкірегінде мэңгіге і ІИП.1 Іәуелсіздік алған казак мемлекетінің саяси кайраткері ргпнде гамылды. ол-Мутанабби шыгармаларындағы оршілдік ІҮІінжан поэзиясына да ортақ. Осы гасырда өмір сүрген эбу- 'һіірііси.ің олсидеріидегідей нәзік сыршылдық та оның поэзиями.ш і п>і.іі.іим І.іідеше, Магжан поэзиясының орта ғасырлық................... . і.к сикісрінің іпыі армашыльи ымен байланысын зерттеуч• и • ' u'luu'ii мамаіідарі.ііи.іц иазарын аударатын жэй. Біз бұл ой- і . ірі  і м ы  і д і . і М .іі Ж Л ІІ Ш .Щ  бірімші класгап бастап араб, парсы, гүрік і hi і, pin шли срумси лііііалысқаидыіъшан сскертіп отырмыз.
I 11 р ІІІмрініп рііің психпдоі иялық пікірімен келіссек, Магжані л............. .. л мр і гин.і . идамлаг баласым бақыіты сгеміз» деген үлы........и ............ ... ім к и , I I и ( Іііардын бойындагы сезім жылылық.........  " і ...................... ...........  і и п.і л і і і і іи .hi и.і ы . in болмаса мүсірксуден емес,і . рн и и in ,і in и.і Илим і.ііічі і, і гінуІПііалііііііік-ісіі.солардыңбақытты....... ... ми пИліп һіп іііі.іі ним ( Н і.і максаг жолында жүрегінщ агты' I.им.in л л,ім i n ши иимиііді.і ( 'оііді.іқгаіі Магжанды тек «қазакгың • н і и .м ш и  і . іп  o i l  uni hi I үлтіпыл» д с н  I үсінуічг болмайды.( >ііі.ің плок І.ІІИ.ІЦ асіарында этностардың талапай тағдыры 

4  Р и.і Мупдаіі адамдар оздсріпіц таза нигылдарын өзгелердің ■ урі.іі іүсше алмаіаидарыи біліенде, терсң мүңға беріледі. Оны, !‘М(і жі.і іі.і айдцудан оралып, атыларының алдында уақытша
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тыныстаған аз күндердің бірінде жазылған, «Өміріме окпем» деп аталатын өлеңіндегі: «Сұм өмір, сұлу дүние, алдадың ба? // Тэн арып, тамырдан қан қалмадың ба? // Жалған үшін жан қиып, жаиа шектім, // Еңбегім, екі болып, жаибадың ба?» деп өксуінен байқаймыз. Ақын осы өлеңінде идеялды мақсатының өліп, арман- ының күйрегендігіне күйініп, ішкі шерін зарлы сөздермен, мұңды эуендермен сыртына шығаруға ұмтылады. Бұл ақынның кінәсі емес, оның санасына ықпал еткен қогамның іісихологххялык қы- сымы еді. Ар-ұятының аяққа басылып, қорланғандығына күйі- ніші: «Жау тонаған адамдай жэудіретіп, // Адамзаттық арымды алдырдың ба?» деген сөздерінен сезіледі. Арманы күйреп, ама- лы қүрып огырган ақынға: «Аурусың, саған дэрігер керек» деген сөздердің қаншалықты ауыр болғандығына көз жеткізуге болады. Сол кездегі Мағжанның психологиялық қарсылыхы «арыстанньщ айбатына», «жолбарыстың қайратына» айналуы орынды еді.Тегінде романтиктер «өз ой пікірімізге өзіміз ғана жауап бере аламыз, жоғарғы сот өзіміз, ақындық түлғаның ішкі сезімі ешқандай заңға бағынбайтын еркін болуы керек» деген демократиялық багыт үсганады. Мағжанның «Мен кім?» өлеңінде «Өзім—тэңірі, табына- мын озіме» дейгіні содан. Ьұл арқылы өздеріне өздері эділ бага беруге гайсақтайтын элсіздікке қарсы шығып, оны «ұлылықтың» ауруы дех'ен үшқары нікірді талқандап, өзін-озі билегісі келген этносқа ыххжыктык жасап ығысуға болмайтындығын дәлелдейді. Ксрісінше, «Мен» деіен октемдіктің кажеі екендігін, арысіанның ақырх аіх даусына сальхп образдап береді.Осылайхна сол кезеңдегі билеушілсрдің төңірегіндегі эділет- сіздіктердіхх бетін ахлып, онымен қарсы күресуіе ихакырады. Ақын осы ойын жұргіьщ санасына жегкізе алмаганда өзінің жалхыздығын сезінеді. Төңірегіндеі ілер өзіххе мысқылдап қараған сайын намыстанып, атылар арыстандай айбаттанып, бойынауытын жинайды. Сөйтіп, ақынныхх лирикалық ішкі қарсылығы ақындық түлх аның шыххығуына мүмкіндік береді. Қарсыластарыхха қуахты сөздерін қарсы қойып, оларга псхххологххялық шабуыл жасау арқылы өзін жасытііакхххы болтандардың зығырданын қайнатып,
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жіі ерін кум етеді. «Арыстандай арпалысқан жүрегіме жол тауып кіріп кер» деп көз алдарына арыстанның айбатты образын елес- тетсді.Магжанды тұс-гұсынан орынды орынсыз сынау арқылы оған исихологиялық күш-қуат беріц, қайратын қайраи жігерлендіріп, иріислендірген. Сол кезде жан дүниесін жаманшылық үрып кет- мтідсй оларға деген жиіркеніш сезімі қозьш, неден болса да і айынбайтын, қамал бұзар батырга айналғанына осы -- «Мен кім?» шісціііде коз жеткіземіз. Ақынныд осы кездегі психологиялық m m апысының күшті болғандығы соншалық, сыртынан көрген адамдар бойы гітіркенетіндей, жонын күдірейтіп, қарсы шабуылға ум п.ілі ан арыстанның жанды образын, сөздің сыйқырлы күшімен гомдаган. Оны сөздерінің қуаты арқылы жасап, қарсыластарына пирсы соз еайысына шығады. Соган дейін бұқпантайлап жүрген ііааікі и інс үйрепіп калган топ алдарынан жонын күдірейтіп, ыірси шабуылга дайындалган арыстанның жанды образы пай- і.і боін андай, күркірсген дауысы қүлақтарына жеткендей күйге ң і і  іі K m  алдарында иллюзиялык елестер жасалып, амалдарыi ич ■ міі.іііди «аурусың» деп оган тұс-тұстан тап береді. Сойтігіним /twin іүііінсіпеп іаі м да бір қосымша адам өсіп жетілгендей idlin' і \і 1 1м11 жлнды образ жасайды. Символистер иоэзиясындағы ‘ ні і.ні і і і >|ііі і  /мнііу дсгсніміз—осы. Ьүл—Матжанның гамаша сим- 
......... ..  і м или інс долол.• •> і,і .............|іринңү и  имшілис ісріпіц пп.н армаларын зсрттеушіIn і > ............. I ом нм порт жік аү арқылы окырманның кез ал-ii in hi м і | ц . .  м і з и  и р і \ лыру мі/іи і ( ) і і і .і ң і і с і арыноқырмандардыц і" і і |іі іMi11іііі I Huin.hi і.hi in in -иүмбақіап, бүрксмолсп, ойды үзе hi 11 л 11 "пііі.ім и.I ши пи окырманды іүйыкка ііреу аркылы * .іпі.і міііIи пклііі м і/Ыіүр ісп, щи.in асіарына онср мсн омірдегі ни іііімін і .ііііі.іі .hi i am. и оіілар мсн ллеумсіл ік, когамдык проблема і.ір и.I . і.ін мару ксрск», деген галабы ойга оралады. Оган орыс . 1 1 м ип а иг I ср мскгебініц үеіазы В.Брюсовтыц: «Цель символизма-|ц|дом еопосгавлснных образов как бы загипнотизировать чита- мим аы шать в нем известное настроение»,-деген пікірін коссақ,
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[42.29] Магжанның символдық образдар жасау тәсілі биік мәреге көтерілгендіктен, тоңірегінде дүрлігушілік гудырғандығына көз жеткіземіз. Сөздерінің қуаттылығымен қарсыластарының бойына қорқыныш жіберіп, төңірегінен қуып тастауға ұмтылған.Бұдан образды ойлау ақын санасының ауруға ұшырағандығы емес екендігіне көз жеткіземіз. Лирик ақывдардың шабытта- ры оянганда ішкі сезім толғаныстары күш алып, агаштардың жапырақгары адам тэрізді сыбырлап, сырларын айтқандай, құстар мен көбелектер ызыңдан сөйлескендей әсерде болады. Гүлдер төңірегіне хош иісті жұпарлы иіс таратып, жандарына шақырып тұрғандай сезінеді. Күнде керіи жүрген қарапайым көріністі са- насында қалай образдаи жеткізегіндігі ақынның сезіну күшіне байланысты. Осы кезде ақынның көру қабілегі мен санасындагы сезіну үгымы оргақ шешім тауып, қиялында сомдалған образдар арқылы сол ортада болып жатқан жағдайға баға берген. Көрген эсерлерінің ықпалында қалыи қоймай, қуанышы мен күйзелісін образды ойлары арқылы сыртка шыгарып, ішкі толғанысын қалай көрсеткендігіне көз жеткіземіз.Егер психиатор дэрігерлердің пікірлеріне сүйенсек, бүл сау адамда да, психикасы бұзылған адамдарда да болатын образды елес. Бірақ бүл көркем шығарма жасаушы ақыіщар мсн жазушылардың, суретшілердід фантазиясында жиі кездеседі. Оны психиагрияда «парэйдолические иллюзии» деп агаған. Ол гректің: «пага-возле, около-образ» (алдыңдағы образ) деген сөзінен алынган. Ол тура- лы психиатор дәріғерлер былай дейді: «Расстройства восприятия, коғда действительно существующие образы воспринимаются из- мененно, обычно в причудливо-фантастическом виде. Например, очертания облаков-как живописная группа людей. Кратковременно они моіуг возникать и у здоровых людей, находящихся в состоянии тревоги, напряженного ожидания, сильного волнения. Однако, скорее всего они сигнализируют о начинающемся психозе, о болезни, чаще интоксикационной или инфекционной природы. Яркую и очень поэтичную иллюстрацию иллюзорного восприятия можно найти у Гете в его балладе «Лесной царь». Приводим два отрывка.
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Дитя, что ко мне ты так робко прильнулю? Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул.Он в темной короне, с густой бородой.О , нет, то белеет туман над водой.Родимый, лесной царь со мной говорит:Он золото, перлы и радость сулит.О , нет, мой младенец, ослышался гы:То ветер, проснувшись, колыхнул листы.Как исключение параэйдолические иллюзии бывают у здоровых людей, особенно одаренных художников, например Леонардо та Винчи тренировками усиливал эту «способность к воображению» и призывал к тому же других художников [43.58-59]1 'етенің осы «Орман патшасы» балладасын М.Жумабаев та каик гіліне асқан шеберлікпен аударган. Психиатрия мамандарыныц жогарыдағы пікірлерінен кейін тоцірегіндегілердің Магжанға «ауру» деп жала жапқандыгына толық көз жеткіземіз. Олар жала жабу арқылы төңіректеріне ғана емес, сол қогамдык ортаға да жалақорлықтың улы дэнін шашып, пәлеқорлыққа «баулыған». I үбінде сол еккен дэндеріне өздерінің де уланып кақпанға түсігі олстіндерін сезбеген. Оған символистердің көзқарасы тұрғысынан /кақындасақ, саналарын қара түнектің тұмшалауы еді. Себебі адам бойындағы қатерлі аурулар қызганыш пен коре алмаушылықтан, кек алу мен өшігуден шығады. Осыдан келіп жала мен осек, өтірік оршиді. Жала-отіріктің өзгеріске түскен түрі десек, ол да адам палаеының тамырына балта шабатын қатер. Жалақорлар—сол кагердіц иелері. Алдымен Мағжанга «аурусың» деп психологиялык іиабуыл жасау арқылы өз-өзіне кол салдырып, көзін жоймақшыда болады.Оган М. Жүмабаевтың шыгармашылыгына араша сұрап, сол ш іецдсі і мемлекет басшысы Д .А . Қонаевқа хат жазған Башқұрт- і гапныц халық ақыны Сайфи Құдаштың мына иікірін келтіруге Іюлады: «... Травля, гонения, издевательства со стороны наследников КазАІ 1 Па принимают такие формы, что М.Жумабаев пытается покончить жизнь самоубийством и только случайно остается жи-



вым. Спустя некоторые время, 30 декабря 1937 г. Его вновь арестовывают». Оны Матжанньщ «Шылым» өлеціндегі: «Өмір-қүрақ, Үміт жырақ... У  ішем де өлем!» деген создері байқагады. «Ал- дамшы өмір» өлеңінде үмітінің тотыгып, сумаңцаған сұлу қыздай қойныиан сытылын шығып баражатқандыгына қапаланады. Бойын мұң басыи дәрменсіздік билейді, жігерінің жасып, үмігінің үзіліп, арманының іске аспай алдаганын: «Өмір сөнед. Үміт өлед. Не қалды? \\ Мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді» деген күйініші бейне- лейді. Үмітінің үзілуі, өліп бара жатқан адам тагдырын еске сала- ды. Магжан поэзиясына деген қайшылықты көзқарастың тагы бір себебі сол кезде бейнешіл ақындардың поэзиясы туралы эдебиет зертгеушілерінің тиянақты теориялық зерттеу еңбектері болма- ды. Сондықтан қарапайым оқырмандар үшін, символистердін сары уайымга салынып, бү өмірден түңіліп, о дүниедегі өмірге асыгатын сарындарының себеитері түсініксіз болды. Бұл олардың алдарына қойган идеялды мақсатгарына жете алмауынан екендігін гүсінбеді.Керісінше, «Аурусың» деп Мағжанды қорлау арқылы оны қогамға кұбыжық етіп, қасына адам жолатпай, сол кезецнің аса күшгі ақыны атанган Мағжанның беделін түсіріи, көзін жоюды мақсат етті. Оны саналы түрде қоғамдық оргадан ығыстыра бас- гады. Оган басты себеп болған төңірег індегілердің ішін күйдірген телегей геңіз білімі еді. (Ә.Тәжібаевтің қолданысы. «Өмір жэне поэзия»), Сол кезеңцегі биліктің басында отыргандардың білім дэрежелері томен болгандықтан, «алдымызды орап, орнымызды алады, саясаттагы жіберіліп жатқан қателіктерімізді халыққа жет- кізіп қояды» деген қорқыныш та болган. Сондықтан олар неден болсын тайынбады. Оған жас кезінде Магжанды көзімен көрген жазушы Хамза Абдуллиннің мына гіікірін келтіруге болады: «1925 жылгы баспадан шыққан «Большая советская энциклопедия» кі- табыңда ақын өлеңцерінін; ішінен кілең Ресей имнериясына қарсы жазьшган жолдарды орыс тіліне аударып, оз данасын оз жауының қолына тапа-тал түсте ұстап берді. Бұл тек Магжанға гана қарсы жасалған жорық емес, сорлы қазақ халқын өлім жазасьша бүйырған
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иіабуылдыд бастамасы еді. Демек, бұл эициклопедияда өз орта- мыздан шыққан белсенді сатқындар оз елінің болашақты дэл сол қалгіыида суреггей білген дааышпан ақыныи қүрбандыққа шалды. Осы ксзде Мағжанға жәрдем беру түгіл, оның атын атаудьщ өзі кауііпі еді. Mine, Сэкен осы кезедде Авгономияны баскарса да, досына жәрдем бере алмады». Бұл қазақ зиялыларының төбесіне үііірілс бастаган кара бұлтгың қагері, жапнай түтқындап атуға чайындықтың белгісі еді. Ендеше, Мағжан дүрлігіп келе жатқан дүнисден бейхабар жатқан қазақ даласын «елім» образында бей- нелеуі төңірегіне топтала бастаған суық хабардың сыртқа шыққан іисшімі болатын.Бүл да элем символистерінің саясаттың қыспағына түскенде иайдаланган гәсілдері еді. Бұдан үлтына карамай үлы адамдардың і аі дырлас келетіндігіне коз жеткізуге болады. Отан Францияның ірі і нмиолиеі аташан— Шарль Бодлердің шыгармашылығы мен омірін мысал еіеміз. Бодлер--шашын жасылга бояи, үсгіне элем-жэлем мнм киіи, сол кезеңдегі француздардыц эстетикалық талғамының 
һ \ ідырцц кеікеидіііие, қоіамныц назарын аудармақшы болады. ( озіпің коркем опер іуралы іраісгаітарында да жазып, салтан іурі і іеріпде бейнелеген екен. [44.561Бірақ мүиы сол кезепдегі фрапцуздар іүсіие алмай, бастапқыда куиіп. соныиам «ауру» деп атаган. Кейіннеғі оньщ бүл эрекетін н рі і г һ ч і  иеи.міаюр мамандар мьшадай иікіргс шқталған: (... так,и .............. . франку « м і и  non Бодлер чувствовал и «слиянии со-■ ....... . ища чи my mi и краски («Аромат зеленый и звучный»), хотяР> an n o  о н о  н и м  и н о  арсмн только запах. У друюто известого ф р а н т  « ко| о  н о  11 >i /\р| юра Рембо таасные буквы окрашивалисьа о п р с з с  и иные ш и ........а»- в черный, «е»- в белый, «о» - в голубойи I а < инее |с ши не обя іаіелыю шттлотия, они могу т встречаться н а норме у одаренных музыкан тов, попов, художников. Они мо- I у і возникап. как временная патология при действии психотоми- мсшческих средств. 145.581Магжаппыц лирикасындагы «менніц» тоцірегіндегілсрге үрей іуцыруыпын тагы бір ссбебі «мен» сөзінің бірішні жақтагг айтылып, ніекіеулі болгандыгынан еді. Себебі ол кезде «Мен» ден емес, «Біз»
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вым. Спустя некоторые время, 30 декабря 1937 г. Его вновь арестовывают». Оны Магжанныц «Шылым» олеңіндегі: «Өмір-қүрақ, Үміт жырак... У  ішем де олем!» деген сөздері байқатады. «Ал- дамшы өмір» өлеңінде үмітінің тотығып, сумандаган сұлу қыздай қойнынан сытылып шыгып баражатқандығына қапаланады. Бойьш мүц басын дәрменсіздік билейді, жігерінің жасып, үмігінің үзіліп, арманының іске аспай алдаганын: «Өмір сөнед. Үміт өлед. Не қалды? \\ Мөлт-мөлт етіп көзіме жас келеді» деген күйініші бейне- лейді. Үмітінің үзілуі, өліп бара жатқан адам тағдырын еске сала- ды. Мағжан поэзиясына деген қайшылықты көзқарастың тағы бір себебі сол кезде бейнешіл ақындардың поэзиясы туралы әдебиет зерттеушілерінің тиянақты теориялық зерттеу еңбектері болма- ды. Сондықган қарапайым оқырмандар үшін, символистердің сары уайымга салынын, бү өмірден түңіліи, о дүниедегі өмірге асыгатын сарындарьшьщ себептері түсініксіз болды. Бұл олардыц алдарына қойган идеялды максаттарына жете алмауынан екендігін түсінбеді.Керісінше, «Аурусың» деп Магжанды қорлау арқылы оны қогамға қүбыжық етіп, қасына адам жолатпай, сол кезецнің аса күшті ақыны атанған Магжанның беделін түсірін, көзін жоюды мақсат етті. Оны саналы түрде қоғамдық ортадан ығыстыра бас- гады. Оган басты себегі болған төңірегіндегілердің ішін күйдірген телегей теңіз білімі еді. (Ә.Тәжібаевтің қолданысы. «Өмір және поэзия»), Сол кезеңдегі биліктің басында отыргандардың білім дәрежелері томен болғандықган, «алдымызды оран, орнымызды алады, саясаттағы жіберіліп жатқан қателіктерімізді халыққа жет- кізіп қояды» деген қорқыныш та болған. Сондықтан олар неден болсын тайынбады. Оған жас кезінде Мағжанды көзімен көрген жазушы Хамза Абдуллиннің мына пікірін келтіруге болады: «1925 жылгы баспадан шыққан «Большая советская энциклопедия» кі- табында ақын өлендерінің ішінен кілең Ресей империясына қарсы жазылган жолдарды орыс тіліне аударып, оз данасын оз жауының қолына тапа-тал түсте ұстап берді. Бүл тек Магжанга гана қарсы жасалган жорық емес, сорлы қазақ халқын өлім жазасына бүйырган
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шабуылдыц бастамасы еді. Демек, бұл энциклопедияда өз орга- мыздан шыққаи белсеиді сатқындар оз елінід болашақты дэл сол қалпында суреттей білген данышпан ақынын қүрбандыққа шалды. ( )сы ксзде Магжанға жәрдем бсру түгіл, оның атын атаудың озі кауіт і еді. Mine, Сэкен осы кезевдс Авгономияны басқарса да, лосына жэрдем бере алмады». Бұл қазақ зиялыларының төбесіне уиірілс бастаған қара бүлттың қатері, жаппай тұткындап атуга дайындықтың белгісі еді. Ендеше, Мағжан дүрлігіп келе жатқан дүииеден бейхабар жатқан қазақ даласын «өлім» образында бейке лсуі гөңірегіне топтала бастаған суық хабардыц сыртқа шыққан пісіпімі болатын.Бүл да элем символистерініц саясапың қыспағына түскенде майдаланган тэсілдері еді. Бұдан үл гына қарамай ұлы адамдардың і агдырлас келетіндігіне коз жеткізуге болады. Оған Францияның ірі і имиолисі атанган-- ШарльБодлердіңшытармашылығы мен омірін мысал счсміз. Бодлер—шашын жасылга бояп, үстіне элсм-жэлем мнм киііі, сол кезсидсгі француздардыц эстетикалық талғамының іу ідыраіі кстксидіі інс, қогампың иазарын аудармақшы болады. ( >ііі.і оаінің корксм опер іуралы тракгаггарында да жазып, cant ан іурсі ісріпдс бсйнелсгсн скси. (44.56]
Бірақ мүмы сол ксзеіщсгі фрапцуздар іүсіне алмай, бастапқыда пущи, соңьшаи «ауру» дсп атаган. Ксйіниен оныд бүл эрскетін к 111 m i n in'нм іаю р мамаидар мынадай нікіріс тоқталтан: (... так, mini mi .hi франиуіский по п  Бодлер чувствовал и «слиянии со- . I и 1 1 •• і і і і і і і іи  іиумі и краски («Аромат зеленый и звучный»), хотя 

11| а и.пи И І І І М І І П  I и но ирсми пин.ко запах. У другого известого 
і|і|іанц\ и M ini но на Дрмора 1'смбо гласные буквы окрашивались и онре/ц' ичшыс щи- 1 it «и»- а чгрпый, «с»- а белый, «о» - в голубой 
и I а ( 'инее к- «ни нс обнзагелыю пагология, они могут встречаться и и норме у одаренных музыкантов, попов, художников. Они m o -  
in I возникать как временная пагология при действии нсихотоми- ме гичсских средст в. 145.581Магжаппыц лирикасыидагы «мснніц» тоңірегіндеіілсрге үрей іудмруыпыц гагы бір себебі «мен» созіітің бірітшті жақіан айгылын, іів кіеуиі болгандыгынан еді. Себебі ол кезде «Мен» деи емес, «Біз»
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Б.Қанарбаева Мағжан символистдеген сөздің қүдіреті, ягни ингернационализмнің ықпалы кушейе бастаған. Бірінші жақган айтылған «Мен» деген соз қазақтың ұлтгық болмысьш бейнелегендіктен, төңірегіне корқыныш окелді. «Мен»- нің екінші астарында этностың тарихы мен мәдениеті тұшиығып жатқандыктан «Мен» құдіретін сезін қалса, өзгенің билігіне бағынбай кетпек, бұл билеушілерге үрей тудырып қорқытып. Уақыгша билік басындаіы тірлігіне тоқмейілсіп, хальщ даналығьшьщ жинақталған байлыгын жоққа шыгарып, көне тарихы мен мэдениегінен бас тар- тып отырғақдықтары сатқындық еді. Сондықтан «қорқақ, намыссыз қүлсындар» ден жігерсіздіктерін беттеріне басты. Магжанньщ поэзи- ясьшда «қорқақ қүлдар» деген сөздерді жиі пайдаланатындьны осы- дан болатын. Бұдан оньщ жай ғана ақьш емес, мықты саясаткер, гамаша педагог, психолог болумен бірге, елінің тарихы мен дәстүрін, ауыз әдебиетін терең білегін гелегей теңіз білімді галым еді. Сондықтан үмытьшғанньщ бэрін еске гүсіріп, ел тарихын сөйлетуді қалады. Оны «тірілу» деп атады. Бірақ билікгегі өктемдік, ғьшымды да, ғалымды да қорқытгы. Іылымның зерггеу бағыгы шекгелгендікген, галым шындықгы айтудан жаскаішы. Қорқақ галым, өзіне дейінгі халық даналыгыныд жинақталган байльнъпі жоққа шыгарып, іарихка сагкандық жасады.Ғылымды жетілдіру үшін шектеуге болмайтындыгын галымга да, гылымға да батылдықтың қажеттігін Магжан озінің эйгілі «Түркістан» олеңінде байқатты. Ұрнақтың бойына қуат, ойы- на дэн себетін ғалымдар. Сондықтан галымның пікірі тайғанақ, ойы дэлелсіз болса, тарихи шьпщық өліп, ұрпақтың санасы тү- манданып, елін жау шауып жатса да міз бақпайтын жігерсіздер көбейетіндігін «Тобег» деп аталатын өлеңінде аллегориямен ас- тарлайды. Аңдыған жаудан қоргап қанша үрседе, ашықтырып, ал- дына ас кұймай сараіщык жасаган бәйбішенің эрекетімен салыс- тырады. Өзінің дэрменсіздігін де солай сезінеді. Ақынның өмір шындығын тура айта алмай осылайша аллегориялық астарлауға ауысуы, қогамдық қысымның негізінен туындаган еді.Осы тұста, Э.ІІІпрангердің «Понимающая психология» ат- ты еңбегіне сүйенсек, ершеленіп, отырған ақындардың намы- сын қорламай, экономикалық дагдарысқа келген мемлекеттің



жагдайын айтьш түсіңдіру керек. Болмаса, қоғамдық өзгеріске бейімделіп, ыңғайына бағынып өмір сүру тиімді екендігіне үйреіу керек. Магжанның бойындағы бірбеткейлік, жаца қоғамның ығына жыгылуга жібермеді. Керісінше қоғамдық қыспаққа гүскен сайын, карсыласу қабілеті күшейіп, барлық жақсылыққа төңкеріліс, қан ю іу арқылы бармай, мәдени өзгерістерді халықтың санасына бір- гіидеи жеткізу аркылы халықгың сұранысын орындау арқылы же- і уі е болады деген өзінің гуманистік козкарасын үсынады.Жогарыдан берілген нұсқау арқылы халықты баскарудагы кеңес окіметінің тиімсіз тұстарын дэлелдегісі келді. Қақпайлауға үйреніп калгандар күш сэл элсіреи кетсе, бағыт-бағдарын жоғалтып, буы- мы дірілдеген жас балаға айналмақ. Ақынның казактардыц сана- сыи жас балаға теңеуінің бір сыры осыңца еді. Ьіреудің ырқына багынып жетегінде кету, өзінікі өзіне үнамай, оған бөтеннің козқарасымен келу, соларға ұнауға тырысу, өздерінің ішкі жан дүиислерінсн алшақтап, басқаның қолындағы жанды қуыршаққа аііиалдырады. Бұл этностардың өз күштеріне сену қабілетін жо- яды. Мағжанның айтпағы осы болатын. Бірақ оны түсіндіре алма- ды, «халық жауы» деген сөзді жанына батырған сайын, шындык і іен жалғанның арасындағы тоқталмас тартысқа түсіп, оны жеңе алмайтындығына көзі жеткенде, идеялық козқарасынан бас і артқысы келмей құсаланып, өзіне қол жүмсауға дейін барған. Бұл жауларының оған қарсы шоқпар сілтеуіне тиімді жол ашты.Мағжанға жамандық ұйымдастырып, поэзиясынан кілти- иан іздеушілер оған «ауру» деген жала жауыи ғана қоймай, сол қоғамдағы саналы пікір айтушылардың бәрін қуғындап, тың- тыңдап, сондарына гүсіп сау адамдардың санасын бүлдірген. Іыңшылардың оздері неге болсын секемдене қарайтын жүйке ауруына ұшырағандықтан кез келғен сау адамды жындыханамен қорқыгып, халықты негізсіз қудалауға ұшыратқан. Мұны психиатрия жэне психология пэні сананың ауруға ұшырауы, «душевная нездоровья» деп түсіндіреді. Сондықтан төңірегінде айтылған пікірлердің қақпайымен солардың ыңғайына бағынып, ыгына жыгылып, өз еріктерімен шешім кабылдай алмайтын жалтақ,
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екі жүзді, тайғанақ адамдар қалыптасқан. ХХ-ш ы  ғасырдың басыңцағы биліктің иелері түрлі көзқарастағы ұйымдардың көшбас- шыларының пікірімен санасып, бастапқы ойларынан қайтарып бас қатырып уақыт жоғалтқанша, барлығын жинап алып, «мания величия» (ұлылық) ауруларының түрлеріне бөліп, жындыханаларға салып, қорқьггу тәсілін қолдану арқылы ой-пікірлері мен идеяла- рына тосқауыл кояды. Бұл сол кездегі мемлекетгі басқарудың оңай тәсілі ғана емес, оздеріне ұнамаган типтерден құтылудың жеңіл жолы болған.Осы гүста психолог Абрагам Маслоудың иікіріне сүйенсек, жеке түлғадағы кең көлемді халықтың ісіне берілгендік, халқының игілігі үшін өзін қүрбандыққа қию, ақыл ойы дұрыс адамдарда гана кездеседі. Жүйке ауруына ұшыраган адамдарда ондай ұлылық болмайтьшдығын элемнің ірі ғалымдары мен саяхатшыларының омірбаяндарын зертгеу арқылы дәлелдеген.Ендеше символистерді «ауру» деп атауларының тағы бір се- бебі — лирикалык өлеңдерінде эротикалық сезімді көбірек жыр- лайтындықтары. Сол үшін оларды «декаденттер» деп атаған. Эротикалық жанрдағы өлендер Мағжанның махаббат лирикала- рында да кездеседі. Сондықтан оның кез-келген өлендерін мектеп оқулықтарына енгізуге болмайды. Эротикалық жанрда өлеңдер жазуға гыйм салып отырған қоғам үшін Мағжанның өлендері «тосек лэззэті» деген тайыз пікірден эрі аспады. Тіпті ежелден Батые Европа эдебиегінде қалыптасыгі қолданылып жүрген «эротика» деген термиңдік сөзден ат бойларын ала қашыи, «интим жанр» деп жацаша бажайлады. Оның лирикалық өлеңдердің жанрлық сипатын голық ашпайтындыгы іуралы эдебиет теориясын зергте- уші Н .Н . Скатова былай деген: «Ақынның адам мен табиғаттың арасындагы сүйіспеншілікті жырлауын интимдікжанрдағы олеңдер десек, эротикада-адам мен адамның арасындагы махаббаттың нэзік сезімдері бейнеленеді». [46.82]Егер эротикалық жанрдың гүпкі шыгу негізіне үцілсек, Ас- гіан-әке мен жер- Ананың бір-біріне ғашық болып үйленгені гу- ралы мифтік үғымнан басталған. Кейін орта гасырлық әдебиет

Б.Қанарбаеиа Магжан символист



пип өнер дамыганда еркек пен әйелдің арасындагы құмарлықтан шыққан сезімді табиғат сүйіспеншілігінің жалғасы ретінде танып, « іротикалық жанр» деп атаған. Әуел баста эротика би онерінде бейнеленсе, поэзияға ауысқанда символист ақындардың эдеби стилі болып қалыптасады. Символистер эротикалық жанрдың қолданылу тәсілін эр түрлі пайдаланған. Қоғамның эсгетикалық іалгамы құлдырап кеткенде шындықты тура айтуга жасқанып, ойларыи бүркемелеп, астарлай білдірген. Мәселен, Мағжан: «Сүй, жан сэулем» атты өлеңіндегі: «Кір қойныма, қыпша белің бүралын, \\ Тарқат шашың, жатсын жібек оралыпя-деп жырлаған кечіиде, комсомол мүшелігіне откен казақ кыздарының бэрі дерлік жібсктей үзын бүрымдарын кесіп, бүттарына эсксри галифе шал- бар киін, бастарына әскери фурашкілер киюді эдетке айналдырған. 1>үл қыз-келіншекгердің сырт' келбеттерін ғана озгертней, эйелдік ипзіктіктеріне де колеңке гүсіреді. Оған қарсылық білдіру Кеңестік тәртіпті қолдамаушылық болып саналғандықтан, эйелдің ұзын бүрымдарының, еркекті езіне қызықтырып тартар сүлулық екен- дігін, жұмсақ жымиыстары мен аққудай жылжыған эдемі нэзік қозгалыстарын ер адамды ерітіп сүйспеншілігін оятып, көрген адамды естен тандырар көркемдік екендігін таңқаларлық шебер- ііікпен суретгейді. Сондай сүлудьщ қасында болу еркекгің арма- ны екендігін дәлелдейді. «Төгілген шашы» өлеңіндегі жүмсақ жымия күлгенде гістері эппақ меруергтей гізілген, денесі толып жагқан спорттық жаггығулардан кейін, еркектің денесіндей қап- қаггы, қозғалысы аюдікіндей қорбаңдаған емес, мамык қардай үлпілдеп түрган нэзік жанды іздейтіндігін: «Тістері меруерт, \\ I >ейне қар- мамық ет,\\ Кез келсең мүндайға.\\ Жалындап, күйіп,\\ 1>ір ғана сүйіп, \\ Өлсең де болмай ма!»,—деген романтикалық аңсауға беріледі. «Кермаралдай керіліп, қастарына келген әйелдің югілген ұзын шашынан сыйпаудан өткен арман бар ма екен, шір- кін еркекке» деген ішкі тілек астарлай білінеді. «Біраз Фетше» олеңінде небәрі жиырма төрт созбен түи жарымында ауылдың сыртындағы терең сайда, айлы түннің асгында бір-біріне ғашық болып кездескен екі жастың отты ыстық сүйістері мен махаббатын
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шебер суреггеп береді. Әрбір сөздің ғашыктардыц ішкі сезімдерін ашудагы қолданысы гаңқалдырмай коймайды. ЬІстық сезімнің қалың түманына еніп, күбірлесігі-сыбырлысып, сезім тұманынан арыла алмай жатқан жастарды ақын: «Таң, таң!...» деп дабырлай сақтандырады.Ақын өленде бір-біріне ессіз ғашық болған қыз бен жігіттің қолдаушысы, солардың жанашыры, гілеулесі болып көрінеді. «Ауыл адамдары түнгі ұйқысынан оянып, көріп қалмай тур- ганда тезірек үйлеріңе қайтындар» деп абыройларын ойлап сақтандырады. Сөйтіп, бір-біріне деген ыстық сезімдерін өсек- шілердің суық сөздерінен қорғайды. Мағжанның бұл тәсілі Францияның рыцарлық әдебиетіндегі «таңсәрі» (альба) оқигасын еске салады. Жас рыцарлардың бірі кэрі феодалдың үйінде жоғын иайдаланып, оның уылжыган жас әйелінің қасына гүнеуге бара- ды. Сол кезде оларды қортанның сыртынан күзеткен рыцарлардың бірі, төменде жолдасының атын тұсан ұстап огырады да, таң сібір- леп ата бастаган кезде «жас әйелдің кәрі күйеуі келіп қалса, ұстап алып сазайларынды береді, тезірек орындарыңнан тұрыңдар» деп сақтаңцыра әндетіп, оятуға кіріседі. Уақыг өте келе рыдарлар әдебиеті өзгеріске түсіп, «альба» оқигасы махаббат лирикасындаты эротикалық жанр болып қалыптасады. Бүдан әлем эдебиетінің гарихындағы үлкенді-кішілі өзгерістердің үнемі бірімен-бірі тығыз байланыста дамыи келе жатқандығына көз жіберуге болады. Ал Магжанньщ махаббат лирикасындаты эротикалык сарынға Европа мен орыс әдебиетінің ортақ ықпалы болғандығын аңғарамыз.Оған «N-ға» деп аталатын өлеңіндегі ақын ойларын мысал еіуге болады. Шекген шығып, тым анайы кетиесе де өзінің жеке басының гатдырын шешетін сүйіспеншілігін айтуға келгенде ба- гыл болу керекіігін ақын жастардың есіне салады. Қазақ қыздары мен жігітгерінің үяңдықпен ұнатқан адамдарына сезімдерін жеткі- зе алмайтын жасықгығы мен жігерсіздіктерін бетіне басады. Әке- шешелерінің қалыңмалын төлеи, алып берген қалындықтарына ие болудан ары эрекетке бара алмай, күшпен қосылған мал тэрізді қосақталып өмір кешетіндіктеріне намыстанады. «Сүйген
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қыздарыңа сезімдеріңді жасқанбай батыл айтыңцар» дегенді ас- і арлай білдіреді. Қазақ жігіттеріиің батылсыздығын пайдаланып, мсбір корікті де коркем кыздардың бөтендердің жегегінде кетіп бара жаткандығына қызғаныш жасайды. Ллайда дэл осы өленді акынның Европалық улгіде шығарма жазу мақсатынан туыңцаған ііожеггік желі деп түйгеніміз жөн. Өйткені өзінің трагедиялы гагдырын жағада қайраңцап қалған кеменің образында бейнелейді.Бүл—француз бен орыстың символист ақындары мен сурег- шілерінің жиі қолданатын шығармашылық гэсілі еді.. Олар өз- дсрі өмір сүріп отырған қоғамның экономикалық жэне саяси қүлдырауын теңіздің дауылына үрынып күйреген кеменің образында бейнелеген. Мағжан ХІХ-ш ы  ғасырдың басынан бастау алған,I вропа символистерінің осы тәсілін «№-ға» өлеңііще эрмен қарай жалғасгырған. Дэлірек айтқаңца озін дарияның бетіндегі дауылға үрынып, толқын айдаи жағага шығарын тастаған кемеғе балайды. Кеме-ақынның трагедиялы тағдырының образы. Дауыл кемені жсміс-жидегі толған аралға айдап әкелмей, күн корісі қиын, ауыз су табылмайтын, жартастары жанына жан жолатпайтын иесіз ме- кснғе айдан апарыи тастайды. Өмір сүргіц келсе содан бағытыңды і ауып, шығып көр деп тағдырдың тэлкеғіне гастағандай бола- ды. Ақын осылай оз тағдырын айтқан болып отырып, елінің сргеңғі болашағын ойлан аландайгьпадьнын астарлы ойларымен ацғартады.Өленде Мағжан мен Бодлердің ойлары үндесіп келетін түс- тары да баршылық. Мэселен, Бодлер «Цветы зла» жинағында оқырманға тек ғана гөсек лэззэтін насихаттамайды. Керісінше адамзат жамандығы ана жатырына тұкьім болып түскен сэттен басгалатындығын астарлы образбен бейнелеп айтьш, соны таза устay керектігіне ишара жасайды. Кеңес үкіметінің Бодлер поэзи- нсына қолдау жасап үлкен данамен таратқан сыры осы болатын. v )йел-Ананың ар тазалығын талап стуі. Жүбайлардың жас жағынан шамалас болып, некелерінің бүзылмауын қолдаған. Күйеулері мен ойелдерін жиі ауыстыру салдарынан, өмірге келген жас үрпақ і ісихолоғиялық жарақат алатындығын ескерғен. Мағжанның
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ойы мен Бодлердің ойлары бір арнадан тоғысатыңдыгы осыдан. Қазақ ақыны да француз символисі тэрізді идеялист, бір некелікті қолдайды. Оны мына пікірі білдіреді:Талай ел қонып, жайлап көшкен жерден, Еркімен ерке желдер ескен жерден,Не іздеп мұнша жабысып калганы,Көрісіп, есенсіз бе дескен жерден?Көп еркектердің бауырында болған әйелдерден нендей сүлу- лық пен тазалықты табуға болады деп ой толғайды. Айтпақ ой- ларын қазақ топырағына тән сөз қолданыстары арқылы астарлай бейнелегі ескертеді. Талай ұлт өкілдерінің бастарын түйістіріп, амандасып-сэлемдесіп, кіріп-шығып жатқан жерлеріне неге құмар болдықдар деу арқылы, ондай жерден өсіп таралган ұрпақтың дұрыс болмайтындығын, Бодлер тэрізді астарлай ескертеді. Сөйтігі, жаңа ұрпақтың тазалыгы үшін күреседі.Ақынның барлық жинакгарындағы анықтамалықтарда бұл Дэули Қуанышевтың қызы Әминага арналады деп беріл- ген. Тегінде осы дүрыс айтылған пікір емес тэрізді. Себебі, 48 бөлмелі үйінен мейманхана мен дэмхана жасап, офицерлердің қалталарынан ақшасын қағып алып отырған Дэулидің, алақанына салып үлпілдетіи ұстап отырған қызын (өлеңде 10 ұлттың өкілдері делінеді) еріккен офицерлердің ермегіне берді деу тіпті де көңілге қонбайды. Өйткені әлі де қалыңмалдың шырмауынан шыға алмай отырған елде қыздарына ойына не келсе соны істетпеген.Мүмкін Мағжан мен Асфандияр ІІІорманов сияқты тере- зесі тең ақсүйек жігітгермен, орыс жэне Европа қыздарының гәрбиесіне еліктеп, бірге отырып тамақтанған болар. Біздіңше, бүл—ақынның қиялы. Дәлірек айтқанда сол кездегі тарихи-саяси жағдайдың қазақ қыздарының тағдырына қалтырған іздерін айтуға тырысқан болар. Оған бүркеншік ат қою арқылы жегкізбек болса керек. Оңда, бұл-типтік образ. Сондай-ақ ресторанда бірге отырып тамақтанып, қастарында отырған қыздар мен достарының келін- шектеріне махаббат сезімдерін білдірігі, өлеңдер арнау ХХ-ш ы  іасырдың басындағы символистер поэзиясына тон сипат болған.
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Оны біз Блоктың әйеліне ғашық болып өлең арнаған А.Белыйдың күйеулері бар Анна Ахматова мен Ксения Садовскаяға ғашықтық олеңдер арнаған Блоктың поэзиясы арқылы білеміз. Бұл сол кезеңцегі саяси жағдайларға байланысты поэзиядағы ойдың гоқырап, тақырып аясының тарылуынан пайда болған.Өленде нақты образ жоқ, абстрактылы пікірлер бар. Біздің оган дүдэмэл болып отырғанымыз да содан. Ақынның айтпағынан Қызылжарда болтан чех тұтқындарының көтерілісі кезіндегі, та- рихи жағдайдың қазақ қыздарының тағдырына қалтырған іздері аңғарылады. Соғыс болған жерде әділеттілік пен ар тазалығы туралы соз болуы мүмкін емес. Өйткені адам тағдыры қылыштың жүзінде ойнап, ар-үяттың бэрі күштілердің ығын паналайды. Соғыста бірін-бірі ауыстырып жүрген түрлі үлттардың өкілдері қазак қыздарының тағдырына өздерінің қанды шеңгелін қалтырғандығын жоққа шыгара алмаймыз. Онымен, Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы Ақбілектің тағдырынан, Мағжанның өзі аударған Нс. Ивановтың «Бала» деп аталатын әңгімесінің мазмүны арқылы ганыспыз. Қазақ ауылдарына соғыспен келген ақтың солдатта- рын қазақ эйелдерінің қалай карсы алғандығы онда реалистік іііі.індықпен жазылган... Олай болса казақ қыздарының психоло- і писі.ін да озі ергкен сотые. Олар—соның кұрбаны. Мағжан соның б.іріищ ссбепкері -  «интернациональный» жүректердің ісі екен- III ш де жаеырмайды. Адамдардың бэрі тең боламыз деп жүріп, м іііікііиык ерскіпелікгеріи жогалтып бара жатқандарын естеріне 
сіілі ыеы келсді«Сүһісмім іиіык» аі іы олеціндс ақынның недагогикасы мен психолоі иисы асгасыи келеді. Олецніц асіарында өтпелі сезімнің слесі бар. Қыздыц ж іт т ен  алдаиын қалуына ықнал еткен себеп- -бір еоі і ік жіі іітіц котеріцкі көңіл күйі. Ерігін отыртан жігіттің «мен сені еүйемін!» деген бос сөзіне сенген қыз, оның ырқына берілін кетеді. Жігіт қызға ешқандай уэде бермейді. Сонымен іаркасады. Біраз уақыт өткеннен соң кездескен «қыз сен мені алдадың» деп көз жасына тұншығып жылап, оны кінэлайды. Сол кезде жігіт екеуінің қалай кездескендігін қыздың есіне салады.
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Қол беріп танысқаннан кейін, «сені сүйемін» деп ойланбай айта салдым, беліңен құшақтап қасыңа бардым, бірақ: «Кет!»-демедің, қашпадың», бетіме бетіңці тақап есіңнен айрылып, қүшағыма қүладың да қалдың. Алдағаным жоқ, арбағаным жоқ, барлығы өз еркіңмен шешілді, тап сол сағатта сені сүйгенім рас еді». Оған мына аспандағы көп жұлдыздар куэ деп, ешқандай сезім- сіз қүшақтаса кеткен екі жастың арасындағы оқиғаға жүлдызды түн мен ырқына бағынбай аласұрған «тұлпарын» кінэлайды. Сөйтіп бүкіл өміріне ізін қалдырып, оңцырмай опық жегізетін жағдайдың бір сәттік психологиялық сезімдегі элсіздіктерден басталатыңдығын табигатына тэн жүмсақ мінезімен, жылы юмор- мен астарлай отырып жеткізеді. Жастарға сезімнің кейбір өткінші сәттерінің жетегінде кетпеуді ескертеді. Оны тек ес кірген соң ғана байқауға болатындығын «Ес кірген соң» деп аталатын өлеңінде былай келтіреді. Тұтам тана бойы бар, бүқа мойынды, ыржалақтап орынсыз күле беретін дарақы қызға бір түнде көңілі кетіп, нэзік сезімін білдіргендігіне, есі кіріп, төбедегі түнгі жұлдыздар жы- лжып өтіп, таң атып, жер бетіне жарьщ сәуле өз күшін енгізген соң гана көз жеткізіп, таң қалады. Өлеңнің « Ес кірген соң «деп атальш отырғаны осы. Сөйтіп, адам сезімінің өткінші сэттерінде түннің атқаратын қызметі ерекше екендігіне назар аударады. Бүдан небір жамандықтар мен зүлымдықтар қара түннің үлесіне тиетін- дігін ойға салып, түн сөзінің образдық қолдану аясына мэн береді. Бұдан Мағжанның эротикалық жанрдағы өлендерінің астарынан жастардың санасын бүлдіретіндей жамандықты габа алмаймыз, керісінше, жақсылап мэн беріп оқысақ, тэрбиелі тұстарына ден қояр едік.Олай болса символист ақындардың шығармаларындағы эроти- калық сезімдердің себептерін мынадан іздеген жөн: Адамдардың табиғатпен байланысы төмендеп кеткенде эротика насихатталады. Соларды байланыстыру мақсатында жігіт пен қыздың махаббат сезімдерін табиғаттың арасында тудыру арқылы қала мен ауыл арасын байланыстыру керектігін ескертеді.Нәзік сезім тек қалада емес, ауасы жүпарлы, табиғаты көркем далада да болатындығын
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санаға салады. Ел басына соғыс қаупі төнгенде, этнос жойылып кетпесін деген мақсатпен, қоғамдық қолдау жасап, эротиканы на- сихатгау арқылы өмірге келер нэрестелерді көбеіуді межелеген. Моселен, ХХ-ш ы  ғасырдың басындагы «Салмағыңнан жаншы- іыи, қалсын кұмар бір қанып» деп, Абай поэзиясында айтыла- і мн қыз сөзі, алда келе жатқан империалистік соғыс қатері мен і оңкерілістің төбелерінен төнген кезіндегі гебіреніс еді. Оған се- і >сп— «элемді күшпен билеу дұрыс па, элде эстетикалык әдеміліктің адіеімен бағындыру жөн бе?» деген даулы таластар болғандығы. Дбий «әлемге сұлулық пен нэзіктік ез үстемдігін жүргізеді» іегснге нанбайды. Керісінше, «сүлулықты кара күш басып і ушпықтырады» деген ішкі ойын қыздың тілегі етіп жеткізеді. Бүл иркылы «Өнер-өнер үшін» деген ұранмен ғасыр басында өткен Европа одебиетінде болған толқу қазақ әдебиеті мен орыс әдебиетіне щ і.іқпалын тигізе бастағандығын сеземіз. Ол тек Шэңгерей мен Дбай жоне Магжан поэзиясынан ғана емес, Шэкэрім поэзиясынан in корінгендігіне «Еңлік Кебек» поэмасындағы Еңліктің Кебекке ісі і м і.іс гық сезімін озі жеткізуі мысал. Мағжан Абайдың ойын эрі ічірііи жалгастырып, казак кыздары мен даласының сүлулығының цу ііііуііі казак Діілаеының төсін гіліп салынған шойын жолмен mu парады Қааақ даласына жамандықгьщ бэрі сонымен жылжып аи і к г і і д і  іі ччдіреді. І ңбек ақысының жоғарылығына бола қазак ни пігріііін ііиііііаіі жолдарда жүмыс істеуі дене мүшелерінің і  ̂ и \ и и і in і hi hi жоі an I naii, мімездерінедеөзгерістерәкеледі. Лғни.................... ни ii Mi n к a in к км ііаріаныц гагдырын орыс төңкерілісініңі«үnil (іиаоді з і  ігііді аніаріады
м . п  a an I и I < iii щ i . i n i a i  i.i 1 1 111 a pa j 11.1 ойдьщ астарын гүсінуге Kiipu.iniu iapi.iiii.iii opt ncpi жсінеді I► үл арқылы «Кеңесгер ода- іі.іііі.іи а й о т  і iiiuu pi іропіка и.ік жаирдам мүлдем бейхабар бол- і а11 скі іі» дегсн ой іумауы керск. Керісімше, X IX  гасырдың ор- іті.інда бүкіл І.иронаны елец еікізііі, заң орындарын шулатқан ІІІарііі. Іюдлердіц «Цветы зла» деп аталатын өлендер жинагын 20 жы ідан кейін орыс тіліне аударып, миллиондаган данамен тара- ■ і і 11 халыкка насихатгагандары Кеңестер Одагына эротиканың
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жат болмағандығы. Эротиканың керемегі Ьодлердің өлеңдерінде. Жыныстық мүшелер мен қатынастардың козғалысын Бодлер- дей нақты бейнелеп жазған Европада символист ақындар болтан жоқ. Дэл соның поэзиясындағыдай анайылықты Мағжан поэзия- сынан таба алмаймыз. Онда «Сүй, жан сәулем, тағы да сүй, тағы да!» деп жалынып, үздігіп келетін жігіт сөздері тана бар. Ол біздің этностық ерекшелігіміздің шегінен шыкқандық емес. Керісінше элемді махаббатгың аяулы сезімімен элпештеп еркелеткісі ке- леді. Билік пенен байлықтың—адамдардың бір-біріне деген жылы сезімі мен мейрімінің қасында түкке тұрмайтындығын дәріптейді. Бүдан ақынның эстетик екендігіне көз жеткіземіз. Ол үшін бәрінен де жоғары тұратын— идеялық сұлулық. Ендеше, мэселенің бэрі Мағжанның үлтжандылық көзкарасынан болып отыр. Қазақ оқырмандары Бодлер поэзиясының ана гіліндегі нұскасымен мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Түманбай Молдағалиевтің аудармасы арқылы, 1969 жылы танысқан болатын. Оқырмандарға түсінікті болу үшін Кеңестер Одағы құрметтеген Шарль Бодлердің шығармашылығына қысқаша шолу жасайық.Шарль Бодлер теңіз бетіндегі дауылмен таласа ұшқан дау- ылпаздай Франция әдебиетіне өзіндік стилімен келді. Сол үшін оны Франция әдебиетінің дауылпазы (Альбатрос) деп атады. 1848 жылғы Франция төцкерілісіне қатысып, оның қасіретрерін көзімен көріп, ауыртиалығын сезінді. Соның нәтижесінде «Альбатрос» атгы өлең жазды. Бодлер поэзиясындағы өршілдікті футуристер мен символистер пайдаланды. Сэкен мен Горький «Альбатрос» тақырыбын эрі қарай дамытты, Мағжан оның эротикалық жанры- на ден қойып, қазақ эдебиетіне Европалық үлгідег і көркем эдістер енгізді.1821-1867 жылдардың аралығында өмір сүрген аса ірі француз классиктерінің бірі аталган — Бодлердің поэзиясы романтикалық сарында жазылды. 1848-1871 жылдарты қатарынан бірнеше рет қайталантан көтеріл іс толқынынан кейін Францияны репрессияның жалыны шарпып, символист ақындардың өздері де, поэзиялары да саяси кутынға ұрынып, түтқындала бастайды. Солардың ара-

Б.Қанарбаева Мағжан символист



сында, символдық өлеңдерге дыбыс екпінділігін енгізіп, халықты котеріліске шақырғандар: Шарль Бодлер, Поль Верлен мен Лафорг,I Нарль Кро, Артур Рембо, Адольф Регте, Октав Мирбо поэзиялары да бар еді. [47.27]Ақыл ойдың иелері осылайша қуғынға ұшырағанда, символизм соған батыл қарсылық ретінде дамып, мемлекеттің ұстанып отырған саясатын реалисгік шындықпен бейнелеп, билеушілер- ді масқаралауга кіріседі. Олар да қарымта қайтару мақсатында қысымды күшейтеді. Сол кездегі өздерініңжағдайларын символдық олендерінде элегиялық муң-зар жылаумен білдіреді. Әдеби кабілеттерін сатып күн көруден басқа мамандықтары болмаған ақындар қайыршылыкгың күйін кешіп, аштан өліп қалмау үшін і ана бірнеше рет кедейлерге арналған ауруханаларды паналап жа- тып шығады.Өздерінің сол кездегі қасіретті сезімдерін 1884 жылғы шыққан «Проклятые поэты» деп аталатын өлендер жинағында күйінішпен бейнелеп жеткізеді. Сөйтіп, күресте жеңілгендіктерін, галанттарының тоғышарлықтың қасында түкке түрмайтындығын мойындап, өз ортасынан аулақтап, ойларымен оңаша қалуға бет бұрады. Символист ақындардың поэзиясындаты алғашқы декаде- нттік стиль осыдан басталады. Олардың осы оқшаулануын, француз зерттеушілері X IX  ғасырдағы қоғамның ауруы, «ғасырдың ауруы», болмаса «привилегия ума» деп атаган. Эротикалық жан- рда жазылған өлендерге қарсы болғандар оны «не здоровая лирика» деп атаган. Олардың көпшілігі ауқатты ақсүйектер ортасынан шыккандыктан, мінез-құлықтарындағы өзгешеліктерді і үсінбегендер «психикасы бүзылған ауру» деген кінәраттар да қояды.Франция ішінде болып жатқан саяси ахуалды суретшілер сурет өнері мен мүсін өнерінде, архитекторлар сэулет өнерінде астарлай бейнелейді. Сондықтан поэзия мен прозадағы символизм—сол кезеңдегі ақын-жазушылардың көзқарастарын білдірген пдеби ағым десек, көркем өнердегі бейнеленуі эдеби стиль ретінде қалыптасады. Оның себебі, символизм Батые Европа әдебиетінде
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X IX  ғасырдың ортасынан бастап «өнер— өнер үшін» деген ұранмен дами бастаган. Мақсаттары өз төңіректеріндегі қиындықты жеңіп шығып, бақыггы болашаққа қол жеткізу еді. Соның көшбасында Бодлердің поэзиясы болады.Өзі өлгеннен кейін 20 жылдан соң шығармалары бүкіл әлем- ге үлкен тиражбен таралып, ақын, аудармашы, журналист атал- ған Бодлердің өлендерімен Россияның зиялы қауымы ХХ-ш ы  ғасырдың басында танысты. 1848-1851 жылдар аралығындағы Францияның әлеуметтік өмірін реалистік түрғыда бейнелеп жазған қүнды шығарма ретінде жоғары бағаланган, «Цветы зла» жинағы «ар-ұятты дөрекі түрде қорлайды» деп, қуғындалганына қарамас ган Россияда X X  ғасырдың басында үш рет жарык кереді. Оны алғаш К.Бальмонт 1895 жылы орыс гіліне жасырын аударып таратады. Кейін Кеңестер Одағында орыс тіліне сегіз рет ауда- рылып, әдебиетшілер арасынан кең қолдау табады. Бодлер осы өлеңдер жинағында адамның ішкі жан дүниесіндегі ар тазалыты тек ақсүйектер тобының арасында ғана сақталған деген пікір- ді жоққа шығарады. Қарапайым жүмысшының жан дүниес ізаң қызметкері мен ақсүйектерден таза екендігін, «менің анамнан біліңдер» деп шындықтың бетіне тура қарайды. Баю үшін біре- удікін зарлатып тартып алу мен байлығы үшін жас алшақтығына қарамай күйеуге шығатын әйелдерді сынайды. «Өз мүдделері үшін небір сатқындықтарға баратындықтан жасы үлкен адамдарға сену- ге болмайды» дегі жастарға кеңес береді. Осы батыл сөздері үшін омірден өткеннен кейін де Бодлер «қаргыс атқан ақын» аталады.Францияның мемлекетін билеген ақсүйектерінің топ орта- сында өмірге келіп, өзін өсірген тоғышарлық ортаның кемшілігіне батыл наразылық білдірген «Цветы зла» жинағы қуғындалып, өзі «декадент» аталады. Атында айтылғандай, адамзат жамандығының қайнар бастауы қайдан шыққан деген философиялық сүраққа жа- уап іздейді, тіршілікке нэр беріп, жер бетіне тұқымын шашатын әйел-Ана деп біледі. Жер-ана мен әйел ананың қызметі бірдей деп бага береді. Жер бетіне шашылган тұкым таза сапалы болмаса дұрыс, өнім алынбайды. Себілген дэн дұрыс көктеп шығу үшін
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дэн егілегін жер таза болу керек. Жерді ана десек, адамзаттың тамырының өзі жер- Ананың жатырынан тарайды. Ол—ұрпактың өсіп-өнер орыны. Жамандық та, жақсылық та осы жерден бас- тау алады. Ендеше, элемді гүрлі індеттен сактандырғымыз келсе, су ішетін бүлақтың қайнар көзін тазалауға тиіспіз. Адамзаттың тазалығы-ананың жатырынан басталады. Нэресте ана жатырынан көктеп шығатын түқым тәрізді түскен кезде таза болуы керек деген идеялистік бағыт үстанады. Өнердің де өмірдің де идеялды таза болуы қүргақ ақьш айту мен көлгірсуден жоғары туру керек деген философиялық пікірге тоқталады.Шарль Бодлердің бүл ойлары өзін жаратып өсірген ортасы- иа ыстық шоқ тастаганмен бірдей болады да, Францияның сол кезеңдегі эдебиет сыншылары, элем алдында анасына деген жек корушілігін дэлелдеп шыкты деп шуласты. Керісінше, анасымен арадагы кикілжің ақынның философиялық ойларын герендетіп, Франция эдебиетін сілкіндірген жаңашылык әкелуіне ықпал етгі. Яғни ежелден келе жатқан эротикалық жанрдың көркем өнердегі қүрал ғана емес, қоғамның ішкі саяси жағдайы мен жүргізіп отырған саясатын эшкерлеп бейнелейтін тэсіл екендігін дэлелдеп, озі салган суреттері мен лирикалық өлеңдерінде ашық образда- ды. Сөйтіп элем эдебиетіндегі махаббат лирикасында эротикалық жанрдың көркем эдеби стиль болып қалыптасуына ықпал етті. Лирикалық өлендерде эротикалык сезімдерді ашык жырлауда символист ақындарға үлгі болды.Өгей әкесінің қамқорлығымен оңай жылжуға болатын әкім- шілік қызметгерден бас тартып, жазушы болғысы келетіндігін білдіргенде: «Мұнан өгкен қайғы, мүнан өткен күйік болмай- тын шығар»,— деп шешесі еңіреп жылаған екен. Ш ешесінің қарсылығынан туындаған, өзінің сол кездегі күйініиіін «Благословения» деген өлеңінде бейнелеп жазады. Шарльдің өз ортасы- иан безіп, шулы латын кварталдарындағы тэнін саудалап жүрген жеңіл мінезді әйелдерге үйір болуы, соңынан Жанна Дюваль деген «куртизанка» («жезөкше» сөзінің баламасы) әйелге ғашық болып, омірінің соңгы сэтіне дейін сонымен бірге қалу шешесімен арадағы
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байланысты бір жола үзеді. М . Горькийдің ақсүйектер тобынан шыққан символист ақындарды, өз ортасынан жеріп, «адасқан ба- лапандар» дейтіні осыдан шыққан.Бодлер Жаннаны шын сүйеді де, оны тәрбиелемекші бола- ды. Бірақ оның поэзияны түсінбейтіні Бодлерге үлкен қайғы- қасірет әкеледі. Өзінің көп өлеңдерін Жанна Дювальға арнай оты- рып, оның іс-әрекетінен жас кезіндегі өз анасының қылықтарын көргендей болады. Екі жүзді әйелдерге тэн мысық мінезділікті, «Кошка» (Мысық) деп аталатын эротикалық өлеңінде мысқылдап күлкі егеді. Осы арқылы ананың мейірімді алақанын керек еткен балалық шағының ең нэзік кезеңцерінде өзіне назар аудармай, көңілдестерінің көңілін тапқан анасына деген наразылығын біл- діреді. Оған деген өкпесі өле-өлгенше бойынан арылмайды. Оны өзінің суреттерінде де бейнелеп салады. Аналық сезімін коғам ал- дында масқаралағаны үшін Опик ханым да баласына қарымтасыз қалмай, ұлының Францияға танымал ақын болғандығына қарамай, барлық мүрагерлік мүддесінен айырып, көк тиынсыз қалтырады. Бодлер анасының бейнесі мен Жанна Дювальдың қылықтарын образдаған болыи отырып, сол кезеңдегі Францияның ішкі жағ- дайын әшкелейді. Оны сезіп қалған билеуші топ саяси қуғынға алып, небэрі 46 жасында аштық пен аурудың, қайыршылықтың азабынан көз жұмады. Ол Париждің сыртқы сұлулығы гэрізді француз халқының да бақыты шалқыған байлықта өмір сүруін арман етті. Сұлу әйел эдемі туфли алу үшін тэнін сатса, ол оның кемшілігі емес, оған жағдай жасай алмай отырған қоғамның әділетсіздігі деп «аурудың» тамырын тереңнен іздейді. Оны «Посмертные угрызения» өлеңінде куртизанка әйелдердің тірі кезінде немен айналысқанын, о дүниедегі қара жердің құшагы да жасы- ра алмайды, оны бас сүйектерінде сақталып қалатын жүқналы аурудың қара таңбасы дэлелдеп береді деп, әйелдердің күйеуі мен балаларына опасыздық жасауына қарсылық білдіреді. Сол арқылы өмірініц соңгы сагатына дейін идеялды отбасылардың болуын арман етеді.
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Европадағы мәдениет биігінің шыңы аталған Францияда, қоғамдық билік басындағылардың «куртизанкалар» ұстайтын- дығын сынға алады. Олардың көшедегі тәнін сататын әйелдерден коп айырмашылығы жоқ екендігін бетгеріне басады. Осы пікірі арқылы эке жағынан ақсүйек болса да, анасы жағынан «нәрсіз» скендігін ишарамен білдіріп, Жанна Дювальға неге «ғашық» болған сырын аңғартады. Бодлердің символист «декадент» аталу сыры осы болатын. Сөйгіп, ол символист ақындардьщ көш басын- да тұрып, өз кезеңінде айтуға болмайтын шындықтың бетін ашып, оны өлеңдерінде анайы образдармен бейнелеп жазады.Бодлердің бүл батылдығын Франция қоғамы кешірмей, сат- қындық деп қабылдап, батыл сөздерін Париж баррикадаларының арасынан өздеріне тура қаратылып атылған оқ ретінде багалап, 1857 ж. «Цветы зла» жинағында шыққан алты өленді сотқа беріп, таратылып үлгермегендерін түгелдей жоюға бұйырады. [49.273]Өзі қатысқан 1848 жылғы, Франциядагы революциялық қоз- і алыстардың сэтсіз аякталуынан кейін Бодлердің өлеңдер тоігга- масындағы романгикалық сарын жоғалып, пессимизмге ауысады. Көңілдерін көтеру үшін жеңіл мінезді эйелдерге барып, санадан і ыс сезімді ояту мақсатында ішімдік пен наркотикке бой ұрады. Оның нәтижесін «Искусственный Рай» деи аталатын жинағында жасырмай жазып, Поль Верлен мен Рембоның қүлазыған көңіл күйге күш беріп, шабыт шақыру үшін анаша тартып, жасанды жүмаққа барайық деген пікірлерін қүрдымға жіберіп, керісінше, оның адамшылықтан аздырып, малға айналдырып жіберетіндігін шыншылдықпен әшкерлейді. Бодлер өмірінің сонгы кезеңдерінде онерге де жоғары талап қою керектігін: «Өнердің де тэртібі бо- луы керек, өзінің деңгейінен шыгып кетсе, шешіндірігі тастаган жалаңаш әйел іспетті»,—деген пікірімен білдірген.«Бұдан не түйдік» деген ойга келер болсақ, эстетикалық галғамы биік адамдар өздері өмір сүріп отырган қоғамның талга- мынан айрылып қалғандыгын сезген де, ашып айта алмаған. Оган гүрлі себептер ықпал еткен. Мэселен, билік басына диктатуралық күшгер келе жатқанда, абсолюттік билікке үмтылушылар реак-
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циялық жасырын эрекеттерге барып, ақыл ойдың иелерін астыр- тын қуғындауға кіріседі. Кейде мемлекетгіц ішіндегі экономикалық дагдарысты пайдаланып, төңкеріліс жасауды мақсатеткен қарсылас ұйымдар, халықтың наразылығын касақана қоздыру мақсатында, эстетикалық талғамның бұзылуын қолдан жасаған. Сондай-ақ билік басындағылар халық мүддесінен алыстагі, жеке бастарының қызыгын қуып, эйелдермен әуейі болыи кеткендерін астарлай ес- кертіи, эротикалық көркем суреттер салған. Қоғамдаты эсгетикалык талгам құлдыраи кеткендігін бейнелеп айту мақсатында жалаңаш эйелдер мен еркектердің сурегін салып, болмаса поэзияда бейне- леу арқылы наразылық білдірген.Осы қарсылықтарын символистер түрліше образдаған, эсте- тикалық талғамға қажеттілікті жасыл түспен бейнелеген. Өйткені ол табиғаттың керкемдігі мен эстетикалық талғамның біріккен жері еді. Бодлердің де шашын жасылға бояуы осыдан шыққан. Бүл оньщ төңірегіндегілерге түсінбеушілігін тудырып, Бодлерге «аурусың» деп тап береді. Бұдан Бодлердің ойының ұшқырлығы байқалса, Бодлер қайтыс болганнан кейіи, 1871-ші жылғы Фран- циядаты эйгілі Париж коммунасының қанды көтерілісі оның се- бебін айқындайды. Сол кезде Бодлердің шашын жасыл түске бояуының сырын білсе, қайғылы қасіреттің алдын орауға бола- тын еді. Кейін Европада психологтар саны молайып, жындыха- наларды азайтқанда, өнер адамдарының киім киісіндегі осындай оғаштықтар аурудың белгісінен алынып, еркіндік берілді. Кеңестік дэуірде символисгердің түрлі әрекеттерімен бас қатырып жатпай, «ауру» деген ортақ шешім қабылдап, жындыханаларға жапты.Біз Мағжан поэзиясындағы декаденттік жэне эрогикалық жанрлардың пайда болуына да осы тұргыдан жақындаймыз. Екі ақынныц поэзияларын салыстыра салмақтағаіща, Шарль Бодлердің Мағжан поэзиясына айтарлықтай ықпал етіп ғана қоймай, өзара үндесіп келетін ойлары бар екендігіне көз жеткіздік. Ендеше Магжан француз символистерінің еңбектерімен, орыс тіліндегі аудармалары арқылы жақсылап танысқан. Символистерге «ауру» деп жабылған жала Бодлерден басталған. Бүдан әлем мэдениеті
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мен өнері үнемі тығыз бірлікте дамып отырғандығына Мағжанның ақындық тұлғасы мен эротикалық жанрдағы өлеңдеріне не себеп- тен «төсек лэззэті» деп жала жабылғандығына көз жеткіземіз.Енді «Магжан поэзиясында символист ақындарға тэн дара- шылдық (декадент) бар ма?» деген сауал төңірегінде ой қозғап көрелік. Егер энциклопедиялық аныктамалықка үңілсек, декаден- стер идеялогиясына мынадай белгілер айтьшады: «Мотивам безис- ходности страха перед жизнью: тревоги и отчаяния, характерным для идеологии декаденса». [48.836]Осы үшін де пролетариат әдебиетінің көшбасшысы болтан М.Горькийдің шығармашылық бағытына қарсы болып есептелген. М.Горькийдің символистерді жаратпай, есімдері естілсе, кірпі- ше жиырылатындығының бір сыры осы. Символист ақындардың 1920-шы жылдардың ортасына қарай көздерінің жойыла бастағандығыда сондықтан. Оның қайраткерлері өздері өмір сүрген қотамға деген жиіркеніштерін гүрліше бейнелеген. Күрестен бас тартып, одан түңілулерін тек өлеңдерінде дөрекі образдап ғана қоймай көшедегі жүргтың алдында дене мүшелерін кагу арқылы да анайы бейнелеген. Олардың бұл әрекеттері сол қогамдағы демократ ақын-жазушылардың да наразылығын тудырған. Декаде- нттер қарапайым халықтың қайыршылықка ұшырауы ар-ұятты ыгыстырып, бірінікін-бірі айлакерлікпен тартып алуынан деген үғымда болған. Сол әрекетгері үшін оларға түбінде жамандық жа- уап бергізеді деген көзқарастарын діни мистикалық образдармен бейнелеп жазған. Қайсыбір декаденттер материалдық қажеттілік мэңгілік емес, эстетикалық игілік қажет деген ойларын натура- листік багытта анайы образдаган. Оган Шарль Бодлердід «Падаль», «Голос», «Лето», «Украшения» т.б. өлендері мысал бола алады.Қогамдық өзгерістің бел ортасынан табылған Мағжан, төңке- рілістен кейінгі уақытга керегі болмай қалады. Оған себеп ретін- де шығармашылық бағыты сынға алынады. Соған карамастан үстанған бағытынан бас тартпай, керісінше оны қорғауға кіріседі. Қогамнан оңашалану арқылы ойларына еркіңдік беріп өзгелердің назарын өзіне аударуғатырысады. Бастапқыда өзін солардан «бөліи
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алдым» дегенімен де, бөліне алмай, оның қайшылықты тұстарын аңгарып, сол туралы астарлап жаза бастайды. Бұл оның дараланып декаденттік бағыт ұстауына, тігіті кейбір сөздерді батыл айіуы- на ықпал етеді. Әсіресе, ол эпиграммаларынан анық байқалады. Соның біріне «Сейіткали Мендешовқа» арналған эпиграммасы мысал. 1919 жылғы РСФ СР Халкомсов Қырғыз (қазақ) өлкесін басқару жөніндегі эскери ревкомы төратасының орынбасары, 1920- 25 жылдары КАКСР ОАК-ның төрағасы болған. Магжан оның эскери ревком болып тұрган кезіндегі қызметінен кеткен кемшілігін сынаған болса керек. Қазақстанды эскери диктатураның билігіне айналдырып барасың, солдаттардың тар балақ шалбарларының іші құжынап, быжынаған битке толған деп, Қазакстанның эконо- микасы шайқалып, құрдымға кетіп бара жатқандығын мысқылдай ескертеді. Қолдарына қару беріи, адам қанын ішуді үйрегкенше, білімдерін көтеріп, санасын оятуға тэрбиелеу керек. Сонда жамандық жасауға эуес болмайды. Білімді елдің мәдениеті жоғары болады. «Мәдениетті ел орынсыз қан төгуге құштар емес» де- генді ишарамен ескертеді. Саяси сауаты томен, білімсіз адамдар жалақорлық йен пәлеқорлыққа бейім түрады, өйгкені олар өзгенің аргықшылыгын коре алмайды деп, үйымдастыру жұмыстарында жіберілген қателікті — С.Мендешовгың бетіне басады. Мағжан образды ойымен оның болашақ тағдырын болжағандай болады. 1937-ші жылы алғашқылардың бірі болып реирессияға үшы- райды.«Сэкенге (Сейфуллинге)» деп аталатын эпиграммасында да Сэкеннід «қазақ елін тәуелсіздікке жеткіземін» деп азапқа түскен- дігінен нэтиже болмағандығын, «санаң элі де жас баладай сенгіш, бүл қогамға элі біз де керек болмай қаламыз, сонда ел басқарган төрелігіңнен кінәрат іздеп, жақсылыгыңнан кемшілік табарына көзің жетер, баскарушылық пен әйел қүмарлығынды доғар» деген астарлы ойын былай білдіреді: «Бала ақымақ, // Қожа, ташмай // Басын кес». Өлең астарынан—ақынның үстанған идеялық бағыты мен сол қоғамдағы болып жатқан тарихи, саяси жағдайга қалай қарағандығына баға беруге болады.
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«Мәдениет ошақтарың мен моншаларың жоқ, білім мен ғылымнан хабарсызсыңдар, өн-бойларың толған бит, маңымызға жолама» деп мұрындарын шүйіріп, бір кезде қазақтарды менсінбе- ген Россия генералдарының саналарын «бит» басып, бірліктерінен айрылып, еңбек істеудің орнына қызғанышпен бірінікін бірі оңай жолмен тартып алуға бейім тұратын бүлікшіл әрекеттерін беттері- не басады. Жақсы жолбасшы маңдайларына бүйырса, ерік-жігері тау мен тасты қопаратын қайсар халықгың, түманға кіргендей бытығып, өздеріне алдап шақырған жаңтырықтың соңына еріи, елдің ішін дүрліктіріп, өздерін де, өзгені де аямай қанға бөктіріп жаныштап жатқандарын мысқылдай ескертеді. Ынтыма^ынан айрылу салдарынан Россиядан безіп, ойлары мен бойларын бит басып, ішімдік сүрап ішіп, Қазақстанды сағалап, паналап жүргендіктерін «Жэй әншейін ойын ғой...» деп аталатын өлеңінде былайша күлкі етеді: «Толстов, Колчак, \\ Давай сюда коньяк. \\ Ой, Иван, аламан,\\ Мен бит, атаман!». Символистердің образды ойын- да, «бит» сөзі санадағы ақыл-ойды тотышарлық билеп, оқу оқып білім көтермеудің белгісі. Шарль Бодлер өзінін салған көркем су- реперінде ақсүйектер тобындағы эйелдердің басын биттетіп, жая- ларын жалпитып жалаңаштап кескіндеуі содан шыққан.Сондай-ақ «Об искусстве» атты еңбегінде өлеңді жазу кезін- де «оқып отырған адам күліп жіберетін, болмаса жылап жібе- ретіндей дәрежеде эсерлі болуы тиіс» деп ескертеді. «Сөйтіп, оқырманның жанын түршіктіріп, сезімін ояту керек» деген екен. Оған Мағжанның Сәкен мен Сейігқали Мевдешевке арналған ліиграммалары мен «Шойын жол» атты өлеңінің мазмұны соған толық жауап бере алады.Осы түста шетел эдебиетінің тарихын зерттеушілердің, «сим- волистер қоғамда орын алған кемшілікке наразылықтарын дека- денттік көзқарастарында анайы түрде бейнелеп білдіреді, болмаса жазады» деген сөздерін еске алсақ аталмыш өлең соған жауап бере алады. Қазақстанның даласын көктей өткен темір жол қазақ дала- сын ғана екіге бөлген жок, халқын да екіге бөлді. Қолындағы азын аулақ малынан айрылғысы келмегендер станция маңынан аулақтап,
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шекара аймақтарына қарай ығысса, отырықшылыкка айналған гобы «қымызды жасық су, естен айыратын күші жоқ» деп менсін- бей, ащы суға ауыз салып, ішуге салына бастағандарын сөз етеді. Нашар жағына мэн бермей, не болса соны жаңалық деп қабылдап, төңірегін дүркірегіп келе жатқан паравозбен бірге ұрандап, қосыла шапқан қойшының аңқау эрекетін былайша мысқылдайды:Өзі ыржаңдап, айқайлап,Көк шолағын борбайлап,Қойшы қатар шауыи на?Шапқан күйде ыржиып,Ат-матымен тырқиыпТопырақты қауып па?-деп ауыл баласынан темір жолдың жағдайын сүраған болып отырын, онда болар жағдайды алдын-ала ойша образдайды. Кезін- де сабаның ернеуінен асқан қымызды еріне сапыратын маңғаз бәйбішелердің, қолындағы қүрттай бір кесе қатығы мен бес-алты күртын өткізе алмай, вагон жагалап жүрер тірлігін былайша елес- тетеді: Сорлының жанын жаралап,Саудалап тұрған бір cap ит,Қалжындап, шатып түр ма екен?- Сауда жасаудың тэртібін білмей, қолындағы малын темір жолдың бойымен ары-бері өткендерге арзанға беріп, тіпті са- тар ештемесі қалмағанда, ар-ұятын жыйып қойып, қыздарын да саудалауға баратындарын былайша келтіреді:Алпыстағы аналық Сатарына заты жоқ,Көзін сатып жүр ме екен?Көзін сатса, дариға,Жанында бір қыз бала....Қызын сатып жүр ме екен?-дегі шойын жолдың қазақ даласына келуі, елдің ішіне небір жаман індеттердің таралуына ықпал жасайтындығын, оқырманнын, көз алдына келтіреді. Мағжанның осы айтып отыріандары сол сәтте
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елдің басында болып жатқан жағдай емес, керісінше, алда болар жағдайдың алдын-ала жасалған картинасы еді. Олай деуімізге себеп, аталған өлең 1924 жылы «Ақжол» газетінде жарияланған. Ал Қазақстандағы Түрксиб-Сібір темір жолының кұрмлысы 1927 жылдан колға алына бастаған. Ендеше ақын шойын жол құрылысымен бірге елдің ішіне небір келеңсіздіктердің еріп ке- лерін алдын-ала болжаған іспетті. Өлең психологиялық диалогқа құрылған. Қалада отырған ақын шойьш жолы салынып жатқан ауылдың жағдайымен ойша, қиялында қабысып, елден еміс- еміс келіп жеткен жағдайларды оқырмандардың көз алдына кел- тіреді. Көңіліндегі үрейден, елінің болашақ тағдырына деген алаң- даушылық, қамығу байқалады. Өлеңце декаденттерге тэн дөрекі айтылатын сөздердің бар екендігін де жасырмаймыз. Оған «сары ит» деген метафоралық сөз қолданысын мысал етуге болады. I ІІойын жолдың кең даланың төсін ғана баспай, халықтың еңсесін езіп, жігерін де басқандығын болашақ жас толқынга аманат ретін- де тапсыратындығын: «Басқан анау жол жайын, // Басылган анау ел жайын, // Әдейі көріп қайтқайсың»,-деген сөздері байқатады. Бұл тек символистер поэзиясына гана тэн сипат. Яғни акын алда болар жағдайға деген көзқарасын үрейлі күдікпен білдіреді. Біз онымен «Келешек», «Кеше», «Бүгін» деп аталған сегіз жолдық өлеңінде де танысамыз. Бірнеше жолдың ішіндегі гырнақшаға алынып жазылған сөздерден қазақтың өткен өміріне, дэлірек айтқанда, жортуылда өткен даңықты гарихына деген мақтанышты сеземіз. Бірақ оған ақын елдің өткені деп баға береді де, елдің ертеңінен дол сондай дүбірлі ерліктерді күтпейді. Керісінше, оны бағдары белгісіз буалдыр будың арасындағы елестей сезінетіндігін, «Келешек» деген күн анық, // Өткен «кеше» үрланып, естен кетпес бір у гой деп күйіне отырып, «Бүгін» деген бір бу гой» деген күмэнін ішіне бүгіп қалады.Бұл ақынның сол қоғамдық ортадан ығыстырылып, оңаша- ланып бара жатқан күйзелісті күндерінің нәтижесі еді. Сондықтан оның көкірегінен өксікті күйініштің орын алуы орынды тәрізді. Себебі, 1924-ші жылдан бастап Мағжанды кедейлер эдебиетінің
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өкілдері өздерінің арасынан ығыстыра бастаған. Ақын ауыл ба- ласымен сөйлесіп, одан елдің жай-күйін сұраған болып отырып, олармен байланысқа шығуга кұлшынады. 1905 жылы симво- лизмді «болашақтың поэзиясы» деп жоғары бага беріп, орыс символистерінің кіші тобына жетекшілік жасап, 1917 жылгы со- циалистік революцияның жеңіске жетуін қамтамасыз еткен В. Брюсов Кеңес үкіметі бекігеннен кейін символист ақындардың ығыстырылуына қарсы болады. «Символизм көркемдік ойлаудың бір тэсілі» деп ескертеді. Кедей-шаруалардың арасынан шыққан эдебиетшілердің білімдерінің таяздыгы туралы проблема қозғал- ганда, оны тек ақсүйектер эдебиетінен шыққан өкілдермен бірік- тіріп, білімдерін ұштау арқьшы шынықтыруға болады деген ұсыныс жасайды да, Москвада эдебиет жэне көркем өнер инсти- тутын ашады. Бүган Кеңес Одағының барлык республикаларынан ақын-жазушылар шақырылады. Оған Халел Досмұхамбетовтың қолдауымен Мағжан да барады. Осы тұста мынаған назар аударған жөн. Мағжан Москвага 1924-шіжылыкеледі. В.Брюсов 1924жылы 9 октябьде қайтыс болды. Ендеше Мағжан В.Брюсовпен кездесіп үлгерді ме, жоқ па, деген күмэн туады, ол жағы элі де зерттеуді қажег егеді. Сол жылдың 24 ноябрінде Н.Тереқүлов баяндама жасап, Мағжанның үлтшылдық, пантюркистік көзқарасы гана емес, шығармашылық бағытын сынға алып, оның «Қазақ еңбекшілерінің ілгері басуына, жаца гуып келе жатқан жас әдебиеггің өркендеуіне кедергі болатын зиянын ескертеді». Еңдеше бүл да Мағжанға құрылған кақпан, міндеттерін толық атқарып болды деп симво- листерді эдебиет тарихынан ығыстырып шыгаруға бет бұрған бағыт болатын. В.Брюсовтың өлімінен кейін де, символистердің шығармасына жасалған қысым күшеймесе, әлсіремегендігі осы- дан. Орыс символистеріне тасталған гүзаққа өзінінде ілінетіндігін Магжан білді. Сондыктан «Бүгінгі күн өмір, өлім-менікі» деген өлеңінде «Қүшам, ішем, жынданамын, жылаймын, // Бүгінгі күн өмір, өлім-менікі!» деуі содан еді.Символистер ғасыр аяқталып, жаңа ғасыр басталғанда со- нымен «мэңгі өмір» сүру үшін күресеміз, жана қоғамға жаны таза, рухы мықты адамдар дайындаймыз деген идеялды бағыт
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үстанады. Сол үшін сөздің сыйкырлы күшімен оқырманның сезімін бағындырып, жігерін баурап алуды мақсат етеді. «Сүйсек құлай сүйіп, жек көрсек ымыраға келмейміз» деген идеялды көзқараста болады. Мағжан оны «Сырым» атты өлеңіндегі:Мен қуансам, жас баладай қуанам,Көрген адам талай деген: «Есалаң!»Мен қайғырсам, орнатамын қиямет.Жас баламын—тағы да тез жүбанам.Күлсем егер есім шығып күлемін, Жылағанда кап-кара қан гөгемін.Қасым болса, қанын ішкім келеді,Досым болса, жолында оның өлемін.Әйел сүйем, бірақ емес сендерше,Мен сүйемін жан-денесін бергенше.Жан-денесін бірдей алам, улаймын,Қысып сүйем күшағымда өлгенше, деген сөздерімен білдіреді.Символистер өздерінің осындай идеялисгік көзқарастары арқылы өзге эдеби бағыгтағы әдебиетшілерден оңашаланады. Екі жүзділік пен көлгірсуден қажып, жақсылық пен жамандықтың аражігін ажыратуға ұмтылады. Шығармашылық талант бәрінен биік, жогары, таза болуы керек дегенге тоқталады. Сөйтіп, идеялды арман жолында өз өмірлері мен жеке бастарының қызығын құрбандыққа шалудан тайынбайды. Мүны «Священная жертва», (Қасиетті кұрбандық) деп атаған. В.Брюсов оны 1905 жылы орыс символистерінің бағдарламасына енгізеді. Сол арқылы алдарындағы романтикалык идеяға табандылықтарын дэлелдеп, барлық кедергілерді бүзып, өршелене арпалысқандарын са- яси лирикаларында шеберлікпен бейнеледі. Идеялды мақсат жолындағы эрекетгерін көзге жас үйірілетіндей эсермен жазып, «мэңгілік гұмырды» жырлап, арттарына өлмейгін із қалтыруға үмтылды. Сөйтіп ғасырдың ауқымынан асатын мәңгілік ескерт- кішті өз сөздерімен тұрғызғандығына, алдымен өздері баға берді. Оған Мағжанның «Мен кім?» өленіндегі «Мен өлмеймін, менікі-
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де өлмейді,\\ Надан адам өлім жогын білмейді» деген қүдіретті сөздері куэсі десек, «Жауынгер жыры» атты өлеңіндегі «Білгенін енді істесін, өлімменен ойнадым» деген сөзі аңғартады. Осы пікір- мен мәндес келетін сөзді, Бернияз Күлеевтің поэзиясынан да кез- дестіреміз.Символистердің алдарындағы идеяға берілгендіктері сондай, оларды алған беттерінен қайтару да оңай болмаған. Олардың көзін жоюға дейін жеткен себептері де осыдан еді. Тіпті болмағандарын «жындыханаларда» ұстап қорқытуга тура келгендігін Андрей Белый мен Ф.М.Достаевсийдің т.б. символистердің трагедиялы тағдыры куэ. Оны 1936 жылы айдаудан оралып келгеннен кейін- гі жазылған Мағжанньщ «Өміріме өкпем» деп аталатын өлеңінің мазмұны да аңғартады. Өзінің туған жерінен бір уыс топырақ бұйырса деп келгендігін: «Жерлерге топырақ тартқан сан айнал- дым, // Деген жанмын: «Қүнымды құдай жоқтар!»-деген сөздері білдіреді. Бүл ақынның алған бағытынан таймағандығына дәлел.Символистердің шығармаларында күннің шуағын жырлауы да тегіннен- тегін емес еді. Күн адам баласының ішкі жан дүниесіне жылылық тана емес, рухына мэңгілік ғүмыр сыйлайды. Себебі ата- бабаларымыздың көне нанымы бойынша күн батқанда о дүниедегі аруақтардың мекеніне барып, үясынан шыққанда солардың ру- хымен кездеседі де, күнмен ілесіп жер бетіне шығады. Бүл на- нымды еске алу арқылы халыққа пайдалы іс жасасақ, үш әлемді (жоғарғы, ортаңғы, төменгі) аралап, солармен рухымыз мэңгі бірге жасайды деп сенген. Ғасырдың бір алмасуында керексіз болсақ, жаңа қоғам алмасып, келесі үрпақ жаңарғанда, солардың керегі- не жараймыз деген философиялық ойда болтан. Адамның рухы осындай шар тэрізді жер бетін айналып отырады деген нанымға бағынғандыктары соншалық, коркыныштың не екендігін сезінбей, өздерін өлтіріп жіберуден де тайынбаган. Сондықтан биологиялық өлімді «мэңгілік» өмір ауыстырады деп, лирикаларында өлім сары- нын тітіркенбей жырлайтын болтан. Андрей Белыйдың: «Өлім» де- геніміз, терезенің пердесі тэрізді, тек жанына жақындап қолыңмен ыгыстырсаң болтаны»,—дейтіні сол. [50.24]
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Философиялық лирикаларындағы «мэңгілік ғұмыр» мен і арыштагы газа махаббатты, пәктікті, мэңгілік адал сезімді жырға қосатындары, жұмақтағы сұлулармен түстері мен қиялдарында жуздесіп, сырласатындары жайлы сарындар соның ықпалы. Өмір- асріііе қастаңдық ұйымдастырған қоғам ыдырап, жаңасы келген- іс іпыгармаларының қайта оқылып зертгелетіндіктерін «қайта гуу» деп атаған. Мұндай философиялық пікір Шопенгауэрдің,I Іицшенің, Вагнердің философиясында болған. Символистер оны п ідсрінің иоэзиясына басшылық еткен. Жаңа қоғамдық өзгеріспен Iмргс, есімдерінің қайта жакгыратындыгын «қайтатірілу» деп, оны кара бұлтгың арасынан жарып шыққан күннің нұрлы сэулесімен образдаған.Мағжанның поэзиясының мэңгілік ғұмырлы болуы үшін кү- рсскендігін «Жан сөзі» деп аталатын олеңі байқатады. Қысқа гүмырындагы атқарған істеріне лирикалык шегініс жасай оты- рып, өткеніне есеп берген, философиялық толғаныс жасайды. Ідіінің қамы үшін отқа да, суға да түсіп, үлы мақсат жолында қиыншылықты бастан кешіріп, талай рет көзсіз көбелектей күйіп, шала өліи тірілгендігін айтып ақталады. Оны өзіне айтқанын істетіп ксле жатқан өктем образдың бейнесінде алады. Ақын іштей әрі- сарі болып, артыма қалдырган еңбектерім есер көңілімнің ісі деп қамығады. Енді таяуда тағдырдың толқыны жағалауға лақтырады. Сонда гүншығып өлген балықтай боламын деп талқаны тауы- гылып бара жатқан тағдырына налиды. Сол кезде, кейінгі үрпақ сңбектеріме дұрыс бағасын бере алар ма екен деп толғанады. Айға шаиқан арыстандай болды деп кіналай ма, элде халқының мүңын жоқтаған жыршы дер ме, бастарына қайғы түскен күнде, ақылшым боп басымда тұршы дей ме?Болмаса басыма да бармас па екен?Атымды аузына да алмас па екен?Қарайып жапан гүзде жалғыз тұрган Молама көз қырын да салмас па екен? деген сүрақтардың төңірегінде толғанатындыгы сондықтан. «Егер олсндерімді окуға тыйым салып, айтар ойым халқыма жете алма-
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са, нагыз өлген сонда болады» деп күйінеді. Біз бұдан Магжанның «мэңгілік ғұмыр» үшін күрескендігін байқаймыз.ХайроллаМахмудовтыц: «Өткендіұмыту да—елім ісгіеттітабиғи құбылыс. Бірақ сол ұмытудың өзі де кейде зорлықпен, озбырлықпен шектесіп жатады. Мағжан өзінің жігері мен талантының әбден ке- меліне келіп, толықсып түрған шағында жеке басқа табынудың қүрбаны болды. Қазір оның аты толығымен ақталды. Сондықтан оның ақындық мұраларын өзінің оқырмандарына—сүйген хал- қына қайтарып беретін уақыт жетті»,--деуі ақынның қайта «тіріліп» халқының арасына оралғандығына дәлел еді. Ақынның қарсыластарымен арбасқан кездегі «Мен өлмеймін, менікі де өлмейді» деген сөзі шын болды. Бұл символистер поэзиясынағы «өліп-тірілу» жайлы философиялық ойдың бірінші қыры десек, екінші қырында, қазақ халқының ұмытылған тарихын жаңғыртып, ұрпақтың санасында тірілту бар. Маіжан поэзиясының 1988-ші жылы Қазақстан тәуелсіздік алардан екі жыл ғана бүрын ақталуы оның қайга тіріліп, үрпақтарына даңықпен қайтып оралуы деп біл- геніміз жөн. Осы жағынан келгенде ол орыстың символист ақыны А.А.Фетпен татдырлас.Поэзиясы «психологиялық жүмбақка» толы болған Фет бір жағынан өз кезіндегі крепостнойлық тэртіпті қорғаса, екінші жағынан, сол қоғамның әлеуметтік кемшілігін көре білді. Сон- дықтан оны ұнатпағандар ХІХ-ш ы  ғасырдың 60-шы жылдарында жойды да, 80-ші жылдары кайта тірілтіп алды. [51.25] Бірақ сол кезде символистердің «өлім» туралы жырлаған ойларының аста- рын ишарамен ымдап, жұмбақтап отырғаны қарагіайым адамдарға түсініксіз болды. Қоғамдық орта олардың астарлы ойларымен бас қатырмай, «өлім туралы көп жазатын ақындардың шығармалары жастардың санасын бүзады» дегенді желеу етіп, поэзияларын окуға тыйым салған.Орыс символистері «өлім» сөзінің астарьш әртүрлі образдаған. Мәселен, Гоголь өзінің «Өлі жандар» романы арқылы патшалық Россияның ішін үрлық пен парақорлық билегендігін, оның соңы Россияны төңкеріліске апаратындығын астарлап білдірсе, Фе-
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дор Сологуб «Мелкий бес» атты шығармасында Передонов псп оның төңірегіндегілердің эрекетіи «елі жандарға» баласа, 
Д . С  Мережковский «Александр Первый» атты романында кұдайга сепбейтіндердің барлыгын «өлі жандарға» теңеді. [52.203] Андрей белый— Россиянин өз ішіндегі төңкерілістің жақындап келе жатқандыгын сезгенде жаны түршігіп, «Отчаянье» өлеңінде «Над страной моей родною \\ Встала смерть» деп образдаган екен. 
153.17]Мағжан қазақтардың алаңсыз жатуын өлімге балайды. Қара жер мен кара гүн ерлі-зайыпты адам тәрізді, бірінсіз бірінің күні -коК, біріне бірі байлаулы. Қараңғыльщ коюлана бастағанда, көк лспаннын көңілі бұзылып, жарын іздегі жылай бастайды, өйткені ол күндіз күннің шуағына бөленсе, түн келгенде соның еркіне бигынып еріп кете берді. «Күзді күні» өлеңінде осылайша адам іагдыры мен табиғаттың арасындағы байланыс психологиялық і шралеллизмге түскен. Бэйшешегімнен айрылдым деп кара жер жылайды. Ал жапырағын енді жая бастаған жас қайың, суық /ксл соққан сайын бүрісе дірілдеп. ақырын күбірлеп, жасағанға жалынып жәрдем бер деп сүрайды. Бірақ осылардың бәрінен де мыктысы кара ағаш болғандығын былайша бейнелейді:Күшті жуан кара агаш,Жапырақсыз жалаңаш,Өмірде беті қайтпаған,Ешкімге сырын айгпаған,Тура келіп тагдыры,Долы дауыл кез келін,О  да бір күн құлайды,-ден сол кездегі билік басында отырған адамның қатыгездігі мен клталдығын, төңірегіне жылу бере алмайтын қара ағаштың обра- іында бейнелейді. Енді бүршік жая бастаған жас жапырақтардың нойына қорқыныш жіберіп, дірілдетіп ұстап, билік жүргізіп отырған адамның да қоғамға мэңгілік тірек бола алмайтындығын, оның да Гпреудің қанды қармағына түсерін, теректің де бір күні дауылға 
үрынып қүлайтындығымен образдайды. Сөйтіп қорқытушыны да

Б.Қанарбаева Мағжан символист



тағдырдың тәлкегі күтіп тұрғандығын астарлай ескертеді. Өлең түйіні әлсізді де күштіні де теңестіретін, топырақ жамылған қара жер екендігін еске салады. «Өздері өмірден өткеннен соң, қара суық ызғарымен ұрып, үсік шалғандай бүрістіріп, арттарына қалдырып кеткен ұрпақтары еңсесін көтере алар ма екен» деп голғанады. «Сол кезде кара топырақ жамылып, қара жерге көміліп жатқан ру- хымды тірілтіп, жаламен жаны күйген ағасын еске алар ма» деп келешекке аландайды. Шығармашылығының мэңгілік ғүмырлы болары—осы ауысып келер жаңа үрпақтың гүсінігіне байланыс- ты. Солардың түнық ойы мен таза санасы ғана дүрыс бағасын бермек. Асыл арманы иесін таба алмаса, натыз өлім сонда бола- ды деп күйінеді «Жігер, шіркін, желінді» деп аталатын өлеңінде. Соңында: «Өзім өлсем де, артымда молата байланған сайғақтай болып сөздерім сақталып қалса болды» деп ойын бекітеді.Ал «Тірілдім» деп аталатын өлеңі, символистер филосо- фиясының биігінен көрінетін абстрактылы махаббатты образ- дайды. Ақынның астарлап айта алмай отырған сұлуы, қиялдағы махаббат. Оиы «Гүл» деп жұмбақтап отырғандығына қарап, оның қүшағында сүлу әйел болтан екен деп тура мағынасында қабылдауга болмайды. Себебі, символистердіц қиялындағы сұлу әйел образы—мэцгілік сүлулықтың бейнесі. Оны «Бүгінгі күн тэн құшпадым, жан қүштым, \\ Жанды құштым, танды кұштым, көкке ұштым»,-деген сөздері аңтартады. Сондықтан Мағжанның «Тірілдім» өлеңіндегі оліп жаткан жанының тірілуі—сұлу әйелдің күшағында болғандыгы деп түсінуге келмейді. Керісіише, акын басына жаңа идеялар мен сұлу ойлар келіп, түншығып жатқан санасының тірілуін айтып отыр.Психология мамаидарының пікірімен келсек: «Ақын-жазу- шылардыц шығармаларында «өлім» іуралы жиі айтуын автордың жекебасындагытүрлітрагедиялықжагдайларменбайланыстырудың жөні келмейді. Оған жоғарыда бірнеше мысалдар келтірдік. Керісін- ше, оны автордың шығармасындағы идеялогиялық бағытынан, сол қоғамдық ортаның ақынға тигізген ықпалынан, сол уақыттагы психологиялық жағдайдын маңыздылығы мен тарихи окиғаларға
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барлау жасау арқылы жақындау тиімді. Сонда ғана ақындық і үлғаның психологиясы ашылады», -  дейді, В.Белянин, «Психо- ішпгвистика» атты зерттеуінде.ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы қоғамды билеушілер төніп кслс жагқан экономикалық дағдарысты мойындағылары келмеді. Іііындықты айтуға тырысқандарды астыртын қуғындай баста- ды. Сол кезде келе жатқан қатерді символист ақындар: «Ата- бабаларымыздың аруағы сездіріп, аян беріп отыр»,-деп астарлай бей нелеп, лирикалық өлендерінің ішіне спиритуализмді енгізді. М .I орькийдіңсимволистердіңпоэзиясыментанысқаннанкейін: «Поль Нерлен и декадент» атгы мақаласында: «Общество нашло новизну, воскресив средневековую магию под новым именем оккультизма»,- деуі осыдан болатын. ХХ-ш ы  ғасырдың басында—символ истер дің шыгармаларынан спиритуализмнің күш ала бастауының тағы бір себебі—жотары оқу орындарында философия мен діни тэрбиенің біріктіріле жүргізілуі еді. Оның орыс жэне қазақ әдебиетіндегі үлгісін сөз егкенде оны арнайы зерттегендердің пікіріне тоқталуға тура келеді. Мэселен, ХІХ-ш ы  ғасырдың аягында өмірден озған, оккультизмді зертгеушілердің бірі, медицина докторы—Жерар Ан- косе: «Оккультизм- мистицизмнің синонимі»,— дейді. Ол оккуль- іивмді гылым ретінде зертгеудің керектігі жайлы еңбектерінің борін «Пагаос» деген бүркіншек атпен жазған.Жерар Анкосенің оккультизмді зерттеуге қызығушылық ту- дыруы ХІХ-ш ы  ғасырдың басындағы романтизмнің күш алуы- на байланысты Францияда дүркін-дүркін қайгаланған револю- циялық қозғалыс болатын. Отан қатысушылардың басым көп- іиілігі массондар үйымына ұқсас, оккультизмге көбірек ден қоятын Розенкрейцтердің мүшелері еді. Папюс те сол үйымның козқарасындағы адам болатын. [54.130-131]Папюс оккультизм атауын мынадай ғылымдардың жиынтығы регінде қарады: философия, метафизика, физика философиясы, генеалогия, мифология, иероглифика, Пифагордың есептеу ілім- дсрі, Тора, Каббала, адам мен гарыштьщ байланысы, алхимия, астрология, магия, психургия. Ол өзінің соңғы жазған «Оккуль-
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тизм и спиритуалимз» атгы еңбегінде оккультизмді теократиялық, монархиялық, республикалық үлгідегі басқару жүйесінде қол- дануғада кеңес берген. [55.10-15]Осыдан-ақ К. Бальмонт, Д . С . Мережковский, 3. Гиппиус, В . Сологуб, А . Белый, А . Блок, Вяч. Иванов, В . Брюсов сияқты орыс символистері мен Магжан поэзиясынан спригуализм мен оккультизмнің неге көрініс беретіндігіне коз жеткіземіз. Енді X X - шы гасырдың басында дүниені дүр сілкіңдірген оккульгизмнің Мағжан поэзиясындағы көрінісіне назар аударайық.Мағжан ақын-жазушы, аудармашы ғана емес, ғалым болған- дығына оккультизмді пайдалану тәсілін қосамыз. Бұдан оның гылымның бар түрінен хабардар болғандығы байқалады. Оның поэзиясынан Пашос айгқан философия, метафизика, физикалық философия, генеалогия (шежіре), мифолог ия, адам мен гарыштың байланысы, астрология, магия, құран аяттарынан алынған сөздермен бірге психургияның қүдіреті байқалатындығы содан. Бірақ Мағжан поэзиясындағы оккультизмді Батыс Европадагы массондық үйымдардыц қолдауымен гүлденген Розенкрейцтердің тэсілімен шатастыруға болмайды. Себебі, көз бояушылықтың не бір қүдіретіне қазақ сахарасы да тэнті болған. Оған қазақ бақсыларының өнері Тэңірлік дінмен бірге пайда болгандығы жайлы С.Сейфуллиннің, Е.Тұрсыновтың зертгеулерін мысал ету- ге болады. Ендеше оның поэзиясындагы оккультизм қазақтың төл топырагының жемісі. Бірақ осы бір әдеби тэсіл--Мағжан поэзиясы- на дейінгі қазақ эдебиеті өкілдерінің шығармаларынан көрінбеген. Магжан оны X X  ғасырдың басындағы саяси жағдаймен, Қазан төцкерілісінен кейінгі кезендегі тарихи жэне реакциялық оқига- лардың халыққа жасаган қысымын, образды оймен бейнелеп айту үшін қолданған. Мәселен, «От» өлеңінде қазақтың шығу ге- нетикасын Түран тайпасының мифтік нанымдарымен байланыс- тырады. Оған ден қойсақ, аспан - эке (Тэңір) мен жер-Ананьщ үйленуінен бала болып «от» туады да, әкесінің соңынан еріп аспанға көтерілмей, жер-Ананың бауырында қалып қойып, жер бетін мекендеп, адамзатқа жамандық жасауға әуес қара күштерді
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қуалайды. Еүндардың бойындағы өжеттік пен от мінезділік содан ілрмган, өйткені олардың экесі 'Гэңір дегенді Мағжан былай кел- гіреді: «Оттан туған баламын», «Мен -  оттанмын, от- менен».Гегі отган жаралған гұн ұрпақтары Баламбер мен оның ұлы Дпиланың (Еділ патша) Алтайдан Алыііге, Қытайдан Балқанға бнргандагы мақсаттары Шығыстың шуағымен, Батыстың ж үре_ і шдегі қаталдықты жылытып, жанына жылу беріп, жұмсартқысы кслгендік дегенге деп қояды, «Күншыгыс» өлеңінде. Солардың уриақтары болтан Жолбарыс, Жошы хан, Сүбітай сияқты ерлер еді дсі і, шежірелік талдау жасайды. Күнбатыстың сотые құмар ниетіне і сс көрсеткен бабаларымыздың отты мінезі еді. Енді, сол жақтан тагы да жамандықтың хабары сезілуде дегенді былайша астарлай бсйнелейді: Кеше матан тіл келді,Күн батыстан жел келді,Қараңтылық қапгады.Ұятган эсер қалмады.Идеялды алланыҚарын деген таптады.Күнім, заулап жана көр Күнбатысқа бара гөр,-дсп жалбарынады. Осы өлеңнің жогаргы екі шуматында, Күнбатыстан Күншыгысқа қарай жылжып келе жагқан сотые қатерін, этностық болмысымызта тэн қашықтыкган сезіну арқылы біліп агырмын дегенді меңзейді. Мүны оккультизм тылымы-телеп- сихия деп атайды. [56.129] Ал психология гылымы мұны суреттеу мсн эсерленудің арасындагы айырма дейді. Суреттеу жанның ісі дссек, алган әсерін ақынның ойы мен жанында тірілтуі, нәтижесін санада суреттеп, көз алдымызга алып келуі. Бүл—ойша суреттеу. Күнбатыста империалистер сотые ашуга шогырланып жатыр деп, сстіген суық хабарын халыққа айтып жеткізу үшін ойдан сурет іудырып отыр. Бүдан өзі естіген хабарта катты эсерленгендігі байқалады. Бірақ әсерленуін суретгеудің күшінен асырмаган сырына мына пікірін келтіруге болады: «Егер суреттеу күші
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әсерленудің күшіне жетсе, ол уақытта суреттеу ауруға айналады. Аурулы суреттеу галлюцинация деп аталады. Галлюцинация—бізге ешбір эсер бермеген бір заггы яки көріністі суретгеу деген сөз. Бұл адамның миы сау болмагаңдықтан болады. Мысалы, өлген адам- ды кору, жын, пері көру, әлдеқайдагы бір затты кору, жоқ дауысты есту сықылды. Қазақтың бақсы-балгері осы галлюцинация ауруы- на ұшырағандар ғой». [57.140]Ендеше «кеше маған тіл келді» деп ақынның айтып отырғаны, таяп келін калган соғыс қатерінің ақын санасына ықпалы. Соны барынша әсерлі етіп жегкізуге тырысқан. Бұл арқылы Мағжан телепат болмаса бақсы екен деген ұғым гумаса керек. Мүны тек келе жатқан жойқын қатерді айтып жеткізудегі эдеби тәсіл деп қабылдаганымыз жөн.Сөйтіп, Күнбатыстан жылжып келе жатқан қатерді сезбей жайбарақаг жатқан қазақтардың санасын оятып, соган қарсы қоймақ. Санасы өліп, жаны жасып кеткен халықтың тарихын есіне салып, өлген рухын тірілтіп, намысын қоздырып барып, ұйқысынан оятып, соңынан ертіп шықпақшы болады. «От» сөзін намыстың ба- ламасы ретінде алады. Өлеңнің түтас мазмұны образды ойлармен бейнеленген. Үйқьшы ояу жагқан халықгың санасын тірілту үшін сөздің сыйқырлы күшін пайдалануга тырысады. Үлттық намыс - өлі денені қозғалысқа келтіретін күш. Ал этнос болса сол намысын жоғалтып, жеке басының тыныштығы мен қарындарының қамын ойлап кеткен.«Түранның бір бауында» атгы өлеңінде Шығыстың бұлбұл- дары саналған Сағди мен Омар Хайям Тұран бауырының түлектері дейді. Оларға дарынды сыйлаған Тэңір деп, өзінің солардың ұрпағы болғандығына мақтанады. Халық нанымы бойынша ақындық ки- елі өнер бүл қасиеггі ата-бабалардың аруағы аян беру арқылы сыйлайды. Ал олардың «жез таңдай, күміс-көмей» болып келуі- не табиғагтың сүлу көркі ықпал етеді. Сондықтан жақсы ақынды бүлбүл құсқа теңеген.Сол үшін Магжан шығыстың маганға дейін- гі шэйірлері бұлбүл еді, олардың жыры менікіндей емес, «шер жыр емес, қор жыры еді» деп, қиялымен шығыс жұлдыздарымен
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кеңеседі. Солардың кезеңін ақындардың алаңсыз шағы деп арман- дайды, солармен тілдеседі. Оны: «Мынау жыр- шер жыры емес, қор жыры ғой! Жыр қайдан! Өңім бе бүл? Әлде түсім?» - деген создерімен білдіріп, телепатиялық елестер тудырады. Муны оккультизм ғылымы «психометрия»,—дейді. [58.9] Яғни, болып кет- кен жағдаймен қиялында табысып, сол заманға өлшеммен қарау. Ақын төңірегінде жанды елестер болып жатқандай әсерленеді, бірақ оқырмаңдар оны көріп отырғандай дәрежеге шығармайды. Ііүл—ақын санасына ықпал еткен этногенетикалық наным. Одебиетте көркем образ жасаудағы тәсілге айналған. Ендеше Мағжанның оккультизм, спиритуализм тэрізді ХХ-ш ы  ғасырдың басында сәнге айналған әдеби эдістерден мол хабары болтан екен. Оган өзінің мына пікірін де мысал етеміз. « Бұл жан денеден тіпті болек, өз алдына қандайда болса бір зат деген пікір «спритуализм яки идеализм» деп аталады. [59.115] Ақын бұл гіікірін адамның жаны бойынан шыққаннан кейін шыбын секілді кыдырып жүреді деген мифгік нанымға негіздеп айтқан болатын.Символист ақындардың шығармашылығын зерттеушілер, бүл тек соларта гән болып келетін ерекшелік дейді. Біз оны қазақ- тың генетикалық ұлттық нанымының ақын санасына ыкиалы деп білеміз. Ақын сүлулығы сақталған табиғаг кана адамдарта қасиетті дарын сыйлайды дей отырып, кез-келгеннің акын бола алмайтындығын, ақындықтың киелі болып келетіндігін былай кел- і іреді: Жан-жақта көлеңкелер көлендеді,Көзіме элден елер елеңдеді.Жүрегім дүрс-дүрс согып айта берді,Айтқаным: «Аян берді, өлең берді?»- Халық нанымы бойынша талант иелерінін киесі болады, иесін озі таңдап келіп конады. Нагыз дарынды ақын табиғаттың баласы, оны дарынсызбен теңісгіру, шалшықтын арасынан шыққан бақа мен бүлбұлды қатар қойғанмен бірдей дегенге келеді. Оны:«Көл беті жыбыр-жыбыр, бақа: «Бақ-бақ», Сайрасын енді қалай бүлбүл бейбақ?
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Б.Қанарбаева Мағжан символистӨмірдің өзгермейгін құрсын заңы-Бір жақтан бүлбұл шықса бақа шықпақ,— деп, «торг шумақ өлең қүрастырған екен» дегх өлең жазғанның бэрін ақын деудің қажегі не, ішінде мэнді ойы, пайдалы пікірі болмаса дегенге тоқталады. Сөйтіп, талантты мен дарынсыз- дарды қатар коймақ болған сол кездегі қоғамдық идеялогиялық насихатқа налиды. «Төбет» өлеңінде: «Жабыны түлпар қылам деп, // Қарғаны сұңкар қылам деп, // Талайдың ісі шала ғой», - деген мысқыл сөздері де сездіреді. Бул—оның идеялистік көзқарасын танытады. Символистер өздері идеялист болғандықтан, қоғамның да идеялды таза болуын қалайды. Оны ақынның мына пікірі де білдіреді: «Кемшіліксіз идеял бар, адам дүниеде ісін идеал үшін істесін, идеял үшін түрсын, жэне сол идеялдай түгел боламын, кемшіліксіз боламын деп үмтылсын». [60.304]Екіншіден бүл социализмнің қайшылықты жақтарын білген- діктен шыққан пікір болатын. Х ҮП -ш і ғасырдың басында Россия өзінің қазақ дал асындағы саяси қимылын орнықтыру үшін айтқанды мүлтіксіз орындайтын, бағыты жоқ, тайғанақ, жағымпаз, екі жүзді адамдарды дайыңдады. Саясаттарына кедергі жасағандардың көзін жою арқылы, айтқанды орыңдап, өз бетгерінше шешім қа- былдай алмайтындарды қызметке алды. Жаңа орнаған кеңесгік өкімет, бүрынғы патшалық Россияның саясатын жалғастырды. Оны адамдардың бэрі тең болады деген үғымның шеңберіне сый- дырды. Түрлі этностардың өнер мен стильдік ерекшеліктері бір арнаға ауысты. Міне, осы жерден пікір алшақтығы көрініп, кем ақылмен ақылдыны, білімді мен кабілетсізді, қанағатты адам мен қанағатсызды, тиянақты адам мен тиянақсызды, қайғылы мен қайғысызды теңестіру мүмкін бе деген ойға қалтырды. Қабілетсіз адам тиянақсыз, тайғанақ болады. Егер басқарушы қабілетсіз бол- са, орынымды алып қояма деген күдікпен төңірегіндегі адамдарға үнемі үрейлене қараумен болады. Ол оның қиялы мен ойын бұзады. «Қиялы бұзылған яки денесі ауру адам қорқақ болады. Қорқу сезімі неғұрлым күшті болса, оның жанга һэм денеге эсері



Б.Қанарбаева Мағжан символистдс сонша күшті болады». (Мағжанның ескертуі). Осыдан келіп сл назарын аударар дарынды адамдарды қуғындауға кіріседі де, үлангайыр елді басқарудың оңай тәсілін табады. Оларға Сталиннің слисаты дұрыс болып көрінді. Халық—бұйрықты тыңдап іске асы- рушы машинаға айналды. Осыдан келіп әке-шеше балаларын жасқап үндемеуге үйретеді де жас үрпақ ұлттық мінезінен айры- иып жасып өседі. Төціректегі адамдарға сенуге, үміт артуға, сыр ашуга болмайтын қорқыныш бойларын билеп, өз бетімен қимыл жасауға жібермейді.Магжанның гартқан барлық қасіреті осы үшқыр ойдың аза- бы еді. Дарынды адам қоғамды ақылымен де қайратымен де алга қарай тартатын кара нар тэрізді. Идея берген адам үсынысын өзі іске асырмай, біреу арқылы жаратуға тырысса, идеяның қоғам- ды қозғалыска келтірер қуаты әлсіреп кетеді, себебі оны іске қосушылар идеяның бағдарын өздерінің ыңғайларына қарай бүрады да, іске асыратындар өздеріне берілер күштің элсіздігінен гоқырауға түсіп, қиындыққа ұрынады. Сондықтан бүл қоғамдық юлқу туғызады деп, сол кездегі мемлекет ісін үйымдастырудағы кемшіліктерге сын көзімен қарайды. Ақынның бүл көзқарасымен Күншығыс өлеңінде де танысамыз. Күнбатыстан келе жатқан қатерге тосқауыл болған Күншығыс елі егер осылар түгел бас біріктірсе, Ібілістің азғыруына еріп, көкірегін соғып келе жат- қан Күнбатыстың соғыс құмарларының талқанын шығарады. Сондықтан өздерінің зүлымдық ойларынан тыйылмаса қол ұстасып қарсы шығу керек дегенге тоқталады. Сөйтіп, өленде жалпы симво- л истер поэзиясына тэн болып келетін карама-қарсы сөздерді пай- далану арқылы теке тіреске түскен Күнбатыс нен Күншығыстың күшгерін ойша салмақтап, өзінің саяси кайраткерлік қабілетін і анытқан ұсынысын:«Терең теңіз тебіренді,Күншығысым күңірендіҚырағы көзім көреді.Желкілдеген туменен,



Жер күңіренткен шумененҚара бұлт қаптап келеді»-деп келтіреді. ¥лы мақсатқа жету үшін бірігу керектігін, ішкі қабілетім білдірді деи, сезінуді оларға карсы бағытталған қорқыныштың образында бейнелейді. Сөйтіп алда болар жағдайды сезіну, көзге елестету арқылы білуге болады деген халық нанымын әдеби тэсіл ретінде пайдаланған.Бұдан оккультизм гылымы Мағжан поэзиясынан ХХ-ш ы  ғасырдың 20-шы жылдарында көрініс беріи ғана қоймай, қазақ әдебиетіне қозгалыс экеліп, Батыс жэне орыс әдебиетінде болып жатқан жаңалықтардан қалыспай, бірге дамығандығы байқалады.Мағжан батыстан келе жатқан сотые қатерін «кеше маған тіл келді» деу арқылы, киелі адамдар алыстан хабар ала-алады екен деген халықтық нанымды соғыс қатеріи сездірген образ ретін- де пайдаланған. Ендеше, Мағжан поэзиясындағы оккультизм— этностық ерекшеліііміздің де символы. Мағжанның қай өлеңін алмайық, адам мен ғарыштың арасындағы байланыс айқын аңға- рылады. Оның күнді, айды, Тәңірді, жүлдызды образдауыньщ ас- тарында этностардың бірлігі ғана емес, адам тағдырлары да бар, Тэңір сөзін қолдану арқылы космос адамзатқа оргақ ұғым екен- дігін, адамзатгың бэрі осының астында бірігуі керектігін бейне- лейді. Сөйтіп, бірінен-бірін жогары санайтын діни фанатизмді жоққа шығарады.Ал нанымдарды сол кезеңдегі саяси жағдайлармен байланыс- тыруы, біріншеден, ескі мен жаңаны жақындату болса, екіншіден, сол кезеңдегі адамдардың санасы неге көбірек сенетіндігін пай- далану арқылы келе жатқан қатерді ескертуді ойлаған. Сөйтіп, оккультизмді ойды бейнелеп айтудағы эдеби тәсіл ретінде ен- гізген. Матжан поэзиясындагы жаңашылдықтың бірі—осы. Осы эдісі арқылы ескі мен жаңаньщ арасын, Батыс пен Іііығыстың мәдениетін жақындатады. Орыс символистерінің сүйікті образда- ры күн болса, Мағжан оның баламасы ретінде тәңір созін алады. Нэтижесіңде екі образ да бір ойдың мағынасын иеленеді. Оның



озі де эр гүрлі болған. Мысалы, діни тәрбие қоғамдық билікке ау ысқанда жастардың санасын толық озіне бағындыруга тырысқан. Сол уақытта мистикалық образдарга карсы «жарық, сәуле» дерен сөздерді қолданды. Жасгардың болашаққа ұмтылыстарын караңғы жерді жарыққа бөлегендей, қараңғылықты жарықтың ыгыстырғандығындай жарык, сәуле сөздерімен образдайды. Қиын- шылыққа тезе алмай өмірден түңілушілікті ай мен күннің батуымен бейнелейді. «Оны батқан күн, атқан таңның жыры» атты өлеңінде образды бейнелесе, халықты арманга жетелейтін «сэулем, алтын күн» т.б. деп келетін сөздерді іріктеп алып, «үлтым, қазағым, ала- іііым» деген сөздерді күн қызуымен қатар кояды.Магжан поэзиясындағы адам мен тарыштың байланысы- па келетін болсақ, элем символистері тэрізді адамды космостың бір бөлшегі деп біледі. Адам мен табиғаттың жаны бірге, бірінсіз бірінің күні жок деген философиялық толғанысқа барып, діни мифологиялық образдауларға жүгінеді.Символистер білім мен ғылымның тетігі оқыган адамдардың қолымен жасалып, қоғам солардың саналы пікірі арқылы бас- қарылады деген ойларын аспандағы жұлдыздардың образында бейнелеген. «Тәңір» өлеңінде бұйрығыңның бэрін орындаймыз, бүйрықсыз қадам баспаймыз, басқаларға жайлы жерден орын бердің, біздің малымыз бен жанымызды отсыз-сусыз шел далаға қудың, өнер мен білімнен де құр қалдық. Кек алатын өгей балаң біз бе едік? «Жібердің басқа жұртқа жолбасшылар.\\ Әр жүртың жол- басшы мен көзі ашылар»,\\ Не елші, не жол сілтер кітабың жоқ,\\ Бір слші жібермедің, санға алмадың» деп күйініп, жайбарақат жатқан халықты қимылға келтіріп, көшін бастар зиялылардың санының аздығына кеийді. «Жауға түскен жанға» өлеңінде «Қараңғы болса қаншатүн,\\жүлдыз соншажаркырар»,- деп зиялылардың қызметін бүлггың арасынан шығып, жерге сәулесін төккен күнге балайды.Жердің, табиғаттың жаратылысы туралы мифологиялық на- пымдарды метафизикалық, физикалық, философиямен, астрологи- ямен, мүсылмандың діни нанымдармен біріктіре жырлаған. Мыса-

Б.Қанарбаева Мағжан символист



Б.Қанарбаева Мағжан символистлы, «Мен жастарга сенемін» деп аталатын өршіл романтикалық са- рыңца жазылған өлеңінде Алаш сөзінің сыйқырлы күші құранныц қуатына былайша баланады:«Алаш»— айбынды ұраны.Қасиеггі құраны.Алаштың болар құрбаны,Мен жастарға сенемін!«N-га» өлеңінде қиялдағы абстрактылы эйел образын жаса- уда «құран», «иман» сөздерін пайдаланады. Яғни қүдайға деген сүйспеншілік алдымен әр адамның өзінің ішкі сезімінде оянуы ке- рек, оған деген сезім ар-ұяты былғанбаған, ақылына көркі сай әйел образымен бірдей болу керек деген метафоралық ой ұсынады. Дінге сүйіспеншілікгі эйел анага деген сезіммен астастыруға тырысады. «Қайғылы сұлуға» өлеңінде жанындағы адамдардан мейрімділік габа алмай қүсаланған қызға: «Көкке үш, асылыда қайт, періште бол!» деп кеңес беріп, адам жаны өлгеннен кейін гарышты мекен ететіндігін білдірсе, «Зуһра» өледінде, қарындасының тағдырын Зуһра жүлдызының пайда болуымен байланыстырады.Магжан поэзиясыныд ғарышпен байланысы бөлек тарауда зерттелгеддіктен, бұдан эрі тоқгалмаймыз. Ал Кедес үкіметініц саяси билігі күш алғаннан кейін символист ақындардыд осы бір коркем әдеби гэсілдерініц астарына бойлай алмағандар, діни спритуализм-жадашылдық пен гылымныд дамуына кедергі жа- сайды деп, символист ақындардыц поэзиясын оқуга тиым сала- ды. Магжанныд «Күн батқанда күнмен бірге батамын» деуінід астарында символисгер шыгармаларыныд жариялануына тиым салынуы, өздерінід тірідей өлуі деп санагандықтан. Себебі, 1924 жылдан бастап Магжанныд өлендері баспасөз беттерінен шеттеті- ле бастайды да, осы кезедде орыс тілінен көбірек аударма жасауға ұмтылады. 1926 жылы «Жада мектеп» журналында Вс.Ивановтыц «Бала» эдгімесін аударып, жариялау арқылы Кедес үкіметі сая- сатыныд да келісіп түрмагандыгын, тәдкерілістід қазақ ауылдары- на үлкед қасырет экелгендігін аударма арқылы баяндап, согысқа қарсылыгын білдіреді.



Mai жанның оккультизмді әдеби тәсіл ретінде шыгармасында иайдалануьш білім деңгейі томен топ түсіне алмады. Оның нені астарлап айга алмай қыстыгып отырғандығын біле алмай дал болгандықган «ауру» деп Мағжанға гүс-тұстан тап береді. Се- бсбі, ішкі жан дүниесіндегі адамдардың сыбырын есту, көз алда- рына елестету арқылы болған оқиғаны айтатын қасиеттер Кеңес үкіметінің алғашқы кезеңінде жоққа шыгарылып, ондай адамдар «ауру» деген гіікірлер таратылады. Кеңес мемлекетіндегі барлық діндер қудаланып, мешіттер мен шіркеулер жабыла бастады. Магжанның поэзиясындағы жын мен шайтандардың образы ислам дінін насихаттаушылық болып табылды. Дін иелері мен дінге се- мушілер қудаланып, соттала бастады. Көрермендердің көз алдын- да (гипноздық) түрлі елестер тудырып, өз күш-құдіреттеріне тәнті етіп жүрген сыйқыршы-көзбояушы бақсылар жындыханаларға жабылды.

Б.Қанарбаева



Ертедегі адамдар Күннің жер бетіндегі тіршілік иелеріне тигі- зетін әсерін жақсы біліп, таңертең күн шыққанда, күн батқанда күнге иіліп сәлем еткен. Сондықтан оны өздерінің жаратушы қүдайы деп білген. Күнге байланысты мифтер мен аңыздар, ерте- гілер элем халықтарының бәріне ортақ. Сондықтан оны бірінен бірі алды деуге болмайды. Бүл—адам санасының ойлау деңгейінің бірдей екендігіне дэлел. Тіршіліктің атасы—Күннің құдіретін танып-білу туралы философтар, философиялық трактаттар да жазған. Өмірдің көзі деи, күнге арнап арнайы храмдар түрғызған. Эр он жыл сайын күннің бетінде пайда болатын дақтарды бақылап отырған. Күннің беттерінде дақтар көбейген сайын үлкенді-кішілі оқиғалар, жер қозғалысы, су тасқындары, елді мекендерді орны- мен жойып жіберетін ғаламат дауылдар түрып, төңірегін отгы тілімен жалайтын вулкандардың атқылайтындығын, қайсы бір құрлықтардағы ауа-райының күрт өзгеріп кететіндіктерін байқаған. Осы кезеңдерде атақты қолбасшылар мен ұлы адамдардың өмірден өгетіндіктерін байқап, шіркеу жылнамаларында жазып қалтырып отырған. Мысалы, армян жылнамашысы Михаил Сирийца-- 624- 625-ші жылдардағы өз көзімен көрген күннің қүбылысы жайлы былай дейді: «Күн күзден көктемге дейінгі уақытта көрінбей кетті. Жұрт енді қайтып келмейтін шығар деп қатты қорықты»,- дей оты- рып, «Юлии Цезар өлген кезде күн бозгылт тартып гүсін өзгерггі, сол жылы жер бегі қатгы суынып жеміс-жидек піспей, ерте үсіп кетті»,-деп жазады.Күннің қызметін ғылыми гүрғыдан зертгеу Европада Фаб- риц, Шейнер, Галилей, Гарриоттан басталған. Олардың 1610- 1611 жылдары күн бетіндегі дақтарға байланысты табанды түрде,



іерпеулер жүргізулерінің нэтижесінде, Күннің құбылысын зерт- іейтін, физика гылымының негізі салынып, кейін ол гелиобио- іоі ии гылымы деп аталады. Олардың зертгеуінше, күн бетіндегі іақтардың үлкендігі элденеше километрді қүрайды. Ғылым дами ноле—Күн мен Космостың құпиялары анықталып, оны адам игілігі- т* жарагуға жол ашылды. Г арвард Обсерваториясының директоры Дональд Г. Мензел мырза «Біздің Күн» атгы кітабында: «Күннің күн сайынғы бізге тигізіп отырған жақсылығын біле бермейміз, оі ам көңіл аудармаймыз. Сондықтан, қамқор күйеуге көңіл аудар- мнйтын нашар эйел іспегтіміз»,- дейді. [61.21]Ал көне түркілердің жогарыда аспан, төмеңде жер жаралғанда, оріасында адам баласы жаралған деген нанымыньщ дұрыс екен- ііі ін физиктер ұзақ жылдар бойғы зерттеулер арқылы дәлелдеді. < >сы галымдардың пікірлеріне сүйенсек, өзге аспан денелері дс, күн мен жер жаралғанда бір мезгілде пайда болтан. [62.40] Күлтегін мен Білте қаған ескерткіштерінде жазылгандай түркі тек- іее халықтар жанарларын көкке қадап, Күнге табынтандары сол кпеңнен басталған екен. Геродаттың: «Единственный бог, которо- і о они почитают, это-солнце. Солнце они приносят в жертву коней, пологая смысл этого жертвоприношения в том, что самому быстрому богу нужно приносить жертву самое быстрое существо на гнете»,- деуі сонан. [63.120]Мұнан ата-бабаларымыздың күнді-Ата, жерді-Ана деген на- нммы Күн сілкінісінің салдарынан кейін жер бетінде болатын күбылыстарды бақьшау арқылы қалыптасқандығына көз жеткі- земіз. Орыстың гелиобиология (күн мен жердің арасындағы бай- иапысты зерттейді) гылымының негізін салушы-А.Л.Чижевский үчақ жылдар бойы тарихи-медициналык еңбектерді зерделеп, К үн қүбьшысын зертгеумен айналысады. Күн бетіндегі өзгерістер /кер бетінде дауылдар мен күйындар тудырып, жүқпалы аурулар гараі атындығын, теңіздер мен өзен, көлдерді арнасьшан асы- рын, адам психикасын коздыру арқылы,соғыс туғызып, түрлі кылмыстарды өршітетіндігін, мал мен адамдардың арасында күтырық ауруларын қоздыратындығын анықтаған. 1915 жылы
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тұңғыш рет Калуга каласында өткен конференцияда: «Периодическая влияние Солнца на биосферу земли»,- деген тақырыпта баяндама жасап: «Не земля, а космические просторы становлятся нашей родной, и мы начинаем ощущат во всем ее поддлином величии значительность для всего земного бытия и перемещения отдаленных небесных тел и движения их посланников—радиаций...»,- дейді. [64.23]1914 жылы А .Л . Чижевский К.Э.Циалковскиймен танысып, бірігіл зерттеу жұмыстарымен айналысуы нәтижесінде, гелиобиология мен биогарыш ғылымның негізін салады. Будан кейін Күннің жер биосферасына тигізер эсерін зерттеумен, академик В.И.Вернадский шұғылданады. Орыс галымдарьшыц, кун сэулесінің жерге тигізер эсерін зерттей бастауы элемнің назары- на ілігеді. Күнде болатын солтүстік жэне оңгүстік гюлюстері мен одан тараған толқындарьшың 8—9 минут аралығында жер бетіне келіп жететіндігін, жер оны жутып, қорытып, жан-жагына таратып отыратындыгын 1905 жьшы Дж.Хэйлл дэлелдейді. Қорытындысы элем баспасөздерінің беттерінде жарияланғаннан кейін, ғалымдар мен әдебиетшілерді, тарихшылар мен философтарды елең еткізеді.Биофизиктер күн бетіндегі дақгардың Күн белсенділігі күш ала- тын 10-11 жылдың аралығында пайда болатындығын анықтайды. Олардың бүл пікірлерінің, дүрыстыгын уақыт дәлелдейді. 1905- 1907, 1915-1920 жылдар арасындағы соғыс пен 1921-1922, 1930- 31 жылдар аралығында өтетін аштыктың қатерлері біліне бастай- ды. Оны биофизиктер математикалық жолмен есегітеп шығарады. Россияның ішінде экономикалық дағдарыс гіісіп, жетіліп, халық- тардың толқуы басталады. Одан қорыққан орыс зиялылары согыс лаңының алдын алу үшін, түрлі топтар мен үйірмелер құра бас- тайды. Олармен бірге биокосмистер үйірмелері ашылып. Киевте, Иркутскіде, Псковта, 1916 жылы Омбыда іске кіріседі. Биокосмистер орыс философы Н.Ф.Федоровтың «мэңгілік ғұмыр», табиғатты ғылыми жолмен бағындыру туралы философиялық ойларын басшылыққа алады. Төніп келе жатқан қатердің багытын өзгерту гуралы түрлі ұсыныс-пікірлер айтыла бастайды. Әлемді сілкіндір-
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I сі I осы бір дүбірлі кезенді насихаттауда символист ақындар бел- есмділік танытады. Орыс символистерінің аға буыны К . Бальмонт 1903 жылы «Будем как Солнце» деп аталатын өлендер жинағын шыгарады. Ол үлкен данамен кысқа мерзімнің ішінде шапшаң та- ралып, әлем символистерін козгалысқа келтіреді. Александр Блок oi'Mii: «Будем как солнце» «книгой, единственной в своем роде по ос (мерному богатству»,- деп жогары бага береді. [65.15] Жинақ, к іресе, модернистік бағыттағы ақындардың арасынан тез қолдау іабады. Олар ғарыш қүдіретінің адам тагдырымен байланысын гурлендіре жырлауға кіріседі.Сөйтіп көркем эдебиетгегі ғарыш тақырыбы қанатын кеңге жияды. Оғанға дейін ғарыш гақырыбы фольклорлық мифте, фшітастикалық, утопиялық философиялық шығармаларда ғана болды. ХХ-ш ы  ғасырдың басын дүбірлеткен осы ғарыш та- Кі.ірыбы, қазақ ақындары арасында: Ш.Қүдайбердиев пен М.Жұмабаевтың поэзияларынан қолдау табады. Шэкэрімнің оны калай пайдаланғандығы жэйлі профессор М . Базарбаев былай дсйді: «Ақын көп өлеңдерінде өмірге материалистік көзқарасын Гшйқатады. Ол пікірін дзлелді суреттемелермен, бейнелі ой-жора- малдарымен бекітеді. Әсіресе, гылыми жаңальщтарды көп наси- чаітайды, өзі соныц жүмбагын шешкісі келеді», «...Ғы лым, жара- гылыс, философия тақырыбынан табигат (жер, ай мен күн, жан- жануар, өсімдік) лирикасына ауысқанда да Шәкәрім ғылымдық исгізден аулақ кетпейді, белгілі кұбылыстың заңды ерекшеліктерін олсңдерінің фабуласына қосып отырады...»,-дей келе, [66.251-254] ІІЬкәрімнің «Күннен неге түсіп түр мүнша жарық» атты өлеңінен іомендегідей мысал келтіреді.Күннен неге түсіп тұр мүнша жарық,Сегіз минут ширекте жерге барып.Әншейін қүр жарқырап түрып алып,Жылылық нүрмен бірге жүр козғалып...Осы гұста М . Базарбаевтың Шэкэрім шыгармаларындағы і арыш тақырыбының ғылыми еңбектерден алынғандығын орын- ды байкагандығымен келісеміз. А л, Мағжан поэзиясындағы
/ ■ * л------------------------------<133>------------------------------------
х .
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ғарыш тақырыбы сол кезеңдегі халық санасына жақын Тэңірлік дінге табыну, яғни Күннің құдіретіне сыйыну салтында бейне- ленеді. Өлеңдеріндегі ғарыш тақырыбының мазмұндары мына- дай болып келеді: ата-бабалар рухымен сырласып, 'Гәңірге тілек айту, налу, өтініш білдіру, жалынып жалбарыну, оның ішінде ата- бабаларымыздың Күнге табыну дәстүріне байланысты нанымда- ры да кездеседі. Сондықтан, Мағжан поэзиясындағы космология тақырыбын зерттегенде, оны символист акындардын әдеби стилі тұрғысынан дэлелдегеніміз жөн. Әрі символизмнің поэтикасын арнаулы зерттеген доцент Л .Н . Сорокинаның мына пікірін ескеру керек: «Адам мен космостың байланысын біріктіре жырлау-сим- волист ақындар поэзиясына тэн сипат, ол ХІХ-ш ы  ғасырдың аяғы мен ХХ-ш ы  ғасырдың басында өмір сүрген лирик ақындардың эстетикалық талғамының биік дэрежесін бейнелейді». [67.69]Өлең сөздерінің оқырман психологиясына ықналы мықты болу үшін дыбыстардың ішкі үндестігі ескерілген. Өленде қатаң, үнді, үяң дыбыстарға негізделген ассонанс пен аллитерация да мол. Айтпақ ойлары өткір болу үшін қатаң дыбыстарды буын үндестігімен үйлестіру арқылы, өлеңге екпін берген. Өлең жол- дарын қатаң дыбыстармен бастау арқылы оқырманның назарын өзіне бұрып, санасына ұлттық сезімді үялатып, өткен тарихына көз жүгіртуге мэжбүрлейді «Түркістан» өлеңінде. Әлемді түрлі- түсті бояу түрінде бейнелеу үшін эпитеттер мен метафораларды да мол пайдаланып, кейіпкерлердің ішкі көңіл-күйлеріне ықпал етіп, сирек қолданылатын сөздерге жаңа магына сыйдырып, та- рихи көне сөздерді де тірілтеді. Дөрекі сөздерді қолдану арқылы, сол қогамдағы болып жатқан жайларға баға береді. Мағжанда ол «Жүсіп хан» поэмасындағы «бұл былшылың қай былшыл» деген сөз қолданыстарында көрініс береді. Сандардың киелі қасиеттеріне назар аударіу үшін өз өмірлері мен тарихи түлғалардың халқына тигізген пайдасын айтып, тарихи жер аттарымен байланыстырған. Оның көпшілігі бір, екі, үш сандарына негізделіп, ғарыштық сипат береді. Үштің киелік қасиеті асгіан-Әке, жер-Ана, бала-ақын болып келеді. Жұптасқан екі сан, өзі мен тағдыр, болмаса көзі
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жүмылганша «ғашығым» деп астарлап кетке, идеялды когам. «Уа, дүние ол күндерде Алаш қандай»-деп күңірене жоқтаган казактың коне тарихы мен жаңа заманның қосылысы. Болмаса, Қорқыт ата сскілді, ата-бабаларымыздың аруағы мекендеген Амудария мен (ырдарияның ортасы. Адасқан елге бағыт беру үшін алдынан іш.іққан киелі жеті санына жеті карақшыны алса, «Жүлдыздарға» олецінде тағдырдың айдауына түскен өзін кезбе жұлдызға, і агдырының қалай аяқталатындығына төрелік егуді жұлдыздардан і үрайды. «Жан сөзі» өлеңінде сандар адам тагдырына билік жүр- і ізеді деген Пифагор іліміне де ден қоятындығы білінеді. Символ истер сиқырлы сандарға сенген. Әлемді ұстап тұрган сонар деп табынғандығы, яғни адамның кеңістікпен байланыста омір сүретіндігін дәлелдеу. Осынын бэрінің түпкі негізінде адам іагдыры аспаннан басқарылады деген халық нанымы бар.Академик В .И . Вернадский өзінің ғылыми еңбектерінде, дүние жүзілік эволюциялық процестің жақындап келе жатқандығына на- чнр аудара отырып, биосфераны оқып-үйрену керекгігін насихатта- і іі, орыс философы Н .Ф . Федров «Философия общего дела» атты сңбегінде табиғатты адамның күшімен реттеу жайлы өз жобасын үсынып, 1899-1902 жылдары «Асхабад» газетінде өзінің космос турили фшюсофиялық идеяларын жазып таратуға кіріседі. Бірақ бүл гол қоғамдық ортада үлкен даулы- талас тудыра бастағандықтан биспасөз бетіне жариялауға уакытша тыйым салынады. 1903 жылы, өлеріне бірнеше сағат калғанда, шэкірті В .А . Кожевниковқа И) жыл бойы эр тақырыпка жазған идеяларыньщ колжазбасын өз колымен габыс етеді. В .А . Кожевников 1906 жылы үстазының философиялық еңбегін 480 даналық таралыммен Верный (Алматы) канасында шығарыгі, тегін таратып береді. [68.16] Еңбекпен жақын ганысқан, орыс қоғамының алдынгы ойлы адамдары оған үлкен қызыгушылық білдіреді. А .М . Горький оны «өзіндік тамаша ойы һар адам» депжоғары бағалайды. [69.454] Осындай жылы пікірлер- ЧІ6 Л-М- Достоевский, [70.9], Л .Н . Толстой да айтады. [71.58], Бірак 11 Ф Федоровтың бүл философиялык идеясы Кеңес үкіметі тұсында утпиялық философия ретінде, назарга алынбайды.
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Н .Ф .Федоров іарыш гуралы философиялық идеяларын- да Россиядағы ашаршылықтың болуы, аспан мен жер биосфе- расы арасықда қайшылықтың ушығып, жер бетіндегі адам мен космостың арасындағы байланыстың бұзылуы, дәлірек айтқандаб адамның табиғатты қадірлемеуі деп түсіндіреді. Сондықтан, төніп келе жатқан апатты ыдыратып, қатердің бетін қайтару үшін, ғарышта ғылыми жетістіктерді сынап, оны адамзагтың пайдасына асыру керек деген пікірге келеді. Әсіресе, күн системасын игеріп, ауа-райын ғылымның күшімен реттеп, жер бетінде толып жатқан молаларды болдырмау үшін өмірден откен ата-бабаларымыздың аруагын риза етейік, сонда олардың бізге мейірімі түсіп, мэңгі жа- саймыз деген түйінге гоқталады.Ата-бабаларымыздың аруақтарына жалбарынып, жамандық жасамауларын жалынып сұрасап, солардың еңбегін еске алып, риза ету арқылы ғана өлілерді тірілтеміз. Өзімізге де мэңгілік ғүмыр сүретіндей қамқорлык жасаймыз деген материалисгік көз- қарасын білдіреді. Табиғатты адамның ақыл-ойы арқылы өзгертіп, Күн бетіндегі жарылыстың салдарынан, жер бетінде болатын қуаңшылықтың алдын алып, адамдарды аштықтан құтқаруга бо- лады деген идея ұсынады. Н.Ф.Федоровтың сол кезеңдегі «утопия» аталган философиясы (қазіргі гылым- бұлттарды электрот- тармен бомбалау аркылы жаңбыр, қар жаудыру тәсілін меңгерген) кеңес дэуірінің соңғы кезеңінде ғылыми тұрғыдан іске асырыла бастаған. Оның идеясын басшылыққа алған символистер рухымыз жаңа ғасырда қайгадан «тіріледі» деген наныммен өлім қатерінен қорықпай, қоғамдық саяси пікір тудратын батыл еңбектер жаза бастайды.Өмірдің мәнсіздігін айтып, бүл дүние мен о дүниені салыс- тырьш, өлім сарынын да жырлайды. Магжанның поэзиясының алгашқы кезеңінен көрініс беруінің бір сыры осьщан болуы ықтимал. Дегенмен, орыс отарына ілінген гасырдан бастап түркілердің өзінің гөл тума әдебиетінің негізінен айрылуы этностың рухани өліи, тозуына апарган. Көне тарихымыздың са- надан жоғалуының нәтижесында әдебиеттегі озық үлгілеріміз
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де ұмытылды. Әсіресе ол Қазан тоңкерісінен кейінгі кезеңде айтарлықтай жеделдетілді. Мұсылман, түрік, шығыс әдебиетінің гсориясын жақсы білетіндердің кездерінің «жойылуы» салда- рынан, одан кейінгі кезеңде казак, эдебиеті тек орыс әдебиетінің ықпалы, сарыны, эуені, үлгісі, дәстүрі деген бір сарынды зерттеуге ауысады.Сондықтан, Мағжан поэзиясындағы Қазан гөңкерілісіне дейінгі аралықта көрінетін, пессимистік сарынның негізінде мүсылмандық жэне түркілер әдебиетінің де ыкпалы бар. Өмірдің мәнсіздігі, оның алдындағы адамның элсіздігі, бақыттьшық- ба- қ і . і т с ы з д ы қ ,  жаксылық-жамандық, күн-түн, махаббат-жауыздық, омір мен өлімді образды бейнелеу, мұсылмандар поэзиясына дейін майда болған түркілер әдебиетінің тэсілі. Біз осы тұста, түркілер адебиетінің теориялық қүрылысын көп зерттеген И .В . Стебл еваның: «Қарама-қарсы мағыналы бейнелі сөздер тек түркілер эдебиетіне тана тэн болтан»,- деген пікіріне сүйеніп отырмыз. [72.7]Олай болса, ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы қазақ әдебиетіне, мүсылмандық әдебиет пен бірге түркі және орыс, европа әдебиет- і ерінің де ақпалы аз болмаган. Ал қазақ әдебиеті болса осылардың араеындагы қайшылықты күресте жетілгендігіне көз жеткіземіз. Олай болса Мағжанның поэзиясынан осылардың оргақ синтезін кореміз. Оган: «күн мен түн», «қараңгылық пен жарық», «ыстық нсн суық», «оңтүстік пен солтүстік», «батыс пен шығыс» деп ке- лстін образды сез қолданыстарьш мысал етуге болады.Бүл көптеген әдебиет зертгеушілерін түйыкка тіреген Мағжан і юэзиясының алғашқы кезеңінде «өлім» сарьшьш жырлау себебінің сырын ашады. Өлімнің бэрібір келетіні, тагдыр алдындағы адамның әлсіздігі, о дүниеге кеткен бабалардың рухын еске алып, олардың өнегелі істерін үрпақтың есіне салып жырлау, ұрпак са- насын патриоттық рухта тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Ол Х ІҮ  гасырда, араб әдебиетінде де болтан. Оны «зухдийят» жанры деп аіатан. Бұл орга гасырдагы араб поэзиясының ірі өкілі Абида ибн шіь-Абрастың шытармашылытында афоризм үлгісінде көрінген. Оның өлендері рулар арасында тарзыс үдеп, қалыпты дәстүрдің

Б.Қанарбаева Мағжан символист



бұзылып, туыстардың арасында сарандық пен тоғышарлықтың ушыққандыгын сөз етіп, жамаидықты—жақсылыққа, өлімді— мәңгілік ғүмырға жендірсе деген толғаиыстармен айтылган.Араб әдебиетінің негізін салушылардың осы бір гамаша философиялық ойлары, X X  ғасырдың басында Европа мен орыс әдебиетінде қайгадан жанданады. Оны әрбір ақын-жазушы өздерінің талі ам-таразыларына карай пайдалана бастайды. Оған себеп Күнбатыстан басталған бірінші дүние жүзілік соғыстың бол- май қоймайтын қатерінің сезілуі еді. Әлем халықтарының басына кара түнектің төне бастауы тек экономикалык кана емес, ғылым мен эдебиетге де дагдарыс тудырды. Сол кезде әлем әдебиетшілері өздерінің ғасырлар бойы қалыптасып келе жагқан дағдысымен бүл апаттан бой сақтап отырған Шығысқа қарай бет бүрады. Содан қаламдарына қуат іздейді. Төніп келе жатқан қатерді сезіну жаны нэзік, сезімтал ақындардың шыгармаларына күйректік сарын бе- реді. Мағжанның Қазан төңкерілісі алдындағы өлеңдерінен өлім сарыны сезілетіні содан.Бүдан оның шыгармашылық тәсілінің алғашқы қайнар бүлағы түркілер мен мұсьшман әдебиеті екендігіне коз жеткіземіз. Де- сек те, Магжан поэзиясындагы өлім сарыны мен күйректік, орыс акындарының ықпалы деген ғалымдардың пікірін де жоқ- қа шығаруға болмайды. Мэселен, профессор Ш.Елеукенов: «Дүниежүзілік поэзияда Батые пен Шығыс тақырыбы бүрыннан бар-ды (мысалы, Р.Киплинг поэзиясында). Д .С .Мережковский, В. Брюсов Батыс, ІІІьныс гуралы идеяларды символистік поэзия пішінінде дэріптеді»,- дейді. [73.196]Сондықтан да Мағжан поэзиясындагы о дүние сарыны мен күйректікке X X  ғасырдың басындагы символист ақындардың шығармашылығына, Н.Ф.Федровтың философиясы түғырынан да қарағанымыз жөн. Бірақ бұл оның поэзиясының екінші кезеңінде көрініс береді.Өлім мен мэңгілік ғұмырды тақырып етіп жырлаған араб жэне түрік әдебиетінің өкілдерінен Мағжанның айырмашылығы сол- оған тек діни түсінік тұрғысынан ғана емес, тарихи-
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іылыми жағынан жақындап келіп, жазба әдебиетіндегі ғарыш гакырыбының пайда болуына ықпал еткен. Бұғанға дейін қазақ ауыз эдебиеті мен гүркілер эдебиетінде діни мифологиялық ойла- удан туған ғарыш тақырыбы болды. Бірак эдебиеттегі ғарыштық байланыс жеке зертгеу объектісі етіп алыньш, і ылыми айналымға түспегендікген, Мағжан поэзиясының ғарышпен байланысын ұлт болмысы мен Европа жэне орыс әдебиетінің ықпалы түрғысынан да қарастырганымыз жөн.Символист ақындар «мәңгілік ғүмыр» іуралы көп жырлайды. ()лар үшін «мәңгілік гүмыр» артыңа нендей еңбектер қалдырдың, ол қандайлық дэрежеде ұргіақтың кажетгілігіне жарайды, соған байланысты болмақ. Оған о дүниедегі ата-бабаларымыздың рухын оягып, аруақтардың қолдауы арқылы мэңгілік гұмырлы боламыз деген мифтік нанымдары да кіреді. Ол Мағжан поэзиясына да тән болған. Бүл ХХ-ш ы  гасырдыц бас кезіндегі лирик ақындардың көпшілігінің поэзиясына ортак сарын болып келегін әдеби стиль, (|іилософиялық діни нанымдардың жиынтығы, ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы әдебиетке ғарыш тақырыбы болып енді. Соған ақынның «Шолпан» жинағын да мысал етеміз.Аталған жинағындағы өлеңцерінен үлкен мақсатқа жол гартқан адамның ішкі толғаныс пен талпынысы бар. ІИығармасының идеялық мақсатынан «мэңгілік ғұмыр» үшін күрескендігін де байқаймыз. Ол «Бүлбұл» өлеңінде бүлбүлга айтқан тілегі гэрізді болып көрінеді. Символистер жарқын болашақты киялдарында алтын қүс пен бүлбүлдың образында, солардың эуезді эндері етіп бейнелеген. Менің ішкі жалынымды жүйе-жүйені балкыта отырып оз тіліңде сүйгеніме сайраи жеткіз деп жалбарынады бүлбүлга. Оган менен бөген ой ойлауға мүмкіндік бермей, ерік-жігерін ба- урап, ынтызарын аудара алмасаң, ғашыктықтың қайғысын көтере алмай өліп кетемін деп күйінеді. Бүлбүлды жан-дүниесін түсінетін жақын досына балайды. Акынның осы өлеңіндегі «сүйгенім» деп отырған ойы астарлы. Өлең мазмүнына тура мэнде қарасақ, бір қызға гашық болып, соған деген өзінің ішкі сезімін жеткізе алмай қиналып, бұлбүл арқылы сөз салып, мүңын шағып отырған тэрізді.
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Б.Қанарбаева Магжан символистТіпті сол қызға қолым жетпесе құсаланыгі өліп кетер ме екенмін деген күдігін де жасырмайды. Ғашық болып отырған сұлуының бейнесі өлеңде айқын ашылмайды, көмескі, күцгірт астарлы. Қиялындағы сүлу қыздың бейнесі, шығармасына сүраған-мәңгілік гұмыр. Тілегін жұртының санасына жеткізе алмаған күйінішін, басы салбырап, үнсіз қалған сүр қүстың образында бейнелейді. Бүл үміттің сөнгені, өмірінің өткені, өлімінің жеткені деп, ойы іске аспағандықтан үнсіз қалуын, сайрауын тоқтагқан бұлбүлға теңейді. Бүлбүл қүспен іштей сырласады. Дамылсыз сайрайсың, мүңлы күймен жүз құбылтып, денені ысытып, суытып, маужыра- тып тамсаыдырып, таддандырып бойымызды балқытасың. Бір кез- де осы күміс көмейіңнен төгілген үніңде жан-жануар мен қаргалар, торғайда тамсана тыңдап, елжіреуші еді. Енді мына мұңлы үніңе үйренбегендікген болар, жаи-жаққа үяльш зытьш кетіпті, зарлы даусың жансыз жатқан тау мен тасты да терең сайды да гітіркен- дірді. Бүл менің коңіліме қасірет экелді, сенің неге мүңлы эн са- лыи жүргеніңді білмеймін. Менің мүңаятыным ішкі дертіме дауа жоқ болып отыр. Ғашық болып жүрген сәулеме сәлемімді жет- кізші, сол кезде сен оны әдемі даусыңмен сыйқырлап сүйдір, ол алдында, өз есебін ойлай алмай адасып қалсын, егер мейірімін түсіре алмасаң мен қайғыдан өліп кетемін деп мұцаяды. Ақынның көзсіз құмартып, ғашық болып жүрмін деп отырғаны- идеял- ды қоғам. Айтқандарымның бәрі халықтың ойын оята алмаса, өз мұңыма тұншығам. Бүл менің рухани өлгенім деп күңіренеді. Сөйтіп «сәулем» сезін вдеялды болашақтың образьшда бейнелей- ді. Осы түста Мағжан поэзиясындағы сүйген жардың образы үш мэнде корінетіндігіне көңіл аударғанымыз жөн. Бірінде тілекке жеткізер жарқын болашақ, үлт тәуелсіздігінің бейнесі болса, екін- ш ісі, ақын арманы орындалмаса идеялды ойы құрдымға қүлап, қара жерді баурына алған адамдай күй кешпек. Яғни, арманның күйреуі, ұлт рухының жоғалуы. Мағжанның поэзиясындағы өлдім, өліп барамын дейтіні осы. Біз онымен «Жарыма», «Сүйгеніме» деп аталатын өлеңдерінің мазмүны арқылы да таныспыз. Үшінші топтамадағы елеңдері сүйген жары Зылиқа мен баладан қайтыс болған алгашқы эйелі Зейнепке арналған.



Б.ҚанарбаеваДүниені сүйіен қалындығына балау Хафиздың поэзиясын- да да жиі кездесетіндігін ескерсек, Мағжанның баламалы ойы бірнеше мэнді. Бірінші, шығармасыньщ мәңгілік болуы үшін күрес. Екінші, «сүйген қалындығы» --қазақтардың тэуелсіздігін қамтамасыз ететін идеялды қоғам. Идеялық бағыты-елі мен жерін сүюге арналған. Бүлбүл образы, қазақ халқының мұң-зарының жоктаушысы, ақынның образы, яғни ақынның өзінің образы. Олай болса Мағжан өзінің ішкі әлемімен, ақындық рухымен сырласып, омірлік ләззәтті: «Жүйрік тазы, құс ұстап, // Қызойнақ пен тойдан іздемейді». Керісінше оқу оқып, өнер қуып, жүрттың камын ойлап, уайым-қайғы жейді. Артта калган сорлы жұртты алға бастап, өрге шыгару үшін күресуді жөн көреді, санасын оятып, болашағына багыт-бағдар бергісі келеді, «Ләззәт қайда» атгы өлеңінде. Бұған Н.Ф.Федоровтың философиясы түрғысынан жақындасак үрпақ алдындағы парызды сезіну, өмірден кеткен ата-баба рухы алдындағы борышын түсіну. Оны «Сүйгеніме» атты өлеңінде үрпақ алдындағы борышын өтей алмаса, бүл дүниеден де о дүние артық деп санайтындығын астарлай жұмбақтап: «Сүйген жарым- -мейірімді ол қара жер!» - деп білдіреді. Ақынның ойын астарлай айтудағы образды мынадай болып келеді:Күні-түні сені іздедім, қайғы жедім,«Отқа түскен сорлынды сүйші» дедім,Төгілген көз жасыма бір иімей,Дененді аулақ салдың, қоспай жігін,- Өлеңнің бастапқы жолы халқымыздың бостандық іздеуін, ер- кіндікке ұмтылуын білдірсе, екінші жолда бостандық іздеп қанша аласүрып қасына шақырғанымен оның сағымдай бүлдырап, алдап, алыстап маңайлатпай жүргені астарлай образдалады. Өлеңнің өн бойынан тәуелсіз ел болуға деген ынтызарлық айқын аңғарылады. Дқынның «сүйдім» деген бейнелі сөзінін де екі мағынасы бар. Ллғашқысы-елін, жерін сүюі десек, ғашық болып өліп-талып, зарыгып қосылып бірге тұрғысы келіп жүргені -  бостандық. Ішкі тілегі мен асыл арманы іске аспай қалса, бос гүмыр кешкенше олгенді артық санайды. Ендеше да сүлу кыздай өзіне қызықтырады,
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орындалмай қалған жағдайда, өмір мен өлімнің күресіне айнала- ды. Сондықтан арман алыстаған сайын жақын, жақындатан сайын элсіз де алдамшы. Бүл да, жақсылық пен жамандық, үлылық пен пасықтық бір тамырдан өнеді деген түркілер философиясының жемісі.«Жоғалған алтын» өлеңінің астарында екі ұшты ой бар. Бір қырынан қарасақ ақын еш алаңсыз ойнап-күлумен өтігі кеткен балалық шағын жоғалтқан алтынға балап отырган тэрізді. Бірақ өлеңнің соңғы «Ашылмас каратұман қаптады түн» деп келетінжол. Ақынның астарлап отырғаны басқа, еліміздің еркіндігі мен бірлігі- нен айрылуын «жоғалған алтынға» балап отырғанын аңғартады. Алғашқы жолдарында балалық шақтың алаңсыз кезеңцерін саіынып отырғандай эсер қалтырады. Бірақ ол алдамшы тәсіл. «Ашьшмас қара түман каптады түн» деп келетін бейнелі сөздер өлеңге ерекше мэн беріп, қайталап оқуға мүмкіндік жасайды. Осы образды сөздің астарына жасырылған жұмбақты іздеу, қазақтың көлемді жері мен еркіндігінен айрылу себептеріне жауап іздеп, өзінше ой қорытуға мүмкіндік жасайды. Қазақтың рухани жасып кетуінің негізгі себебін Россиянин кұрамына өз еріктерімен кіруі- нен кореді. Оны санасы жетілмеген жас баланың іс-әрекетімен са- лыстырады. Өлеңнің алғашқы шумағында «апалап» шешесін іздеп жылаған жас баланың, жүрем деп қаз-қаз түрып, буынын бекіте алмай кұлап-жыгылып, өтірік жылап, қүр былдырлап, еркелей келіп апасының алдына барып көлденең түсіп, жантая кеткен об- разында бейнелейді.Мағжан орыс эдебиеті мен тілін жетік меңгерген ақын бола түра, орыс тіліндегі сөздерді пайдаланбаған, тіл шұбарлығы жоқ. Бірақ осы өлендегі «мама» деп келетін кірме сөз, сол кездің өзінде- ақ қазақ топырағына жат болып көрінгендіктен оған үлкен тарихи ой сыйдырган. Қазақ тілінің жоғала бастауы осы кезден бастал- ды дегенге оқырмандардың назарын аудару үшін тырнақша ішіне алған. Бүдан кейінгі кезеңде «ата» деген үйреншікті сөзбен бірге қүлаққа түрпайы, тілге үйренбеген «мама» деген жат, кірме сөзге де дағдьшанып бой үйретуге тура келгенін «Ауызға шаң-топырақ,
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күл келген күн» деп астарлай айтады. Осындағы «мама» сөзі II- ші Екатеринаның өзін бүкіл Ресейдің анасы деп жариялауының нэгижесінен алынып отыр. Қазақ хандарының сол кездегі іс- эрекеттеріне есеп бере алмағандығын, жеке бастарының ман- сабын күйіттеп, кейінгі ұрпақтардьщ алдындағы борыштарын үмытқандықтарын, жас баланың буынына ие бола алмаған әлсіз қимылымен салыстырады.Үш інш і шумақта осының салдарынан өзін өмірге әкелген апасын мэңгіге үмыткан баладай кім көрінгенге жаутаңдап, біреу зекісе қарсы дэрмен жасай алмай кемсеңдеген жетім баланың күйін кешіп, қолына нені ұстатса соны «ас» деп қабылдап, қанағат түтып, талғамай жүта беретін жаутаң көз, тірі жетім, мешел балаға айналған қазақ халқының трагедиялы тағдырының бейнесін жа- сайды. Еркелеп, алаңсыз жүрген күндерінің бірте-бірте қара түнге айналып, бодандықтың қамытын киіп, үлттың рухын жоя бастауын шешесінің емшегіндегі сүттің дәмінен айрылған балаға теңейді.«Еркелеп, қүр былдырлап, өтірік жылап,\\ Алдына апам байгұстың сұлаған күн» деген сөздер, санасы жетілмеген баланың отірік жылап анасынан емшек сұрағандығын бейнелейді. Яғни, бодандыққа мойын ұсыну жоңғар шапқыншылығынан құрып кетеміз деген сақтықтан емес, керісінше өз ішіндегі бірліктің болмағандығынан, еш қарсылықсыз орыстардың алдында тізе бүгуден деп біледі. Егер үйымдаскан түрде карсылық болғанда жоңғар шапқыншылығына төтеп беруге, орыс бодандығына ен- беуге де болатын ба еді? Ақынды ойландыратын осы сауалдар. Россияға қосылудан біз ұтқамыз жок, керісінше орыстар ұгты ма деген ойларға да ерік береді. Қытай шабуыл жасай қалған сэтте, соғыс қимылдары орыс шекарасына жетпей, қазақтардың жерін- де тоқтатылады. Россияның жері сотые зардабына ілікпейді. Елі шапқыншылыққа ұшырамайды. Ендеше Қазақстан екі аралықтағы қалқан тәрізді. Стратегиялық маңызы болғандықган алдымен орыстарға тиімді болтан. Бұл пікір дұрыс болған жағдайда, жоңғар басқыншыларынан азат етуші сендер деп аяғына бас ұра беруге бола ма? Ақынның астарлы ойы осыны ишаралайды.

Б.Қанарбаева Мағжан символист



Бұл ең алдымен қазақтарды өз билігінен айыруға мүмкіндік жасады. Билігінен айрылған ел анасынан айрылған жас бала тэрізді қамкөңіл,жалтақ,жасықкеледі.Тіршілікжасау үшінөзікүреспейді. Алдына дайындап берген тамаққа ие болып, дастарханға не қойса да, шайнамай жүта беруге бейімделеді. Ондай балада тойымдылық болмайды. Бергенді-бергендей қылғытып отырады. Соған әбден бейімделіп, мешкей б а л а г а  айналып, төңірегіне көз салудан қала- ды. Ештемені ойлап бас катырмай, тағы да берер ме екен деп ау- зын ашумен болады. Бір орында қимылсыз қалған мешкей бала семіре келіп, ақырында ауруға ұшырап, арам өледі. Бүл берушіге материалдық қиындық келтіргенімен, өз үстемдігін сақтап қалуға қолайлы жағдай туғызады.Баланың дайын асқа ие болып отыра беруі артық қуатын жұмсауға мүмкіндік бермейді. Егер қуатын жұмсап кимылдай бастаса, қоғамда қозғалыс басталады. Ақынның «бала» деп отыр- ғаны қазақтың санасы. Өмір сүргің келеді екен өзің ойла дейді ақын. Өзің ойламай сен үшін біреу ойласа санада токырау басталады. Ойлау қабілетін жоғалтқан ұлт тірі мақұлыққа айнала- ды. Қайда айдасаң сонда бас сауғалап жүре беруге ерікгі болады. Бүл әсіресе билік жүргізушіге оңай, басқаруда киындық тудыр- майды. Сондықтан ең абзалы өздері ойлап іс жасауға мүмкіндік бермеу. Бөтен елдің басқыншылық саясаты күшейгенде алдымен ақыл-ойдың иелерінің көздері жойылатындығы осыдан. Қоғамда өз бетімен ойлайтындар көп болса, қозғалыс басталады. Елде онда тоқырау болмайды. Бұл этносқа өмір беретін-көрік. Көріктің жойылуы өмірлерін қысқаргады. Өз бетімен эрекет ет- пеу қой-қотанның ішіндегі балалардың бірін-бірі мағынасыз қуалап ойнағаны іспетті. Ғүндердің дамылсыз жан-жағына ша- буылдап қимылдауы, оларды элемге танымал еіті. Қазақтардың өзбек, қырғыз секілді көршілермен жарысқан болып, сонымен қанағаттанулары балалардың топыр-топыр болып қотан ішін- де бір-бірімен жарысқанын еске салады. Өз төңіректеріндегі бэсекеде қайыссымыз оздық деп (Николай) «атаның» алдына ба- рып жүгінгендей етеді.
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Орыстың оқу іздеген жастары шет елге шығып, одан көргені мсн көңілге түйгендерін еліне келгеннен соң, іске асырып жатыр. Ііізде ол жоқ, қой қотанда тайға мініп, ары-бері шапқылаған бала горізді өз ішіңде өзара жақ-жак болып қырқысып, Россияның ал- дынан төрелік сұрагі жүгінуі ақынды намыстандырады. Сөйтіп қазақ зиялыларының санасы жас баладай ұйыктап жата бермей, сілкінуін қалайды. Мүжықтардың жер жыртатыи кұрал-сайман- дарын көтеріп, қазақ жеріне келуі, олардың қозғалысын күшейтті, жономикалық жағдайын жақсартты. Керісінше қазақтардың мал баққанға шұрайлы жерлерінен айрылып, кейін шегінуіне мэжбүр етгі. Мәселен, Кенесарының Россияға қарсы он жылғы соғысы Кокшетаудан көшірілуінен басталды. Қозғалыс қозғалысты тудыр- ды. Ол үлтгың ұйықтап қалган рухын оятгы, қазақ жерін толық озіне қосыіі алуына кедергі жасады. Соның нәтижесінде Россияның оз ішінде наразылық тудырып, экономикасының құлдырауына, ынгымақтарынан айрылып, ішкі саяси шиеленісінің ушығып, соңы 1917 жылгы Қазан төңкерілісіне, Николай патшаның тақтан түсуіне апарып тіреді.Жайбарақат тірлік адамдарды рухани босаңсытып, қайрат- сыздыққа апарады. Тіпті болар болмас қақтығысты көтере алмай, күйзеліп қалады. Қазақтарды аштыққа үрындырып, қырылуға алып барғаны қайратсыздықтан еді. Мағжан осылайша бірінші дүние жүзілік согыстың қатерлі қаупінен, Россияның өз ішінде дүрбелең гіайда болатындығын сезді. Сондықтан жамандық келсе қарумен қарсы шығуға дайындаймын, ояту үшін жарылыс жасай- мын деп ойлады. Болмады, нэтижесінде қазақ эдебиетінде үлкен сәулет үйін салды.Қарсылық болмаған жерде, шабуыл күші артады. Россияның қазақ жерінің есебінен шекаралық аймағын кеңейтіп алуына мүмкіндік жасады. Осының негізінде қазақтардың географиялық кұрылысы өзгеріп, үлтгық даму бәсеңцеді. Халықтың қарсыласуға күші бола түра беріле салуы кейінгі ұрпақтың жасқаншақ, қорқақ болып қалыптасуына ыкпал етті. Революцияға қарсылық білдірме- уі салдарынан бала-шағаларымен бірге қырылып, ұлттық құрамы
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Б.Қанарбаева Мағжан символистөзгерді. Ьұл кеңесгер Одағының 1921-1922,1930-1931 жылғы қазақ даласын камтыған ұланғайыр аштық жасауына жағдай туғызды да, басқа жақтан орыс тілді этностардың көптеп келуіне жол ашты. Соның нәтижесінде олардың тілдік басымдылығы мен үстемдігін арттырды. Нәтижесінде жергілікті халық ауып келген этностардың тілінде сөйлеуге мэжбүр болды.Қимыл- биосферадағы гіршіліктің бойынан шығаратын қуаты. Жан-жағынан қимылға келтіретін толқындардың күшеюі, қорғаныс қабылетін арттырып, санасын жинақы үстауына мүмкіндік береді. Егер ол томаға түйык қалса, өз ішінен іріп-шіріп тозады. Ақынның қазақтарды «Жатыр» деп кіналауы осыдан шыққан еді.Қимыл Кенесары мен Сыздықтың көтерілісін тудырды. Кейін олардан соң халықтың бас көтере алмауына, жердің биосфералық күші этносқа сілкініс жасай алмауы, қазақтардың сол кезде білім мен ғылымға деген үмтылыс күштерінің болмауынан. Қарындарының қамына беріліп, томаға түйық жатып қалуы эволюциялық дамуына кедергі келтірді. Бүл этностың 1917 жылдың дауылына карсылықсыз бағынуына ықпал етті. «Өлмеу» үшін уақытпен таласыи отыру керек еді. Этнос кешеуілдеді. Сондықтан төңіректерін шайқап өткен үлкенді-кішілі толқындардың теңеурінді күшіне қарсы түра алмай ығында кетті. Оларды бүл түңғиықтан тек жаңадан болған жарылыс ғана алып шыға алатын еді. Ондай мүмкіндік болмады, керісінше, батыл айтқан пікірлері үшін екі рет абактыға жабылып, үшіншісінде атылды. Осы жерде барлық мүмкіндігі бола тұра ше- телге қашып кетпеу сыры неде деген орынды сүрақ туады. Біздіңше ол ұлттық намыс, отты мінезінен еді. Ұлтының тағдырымен жаны ауырып, жүрегі сыздаған, сол үшін азап пенен тозақтың отын кешіп жүрген жанға басына пана сүрап, басқаны сағалаудан артық корлық болмады. Қашуды бойына ар санады. Жүрегі мен жанының бөтен топырақта қалуын қаламады. «Өміріме өкпем» атты өлеңінде елі- ме топырақ іздеп келдім дейтіні содан.Ал ақынның түрік тектес халықтардың басын біріктіргісі келгендігі — этностар арасында сілкініс жасауды мақсат ету. Де- мек, бүл олардың ортақ тарихы мен мәдениеті болғандыгын зер-



i .  Қанарбаева ЛЛағжан символист/и*ней зерттеуге мүмкіндік беріп, қозғалыс тудырған болар еді. Ктгалыстың болмауы аяғын басуға жарамаған баланың орнында шырыіі анасынан емшек сұрағанымен бірдей. Жанды кинамай т и р а  беру оңай болғанымен оны қимылга қосқанда денені дел- ■ пидық билейді. Бірақ ол уақытша. Бұл жылы жақтан ұшып келіп, (іірден суыққа уйрене алмаған балапанның қимылын еске сала-ii. і Оны Мағжанның «Балапан қанат қақты» атты қара сөзбен жіпылган өлеңіндегі, балапан солтүстіктің суығына төзе алмай, -кмлы жаққа карай үшқысы келетін ойынан аңғаруға болады. І».і іапанның солтүстіктің суығана қарсы тұруға қауқары жоқ. Се- ()сбі, оның жетілуіне географиялық қоныстану жағы қолайсыз інма емес, жаңа жердегі тіршілікке бейімделіп кетуі оңай емес.I і ср суық жерден ұя тауып жатып қалса, сол жердегі тіршілікке уйреніп, кейін келген жағына кайтпай қалуы ықтимал. Ол суыққа үеіп олмеу үшін үнемі қимылдап отырып, сол ортаға бейімділігін чс црггырады. Бұл жағдай оның рухани өлуіне апарып тірейді. Мыеалы қазақтың қарсылық жасамауы, ішкі биологиялық Tip- in піігін сақтап, карсылық күшінің азаюына ықпал етті. Бүл оларды іамаіын тойдырған малға айналдырып жіберді. Тілі менен дінін жогалтты. Оған эбден ашынған ақынның «Қорқыт» поэмасында: «Қарны тоқ, қайғысы жоқ, жанға тыныш \\ Малдай-ақ қор-қор упықтап ел жатқанда»,-дейтіні содан.Қоғам ауысқан сайын этностың ерекшеліктерімен бірге, Mini чі де өзгеріп отырады. Тау арасындағы байырғы халық ғана сол ка міын сақтап отырған. Ақынның ойы Алтай тауына жиі орала берет ini осы еді.«Мешіт һэм абақты» өлеңі эке мен бала арасындағы диалогқа күрылған. Мазмұны сол кездегі Кеңес үкіметінің үстанған атейстік і иясаіына бейімделген. Баланың: «Мойны ұзын, өзін-өзгелерден биік үстап түрган бұл үй не?»-деген сұрағьша, әкесі: «Бүл үйді мсшіт дейді, құлыншағым,\\ Ерігіп, қуған болып ата заңын, \\ Дпда-санда домалап бармағы үшін \\ Салдырған өзіне арнап, " жуан қарын» деп, ар-үяты ұрланған адамдардың, бес минут «жа- і і.іи-гүрып» былганған үяттарын жуып алатын жерлері деп жауап



береді. Ал гүсі суық, терезесі темірлі, есігі көрдей қорқынышты, қабырғасын қанмен жуғандай, тас қима, темір қақпалы, есігіне шойын кұлып салған. Төңірегі тып-тыныш, қасына ұлып жылап желден басқа ешкім бара алмайтын, күлімсі иіс шығатын, қапас ішінде ыңқылдап жатқан ауру адамдары бар үй не екен сұрағына ақын, бұл-қиял үйі деп жауап береді. «Анау үйді адамзат абақты дер, \\ Адам-доңыз, еменнің тамырын жер. \\Тәңірісі, жан жары қиялға арнап,\\ Сонау үйді салған ол: болсын деп көр». Бірак онда жатқан адамдар уақытгарын өткізу үшін ойларымен алысып қиялдаумен болады. Сол қиялдын арасынан алтын сәуледей жан- жағына нүрын шашқан тәтті жырлар туып, адамзаттьщ жақын-жа- гын талғамай санасын оятуды ойлап аласұрады.Бұл да адам санасын байлаудың бір тәсілі ретінде салынған қапас үй деп түсіндіреді. Шындығында 'Гәңірмен киялында тіл- десетін-сырласатын сол адамдар. Олар қараңғы сыз тар қапаста жатып-ақ киялымен көкке ұшып, оның жерге гөккен сэулесімен ойнайды, қиялына сенеді, соны дос, ермек етеді. Күзетшілер олар- ды тарихтан алып тастадым деп малданып, күзеткендеріне мэз. Шындығына жүгінсе, оларды тар қапаста ұстап, қамау арқылы тарихта мэңгі қалдырып, аттарын алтын эріпгіен жазу үшін күзетіп, көмектесіп жүргендерін білмейді. Қапас үйге иелерін қамағанымен қиялына күзет бола алмайды. Сондықтан өзіне ер- кіндік алган қиял Сарыарқаның кең даласын сүйіп-құшып, айма- лап, қырандай қалықтай көкке көгеріліп, шарықтап жүргендігін білмей, оны «қаман-ұстап» огырмыз деп өздерінін «есалаң қиялдарына малданып мэз болып жүр» деп астарлай мысқылдайды. Олардың қол-аяғын түсадық деп мэз болып, қиялдарына семіріп жүр. Бүл- өздерінің күзеткен түрмесінің ішіндей-саналарының сасықтығы, Ақыл-ойдың иелерінің тар қапаста туған қиялдарынан шыққан идеялар еркіндік алған кезде, алтын сэуледей төңірегін нүрландыратындығын білмейді. Сондықтан эзірге абақтыда жатқан тұтқынның «сүйген жары»-қиялы. Бірақ, тар қапаста оты- рып-ақ аппақ бүлттардың арасын аралап сонымен бірге қалқып жүзіп жүре береді, оган ешкім кедергі жасай алмайды. Сондықтан:
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■ Қиялды үстап жаптым!»-деп бос малданған \\ Ақымақ деп бол- май ма адамзатты?!»,--деп күйінеді акыи.Мсшітке арам ойлы қылмыс жасап, елді алдан-арбап байыған іиам, о дүниенің сүрағы мен тозағынан қорқып арын жуып, та- іалау үшін барады деп, саяси түтқындарды ұстайтын абақты мен мсшіггің ара салмағын ойша салыстырып салмақтайды. Түрмедегі и.гі едеиде қарыны ашып, ауруға айналып, күн мен айдың сәу- ісеіне зар болып жатқан тұтқын, мына қапастан шығара көр деп Г.тңірге ғана табынады. Қарындарының құлы болған адамдар мріп-шыққаны үшін мешіт пен оның азан салып өзіне шақырған молласына сенсе, тұтқынның ермегі киялы, табынар тэңірі көк ас- Ііам. соны көруге зар.Лқын абақты мен мешітті ойша салыстыра келе, бүлардың бір- і лршен айырмашылығы жоғын аңғарады. Түрме адамды кіналысың іси жазалау үшін қамайды. Мешіт адамды сана еркіндігінен айы- рыи. сркін ойлауға мүмкіндік бермейді. Орта ғасырдағы шіркеу қі.пметкерлері ғылымда жаңалық ашқан адамдарды саналарыңа жлмандық иелігін жүргізген екен деп өлтіріп, өздері саналарын •і ідырған қара күшгердің иелігіне бағынып, қылмыскер болты. Міне, өмірдің қарама-кайшылығыда осында. Жақсылық пен жамандықтың арпалысқан күшінде. Екеуін де қүдай жаратқан, Оірақ тең үстамай, жақсылықты касына жақьш тартқаны үшін оған /камандықтық ренжіген. Мүсылмандық діннің оң иығында першие, сол иығында сайтан отыр дейтіні осыдан. Адамдарды тең устаймыз деген саясат та солай алдамшы. Адамның ойлау санасын іеңестіру мүмкін емес. Ендеше шындыққа сиымсыз жерден алдау іуады. Өтірікпен алданған адамдар сенбейтін күмэншіл болады. ( ол жерде жамандық пен жақсылық қайтадан күреске түседі. Діни нанымға жүгінсек оны қүдайға өкпелеп жүрген сайтан аздырып айдан салады екен.Ііндеше адамдардың бәрін бакьпты етеміз деген социализмнің идсясы жалған. Жалған үшін жан берудің керегі не? Мағжанның ойлайтыны осы. Болмайтын сағымның соңынан қуу. Алдамшы слестің артынан ермей, үлггык бірлігімізді бүзбай өмір сүрейік
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деген ойға шақырады. Ьұл жалғанда алдамайтындар, өтірік айт- пайтындар бар ма? Алланың бар екендігін бір адам ойлап габады, соған табынганша, Тэңірге (Космосқа) габынайық, қатты кызуымен жерді өртеп жібермесін, егер күннің белсенділігі артып кетсе, жер- де мутация басталып кетеді деген ғалымдардың пікірімен келіс- кендей болады. Сөйтіп, адамның санасын қорқытып тәрбиелеудің қажеті жоқ. Ойы еркін болу керек деп демократиялық көзқарасын танытады. Демек, аталған өленде оның материалистік көзқарасы байқалып, адамның тағдыры ғарышпен байланысты деген ұғымға келеді. Осылайша Космосты сүйіп қадірлеуді үйретеді. Оны Тэңір сөзін қолдану арқылы білдіреді. Бұдан Мағжанның барлық ғылымдардан хабардар екендігін байқаймыз.«Қазағым» өлеңінде: «Бар жерді күннен-күнге алып жатыр,\\ Хохолдар алып кала салып жатыр» деп күйінсе, баланың ана сүтінен айрылуын айтқан сыңай танытып бостандығыңнан ғана айрылған жоқсың, Тэңір әкең, тағдырыца сый еткен, жер-Ананың қүнарынан да айрылып жатырсың деп күйінеді. Қазақтардың өзара жақ-жақ болып бір-бірімен қыркысып, береке бірліктерінен айрылып, төрелік сүрап орыс ұлықтарының алдына барып жығылуын са- насы жетілмеген баланың күйінде образдайды. Сөйтіп, «Жоғалған алтын» өлеңінің астарына халқымыздың тарихи қасіретінің жа- ралы бетіерін астарлай сыйдырады. Тәуелсіздігінен айрылу, өз еркімен кұлшылдықтың қамытын мойнына ілгендік, берсе жеп, бермесе орнынан қозғалмай отыра беретін мешел баланың күйін кешу, өз бетімен кимыл жасамауден тыйылу деп біледі. Оған бей- нешіл ақындардың эдеби тэсілі тұрғысынан келсек, этностың тарихи өлуі. Ақынның осы образды ойларының асгарын мынадан іздегеніміз жөн.Ғылымға бет бұрмау-төңірегінде не болып жатқандығынан бейқабарлық. Бірінші дүние жүзілік соғыстың катері мен төніп келе жатқан төңкерілістің лебін сезінбей, алаңсыз қалу қазақ дала- сын өлі жандардың образында бейнелеуге мүмкіндік берген. Бүл ақын өлендерінде, 1911 жьиіға дейінгі аралықты қамтиды. Осы кезеңде оның ағартушылық көзқарасы көрінеді. Қазақтан басқа
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халықтардың бэрі дерлік өнер білімнің нэріне сусындап, ғылым- иыц құдіретінебой ұрып, соның игілігі мен рахатына батуда. Тек қіпақ тана элемнің жаңалығынан оқшауланып, барымта, ұрыс- ксріс, кісі өлтіріс сияқты жаман әдетгерінен арыла алмай, өз-өзімен юмага- тұйық қалуда. Араларындағы қырқысудың салдарынан іоцірегінде болып жатқан жайдан хабарсыз. Құнарлы жерлері- нс кара шекпенділер иелік жасап, өздері несібелерінен айрылып, надандықгың құлы болып жатқандарын да білмейді. Патшадан i n c h  мен шекпен алғандарына мэз болып, қүлқынының құлына пйналды. Елінің ертеңін ойлап, бас катырып жүргендері шамалы.I ндеше бүл этностың өлуі, білімі жоқ халық болашағын жасай ал- майды. Тарихы мен тегін білмейтін ел ертеңіне сенімсіз жалтақ болады, ендеше бүл қазақ халқының өлгені деп «өлім» сөзін галапсыздықтың, жігерсіздіктің образында бейнелеп, сананың олуі, рухтың жоғалуы деп күйінеді. Білім мен тылымға, өнерге мпдениетке бұрылмаған халық нағыз өлген халық деген бага бе- реді. Төңірегінде болып жатқанға назар аудармау-үлттың өзін-өзі иитіруі. Ел арасындағы қырқыс пен тартыс олардың бас біріктіруі- не кедергі жасап, іштей өз-өздерін жоюға апарып тірейді. Сыртқы халықтардың тіршілігіне де назар аударған жөн. Бірақ өз ішіндегі іііірігіңці де тазарт, өзінді-өзің жойма дегенге келеді. Төңірегіңе қарап, тезірек есінді жый да, ұмтыл деп үгіттейді.Ал, «Қарағым» өлеңі жас жеткіншектерге ғибрат регінде жазылтан. «Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме, \\ Оқымай ойын қуған балалардың, шақырса да қасына ерме» дей отырып, жалындаған шагың мен балғын кезінде өнер білімге үмтылыи, күш жігеріңді майдалы іске жарат, ойынмен уақытыңды бос өткізсең, онда еенің тірідей жерге көмілгенің, білімге үмтылмау-талапсыздық, болашаққа ұмтылыс адамды алға сүйрейді. Талапсыздықтың озі өліммен пара-пар дегенге тоқталады. Сөйтіп өлім образын жалқаулықтың, талапсыздық, қимылсыздықтың баламасында алады. Болашақтың мэнді жағын бала жасынан, мектеп табалды- рытынан бастап сезінуі керек, ертеңінің не боларын білмесе, кара іүманның арасында багдарын білмей адасып жүрген жолаушыдай
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дегенге келеді. Білім-ақылдың жиынтығы, білімі мықты ел қарудың күшінсіз-ақ әлемге билігін жүргізе алады, қазақтарды оқу оқып, өнер қууға шақыруының астарындағы айтпағы осы еді. Осы густа халыққа білімді насихатгаудың қандай ерсілігі бар, X X  ғасырдың басындағы діни ағартушылық жэне демокрагиялық бағыттағы ақын-жазушылардьщ бэрі дерлік ойларын ашық айтқан. Оны ас- тарлай жеткізудің қажеті не деген пікір туындайды. Оның себебін мынадан іздеген жөн.ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы ауқаггы отбасылары балалары- мыз орыс оқуына барса бұзылып кетеді, мал-жанымызға қарамай, елден шеттеп, үлкен оқут а барамыз деп, кетіп қалады деп сақтанған. Сондықтан көпшілігінің балалары ауылдағы мұсылмандық оқумен шектелді. Оны тәмәмдағандар, елде молдалық құрып бала окыгу мен бірге жаназа шығарып, сүндетке отырғызып, мал тапқан пайда- лы, орыс оқуы ер балаға түрегеп дәрет сындыртады. Қыздарымыз қалыңмалы төленген жерге емес, сүйгеніме шығамын деп бұзылады деп сақтанган. Сондықтан орыс мекгептерін насихаттаушыларды дін бұзар, ел бұзар, дінсіздер деп кіналап, жұртқа жеккөрінішті етуге тырысқан. Мағжанның атасы Жұмабай қажы Меккеге ба- рып келгендіктен елге сыйлы адам болды. Ақынның ағартушылық бағыттағы көзқарасын астарлай, емеурінмен аңтартуы осыдан, елдің қарсылығын тудырып алмаудан шыққан сақтық еді.Ал «Күз» өлеңінде астарлай айтқан ойын халқы түсіне ал- мағандығына күйініп, оқу оқымасаң ақ пен қараны қалай айыр- мақсың, шаһарды мекен ететін халықгың сендей балалары боқша арқалап, оку іздеп жүр. Қазақтың баласы жалаң аяқтанып, ойын қуалап жүргенін көргенде түз жалағандай боламын. Жайба- ракаттықтан, өмірдің көктемі мен жазы өтіп, күзі келгенін де сез- бейді. Сырттай елеусіз болып көрінседе, өкініш түбінің терендігі ойларына неге келмейді, не қылған алаңсыз едіндер деп күйінеді. Қазақ елінің қимылсыздыгы іріп, қүлдырауға апара жатқандығына аландайды. Қимылдау—өмірге қүлшыныстың белгісі, қорықпай қозғалысқа келсе, жігерін арттырып, өмірге қызыгушылын оята- ды. Тігіті, қолдан келмейтін іс те оңай шешіледі. Олардың санасы- на жеткізе алмай отырғаны осы.
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Лқынға керегі, айтқан сөздері мен үсыиысы халқының санасы- н а жегіп, игілігіне асып жаіуы. Егер ол ел інен колдау таппаса, нағыз ішген соидаболмақ. Шығармашылыгыііың бастапқы кезіндегі өліп (іарамын деп күңіреніп отырғаны осыдан еді. Жайбаракаттығы олардың өздеріне ғана зиян емес, өмірге енді келер үрпақтарын да, ііқ боранның өтінде жалаңаяқ үстаганмен бірдей екендігін біліп, оиыц түбінде қазаққа тым қымбатқа түсетіндігіне алаңцайды.«Өлең» деп аталатын өлеңі, тамақ болмайтын ақ қағаздың бетін шимайлап өлең жазғанша, мал бакканың дүрыс қой дегендерге қарсы жазылған жауап іспетті. «Өлеңім өмірім, тірлігім сенімен» і амагым болмасада мәңгілікғұмырымныңжалғасы ғой. Сондықтан олең жазуды койсам, тіршілігім тоқталады. Онда менің нағыз ішгенім дегенге келеді. Сөйтіп өлең жазудағы мақсагы карынның қамымен алданбай, өзіне «мэңгілік ғұмыр» сүрау, ұрпағына пайда- ііы ой қалдыру екендігін еш бүкпесіз айтып салады.«...га» өлеңі Міржақыптың түтқындалуына байланысты жа- чылған іспетті. Өйткені өлеңнің ішкі мазмүны соны байқатады. Жапанда жалғыз оққа үшқан адамдай қайрат-жігерімізден айры- аып, ар-намысымызды жоғалтып, қара жерді күшқан өлі жандай і енделіп жагқан кезімізде, «Оян, қазак» деп жар салып, халқыңды аргыңа ертуге тырыстың. Мақсатьщ, қазақтың қүнарлы жеріне билігін жүргізіп жатқан кара шекпендерді еліне қайтарып, рухын жспалтқан елді тірілту еді деп күйінеді. «Тірілу» сөзін үмытылган і арихын, салт-дэстүрі мен эдет ғұрпын, наным-сенімін естеріне силу деп біледі. Осының бэрі этносты жоғалтпайтын алтын гамыр скендігін айтады. Тамырынан айрылган ел, буынын бекіте алмай шайқалақтаған жас бала іспетті. Тэлтіректеп, төңірегінен таяныш пдеп тайғанақтайды. 'Гегінің қайдан шыққандығын білгенде ғана буынын бекітіп, бойын түзейді дегенді ойға салады.«Қараңғы, дауылды түн» өлеңінде қазақ жастарының оқу білімге, ғылымга деген қүлшыныстарының элсіздігі этносгың плуі, үлттық намысы мен рухының жойылуы деп біледі. Білім- сіздік, қараңғы дауылдың ішінде бағытынан айрылып, қарманар сштеме габа алмай қапаста калумен бірдей. Қараңғылық күш алса
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бағытыңды айыра алмайсың, ойың тұманданады. Оған дер кезінде тосқауыл болмаса, асқынып, ешқандай билікке бағынбайтын қара күшке айналады. Жарық қараңғылықты ығыстырады. ¥лттың білімділігі мәдениеттің бастауы. Мәдениет- отты намыстың көрігі. Ол жастардың санасын оятып, бойына куат жіберетін ыстық көрік іспетті. Мэдение гі күйреген елді—надандықтың қараң- ғылығы билейді. Сондықган санаңды түртіп оятып үлттық рухыңа жан беремін деп тепсінеді. Оларды осы бейқамдықтан сілкін- тіп, болашаққа, үмтылысын күшейтер деп қолына үстаған әлсіз шырақтың төңірегіне, элсіз сэулесін шашып нүрландыруынан үміттенеді. Отты сөздерінің үрпақтарының көкірегінен жылы орын алып, қолдау табарына деген сенімін, қараңғыда өлусіреп жаньш, төңірегін нұрландырған сәулемен бейнелейді. Бұл үлт санасын тірілтіп, оятудың бейнелі образы еді.«Адастым» өлеңінде де алда келе жатқан бірінші дүниежүзілік соғыс пен төніп келе жатқан төңкерілістің қаупін с езбей, жайбарақат қал{ андықтарынан, қастарына алтын қанат періште болып ұшып келген бостандықтың шылбырына не бола алмай, ақпан дауылына ұрынып, қараңғылықтың гүнегіне еріп, тәуелсіз ел боламын деген ойларының құрдымға кетіп, жігер күштерін жоғаліуын үлттың өлуі деп бағалайды.«Сарғайдым» өлеңінде абақтыда жатқан кезіндегі күйзеліп, іштей рухани қажуын-өлім деп есегітейді. Сол кездегі ішкі жі- герсіздігіне мұқалып, өзін-өзі қайрап, намыстың отына өртеніп өлгісі келеді. Ақын түрменің қапас қорғанында денесі қамауда болса да ойы азат екендігін айтып, өз-өзіне рух, дем берісі келеді. Жігерін шындайды. Сезімін рухтандырады, сол арқылы қайғы мен мүнды жеңіп шығуға тырысады. Қапаста ұстады деп жігерін қүм етіп жасығысы келмейді. Болашаққа батыл бағыт үстанады. Абақтыға қамалдым екен деп алған бағытымнан таймаймын, керісінші көкірегімде өліп бара жатқан намысыма қозғау саламын деп егеседі. Жасыған жігерін қайрайды. Тіпті кейде өзіне-өзі қарсы шығып, жасаған ием, алатын болсаң жанымды қинамай тезірек ал. Күн сайын қойнын ашып, қасына шақырған өлімнің азабына
/ ил
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шыдай алатын емеспін. Мына қапастан рухымды босатып, еркін- дік бер, сасық денемді мыналардың алдына таста, риза болсын да жатсын деп күйінеді. Сөйтіп ойы таза адамдардың өлгеннен кейін рухы аспанды мекендейді екен деген нанымына сенеді.«Бүгінгі күн-өмір, өлім- менікі» атты өлеңінде адам өмірі қамшыньщ қысқа сабындай болып дүбірлетіп, сайранмен баста- лып, соңы ойранға айналатындығына философияльщ толғаныс жасайды. Жастықгың өтіп, кэріліктің жеткені бойдан күшін алып, бетіне эжімнің өрнегін салғаны деп күрсінеді. Қысқа ғұмырдың қалай өткендігін біле алмай, қара жердің суық бауырына қиналып барып енеміз деп, өзінің ішкі тілегі мен идеялдық ойының орын- далмауын өлім деп бағалайды. Философиялық толғаныстарынан мүсылмандық әдебиеттің ықпалы сезіледі. Ал өлеңнің соңғы жағындағы ақынның бүл түйықтан қалай шығуды білмей далба- салап, жылап, жынданып, нені ішкісі келіп отырғанын ашыгі айта алмай, ойын бұлдыратып барып аяқтағаыдықтан, айтпақ пікірі і үсініксіз болып қала берген. Ақьш ой үшығын аңғартып, пікірін астарлай келіп, кілт үзеді. Бүл тек символистер поэзиясына ғана тән сипат екендігін зерггеуіміздің басында ескертіп кеткенбіз. Ен- деше ақын түркілер эдебиетінің ықпалын, қоғамдық саяси ойла- рын астарлай айтудағы тәсіл ретінде пайдаланған.«Толқындап ойнап» өлеңінде де алтын үмітінің үзіліп, тәт- гі қиялының бүзылуы, жұлдыздардан жауап күткенмен оның і үнжырап үнсіз қалуы, ішкі өксігі мен өкінішін күшейгіп, жүре- і ше шоқ салып, өзегін өргеп жагқанын, жаны өліп жатқандай күйінішпен білдіреді. Акьш бүл арқылы, жігерінің желініп, рухы- ның элсіреп бара жатқандығын өлімге балайды. «Толқын» өлеңінің соңғы жағында ел дербестіі ін ойлаган идеясьшың, сол кезенде іске аспайтындығына көзі жеткенде, оны келешек жастар іске асырар дсген үмітпен өлгісі келетіндігін нақты айтпай, мағынасын астарлай келіп, ойын үзіп жібереді.Н.Ф.Федровтың жаңбыр мен желдің, жердің тартылу күшін басқару, күн қызуын пайдалану, басқа жылу көздерін іздеу, оны халық шаруашылығына үқсату туралы философиялық ойла-
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Б.Қанарбаева Мағжан символистры жарық көрген соң Федоровтың идеялары төңірегінде түрлі даулы тартыстар өршиді. Қуаңшылықтың салдарынан іргесі шайқала бастаған Россияның ішінде дүрбелең басталады. Болмай қоймайтын төңкеріліс күн сайын пісіп жетіле бастайды. Философ- тар мен ғалымдар бүл қатерден тылымды дамытып, табиғаттың дүлей күшін ноқталау арқылы шығуға болады деген жорамалдар жасайды. Әр түрлі діни үйымның өкілдері әлемді жаратушыға та- бынып, солардың құдіретіне бас игенді жөн көреді. Адамдардың күнәлі әрекеттері үшін жер бетін топан су басады, тірілер өледі, өлгендер тіріледі деген Інжіл мен Қүран сөздерін алға ұстайды. Әскери адамдар мен монополистер бүл дағдарыстан бөтеннің жерін басып алу арқылы шыққысы келеді.Халықтың ішін қамтыған осы мазасыздык ақын-жазушылар мен философтардың шығармаларындағы карама-қайшы ойлар мен пікірлерді гартысқа түсіреді. Осы философиялық идеялар X X  ғасырдың басында дағдарыста гүрған әдебиетке үлкен сіл- кініс әкеледі. Лирик ақындар табиғаггың кұбылыстарын адам тағдырымен астастыра бейнеленуде түрлі эдеби тәсілдер іздей бастайды. Әсіресе ол символист ақындардьщ қаламында көркем эдеби стиль болып қалыптасады.Символист ақындардың мақсаты- халықка айтар ойларын об- раздап бейнелеп беру арқылы оқушыны өзіне сыйқырлап баурап барып, оның көңіл-күйіне эсер ету. Оған орыс әдебиетінің өкілдері тана емес, оның отарындағы халықтардың әдебиетшілері де арала- са бастайды. Солардың бірі Мағжан Жүмабаев еді. Символистер- ге, төңкерілісшілердің адамдардың санасын гарыштық дэрежеде жылдам өзгертеміз деген эрекеттері күлкілі көрінеді де, санадағы қозғалысты күннен жерге таралған сәуленің шашнаңдығымен салыстыра бейнелеген өлеңдер жаза бастайды. Мағжанның поэ- зиясындағы ғарыш тақырыбы екі деңгейде көрінеді. Біріншісі- Қазан төңкерілісіне дейін, екіншісі- одан кейінгі кезең. 1917 жылғы Ақпан төңкерілісіне басшылық жасаған Алексендр Керенскийдің саясатының элсіз болғандыгын «Жэй әншейін ойын ғой...» деп аталатын өлеңінде: «Керенский Саша» Жаса! // Вся Россия наша!»



-дсп мысқылдайды. Бірі ақтар, екіншісі кызылдар болып бөлініп, тара кырқысқан орыс армиясының бірін-бірі кырып, қуалай оты- рып, қазақ жеріне дейін жетіп, елдің ішін ойрандап соғыс ашып жүргендігіне күйінеді. Сөйтіп, олардың ғарыштық дэрежеде очі ерістер жасағанын иронияга айналдырады.Біз Мағжан Н.Ф.Федоровтың философиялық идеяларымен жақын танысты ма, жоқ па, ол жағын дөп басып айта алмаймыз. Дегенмен, төңірегінде дүрбелең тудырып, шу көтеріп жатқан (|)илософиялық пікірлерден тыс қалды деуге болмайды. Өйткені 
бүл Россияда емес, ең алдымен Қазақстан жерінде жарық көрген кі- і ап болатын. Десек те ақынның Матернің «Жаңбыр деген не?» деп лталатын ғылыми зерттеуін физика пэніне қосымша ретінде ауда- рып, 1926 жылы Москвада [75.10] баснасынан шығаруы, ақынның оз кезіндегі кез-келген жаңалықтардан тыс қалмай, оған үнемі ара- иасып отырғандығы, поэзиясында: философиялық, тарихи, саяси, іылыми еңбектердегі жаңалықтарды мол пайдалануы байқатады. І .ндеше орыс тілінде еркін жазып, еркін сөйлеген Мағжанның омы білмеуі, пайдаланбауы мүмкін емес. ХХ-ш ы  ғасырдың бас кезіндегі орыс поэзиясынан көрінген гарыш тақырыбын зерг- ісумен айналысқан Светлана Семенованың пікіріне сүйенсек, осы тақырыптың тууына Н .Ф . Федоровтың «Философия общего дела» деген философиялық шығармаларының ықгіалы болған. ІІІыгармаларының тақырыбы мен мазмұнына соның идеяларын басшылык еткен. [76.3]Сол кезде Күн бетіндегі өзгерістің жер биосферасы мен адамдардың денсаулығына психологиялық жағынан ықпал ететін- дігі жайлы болжамдар баспасөз бетінде молаяды. Ол әлем эдебиеті мен орыс әдебиетінде әр түрлі мазмұнда көрініс береді.Ал Н.Ф.Федоровтың философиялық ойларындағы ғарыш гақырыбының пайда болуына орыс космонавтикасының атасы К.Э.Циалковскийдің ғылыми ойлары мен күннің жер биосфера- сына ықпалын зерттеумен айналысқан академик В.И.Вернадский жэне гелиобиолог А.Л.Чижевскийлердің ғылыми зерттеулері эсер еткен. Н .Ф . Федоров 1873-1876 жылдары К.Э.ЦиалковскийменУ ' ^ ' Ч
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жақын қарым-қатынаста болады. К.Э.Циалковский «Черты из моей жизни» атты естелік кітабында Федоровпен алғаш рет Чертковскийдің кітапханасында танысып, оның көмегімен кіта- нханадан «рұхсат етілмейтін» кітаптарды альш тұрғандыгы жайлы сөз етеді.АЛ.Чижевскийдің 1915-1919 жылдар аралығында орыс, француз тілдерівде жазылған мақалаларында, күн бетінде үздіксіз журіп жатқан жарылыстардың әсері, ауада электромагнитті өрістер тудырып, адамдардың психикасында түрлі ауытқушылык жасауы мүмкін деген болжамдары жарияланады. Күннің жер бетін элект- рондармен жаппай бомбалауы, жердің құрғап, жарылып, күннен тараған аңызақ жылы желдердің жиі қайталануы егін шықпайтын қуаңшылыққа ұрындыратыны айтылады. А.Л.Чижевскийдің бұл жаңалығы сол кездегі алдыңғы ойлы зиялы қауымның өкілдерін елең еткізеді де, символист ақындар оны жүртқа өлеңмен жеткізу- ге асығады.Біз Матжанның поэзиясына осылардың қайсысының ықпалы көп болғандығын дөп басып ойға қаламыз. Дегенмен де, ойды ой жалғайды. Қаламының желі бар адамға осылардың бэрі де бел- гілі молшерде ықпал етуі мүмкін. Бірақ Магжан поэзиясындағы ғарышпен байланыс этностық ерекшелігімізге байланысты туған. Ягни, Тәңірлік діннің образында бейнелеуі эгносты «тірілту» мақсатынан туған. Оны дэлелдемес бүрын Мағжанның Тэңірлік дінге деген өзінің көзқарасы қалай болғандытына тоқталайық: «Дін сезімдерінің негізі- дүниені жаңаргушы, дүниеде барлық нэрсені істеп түрушы бір тэңір бар деп сену, һэм сол тэңірге адам өзін пенде деп білу. Тэңірінің қүдіреті алдында адам өзінің әлсіздігін сезіп, тэңірге қүлшылық қылу, яғни жауыздықтан тиылып, ізгілік- ке ұмтылу. Барлық кемшіліктен азат тэңірге жағу үшін барльщ кем- шіліктен безу. Ізгілік істесе, тэңірінің көңілін табуға, разылығын алуға, махаббатын таратуға, яғни жүмаққа кіруге сену. Жауыздық істесе, тэңірінің наразылығын алуға, ашуына, қаһарына үшырауға, яғни тамүққа кіруге сену. Міне, дін сезімдерінің негізі-осы. Осы дін сезімдері күшті адам тэңірінің барлытына, құдіретіне сыйынып,
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о і і м ц  махаббатын алуға, қаһарына ұшырамауға ұмтылатын адам пмір бойы ізгілікке үмтылып, жауыздықтан безбек. Дін ескі емес, адам ескі, жаратылыс, табиғат ескі. Ізғілікке ұмтылдыратын дін адамныңжаратылысын жасаған емес, ізгілікке ұмтылатын адамның мімсзі дінді туғызған». [77.304]. Олай болса ақынның Тэңір сөзін но азиясында пайдалануына тек діни наным тұрғысынан ғана емес, і арыштық түсіністікпен бірге, геофизикалық, этнографиялық, і абиғи таным түрғысынан да жақындағанымыз жөн.Мағжанның орыс тілін еркін меңгеруі, ғылымның барлық са- ансынан хабардар болуы, образды ойлауларының пайда болуына иқиал еткендігіне мына пікірі дәлел: «Мысалы, астрономдар (көк і ылымына жетік адамдар) айтады: Марста біздің жердің ауасын- днй ауа бар, суындай су бар, ендеше жердегі сықьшды Марста да жан иесі бар» [78.286]. Бүгінгі күні ғарышқа жеткізілген спут- миктер шындығында да онда тіршіліктің бар екендігін дәлелдеп отыр. Ьұдан Мағжанның ғарыш туралы ғылыми еңбектерді жетік іерггеп оқығандығы, күн қызметінің жерге тигізер эсерін физика мамандарынан кем білмегендігі байқалады. Оны өлеңдеріндегі бүлттардың пайда болып көшуі мен күн желінің жер бетіндегі жылдам қозғалысын образдагі суреттеуінен білеміз. Желге мұңын айгып, желмен сырласу X IX  ғасырдың аяғынан бастап барлық символист ақындардың поэзиясына тэн сипат болуының аста- рында адам тағдыры мен ғарыштың арасындағы философиялық байланыстың бар екендігінен, оны келе жатқан қоғамдық ахуал- меи байланыстыру. Мүны Мағжан құрметгеген орыстың симво- иисгері: К . Бальмонт пен Н. Гумиловтың, Д.С.Мережковскийдің, Ч Гиппиустың, А . Белыйдың, В . Брюсовтың, А . Блоктың, ғалым А. Л. Чижевскийдің өлендерінен кездестіретіндігіміз сондықтан. Олай болса адам баласының сезіну, түйсіну қабілеті бірдей болған. Бірінен-бірі алды деу өте қиын. Оған Рерихтың мына иікірін келтіруге болады: «Ғалымдар, араларын түрлі материктер болген мемлекеттердің жерінде тас ғасырында гасқа салынған ироглифтердің бірдей екендігін анықтау аркылы, адамдардың ойлау, қабылдау, қорыту сезімдері бір кезеңде жетілгендігіне
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көз жеткізген. [79.350] Ендеше Мағжанның лирикаларындағы философиялық ойларды Н.Ф.Федоровтың ойларымен салыстыра салмақтасақ, онымен ұқсас келетін тұстары да, гіпті оған карама- қарсы жақгары да бар екендігіне көз жеткіземіз.Мағжан поэзиясындағы «о дүние мен бұдүниенің» арасындағы байланысты генетикалық сақтық шарасынан туды десек те қателеспейміз. Себебі орнап келе жатқан жаңа коғамның айқын программалары болмағандықтан, тіліміз бен тарихымыз жойы- лып кетпес пе екен деген түрлі аландаушылықгар болып жатты. Этносты тірілту үшін тарихты ақтарып, өмірден өткен батыр ата- бабаларымыздың ерлік істерін еске түсіріп, оны жаңа ұрпаққа та- ныстыру арқылы патриоггық сезімдерін оятып, жаңа қоғамдық ерліктер жасауға үгіттеуге деген ұмтылыстар болды. Олардың есімдерін еске алып, аруақтарын құрмеггеу арқылы көне тарихқа оралуымызды қалады. Тарихын білмеу өз-өзіне жатсына карауға ықпал етпек. Бүл—этностың рухани өлуінің басы. Көнені жаңаға іргетас етіп қалау арқылы болашаққа бару міндетін басшылыққа алды. Өткен тарихын еске түсіру- этносты болашақ жетістікке бастар қақпа деп білді. Тарихын үмыту-ұлттың рухани жоғалуына апарады. Ол—мэңгілікке өлу. Оның ішінде көне мәдениетінің бас- тауы болтан наным-сенімдері, ырымдары мен гиымдары салт- дәстүр мен эдет-тұрпы тілі де бар. Болашаққа бару үшін осыларды түгендеп, белгісізді белгілі ету-міндет. Өткенді менсінбеу—өзінді- озің танудан бас гарту. Болашаққа сенбей жалтақтау өлу деп біледі. Абылайхаңцы, Кенесарыны, оның ұлы Сыздық Кенесариннің есімдерін еске түсіріп, «Батыр Баян», «Ертегі», «Оқжетпестің қиясында» поэмаларын жазатыны сол. «Батыр Баян» поэмасын- да Толыбай биді, Қанай шешенді, Бөгенбай батырды, Сарыма- лай Бәсентинді, Жэнібекті, Жэбекті, Сырымбетті, Қорқытты, Қойлыбай бақсыны еске алып, солардың рухын оятып, болашақ ұрпақтың есіне салып, есімі солармен мэңгі жасауын мақсат етеді. Мүны ол ата-бабалар аруағының алдындагы борышын өтеу емес, үрпақтарының алдындағы парызын да орындау деп білді.
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«Ф ..ға» ден аталатын арнау өлеңінде өзінің аруағына бағыштап дүға оқып жүруді аманат етуі, ұрпақ алдындағы борышын өтеп бо- иып, айтар ойымды айттым, енді оны кім қалай қабылдайды, бұл олардың түсіну-түйсіну қабілетіне байланысты деп білу. Жарық дүниеде соңымнан киқу салып куалагандардан қүтылайын. Рухым о дүниенің тамүғында азап шекпей, «күнэмді» жеңілдету үшін аруағыма бағыштап қүран окындар деп сүрайды. Алмағайып күн гуып, елім басындағы «ноқтасын» сыпырып тастай алса, қайтадан мэңгіге тірілтіп алуды мойындарыңа қарыз етемін деп күңіренеді. Ьұл ақынның өзінің үлесіне тиісті парызды орындауы еді. Оның қаншалықты дәрежеде орындалғанына баға беріп, оны әрмен қарай жалғастыруды болашақ өмірге келер ұрпақтың үлесіне қалдырып, дүрыс көрсе, идеясын ары қарай жалғастыруды аманат етеді.Біреуге жамандық жасаған адам тарих төрінен оңай жылжып отеді. Ел санасында сақталмайды. Себебі, ол артта жаңаланып келе жатқан жас ұрпақтың жиіркенішін тудырады. Тіпті, уақыт өте келе аттарын атауға да жиіркенетін болады. Символистердің оны мэңгілік өлу деп атайтыны содан. Мағжанның өзіне жамандық жасағандардан кек алғысы келмейтіні сондықтан. Олар мэңгі өлу үшін аттарын атамау керек, сонда тана рухым риза болады дегенді аңғартады осы өлеңінде.Мағжанның шығармаларының 60 жылдан аса рухани өлгені рас. 1988 жылға дейінгі аралықта казақ әдебиетінің оқырмандарына ол жамандық ызғарын себуші болып қараланып келді. Өмірінің соңғы кезендерінде сағы сынып жазған «Тоқсанның тобы» поэ- масы мен «Қаламыма», «Мирзоянға», «Жамбылға» деп аталатын өлеңдерінде көпшіліктен кешірім сұрағаны шындық. Оны жоққа шығарута болмайды. «Қап, әттеген-ай, бэрібір өлуге тиісті адам еді, осы өлендерді несіне жазды, иілмей-ақ өмірден кеткені жөн еді»,-деп өкініш білдіргендер де болды.Бір кезде өзін ақырған арыстанға балаган ақынның кенет күрт сыну себебіне философиялық түргыдан жақындасақ төмендегідей болып шығар еді. Қазактың арғы-бергі тарихын қозғап, наным- сенімдері мен салт-дәстүрін тірілту арқылы болашақ үрпақтарға
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жақсылық жасап жатырмын деп ойлады. Ақынның бүл пікірімен келіссек, сол кезде-ақ дербес мемлекет болып кетер едік. Бірақ са- яси сауаты төмен, өзінің фабрика мен заводы жоқ мешеу жатқан елдің бірден бас көтеріп кетуі мүмкін емес еді де, ғасырлар бойы отарында бағынышты болып келе жагқан халықгарды Россия оңайлықпен жібере салмайтынын уақыт дәлелдеді. Екіншіден, кеңес үкіметінің өз ішінде қатарынан бірнеше рет қайталанған көтеріліс күшпен басылып, оған дем беруші болғандар жаппай тұтқындалып, атылып отырған. Оны коргенде, солардың қанына ортақпын деп өзін іштей кіналады. Гәуелсіздік туралы идеяны қозғап, халықты қантегіс «жамандыққа» бастадым деп күйзелді. Бұған Сокраггың ілімі түрғысынан келсек, ешбір адам өз еркі- мен жамандық жасамайды. Біреуге жамандық жасап бақытсыз болғысы келмейді. Бірақ сол кезде жақсылық жасап жатырмын деп ойлайды. Оның жақсылығынан өзгелер азап шегіп жатса, ол адамныңтүсінікдәрежесі томен болтаны. Платон оның ойын әрмен қарай жалгастырып: «Адамға ең қатерлісі осының біріншісінен екіншісін айырмау»,-дейді. Ол тірі кезі түгілі өлгеннен кейін де маңызын жоғалтпайды. Яғни бүл дүние түгілі, о дүниеде де жаным рахат таппайды-ау деп өз-өзін азапқа салып қиналады. Ал көзі тірі кезіндегі барлық ғұмыры үнемі қуғында болып, жарық дүниенің азабы мен тозағында өтеді. Оған Мағжанның ащы өмірі мысал. Бұған сол кездегі қогамдық пікір түрғысынан жақындасақ, ел ішін дүрліктірген, жүртқа жамандық жасаушы—адам. ГІлатонның ілімі түргысынан келсек, іс-әрекетіне қарап адамдарды жақсы-жаман деп екіге бөлуге болады. Бірақ үнемі жаман да, жаксы да адам бола бермейді. Кейде жаман адамның жақсы қасиеттері болуы мүмкін. Тек жақсы адам үсынған идеясын халықтың санасына дұрыстап жеткізе алмаса, халық оны қабылдауға дайын болмаса~«жаман адам». Ол— төңірегендегілерге ғана емес, қоғамга да жамандық себуші. [80.283]Міне, Мағжанның Кеңес үкіметі кезінде «жаман» адам атал- ганы осыдан шыққан. Оның жогарыдағы өлендерінде өзін-өзі кі- налап, қалың жүртган, үрпақтарынан, туыс-туғандарынан иілігі
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I» Ңянярбаева Мағжан символистмчшрім сурауы сол. Гілатон іліміне жүгінсек, Мағжан идеясына іч і|ч т . і шыгып отырғандар үшін жақсы. Бұл--олардың жеңісі. Kent і қырынан жақындасақ, мүлде қате. Себебі, көбі болмасада сол і г іде-ақ біраз адамдарга танылып қалған идеядан бас тарту жақсы и ііім ііы ң  әлсіз жағын көрсетті. Қысқаша айтқанда өз идеясына і и и I in қсыз болды. Бүл жамандық пен жақсылыктың қатаржүретінін, ігк олардың бір-бірін уақытша ауыстырып отыратындығын іиіИкаіады. Мэселен, Мағжанмен қатарлас атылған Ахмет пен• >ііи\ш і , Жүсіпбек пен Міржақып бір кезде «қоғамға қатерлі, халық -mtvi.i» атанды. Бүгінгі күні қазақ эдебиетінің төрінен қадірлі орын ліді.і. Бұл олардың рухтарының тіріліп, кейінгілермен тілдесу у і и in қайтып оралуы.Ііе р  11 .Ф. Федоров гың философиялық пікірімен келісер болсақ, ініар еол кезде өздеріне дейінгі өмірден өткен ата-бабаларының іірушының алдындағы борышын орындап, өздерінікін кейінгі у риаққа аманат етіп, олар өзі туралы не ойлайды, шығармаларын ■ voпай қабылдайды деп толғанды? Бұл ақын денесінің физикалық• • п ү і і і с і і  кейінгі менталды тірілуі. Ол ақынның өзі ойлағанынан да mi сше болып өзгеріп кетуі мүмкін-ау? Мағжанды мазалайтын осы нііиар. Бүл--ақынның болашақпен үндесуі. Мағжан шығармалары «һііргм ғасыр жасырылғанда астарлы ойларының мәнін түсіну үшін• анамыз өсіп-жетілуін уақыт күтті. Кез-келген адам алып оқи ал- май іын поэзия ретінде ғарыш биігінде сақгалды. Этнос күш алып ышасы оянғанда ақ маржандай мөлдіреп жерге төгілер інжу бол- іы Магжанның идеялы ұсыныстарының үзақ жылдар бойы қолдау іаииауы, жайлы өмір гоқшылыкка бейім адамдарды көбейтті. ( )лар қоғамда қозғалыс, сілкініс болуын қаламады. Сондықтан Маіжанның 60 жылдан соң кайта ақгалуы кезінде қарсылык оілдірушілердің болғаны, оның отты сөздері жастарды оятып, ел іііннде обігерлік тудырады деген сақтық пен қорқыныштан еді. Қігшқ зиялыларының арасынан Мағжан тэрізді адамдардың кетуі олардың ұзақжылдар бойы бас көтере алмай, өзге этносқа тәуелді іюлуына ықпал етгі. Өмірге қабілетсіз, жалтақ мінезді, екіжүзді ацамдардың көбеюіне ықпал етті. Мағжанның артынан халықтың



ермегеніне космология түрғысынан келеек, өлімге асығулары еді. Жер- биосфера болса, адам соның бір бөлшегі, өздерін үмытқаны үшін ага-бабаларының рухы риза болмай, оларды өздеріне ша- қырды. Қазақтардың бірнеше ашаршылықты бастан кешіп қы- рылуы мен қырық жылғы атомдық сынақ алаңына айналғаны соның нәтижесі.Сондай-ақ, қазақ эдебиеті өзінің алға сүйрер күшінен айры- лып, орыс эдебиетін паналап, соның ығы мен көлеңкесін паналап қалды. Бұл билеуші этносқа тиімді болып, ұлы орыс халқы деген атпен тарих төріне шығуға жағдай жасады. Мемлекетті алға тартар зиялылырдың көзі жойылуы кеңес үкіметінде де, қоғамды алға тартар күштердің жойылуына себеп болды. Этностардың да- муы қүлдырады, қай-қайысы болсын үлттық мінездерінен айры- лып қалды. Оның басты себебі өз тілін ұмытып қалуы еді. Оған Магжанның мына бір пікірін мысал етейік: «Тілсіз үлт, тілінен айрылған үлт дүниеде үлт болып жасай алмақ емес. Ондай үлт қүрымақ. ¥лггың үлт болуы үшін бірінші шарт-тілі болу. Үлттың тілі кеми бастауы үлттың қүри бастағандығын көрсетеді. Үлтқа тілінен қымбат нэрсе болмасқа тиісгі. Бір ұлттың тілінде сол үлттың сыры, тарихы, түрмысы, мінезі айнадай көрініп түрады». 
[81. 162]Ғ асыр басындатөнген соғыс қатері, қуаңшылық пен табиғаттың дауылды апаттары Күн мен Жердің арасындағы биосфералық байланыстың бүзылуы екендігі жайлы гелиобиолог Чижевскийдің гылыми болжамдары орыс қоғамында үлкен қозгапыс тудырды. Т өніп келе жатқан қатердің қара бүлтын ыдыратып, ғылыми жолмен реттеуге бола ма, ауада үздіксіз жарылыстар жасау арқылы азонды жаңбыр тудырып қуаңшылықты болдырмауға мүмкіндік бар ма деген сұрақтарға жауап ізделеді. Иек астына келіп тірелген төңкеріліс дауылы, биокосмистерді қозғалысқа келтіреді. Әлемдік бірлесу арқылы космосты бағындырып, жеке түлғаның «мәңгілік ғұмыр» кешуін қолдайтын үрандар көтереді. Осы максаттарына жетуде төңкерілісті пайдаланамыз деп түйеді. Олар табиғат апатын жеңіп, өліммен күресіп, элеуметтік эділеттілік үшін тартысқа түспек бо-
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ими «I Іролетариат — буржуазиялық қогам мен табиғаттағы өлімді и п і п и і ы » деген ұрандар көтереді де, поэзияларындағы өлім образ- мрмна майга бөккен, жуан карын буржуазияның өкілдерін алады. |КД.І96|Сойтіп биокосмистер өз ұйымдарын Россияның бірнеше қала- иирыііда ашады. Оның ішінде 1916 жылы Мағжан семинариялық (ниім алган Омбы қаласында да құрылып, оған алдыңғы ойлы зи- ініыиир мен студенттер тартылады. Биокосмистер өздерінің газет- иурналдарын шығарады. Магжан оған қатыстыма оны дө басып 
ийту қиын. Бірақ Магжан поэзиясындағы космос тақырыбының іі .і и та болуына ықпал еткені аиык. Бұл тақырып орыс әдебиетінде I і сиин, Герасимов, Маяковский т.б. ақындардың поэзиясында міріиіс береді. Биокосмистердің бала секілді ұғымына қайсыбір ім.ікдар күле карал, олардын ұранын келемеж етіп, ғарыш плаце іаларын күлкіге, мазаққа айналдырып өлеңдер жазды. Мэселен, И И Маяковский «Инония» атты еңбегінде: «Подыму свои руки к месяцу. Раскушу покров. Даже богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов» т.б. деген сөздер айтады. В.В.Маяковский осы сөздері иркилы өзінің ешқандай аспандағы күштің құдіретіне сенбейтін аісистік көзқарасын білдірген.Магжан поэзиясындағы гарыш такырыбынан ай мен күнге щтен дөрекілік байқалмайды. В .В . Маяковский тэрізді қолымды і <> ti.iiі айдың қүлағын жүлып аламын демейді. Бірақ табиғаттан ца аділеттілік сүрайды. Оған «Түранның бір бауырында» өлеңінен ммнадай мысал келтіруге болады:Түн өтті. Бозарғандай шығыс жағы.Баканың бітпес пе бір «бақ-бақ-бағы?»Бұлбүлға сыйға тартқан сол сэулесін Арсыз ай бақага да төкті тагы...Олеңцегі бақа—аллегориялық бейнелі образ. Ол -  тума талант смсс, дарынсыз күшеншек ақынның бейнесі. Бұлбүл — табиғат гилаган кең дарын иесі, төкпе ақынның образы. Дарынды мен дары нсызды салыстары отырып, екеу ін теңестірген қоғамға да, оларға /ми арыдан нүрын төккен арсыз айға да налып, шындыққа баға бе-
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руін сұрап, эділдік күтеді. Әділетсізсің, дарынсызға сәулеңді төгіп неге оны жарыққа шығарасың деп айға күйініп өкпесін білдіреді. Сөйте түра шығыстан бозара бастаган сәуледен үміт күтеді. Бүл— символизмге тән ерекшелік, элде неге асығу, үмітіену, жақсылыққа сену. Ал «Жүлдызды жүзік, \\ Айды алка ғып берейін» деп атала- тын өлеңінде ай мен жүлдыздарды өз меншігіне айналдырып, өзі сүйген қызына сыйға гартқысы келетіндігін:Келші сэулем, күн бетіңді көрейін,Сүйші, сэулем, гүншығып мен өлейін Кел, жүлдызым, жылжып ғана жібектей,Жүлдызды -  жүзік, Айды алқа гып берейін, - деп келтіреді. Бүл бізге Хафиздің рубайындағы:Айдай нүрлы ақ жүзіңнің жарқ еткен эр сәті үшін,Күн мен айдың жарығын да етермін-ау құрбаның,— деген өлең жолдарын еске салады. Хафиз сүйген қызының сүлу- лығына күн мен айдың сәулесін сыйламақшы болса, Мағжанның жомарттығы онан да асып кетеді. Сүйгенінің мойнына айды алқа етіп салып, саусағына жүлдызды жүзік етіп кидіре салады. Хафиз тағы бір рубайында:Шираздагы түркі аруын періштеге теңер ем,Бір меңіне Самарқант пен Бүхараны берер ем,- деп, қыздың бір ғана меңінің кереметтігін жырласа, Магжан озі сүйген сүлуының бүкіл түла бойынан сұлулықтан да өткір, төңірегіне нүрын шашып жарық етіп түратын ғаламат сэулені көреді. Яғни, қазақ қызының гарыштағы идеалды образын жа- сайды. Жан сүлулыгына тэн сұлулыгы сай келетін, қараған адамның көзін карықтыратын қиялдагы эйел образын сомдайды. Сондықтан сұлу әйелдің бетіндегі нұрды күнге, жұмсақ жылжып ақырын қозгалуын айга, қимылын жібектің сусылына, күлгендегі дауысының сыңгырын меруерггің шашылғанына, бет-бейнесін күміс табақтың бетіне, ерінін ауызға салса балдай ерігі кететін бүлдіргенге, балға балайды.Егер жұмсақ жылжып қасыма келсең, басыңа сэуледен шоқ тағар едім, ішкі жан сырымды айтып, алдыңда ақтарылып, егіліп жылап, көз жасымнан меруерт тізіп мойныңа іліп берер едім деп
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ирмаидайды. Сөйтіп ақын идеалдагы эйел образын жасайды. Қиялында аспан сүлуы мен жер сүлуын теңестіреді. Өлеңнің эр uni мстафоралық образдармен бейнеленіп, қазақ поэзиясындағы " I Ірскрасная Дама» мэңгілік эйел образын жасайды.Магжанның ай мен кун жұлдызбен сырласуы екі кезеңде коріисді. 1923 жылдарға дейінгі өлеңдерінде Тэңірге (Күнге) табы- ііі.пі, жалбарыныптілектілепмұңынайтады. Онымен сырласқандай (ниіыи отырып, этногенезисімізді еске салады. Оньщ Тэңір сөзін ішИдалану сырына үлттық сенім тұрғысынан да, ғылыми жэне фиаикалық, этнографиялық түрғыдан да үңілгеніміз жөн. Ғылыми і ургыдағы образды ойлары Күннің (Тэңірдің) жер биосфрасы мен идпмзат гіршілігіне эсерін білдірсе, этнографиялық тұрғыдан ата- бабиларымыздың нанымына жүгінеді. Тэңір аспанды жаратушы қүдірет иесі деп біледі. Оның қуатының астында тоғысқандар кумнің сэулетті жылылығын иеленіп, барлык қиындықгы жеңеді. ()і an М.Әуезовтың: «Жақсылык, жамандық жіберетін қоркынышы да үміті де бір аспанға байланғандықтан, аспанды «тэңірі» деп, 
1'оиы үлы қүдай көру ең ескі діндердің бэріне бірдей жайылған малым болатьш»,—деген пікірін келтіруге болады. М.Әуезов. IК 1.221] Оның қолында бэрі де бар, жақсыны да жаманды да /когарыдан байқап, эділ төрелік етеді. Акынның тэңірді жиі еске ацуына, сол кездегі ел ішіндегі акдар мен қызылдардың ылаңы ип-жалаңаштык, өтірік пен өсектің үрлықтың кең өрістеуі ықпал ідсді. Осы бір дүрбелең кезде ел ішіңде сасқалақтаушылық пайда болын, өмірден түңілу сияқты пессимизмге беріліп, өз-өзіне қол -ічу мсаушылық сияқты әрекеттер де күш алады. Коммунистер иенам дінін жоққа шыі арыгі, атеистік бағыт үстайды. Жаны күйгенде оз бақытсыздығын қүдайдан көріп, «күлағың қүрғыр шүнақ қүдай, зарымды естіп, көмектеспедің», «көзің жоғалғыр, соқыр қүдай, іоңіректегі жамандықты көріп тоқтатпадың» деп назаланатын казақгар атеистік насихатқа бірден бет бүрады.Мағжанның сол кезде ел арасында әбден көнеріп, мәнін жоғал- i i.ni бара жатқан Тэңір сөзін қолдануы, жоғалтқанды еске алып, консні тірілту' еді. Ештеңеге де сенуден қалып отырған елді елең

Һ.Қанарбаева Мағжан символист



еткізіп, ойларын серпілту аркылы санасын оятып, еңсесі түсіп езіл- ген елдің есін жидыруға ұмтылады. 'Гәңір сөзінің оқырмандарына рух беретін күшіне мэн береді. Рухтың- өлмейтін шындық, материяның өтпелі екендігін еске алады. Адам болмысысенімнен тұрады. Науқастың бойында ауруы жоқ екендігіне деген сенім оны жеңуімен бірдей. Яғни өзін-өзі сендіру арқылы оның бел- гілерін жойып жібереді. Сондықтан да адамға басты керегі—сенім. Мағжан «Ауру» өлеңінде дене ауырса дәрігер мен бақсының емі бар, ал жан ауырса не шара деген ойын былай білдіреді:Уланды жүрек, жан куйед,Ішім толған қызыл шок,Не себептен, Тэңірі ие,Денеге ем бар, жанға-жоқ?! —деп өлеңнің жанға шипа, көкірекке сенім ұялагу үшін керектігін, сананы сендіретін ем болмаса, басқа емнің далбаса екендігін: «Тірліктен өлім жақсы!»-деп, \\ Сүраймын өзім казаны» деген сөздерімен білдіреді. Ойдағы мақсатына жете алмай күйініп отыр- са да, Тэңірді аузына алып, соған сенеді, сонымен сырласады. Осы арқылы адам баласыньщ бойында қандай қиын сәтте болмасын сенімділік жойылмауы керегін білдіреді. Сенім-адамның корганыс қабілетін арттырады. Дәрігер баланы шешекке қарсы егу арқылы, «енді шешекпен ауырмаймын» деген сенімін оятып, ішкі қорганыс қабілетін күшейтеді. Бұлда солай.Мағжан адам бойындагы сенімге философиялық, психоло- гиялық түргыдан да көңіл аударып, кез-келген қиындыкты жеңу үшін, ең бастысы сенім керек дегенге тоқталады. Сенім жоғалса, адамдар өздеріне кол жүмсауға әуес болады. Қоғамдық ортаның әділетсіздігінен түңілу оны гүбімен қопарып, басқасын әкелу үшін күреске айналады. Соңы қантөгіс пен адам өліміне ұласады. Қогамдык ортаның ертеңі бүлдыр екендігі байқалып қалса, елдің ішінде жаппай психоз ауруын өршітіп, соңы үлкен қырғынға согарын «Күнэ» айтқызды өлеңінде былайша аңғартады:«Тэңірі» де жоқ, «тәубе» жоқ,Жаным калай тазарсын?
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Тұрмыста нэпсіз сэуле жоқ,«Тәңірі» де жок, «тәубе» жок,Өмір деген—шірік шөп,Қай үмітпен қазарсың?«Тэңірі» де жоқ, «тәубе» жоқ,Жаным қалай тазарсын?Гәңірді жокка шығару аркылы күнэмізді ауырлатып қана миімай жанымызды да кірлетеміз. Өмірге үмітсіз қарау, тамыры курам түрған шөпті қос қолдап ұстаумен бірдей дегенге келеді. Күдіретті күштің бар екендігіне сену, өмірді мэнді етіп сенімді ирпырады. Гүрмыстың ауырлығын жеңілдетеді, адамның өз күіиіие өзі сену қабілетін күшейтеді. Сенім болмаса эр адам өз міігысымен өзі болып азап шегер еді дегенге келеді. Сенімге пси- чолоі ия түрғысынан жақындасақ жүйкеге күш береді, оны қайта пріл і іп гүлетеді, жанды жеген қайгының жолын кесін, жеңілдік >ксліп, адам психикасына шабуыл жасан жатқан күшті тоқтатыгі, /каш а і ыныштық экеледі.Мағжан Москвадағы әдебиет жэне керкем опер инсти- іуіында білім алып келгеннен кейінгі жазыліан өлендерінде Гаңірге октемдік байқалады. Біріншіден, бүл орыс әдебиетінің окілдерімен тығыз байланысты болғандығынан болса, екіншіден, оіам биокосмистердің де эсері болуы мүмкін. Себебі, ақынның іуган жеріне Омбының қол созым жерде тиіп түрі андьнын ескер- сек, биокосмистердің ұраны барлык этностарға арналған болатын. ()рыс эдебиетіндегі ғарыш тақырыбын зерттеуші С.Семенованың 
11 ікіріне сүйенсек, биокосмистердің көпшілігі Н .Ф . Федоровтың фи- иософиясын басшылыққа алады. Себебі, биокосмисгер жақсылық мімгыстан келеді дегенге сенген. [84.197] Биокосмистер де жер- ді гопан су жіберіп газарткысы келеді. Ондай көзқарас Мағжанда да бар. Оған «Жер жүзін топан басса екен» деген өлеңіндегі мына шумақты мысал етуге болады:Жер жүзін топан басса екен!Асқар таудан асса екен!Таудай тшіқын құтырып,¥лы көбік шашса екен!
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Б.Қанарбаева Мағжан символистАқынның топан суды тілеуі 1920-1921-ші жылдардагы казақ жерін қамтыған үлкен аштықпен байланысты болып келуі ыктимал. Өйткені, өлең сөздерінде ашыну, тагдырдың ісіне күйіиу, омірден гүңілу бар. Жер бетіне індет пен қанды соғысты, ашгыкгы жіберіп, иманынан айрылған адамдардың жанын жазалау үшін, жердіц бетін көбігімен көлегейлейтін топанды жібере гөр деп Күнге жа- лынады. Бірін-бірі тындаудан қалған елді тэртіпке салып, таудай- гаудай толқындардың арасында түншықтырсын. Содан кейін өзім күн болып, жер бетінде жаңадан адам жасасам деп күңіренеді.Топан суды сұрауы бір Караганда елге қарғыс тілегендей бо- лып көрінсе де, екінші астарында философиялық ой бар. Ғасырмен гасыр ауысқан кезде, біткен гасырда істеген іске есеп беру керек. Дәлірек айтқанда, өзінді-өзің танып, (этностьщ өзін гануы) жаман әрекетгерден арылып, жаңа ғасырда жаңа туғандай болып жан- дүниең тазаруы керек деген үғым бар. Екі ғасыр алмасуындағы қайшылықты қақтығыстан сескенгендер ақыр заман жақындады, жер бетін жойқын топан су басып, тіршілікті түгел жойып, жаңа адамдар жасалады деген мифологиялық нанымға сенген. Оның мазмүны әр елде эртүрлі айтылганымен мағынасы біреу—топан судан бір адам аман қалады, қалгандары содан тарайды екен-мыс. Оған Индияның «Манудың сүрлеуі» деп аталатын мифін мысал ету- ге болады. Ямының туған інісі Ману таңертең қолын өзендегі суға жуып отырса судан шыққан кішкене балық жалынып былай дей- ді: «Балықтар бірін-бірі жеп тауысып жатыр, сен мені алып қал да қүмырага салыи өсір. Үлкейгенде судың ішіне жібер. Жақсылыгың үшін жер бетін су басқанда сені қүтқарып қаламын»- деп уэде береди Ману балықтың тілегін орындайды. Жер бетін топан су басып келе жатқандығын сезген балық Мануға хабар береді. Ману кеме жасап, гүрлі өсімдіктердің тамырларын салып су қайтқан соң отырғызбақшы болып өзімен берге алады. Кемені балық мүйізіне іліп алып сүйреген беті Хималая тауының басына шығарып береді де, су қайтқанша таудың етегіне түспеуін ескертеді. Бірақ Ману суды кешіп отырып томен түскендікген іздері таудың бөктерінде қалыпқойған екен. Содан ол «Манудың сүрлеуі» аталып кетеді.



Б.Қанарбаева Мағжан символистОзгелердің бәрін су өзімен бірге шайып әкеткенде, Many тірі кнлады да жаңа адамдар Мануда тараған екен. [85.229] Жер бетін юпан су басқанда, Қаратаудың басында Нүк пайғамбардың кемесі қалып, қазактар содан Tapat ан дейтін мифтік ертегіде осыған ұксас кследі.Maf жанның да топан суды еске алып отырғаны осындай миф- і ік нанымдардың ықпалы. Демек, оны сол кезеңдегі саяси -тарихи жагдайларға байланысты қолданып отыр. Қазақ зиялыларының жаңа орнап жатқан қоғамдағы қызмег орындарына таласып, элдісі тіісіздерінің дыбыстарын шығармай балықтай қылқытып, үнсіз коздерін жойып жатқандарына жаны түршігеді. Мына сұмдықтан іопан су ғана кұтқарып қалатын шығар деген тоқтамға келеді. Өлең жизылган кезде 1937-1938 жылдың арасында жапиай жүргізілетін рспрессияның алғашқы тымырсық кезеңі жақындаған болатын. Оны ақын сезді. Құлқыны үшін бэрін саудалап жатқандардан гүңілді. Оларды табиғаттың қаһарымен жойып, орнына от мінезді, мамыстың жалынынан жаралған жаңа адамдар жаратсам, соларға ислік етсем деп армандайды. Мағжап топан суды жер бетіндегі адамдардың жамандығымен ьшастанған сүмдықтарды жуып та- іаргар символдық образ ретінде пайдаланады.Ьүл Інжіл мен Қүранда жазылғандай, халық ымыраға келіп, бсреке-бірлік қүрмаса, заманакыр болып, жер бегін топан су басып дүние асты -үстіне шығады деген діни үгымды да бейнелейді. Сим- иолистер саяси ойларына аңыздық сюжеггерді де пайдаланады де- у іміз осыдан. Оған ғылыми көзқарас тұртысынан келсек, қоғам мен коі ам ауысуыңдағы экономикалық өзгерістердің ауыр зардаптары, адам психикасына үлкен ықпал етеді. Оны эр түрлі діни топтар тінш е пайдаланған. Мүсылмандық дін: «Акырзаманның соңын тек Алла ғана біледі»- дейді. Мағжан сол заманақырды өз қолымен жасап, бірін-бірі тыңдаудан калып, бірі—ақтар, екіншісі-қызылдар (юлып, экені бала ұстап беріп, іні-ағаны өз колымен бауыздап, аласапыран болып, асты-үстіне шығып жатқан қантөгісті тоқтату үшін қолданғысы келеді. Бірак топан суды жіберіп, бэрін жоюды максат етпейді. Керісінше, төңірегінде болып жатқан қатерге елең
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етпей, жайбарақат жатқан жалқау елді, топан судың таудай-таудай толқындарымен жуып тастап, орнына оттай жалынды, рухы өрттей өрлеген от мінезді жаңа адам жасауды арман етеді. Ақын қазақтың жайбарақат мінезін күн сәулесін бойына сіңіріп алып жата беретін қара жердің образында былайша бейнелейді:Заулаған от—жалғыз жан,Жер мінезді жоқ адам.Заулап түрған отымнан Жаратар ем жаңа адам,-«Қарындасқа» өлеңін ұзақ уақыт көрмеген рулас қарындас- тарының біріне арнау ретінде жазтаны тақырыбынан байқалады. Өлең ақынның ішкі мұңы ментолғаныс, терең тебіреністе жазылған. Алғашқы шумағында дүние өзгерді, көрмегелі көп болды дей оты- рып, іздеп келіп аманшылыгын білгені үшін риза болып, рахмет ай- тады да, «Тэңірі берсін ашық бақыт, ұзын жас» деп болашағының түманды, түнді болмай шаттыққа кенелуіне тілек білдіреді. Осы ниетінің орындалуын Тэңірден сүрайды. «Алдыңа мақсат қойып арман қуып жолға шыққан екенсің, мақсатыңнан тайма, өмір-өзен, жагасында жөн сұрап тұра бермей, қамыс бол да бетіңде қалқып аға бер. Егер ағасымен аға алмасаң, «Қап!» деп өтіп кетерсің» деп ақыл айтады. Өлеңнің бесінші шумағында алған мақсатына жете алмай, өмірдің ойы мен қырын көп көргендігіндігіне күйініп, мына баянсыз өмірде не қызық бар, жердің асты үстіне шығып, топан су неге баспайды» деп қарындасына ішкі мүңын жеткізеді.Ақынның осы налуына Чижевскийдің көзқарасы түрғысынан келеек, Күннің сілкінуінің салдарынан жердің биосфералық қүрылысы өзгеріп, жацарып, жоғалып отырады. Яғни, космостан жерге берілген күштер арқылы жер бегінде түрлі қүйындар мен да- уылдар көгеріледі. (Мәселен, 2006 жылы Американың Новый Орлеан штатын тып-тыйпыл еткен Катрин дауылы).Топан сулар мен бірнеше айларга созылатын жауындар мүхиггар мен теңіздердің, озендер мен көлдердің деңгейін көгереді де жағалауындагы елді мекендерді түгел шайып кетеді. Түрлі індеттер мен аурулар та- райды. Жер астында болатын сілкіністерден жаңадан таулар өсігі
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і і і ы ғ ы п ,  жаңа өзен мен көлдер пайда болады. Табиғаттың тарагіы- нан болатын осындай апаттардың салдары адамдардың санасында очгерістер тудырады. Бірінші кезекте жеке басының байлығы мен карындарының қамын ойлайтын адамдардың өмірге көзқарасын озгертіп, жаңадан туғандай тәрбиелейді екен. [86.110] Мағжанның топанды сұрап отырган себебі де осы. Рухы өліп қалған халықтың жаманшылығын жуып-шайып әкетіп, жанын кайтадан жаңартып бср деп тілейді. Ертедегі ата-бабаларымыздың өздерін күннің ба- иасымыз деуі де осыдан шыққан. Мағжанның «От» өлеңіндегі: «Күннен туған баламын, \\ Жаркыраймын, жанамын, \\ Күнге гана бағынам»,- деп отырғаны да содан. Магжан топан суды тілеу арқылы өмірге өзгеріс сұрайды, қоғамның жамандыгын шайып .жетіп, адамдардың бәрін бақытқа кенелтетін идеалды қоғамды күтеді.Өмір үнемі өзгеріссіз болса, жүйрік қиял мен өткір ойдың адам- дары өз мүмкіншіліктерін пайдалана алмай, күйреуге, тоқырауға үшырайды. Ой-тұмшаланбай еркін болып, адам жүрек қалауына багынуы тиіс. Ойға тұсау, қимылға кедергі қоятын қыспақты жақсы омір деп айтуға болмайды. Ақынның философиялық ойының і үйіні осындай. Қоғам үнемі қимылда, қозғалыста, қайшылықта Гюлуы шарт дегенге тоқалады. Қимылсыз, өзгеріссіз тірлік адамды да, қоғамды да күйретеді. Сондықтан «алма піс, аузыма түс»-деп юкке жатуға болмайды дегенге келеді, «Жатыр» өлеңінде.Қазақтан басқа жүрттьщ бэрі білім іздеп, «Бірі -  ай, бірі -  жүлдыз, бірі күн боп» аласұрып жатыр. Дүниенің бар кызыгынан қүр қалған тек қазақ ғана деп күйінеді. Басқа елдер босқа жатпай, іынымсыз еңбектенгендіктен «От жегіп, теміржол салып, көкке үшып, самолет жасап, суда жүзіп, кеме жасап» ғылымның не бір гажайыптарын меңгеруде. Тэңір де оларға дэн риза. Жақсылықты бсрген үстіне беріп жатыр, тек осының бәрінен қүр қалып, оқу мен і ылымның қадіріне мойын бұрмаған қазактар гана. Сондықтан і >іііірды «Тэңірі күннен -күнге ұрып жатыр» деп күйінеді. Өздерінің жалқау, керенау жайбарақаттықтарынан Тәңірі сыйга берген сулы- нулы топырагы құнарлы, жерлерінен айрылып, тастақ қүмға қарай
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ығыстырылып барады. Сырттан келген келімсектер жақсы жерге иелік етіп, қала мен поселке салып меншіктенуде дегі қазақтың географиялық құрылысының өзгеріске түсіп бара жатқандығына назаланады. Керенаулығы үшін Күн әке оларды күннен-күнге ұрып, жазалап жатыр. Соның белгісі— зиялы қазақтар орыс патшасының етегіне оралып, шеніне сатылып, шекпеніне қызығып, халқына қарсы қолшоқпарға айналып, таяқ жүмсауда. Осының бэрін көріп- біліп отырғандар негып жатыр деп күйінеді. ¥йқыда, жайбарақат жатқан халқын оятар әрекет олардан табылмай отыр деп налиды.Күн-тіршілік пен қозғалыстың бастауы. Жер бетіне сәулесін гөксе қимылға келтіреді. Қимыл болмаса-тіршілік токталады. Қимылсыз қалса, өзіне тиісті үлесінен айрылып оның соңы үлт- тың өлуіне апарып тіреледі. Лев Гумилев «Этногез и биосфера земли» атты еңбегінде осы проблеманы 1970-ші жылы козғаса, Мағжанның поэзиясында ол 1910 жылы айтылып кеткен. Тір- шілік заңы қарсылыққа қүрылған. Қоғам қарсыласу арқылы да- миды. Қарсылық күші болмаған жерде керенаулық күшейіп руха- ни өлу қаупі төнеді. Яғни, бірқалыпты тіршілік-мешел баланың отырысы іспетті. Ендеше ол~өлім. Оған физикгердің көзқарасы түрғысынан келсек, күн сәулесі жер бетіне келіп түскенде, жер оны қабылдап алып жан-жағына таратып отыруға тиіс. Егер жер өз қызметін толық атқара алмаса күннен шыққан жағымды- жағымсыз сәулелерге жер беті толып кетеді де, түрлі індетгер ту- дырып, халық жаппай кырыла бастайды. Сондықтан да аспан да, адам да, жер де өз міндеттерін мүлтіксіз орындауға тиіс. Мағжан осыбір физика заңцылыгын- зиялылар мен халық арасындағы бір- лікте қарайды. Ақын ұғымында оқыған адам бөтеннің мақсатына емес, алдымен өз халқына қызмет етуі керек. Оқығандарды күннің, айдың, жұлдыздың образында бейнелейтіні содан.Зиялы адам білгені мен түйгенін халкының санасына жеткі- зе алмаса, Күн сәулесін жан-жағына тарата алмай-бойына сіңіріп жата беретін қара жер іспетті. Халыктың бұйрықты ғана орындап отыратындықтары өз бетімен қимыл жасауын шектеп, мүгедек адамның кейпіне түсіреді. Мағжанның Кеңестер Одағының сая-
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сатына наразылыгының басты себебі осыдан болтан. Бұйрықпен і >лсқару— қимылды тежеу, ягни кимылсыз өлтіру. Қимылды-Күннің қі.иуымен образдай бейнелейтіні содан. Күннің жер бетін үздіксіз >р і үрлі сэулелермен бомбалай беруі, магниггік дауылдар туды- рі.ш. адамдардың ескі ауруларын қоздырып, жүйке науқастарының орістеуіне ьщпал етеді. Яғни ми кабаттарында қабыну тудырып, /күйкесі жүқа адамдардың психикалык тепе-теңдігін бұзып, кей- дс жаппай, кейде ішін ара адамдар мен малдардың арасында психоз ауруын қоздырады. Бұл ел басқарып отырған адамдар да болен, сол кезде берген бұйрықтары мен тапсырмаларына, ұсынған пікірлері мен идеяларының маңызына есеп бере алмай қалады. М.иісіз бүйрықтар мен мағынасыз тапсырмалар елді ынтымағынан аііырып қақтығыска келтіреді, кейде қан төгіске апаратын соғыс і нмактарының пайда болуына ықпал етеді. Болмаса аш-жалаңаштық мсн қайыршылыққа ұрындыратын жағдайларға апарады. [87.291]Мағжанның гелиобиологтар мен биофизиктердің тарапынан іерттелген осындай пікірлерді сол кезде білуі эбден ықтимал.()й і кені, Күннің түтылуы мен күн қозғалысының жербетіне эсері К ү 11 белсенділігінің адамдардың денсаулығы мен мінез-күлқына і.іқпалын күшейтеді. Оның Гиппократ иен Целоз да, Авецина да білген. [88.46]Магжан оны: «Астана, жұрт билеген адамдарды, \\ Тэңірі күннен-күнге ұрьш жатыр»,—деп келтіреді, «Жатыр» деген олсңінде. Ел басқарған адамдардың халық үшін ештеме тынды- ра алмай, іс-эрекеггерінің мэнсіз болып отырғандығын Күннің ( Гоңір) жер бетін кері иондармен бомбалап, жер биосферасын сссңгіретіп тастайтын эрекетгерімен бейнелейді. Сөйтіп, халық арасындағы: «Оны Тэңір төбесінен үрды, ақылынан адастырып, ссіиен айырды» деп келетін сөз қолданыстарының шығу мэнісімен іаныстырғандай болады. Бүл сөздер өздерінің іс-әрекетіне жауап бсре алмады, ақылды, ойлы, жұрт сүйсініп есіне алардай қайрымды іс жасай алмады деген пікірді қалдырады. Бүдан Күннің жер бетін- дсгі гіршілік иелерінің өмірінде өлшеусіз рөл атқаратындыгын, epic кездегі адамдардың жақсы білгендігі байкалады. Расында да
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басқарушылардың ақыл-есінен айрылып, сау адамның санасынан тыс әрекеттер жасаганына тарих куэ. Ондайға: «Жындының ісі» деп кулетін кездері де болған. Бірақ осының бэрі күннің ықпалынан, күннің бегіне шыққан дақтардың әсерінен екендігін көпшілік біле бермесе де, адамзаг баласының бірдей қимыл, бірдей әрекет жа- сап, бір адамға айналып, бір биліктің ырқына бағытудың қатерлі жағын байқаған.Әркімнің тіршілігі өзінше болу керек, еріктің бәрін біреудің уысына тапсыруға болмайды. Ақылдасып шешу керек, келіскен тон келте болмас, бірақ тагдырыңды бөтенге билету — өзіқді-өзің жоғалгу. Егер ол халықтың еркіне байланысты болса, этностың өлуі. Оны: «Тіршіліктің көркі—ерік» атгы өлеңінде байқатады. Еркіндігі өзінде болтан адам ғана тіршілік жасай алады. Тізгін- ге біреу иелік етсе, соның жетегінде бүйдаланған тайлақтай бо- лып, ақыл-ойынды билетесің, адамдық болмысыңнан айрыласың дегенге тіреледі. Өленде екі астар бар. Біріншісінде, адамның өз тірлігін өзі жасаудағы жеке бас бостандығы сөз болса, екіншісін- де, мәдениеті мен даму ерекшелігінде өзгешелігі бар үлттармен бірігу, билікті соларга беру, этностың өз генезисінен айрылуына ықпал етеді дегенге келеді. Күннің жылуы жер бетіне жарық ғана бермейді, жылу да береді. Сондықтан күнді эке дегеннен де Ана десек қалай болады деген де ой тастайды. Сөйтіп, Түран тайпасы тұсында қалыптасқан көне нанымға жаңа мазмұн беруге тыры- сады. Ақынның бұл пікірімен де келісуімізге тура келеді. Себебі, күн жоғарыдан жерге жылу төкпесе, жер бетін мұз басып, қараңғы қапас түнекке айналар еді. Тіршілік күрып жогалар еді. Ендеше жер-Ана деп жерді дэріптей бергенше, күнді де еске алып, жылы шуағы үшін ризалық білдіргеніміз жөн деп қорытады. Жер-ананы асыраушымыз деп еске алғанда, алдымен күнге тэжім етіп барып, жерді сүюіміз керек дегенге саяды. Ақынның осы ойлары арқылы күн системасына байланысты ғылыми еңбектермен толық таныс екендігіне көз жеткіземіз. Мағжанның ұлттық санамызға тэн бол- мыспен Күнге жалбарынып, тілек тілейік дейтіні осыдан еді. Оның алғашқысы коне наным болса, екіншісі, ғылыми еңбектерді оқу арқылы калыптасқан көзқарасы.У ' ^ ' 4
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В.Қанарбаева Мағжан символист«Ақсақ Темір сөзі» өленінде ақсақ Темірдің ел мәдениетін жогары деңгейде көтеруі күн сәулесімен парапар болды деп длріитейді. Оны: Тәңірі-көктің тэңірісі,Күңіренсін, көгін билесін»Жер тәңірісі Темірмін,«Жеріме тэңірім тимесін»»-деп бабаларының қанын төгіп қорғаған жерінің иесі—Алаш. Опы ешкімнің қолына беріп билете алмаймыз. Оның иесі өзіміз дегенге келеді. Ақын бұл жерде Алаштың ақсак Темірдің отты на- мысынан тарағандығын ескертіп отыр. Көне аңыздарға сүйенсек, «рухы мықты, оттай куатты, өжет болсын» деп ақсақ Темір өмірге кслгенде, шарана күйінде ыстық қоламтаға аунатқан екен. Ақсақ Ісмір 1336-1405 жылдар аралыгында өмір сүріп, Азияда ғана емес, Европа елінде Темірдің (Х Ү -Х Ү І ғ.) тарихтағы алған оры- іім ерекше болған. Үлы адамдардың бірі ретінде саяси оқигаларда үлкен рол атқарғанын үрпақтьщ есіне салады. Оның билігін күннің сәулесімен салыстыра бейнелеу сыры, мемлекетін қалай күшейтуді, адамдарын қалай бақытты етуді білгендігінде. Сол кезде оның басқаруындағы мемлекет әлемдегі күшті елдердің бірі болып саналған. Оған қарсы түратын не Батыста, не Шығыста күш болмаған. Аттилла(Еділ), Александр Македонский, Шыңғыс хан тэрізді ұлы қолбасшы ғана емес, алда не боларын болжаган қасиетті көріпкел де болган. Тэңірдің эмірімен жер бетіндегі халықтардың тағдырын шешкен, зиялыларға бауырындай қараған. ()зі жаулап алган елдің салт-дэстүрін құрметтеу арқылы бас идір- ген. [89.4] Магжанның Темірдің есімін Тэңірмен қатар қоятын се- бебі осыдан: Көк тәңірісі-Тәңірінің,Түқымы жоқ, заты жоқ,Жер тэңірісі Темірдің Тұқымы түрік, заты-от!—деп дүние жүзіне даңқы жайылган Темірдің түркі халқының тү- қымынан жаралғандығын ұрпағына мақтаныш етеді. А л Мағжан- ның ақсақ Темірді еске алу себебі, 20-шы жылдарында бай мен ке-



дей болып бөлініп, бір-бірімен жауласудан еді. Ата-бабалары өткен тарихи жорықтарын олардың естеріне салып, бастарын біріктіруді ойлайды. Тарих төрінен дабылдатып өгкен патшаны іздеуі, ақсақ Темірдің: «Патшасы ақынын іздесе ел бакыпы, ал ақынның патшаны іздеуі елдің соры»-, деген қасиетті сөзін есіне алғандығы, сол кезеңде ақындарға құрмет көрсетпек түгілі қуғын-сүргінмен көздерін жоя бастағандықтарына деген наразылық еді.«Жауға түскен жанға» өлеңінде, Міржақып Дулатовтың түтқындалып қамалуына, қабырғасы қайыса қапаланады. Қараңғы үйде қамалып жатқан адамға, тэңірім, пана бола көр деп жалбарына- ды. Қалың ұйқыда жатқан елімді оятамын деп жүр ғой, артындағы ізін басып келе жатқан жастар тағдырдың тәлкегіне тастамас, қол ұшын беріп, көмектесіп алып шығар деи үмітгенеді. Бірақ түбінде андыған жау алмай қоймас, «тэңірі, соның түбін қүрт!» деп жалы- нып, дүшпандарын жойып, жолдарын ашуды Тәңіріден жалынып сұрайды. Сөйтіп ақын үмытылған ұлттык сенімді ел есіне салады.Ал «М.Д.Абақтыдан шыққанда» өлеңінде көз жасын төгіп сұраған тілегін Тэңірдің қабылдағандығына риза болып: «Қайта шықты батқан Күн, \\ Нұр шашылды, \\ Мың шүкірлік тэңірінің бергеніне» деп жасағанға шүкіршілік етеді. Бүл жеңісіміз бос- тан босқа келе салған жоқ, қимылдың нәтижесі. Міржақыпты абақтыдан шығарып алуды көп болып қолта алғандықтан. Егер ешқаңдай әрекет етпей босқа тілек тілеумен, «Тэңірдің өзі-ақ көмек береді» деп жалынумен отырсақ, бүған жете алмаған болар едік деп, шүкіршілік жасайды. Бұл ұйымдаса білгендіктің нәтижесі деп мақтанады. Күннің бетін үнемі бүлт басып тұра бермейді, жамандық пен жақсылық та солай, бірін-бірі алма кезек ауысты- рып огырады. Бірігіп қимьш жасаудың арқасында жалақорлардың қырсығына үшыраған ақынымызды аман алып калдық деп шатта- нады. Қамшы тисе жүріктің шаба жөнелетіні тэрізді өзі де жасы- май қажырланып шықты деп, еңсесі түспегендігіне марқаяды.«Тэңірі» өлеңінде Гэңір жанында жақын огырған досындай ашықтан- ашық сырласады. Күшті екеніңді білеміз, сатан сенеміз. Әділ екенінді де жоққа шығармаймыз, оған да көнеміз. Өзінің
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Іі Қинарбаева Мағжан символистi \ и.ш озі еңіретпес деген ниетпен өзіңе барлық ерікті бердік, ау- іі.імі.пдан атьщды да тастағамыз жоқ. Сенсіз бір іс істегеніміз жоқ, пуіірыгыңды да бұлжытпай орындадық. Соның бәріне қарамай ним Алаштьщ баласын зарлатып, өмірдің бар жақсылығынан аиырнтындай алдыңда қандай кінэміз бар, саған біз не қылдық деп,I тірге өзінің өкпесін білдіреді.«Ьізді отты, сулы, нулы жерлерімізден кудың, шөл даланы іірып қылдық. Баска елдің көзі ашылсын деп көшін бастар жолбас- іні.і жібердің, бізге оны қимадың, бағыт бағдар сілтейтін кітап та іюрмедің, қазакты көрінгенге мазақ еткізіп, сорлатып қоятындай інідмңда қандай жазығымыз бар, тұс-тұстан төбеттерге талата- іі.іидіій не кінэміз бар?», -- деп қазақтардың кіріптар тіршіліне на- мі.іс і анады, себебін таба алмай ашынады. Өлең соңында көкірегін міниііаіан көп сұрақтың жауабын ала алмаған соң, қайтадан мшірейіп, кешір, Тәңірім, сорлы құлынды, қаһарыңды төге көрме, ііі і ппкырды шеттете бермей, рақым жаса, тұщы етке ащы таяқ ти- н и соц адам не демейді, сорлы құлыңа қаһарланбай-ақ қой деп мшірейіп, аілулы өкпесін басып кешірім өтінеді. Сөйтіп, босқа ІІМНІІ.ІІІЫП отыра бермей қимыл жасап қайраттану керектігін елдің іч иіс салады.«Қазақ азаматы» өлеңінде ел басқарған белсенділердің ұят- шімі.істан жұрдай болып, өзінен жоғарғылардың алдында құрдай (Ииріалап, күн көрісі мен тірлігі үшін халқының намысын сатып, іііи іі іақ, жагымпаз, есер, алаяққа айналып кеткендігіне намыстана- лі.і I .слсенділердің осындай мінезін сезсе де, халықтың елең етпей, ім мшіліктерін бетіне айта алмай, арттарынан ере бергеніне налый- и.і Үлггық бейнеден айрылып, жағымпаздықтың қамытын ки-ii идіктеріне намыстанады. Жалтақ мінезділіктің жарамсыздығын •іиііі-рііеі ісікеледі.Бұйрыккабагынып,айтқанменганажүретіндерін ииркақ құлдардың қылыгына балайды. Демократиялық еркіндік 
1 1 1 4 1  намысгы, әкені аспан, ананы-жер деп табынатын кезінен, бой- іирі.іііа жинан келген Алаш үрпағы екендігін: «Асқан алып—ата за- і і .ім  сурасаң. \\ Асқан дана— ана затым сүрасаң» деген сөздерімен іч иислейді. Осы екеуінің арасынан шыққан үрпақ жасық бола ма,



деп елдің рухын тірілтіп алу үшін, шыққан тегін есіне салып са- насын оятқысы келеді. Осы тектілік қасиеггерін жоғалтып, билік басындағыларды «тэңірім» деп табынған екіжүзділерден түңіледі.Өзгеге табынуға, жағынуға, қүйрық болып гағылуға ыңғай беріп тұрган жерде, ел мүддесінің ешқашан орындалмайтындығын айтып, ел басқарған қазақ азаматтарының шен құмарлыгын бет- геріне басады. Сөйтіп тэңір сөзінің аргы мағынасы үмытылып, халық санасынан шығып, сөз күдіретінің күшін жойып бара жатқандығын, қазақтардың өзін-өзі қорлауы, өзін-өзгелерге мазаққа берген жігерсіздігі деп біледі. Осы әрекеттеріңмен өздеріңді ғана емес, үлтгық нанымдарың мен тарихыңды да табандарына салып қорлауға бердің деп намыстанады. Енді сендерді Тэңір өзінің ки- есімен үрады деп, космостан келетін күшпен қорқыту арқылы са- наларын оятқысы келеді. Алдымен елді басқаратын адамдардың өздері текті болу керектігін ишаралы оймен сездіреді. Сөйтіп Шыңғысханның: «Елін жолбарыс басқарса, халқы жолбарысқа ай- налады» деген дана сөзін ойға салады.Мағжан өзінің «Сырым» деп аталатын өлеңіндегідей жаны таза, өтірік айгпайтын, қуанса баладай қуанып, жүбанса баладай жүбанатын, күлсе бар пейілімен күлетін, әйел сүйсе ессіз сүйетін, өмірді бояусыз қабылдайтын сенгіш адам болтан. Сондықтан, дүшпандарына ақынның ішкі сырын біліп алып, қиянат жасау аса қиындыққа түспеген. Оны «Ф...ға» өлеңіндеІшіме кіріп, жан сырымды біліп ап,Шыға беріп күңіренеді достарым,- деп өзі де айтып берген. Жанын үғатын жақын адам таба алмай, сенгіштігінен өмірінің көбін өкінішпен өткізіп келе жатқандытын ашына жырлаған. Сонда да болса ешкімге жамандық тілеме- гені тергеу кезіндегі берген жауабынан да байқалған. Қазіргі саясатшылардың социологиялық зерттеуіне жүгінсек, Сталиннің жеке басына табыну зардабының негізгі себебі, ұсталу кезінде өздерінен кінаны алыстату мақсатында, «жеке мен емес, анадай- мынадай адамдар да болды-мыс...» деген жауаптары ықпал ет- кен. Тұтқындалушылардың қатары үнемі осымен толығып, өсіп отырған.

Б.Қанарбаева Мағжан символист



Мағжан оны білді ме, білмеді ме, ол жағы бізге белгісіз. Біздің білетініміз ақынның ондай күнаһарлыққа бармағаны. Мағжан да блок тәрізді идеалист ақын болған. Оған ақынның өлендерін зерт- геу кезінде көзіміз жетті. Мағжанның идеалды, мөлдіреген ме- руерттей таза қоғам іздеген, кіршіксіз жанын түсіне алмағандар сол кезде-ақ оны күлкіге айналдырып, сайқымазақ етті. Ақынның «Жолдасқа» өлеңі сондай пікірдегі адамдардың біріне жауап ретін- де жазылғаны мына сөздерінен байқалады:«Идеал да жоқ, Тэңір де...»Енді не бар? Доныз ба?Адамсың той сен енді,Үқсама шын доңызға!Ақын өз бағыты үшін күреседі. Көкте Күннің бар екені қаңдайлық шын болса, эділдік пен тазалық, адамдық та солай болу керек. Қарынның ғана қамын ойлап, үлттың ертеңгі тагдырын үмьпуга болмайды. Болашаққа бару үшін, жоғалтқанды іздеп, қиратылғанды орнына келтіру керек. Тэңірді тану— өзіңді-өзің тану, одан бас тартсаң, ұлттың болашағы күңгірт, өзінді танудан тайсақтасаң белгісізіңді белгілі етіп, ұрнағьща жегкізбесең, ол да қателік, ол да сенен бас тартады. Онда Тэңірдің қаһарына өзің ғана ұшырамайсың, үрпағың да көп қасірет шегеді. Сол кезде тағы да өткенге мойын бүруға тура келеді. Сондықтан су ішкен қүдығыңа түкірме, күнэміз көбейе берсе, жаратқанға есеп беретін күн де ке- леді, сонда сел соғып кетер, сабаңа түс, алқынба деп, табиғаттьщ апатымен қорқытып басу айтады.Күндей жаны шуақты, ішкі береке-бірлігі кетпеген біртүтас елміз, ішімізге іріткі салма, халық қаһарланса көбігі бүрқыраган сел тэрізді, арнасынан асып, кеуденді басар деп ескерту жасайды. Ақынның осы пікірлері, жоғарыда айтқанымыздай биокосмистер үйірмесінің эсерімен де жазылғаны байқалады.Мағжанның «Айда атыңды, Сэрсенбай» атты өлеңінде қала омірінен ауыл өмірінің артықшылығы ретінде экологиялық ере- кшелігін бірінші кезекке қояды. Бұл сол кезеңдегі қазақ ақындар арасында тек Магжан поэзиясында гана көрініс берген болатын.

Б.Қанарбаева Мағжан символист



Н.Ф.Федоровтың қала тіршілігін бірыңғай жандандырып, деревня тіршілігін шектеу экономикалық дамуға кедергісін тигізеді деген идеялары сол кезде утопиялық пікір туғызды. Бірақ Федоровты ауыл мен деревня өмірін жақсы білетін ақын-жазушылар қолдады. Қазақтарды 1921, 1931 жылдардағы тәркілеудің салдарынан жері мен малынан айрылуы елді үлкен аштықка үрындырып, халыктың жаппай қырылуына, тірі қалғандарының бас сауғалап қашуына мэжбүр етті. Ауылды жоюдың салдарынан халықтың қандай қырғынға ұшырағандығын «Жаралы жан» өлеңінен білеміз.Алайда ойды ой жалғайды, гіенде болған соң ой мен ой үксас та бола береді. Бұл—адамның ойлау эволюциясы. Осы жағынан келсек, Мағжан мен Федоровтың қала мен ауыл өмірі гуралы ойлары бір арнада тоғысатындығына көз жеткіземіз. Мәселен, Н.Федоров қала өмірі туралы былай дейді: «Қала тазалығы туралы сөз қозғасақ, ол тек шіріген, бүлінген қойманың қалдығы іспетті. Ондағы өнімдер өндіріс калдықтарымен мүлдем уланған. Тіпті, мындатан, миллиондаған адам өміріне зиянды виброндар мен бак- териялар тасыны үздіксіз ауада қалқып жүреді. Қалалардың жаппай өсуі тамақ өнімдерін беретін дала қимылын бұзады. Осыдан барып азық-түліктің жетіспеушілігі пайда болып, адамдар бір-бірі- не өшігеді де, соцы көгеріліске, соғысқа итермелейді. Екіншіден, қала тірлігі қалалықтарды үздіксіз баюға үмтылу мен минуттық қысқа ләззәт құмарлыққа итермелейді». [90.354]Осыған ұқсас ойларды Мағжанның «Айда атыңцы, Сәрсембай» деп аталатын өлеңінің мазүнынан аңғарамыз, салыстырайық:...Қала -  бір жатқан дэу пері,Айналасы -  түман, түн.Дем алысы — от, түтін.Жарқ-жұрқ етер көздері.Әйелдері үятсыз,Күнде сүйгіш, түрақсыз,Қылмындасар, керілер.Жүздерінің қаны жоқ,Көздерінің жаны жоқ,Еркектері -  «перілер».

Б.Қанарбаева Мағжан символист



Ьіріншіден, ауаның газбен ластануы адам организіміне зия- і і і .h i  і игізетіндігін орынды сынайды. Екіншіден адамдар тығыз ирііаласқан жерде, эсіресе жастар арасында көрсеқызарлық белең шіады. Б.үл өзі элсіреп тұрған қайсыбір отбасылардың шапшаң и дырауына ықпал егеді. Ауыл тірлігі шағын болғандықтан ондағы і і.імдар бірін-бірі жақсы біледі, артық қимыл бірден көзге түсіп, іилндуар мінездер мен жат қылықтар ата-аналарының тырапынан■ міп а алынып, теріс әрекетке кетіп бара жатса, бірден тиым жа- і иішды. Екіншіден, қала — әдемілік пен көркемдіктің тоғысқан nu'pi, талғамның жоғарылығына дэлел. Оның көлеңкесінде көрсе- иі.марлық қалыптасады. Себебі, сүлулықты сүймейтін, оған іуіісіпбейтін пенде болмайды. Қала — сол сұлу қыздар мен келін- іисмердің толықсыған ортасы. Әдемілікке бэсеке гуған жерде і ымдардың ішкі рухани сұранысы күшейеді. Адамдар бірінен бірі in у үшін эдемі киімдерге, бағалыжиһазжинауғаұмтылады. Шектен н мп кеткенде, сөзсіз тоғышарлыққа апарады. Оған Мағжанның:• Іпмақтан басқа тілек жоқ, қорсылдаған «доңыздар» дейтін і іпдсрі дэлел. Ақын ойша қала адамы мен ауыл адамы арасында млдсни де, гүрмыстық та айырмашылықтарды да ойша салысты- 
1>.ідм. Ауыл адамдары өздерінің қулық-сұмдықтан таза пейілдерін■ ак ran жоқ-жітікке үшыраған туысқандары мен ағайындарына жлрдем беруден бас тартпайды.Қала үлкен болғандықтан, адамдар арасындағы қарым-қаты- иасіы бүркеп үстайды. Сондықтан, көрсеқызар, жен,іл мінезді тендер мен еркекгердің жүрістерін жасыруға да мол мүмкіндік imp. Мағжанның эйелдері ұятсыз, еркектері «перілер» деп астар- іііп огырғаны осы. Қаланың жан тұншықтырған қарбалас тір- шінігіиен қалалықтардың түнде аспандағы ай мен жымыңдаған і ундыздарды қызықтауға да уақыттары жетпейді. Қала тірлігіне үйрсне алмаған ауыл адамдары ауасына түншығып, ауылына кет- кеііше асығады. Арқа-басын кең ұстайтын ауыл тірлігін аңсауын нлрібір тоқтата алмайтындығын:Білмеймін, дала естен шығар ма екен?Даласыз көңіл шіркін тынар ма екен?!

I > Қ.інарбаева Мағжан символист



Ежелден еркін заңға әдет қылған,Тар занды қала жанға ұнар ма екен?-  деп білдіреді. Бұл—көшпенді халықтың генетикалық бол- мысы. Ендеше, дала өмірі қашан да өзінің таза ауасымен, газбен мүнарланбаған мөлдір аспанымен қымбат. Қала тірлігіне қаншама төздім десе де далаға деген сағынышы көңілде бәрібір сақталып қала бермек. Ақын сол кезеңдегі замана үніне үн қоса отырып, қала халқының санының артуы мал шаруашылығы мен диханшылар тір- лігін ауырлата түсетіндігін, калалықтардың сұранысын күшейтіп, ауыл адамының оны толық қанағаттандыруға мүмкіндігі жете бер- мейтін проблемасын козгайды. Ауылдың жаппай қалаға бет бүруы, негізгі тіршілігінің кіндігінен айрылып этностық ерекшелігін өзгертіп, қалыпты тірлігінен айыратындығын аңғарады. Бір кез- де мықты эскери күші болмаса да, ұлан байтақ жерді сактап қалу үшін, отар-отар малды шекараны айналдыра бағу арқылы жерін бермей, бөтен жұртты ішіне жібермей, елінің түтастығын, көшіп- қонып жүру арқылы сақталып отырған генетикалық ерекшелігі өзгереді деп сақтанады. Оны «Жазды күні қалада» атгы өлеңіндегі қаланың қапас тіршілігінен де ауылдыц жүпарлы ауасының аргық екендігін есіне алатын сөздері де аңғартады. Бүл казақ даласына дауылдатып келе жатқан жаңалыққа қарсы болу емес, керісінше, үлттық болмысты сақтап калуга үмтылыс. Қаланың жақсы да жа- ман жақтарын ұрпақка үғындыру еді.Екіншіден, қалада завод пен фабрика сияқгы ірі қүрылыс орындарын салуға мамандарды бөтен жерден, бөгде халықтардың арасынан шақыру олардың көптеп көшігі келіп қоныстануын күшейтіп, жергілікті этностардың калыпты түрмысын өзгертіп, үлгтық дамуды бэсендетіп, тіліміз бен дінімізден, салт-дәстүр, эдет-ғұрпымыздан айырады деген карсылығын оятады. Мүның өзі ақынның көрегенділігі екендігін уақыт дәлелдеп берді. Олай дейтін себебіміз ақынның туған елі—Петропавловск (Қызылжар) өңіріндегі тың жэне тыңайған жерді игеру салдарынан, жасан- ды су қоймаларын жасау кезінде (бұрынғы Аютас) қазіргі Шал ақын ауданында 300-ден астам ата-бабалар зираттары мен тарихи
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мацызы бар қасиетгі әулиелік орындар су астына жіберіледі.(1998........... . Қызылжар еңіріне жіберілген фольклорлық-этнографилықім мсдициясында автордың озі жинаған мәліметтерден.).Жсрі ілікті халықтың саны келімсектер санымен күрт көбейіп, мин баіагын құнарлы жерлерден ығыстырылады. Жерді шектеусіз -м.іріудың салдарынан дэрілік шөптердің тамырлары қырқылып, іч р бедерінің құнарлылығы жойылады. Ойдан шығарылған рснрсссияның зардабынан, бөтен этностардың психологиялық ша- ьм.иіына ұшырады. Қазақстанға жаппай көшірудің орыстарға да іііиііі.і!і іигізеді. Олар да өз ішінен азайып, этностык ерекшелік- и pin жогалтып, бөтен этностың психологиясы мен мәдениетіне ы ііімделіп, солардың ұл-қыздарына үйлену аркылы нэсілдерін писргеді. Жергілікті этностардың балаларына орыстың фамили- м пары мсн атын қоюы арқылы монгол, түрік тектес этностармен ни имилицияға ұшыраган жаңа этностардың пайда болуына ықпал гпн, ақсары өңді, эдемі көгілдір көзді славяндардың тарихтан ыі ысгырылу хаупі төнді. Жергілікті этнос өздерінің күштеріне сену к абілетінен айрылып, ұлггык рухын жойып, келімсектердің ырқына (ісііімделіп, жалтақ күй кешетіндіктерін Мағжан көрегенділікпен оолжады. Оның Қазақстан жерінде жаппай қала салуға қарсылық білдіруінің екінші астарында, осындай этногенетикалық сақтық шаралары да болған еді. Елдін жаппай отырықшылыққа айналуы, орыс отарына карсылықсыз бағынуға мәжбүр егіп, табиғи тепе- ісцдік бұзылады деи білген. Бүл да ақынның келер ұрпаққа айтуға гиіс борышының бірі болған еді.Ьіздіңше, Магжан ұрпақ санасында мэңгілік жасау үшін ал- дына үш парыз койган. Бірінші, элемды жаратып, адамдарға ақыл- оіідың дэнін сеуіп, жарық дүние сыйлаган Тэңір алдындағы борыш. I кінші, үланғайыр жерді сақтап қалу үшін елдің басын біріктіріп, кеудесін оққа төсеп қорғаган, батыр бабалардың есімдерін еске алу арқылы келер үрпақтыд бойына жіі ер, ойына от беру. Сөйтіп оларды қажырлы эрекегтермен, игілікгі істер жасауға итермелеу. Модениетіміз бен өнеріміздг өркендетуге үйрету, адал еңбек efin, слі мен жерін қорғай білетін намысты болуға тәрбиелеу еді.

I >ҚанарЬаева Мағжан символист
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Б.Қанарбаева Мағжан символистСондықтан үйқыда жатқан қазақтың есіне ата-бабалары өгкен даңықты жорықгарды түсіріп, шыққан гегін танытып, ұмытқанын есіне салып, санасын тірілту арқылы келе жатқан өркениеттің ал- дынан жігерлендіріп алып шықпақшы болады. Сөйтіп өзге елдің мэдениетін дәріптеп, тарихына табындырмай, өз тарихын жаз- дырам, өз мэдениетімен тәрбиелеймін дегенге тоқталады. Ақын халықгың санасынан ұмыттырылған шындықгы тірілтудің де оңай болмайтындығын біледі. Алдынан талай тұзақ құрылатындығын, қайғылы күндер мен ұйқысыз түндердің күтіп түрғандыгын, бірақ оның бэрі босқа кетпейтіндігін: «Өзегіне өтпей ме,\\ Зарлы жырым жетпей ме? \\ Қазағыма-қалқама!» - деп, оптимистік сарынмен біл- діреді. Өйткені жасырылған тарихты қозғау, төңірегін ораған өртгің ішінде тұрып өзгені жігерлендірумен бірдей. Намыс отынан дене- ме күш алып жалынымен рухтанам, жігерге толы спты сөздерім арқылы бодандықта жаны жасып бара жатқан халқымның бойына қуаг беремін дегенге келеді. Сөйтіп, үлттың үйқыда жатқан санасын отпен аластап ояту мақсатын «От» өлеңінде былай білдіреді: Күннен туған баламын,Жарқыраймын, жанамын.Күнге ғана багынам,Өзім- күнмін, өзім-от,Сөзім, қысық көзім де-от,Өзіме-өзім табынам.Жерде жалғыз тэңірі-от.Оттан басқа гэцірі жоқ,-Еі ер осы сөздерге үлттық наным түрғысынан келсек, расын- да да жер бегінде оттан құдіреггі ештеме жоқ. Адам бойындагы қорқынышты да, елдің ішін жайлаған індегті де отпен аластап, отпен қуалайды, бойға қуат беретін де—от. Қазақтардың бойын отпен аласгайтыны сол. Бұл сенім әрісі адамзат дамуында пайда болып, берісі коне түркілер бірлігімен жалғасады. Оны біз тарихтағы Юстин ІІ-нің Земерх бастаган елшілері мен керуеншілерін көне түркілердің отнен аластап барып кіргізетіндіктерін білеміз. Оның бірінші себебі, ел ынтымагын сақтау болса, екіншісі, бөтен елден



әкелінген заттарға ілесіп келетін жұқпалы індеттер, адамдар мен малға тарамасын деген тазалықган туған сақтық шаралары еді.Ал ақынның күннен туған баламын деуініц де бірнеше ас- тары бар. Біріншіден, өте ертедегі адамдар өздерін күннің бала- сымыз деп есептеген. Оны біз этнограф Э.Тэйлордың: «Тұран тайпасы күнді ата, жерді ана» деп сенген деген пікірінен білеміз. Оған гылыми көзқарас түрғысынан келсек, жер биосферасы— космостык жарылыстың нэтижесінде пайда болған кеңістіктің бір бөлшегі. Оны жоғарыда айтқанымыздай кене түркілер де біл- ген. Ал соңгысы ақын бойындағы шабытты куаг, қысық көзінің киыгындағы намыс, өжеттігі де күн қызуының ықпалы. Егер Күн сәулесін жерге төкпесе, жер бетіндегі тіршілік атаулының бэрі жойылып, қатқан мүз тауларына айналар еді. Ендеше қазіргі ғылым дәлелдеп отырғандай адам бойындағы күш пен қуат, ауру-сырқау, жер бетін өртгей жалмайтын небір індеттер де күннің белсен- ділігіне, оның бетінде пайда болған дақтармен байланысты. Егер академик Вернадскиийдің пікірімен келісер болсақ, Күннің бел- сенділігі кезінде ауа мен жерге бөлінетін миллиондаған сэулелер жер бетіне сіңіп таралуының нәтижесінде жер бегіндегі тіршілік жойылудан аман калады. Күннің эсерінен жердің биосфералык қүрылысы өзгеріп, жогалып, жаңарып отырады. Яғни космостан жерге берілген күштер арқылы жер қыртасгарында өзгерістер жа- салып, жаңадан туғандай жаңарады. Сондықтан ертедегі адамдар өздерін күннің баласымыз деп, мифке сенген.Магжаннын «Күннің баласымын» деп отыргандыгының екін- ші бір сыры—осы. Оны өзін күнге, отқа балау арқылы мегафоралық бейнелеу жасайды. Бойында отгай қызган намыс бар екендігін: «Өзгеге емес, отқа ғана табынамын» деп білдіреді. Анимистік на- ным бойынша Күннің баласы-от. Күн жер-Анага үйленгенде от туып, анасын қимай жер бетінде қалып койган. Сондықтан жер бетіндегі адамдар үшін көкте күн қүдіретгі болса, жерде оттан қуатты ештеме жоқ. Ол ашыққан адамның тамақ пісіруіне, тойы- нуына жэрдем етсе, түнде адамдарды қасгандық жасаушы зиянкес- герден қоргайды. Ақынның жердегі оттың қүдіретіне ерекше мэн
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Б.Қанарбаева Мағжан символистберетіні содан. Мағжан оның әрекетін: «Тілімен жұмсақ сүйеді, сүйген жері күйеді» деп бейнелейді. Бұл арқылы оттың адамзат тір- шілігіндегі ролін ғана көрсетіп қоймай, май қүйса лаулап лапылдап жанатыны тэрізді, адам бойындагы жігер мен күш алауласа, оттай лаулап жанып, қиындықтардан тайсалмайтын батылдық сыйлайды. ¥лы мақсатқа бет бүрарда, отқа май құйгандай, үлттық намысына май қүйып жігерлендіріп, қайрап-қайрап алу керектігін аңдатып отырганын: «Мен — оттанмын, от — менен» деген метафоралық бейнелеулермен образдайды. Сөйтіп, қазақтардың да гундердің те- гінен жаралғандығын мақтаныш етеді. Арғы тегі Тэңірден тараған отты ғүндардың жаргы Европаны билеген өжеттігін жан-жағына жалын шашқан отпен салыстырады.Мағжан Күн сөзін бірнеше баламада қолданады. «Дін үйрет- кенге» өлеңінде күннің жер бетіне сэулесін төгіп, қараңғыны ыгыстырғанын,қүстардыңқуанып,жан-жагынадүркілепүшқанын- дай етіп образдайды. Сананы бүркеп үстаған дін уағыздарының қүрсауынан шығып, қазақтардың білімге үмтылуын, күннің төңірегіне жылуын таратқанымен бірдей дегенді айтады. Сөйтіп, Күннің қызуы мен білімнің нэрін қатар қояды. Біз осылармен бірігіп ғана тіршілік қүра аламыз деген ізгі ойын күн сәулесінің төңірегіне жылуын шашқанымен пара-пар етіп бейнелейді. «Қазақ тілі» өлеңінде қазақтың Россияның отарына түспей, өзін- өзі билеп, хандық құрып тұрған кезін күнге балайды. «Жауынгер жыры» өлеңінде ата тегінің өжет те батыл, өткір, жаудан қайтпас намысты болтан кезі мен орыс отарында жасып кеткен мезгіліне күнді куэлікке тартады. Сөйтіп қазақтың гундер, сақтар, гүркілер дәуірінен келе жатқан тарихи даму жолдарының болғанын, әлем төрінде ойнаған отты мінез, өжеттікгерін найзағайға балап, ұрпак көкірегінде болып өткен ата-бабалар жорытына деген мақтаныш сезімін оятып, болашаққа сенімін нығайтып, батылдыққа үй- ретеді.Күн қызметінің құдіретін зерттеумен айналысқан биофизик- гері мен гелиофизик А .Л . Чижевскийдің пікіріне сүйенсек, күн белсенділігінің артып, күн қызуының күшеюі, жердің биосфералык



қүрылысын өзгертіп, жаңартып, жер бетіндегі тіршілік иелері мен ондағы адамдардың бойына ерекше жігер беретін корінеді. Оны Мағжан «Қызарып күн шыққанда,\\ Күн отынан туганмын» дей сггырып, гундердің патшасы Аттиланың (Еділ) күн қүлшынысы күш алғанда Европа еліне жорық жасап, Рим империясының ыды- рауына, түрлі корольдықтарға бөлініп, өз ішінен ыдырап жатқан мемістердің басын біріктіріп, біртүгас Германия мемлекетінің қүрылуына ықпал еткен даңықты қолбасшы екендігін мақтаныш еткендігін: «Әлпіге барғам Алтайдан, \\ Балқанға барғам Қытайдан» деі ен сөз қолданыстары байқатады. Аттиланың осы үлы жорықтары күн күлшынсы күш алып түрған кезде болгандығын «Күн отымал гуғанмын» деген отты сөздерімен білдіреді. Бұл ойымыздьщ дурыстығына 1987 жылы шыққан Лев Гумилевтің «Этногенез и биосфера земли» деп аталатын кітабындағы: «Гундердің бүл жеңісі- Күи белсенділігі күш алып түрған кезде, күннің қатты қызуынан жер беті құрғап, қуаңшылыққа ұшыраганда тірі қалу мақсатымен ііршілік көзін ізуден болды. Күн қызуы қайтып, қуаңшылық тоқталып, отырықшылық басталганда гундердің қозғалысы да бір- ге-бірте бәсеңдеді»,- деуі мысал. [91.212]Мағжан поэзиясында генетикалық шыгу тегімізбен таны- самыз деп отырғанымыз осы. Ақынның X X  ғасырдың басында- ақ гундердің соғыс қимылы күннің қүлшынысына байланысты екендігіне баға бере білуі этнография, математика, физика сияқты I ылымдардың саласынан мол хабары болғандығын байкатады. Егер Магжан математик болмаса, гундердің Батысқа қарай қозғалысы, Күн күлшынысына сай келетіндігін өлеңдерінде бейнелей алмас еді. Олардың дала тағысындай өткір де қайсар, намысшыл өр бо- лып келгендігін: Жүрегімді, жанымды,Иманымды, арымдыЖалынменен жуғанмын.Жүрегім де, жаным да— от,Иманым да, арым да — от.дсген метафоралық бейнелеулер жасайды. Тегі ғұндардан таралған бабаларымыздың өжет мінез өрлігін, кайсарлығы мен өжетгігін,/ " ч---------------- ------------- < 189 >------------------------------------v
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батылдығымен ірі-ірі канды жорыктарды бастан кешуі тоқтаусыз тіршілік үшін күресген туғандығын аңғартады. Өлең тегімізді танытып ғана қоймай, бойымызга асау толқындай буырканған куат қүяды. Уытты өткір сөздері арқылы тегімізді танып білу- ге үйретеді. Бұдан Мағжан поэзиясында араб эдебиетіндегі мадх жэне фахр жанрларының қабаттасып келетіндігіне көз жеткізеді. Екіншіден, 1915, 1920 жылдардағы күн қүлшынысы үлттың бойы- на күш беріп, «жоғалтқан алтынын» тауып, баяғыдай дүркіреген ел болуға ыкпал етер деген үміті де жоқ емес. Сондықтан ұйықтап жатқан халықтың санасын отпен аластап оятам, ел ішіңде сілкініс, жарылыс жасап қозғалысқа келтіремін деген сенімде де болған. Аттилла, Баламбер, Жолбарыс, Жошы, Сүбітайдың ерліктерін ес- ке салып, солардың аруақтары оянып келе жатыр деп дүбірлету арқылы, батыстан төніп келе жатқан қатерді ескертемін деген ойда да болды.«Түн балаларының» агрессиялық мақсаттары тек қарында- рының қамын ойлау, бөтеннің жеріне қомағайлықпен көз тігу деп біледі. Олардың арам ойын іске асыртпай, тыныш жатқан елдің ішін дүрліктіріп, шуылдатып канга батырмай; «Күнім, зулап жана көр,\\ Күнбатысқа бара көр,\\ Жалмауыз жауыз баласын,\\ жалын- мен жалап сүйе көр»,—деп жалбарынады. Ақынның «жалмауыздың баласы» деп астарлап отырғаны— «сана». Әлемнің символист ақындары ойларын астарлап, ишарамен айтқанда, осы сөзді жиі қолданған. Мағжан бүл сөзді, бөтеннің жерінен олжа табамын деп жас балаша қомағайлан ба деп, санасын ақылы жетпеген балага теңеп, ескерту жасайды. Келе жатқан соғыс қатерін «қара түнге» балайды. Сөйтіп қатердің бүлты Күнбатыстан келеді деген көне гүркілердің нанымын бейнелі образдаулармен жаңартады. Күн мен түнді жақсылық пен жамандықтьщ салыстырмалы образында қолданады. Күнді қараңғылықты, зүлымдықты жоятын құдіретті күш ретінде бейнелейді.Осы өлеңге келесі қырынан үңілсек, «от»~метафоралық бей- нелі сөз. Астарында қарсылық бар. Ақын келе жатқан жамандықты ел ішіне кіргізбей қайтарып тастайтын, оттың қүдіретіндей күшті
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мі инйды. Қазақ даласы томаға түйық жата берсе, күнбатыстан келе -мпкаи қатер елдің ойраньш шьггарып, өз ішінен жарылыс туды- рі.ш, скіге бөліп, басын біріктірмей талқандайды. Сондықтан ел 
incl ine жібермей, алдын орап, ерте бастан қорғанып, тоқтату ке- рск. Дқынның ішкі ойы—осы. Күнбатыстан келе жатқан жамандық, тңірегін жалынмен жалмап келе жатқан-өрт. Өртті ел шетіне жет- кһбсу үшін, желдің екпінін пайдаланып, оған қарсы өрт қойған іурыс. Сонда ғана оның шабуыл күші өз жерінен шықпай, орта 'Колда тоқтайды. Бүл~ Мағжанның образды философиялық ойы.Іігер өртке су құйса ол бірден сөнбей, бықсып, қолқаны атқан жпман иіспен төңірегін тұншыктырған болар еді. Ақын оның ең і иімді эдісі ретінде- өртке отты карсы қою деп шешім қабылдайды. ()нын отгың қызулы күшімен өлшейді, одан намыс пен жігердің күшін іздейді, жасыған халықтьщ бойындағы коркынышты отпен mac ran, қуып шыққысы келетіндігін:Әулием, ием қүтыма,Теңсіз тэңірім отыма.Әлсін-элі май қүям,Май құямын —өрлейді,Құлашын көкке сермейді,-дси білдіреді. Намысына май қүйып жігерлендіру арқылы батыс- і іііі келе жатқан қатерден колымызға кару алып сақтанамыз де- і епіе келді. Бірақ ақынның бүл астарлы ойын саяси сауаты төмен чалық түсіне алмай, қорғалактап қалады. Күнбатыстан басталган іаң ақыры томаға тұйық жатқан қазақ жерін де дүрліктірді.Сондай-ақ, «От» өлеңінен ақын шығармасының идеялық ба- і ыты байқалады. Ақынның мақсаты алты алаштың бойындағы »і иогенезистік намысын ояту. Тек сонда ғана ұлы істерге баруға болады. Бойындағы қоркынышты қуалап шығып, санасына ерік бермссе алға қарай жылжу мүмкін емес деген ойын; «отпен ояту», «огнен аластау», «отка май құю» сиякты образды ойлармен бейне- лейді. Идея мыкты болғанда алдындағы жауын ықтырады, жылан- дай арбайды, аждаһадай жалмайды. Ақынның, «Сескенбес, сірэ, кім еенен» деп отырғаны да—осы. Осы идеяға жетелеп отырған
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ақындык қуатының да оңай болмағавдығын байқаймыз. «От» сөзі- нің астарына бірнеше мағыналы ой сыйдыру арқылы күрделі пікір айтуынан, тек символист ақындарға тана тэн шеберліктің бар екен- дігін мойындауымыз керек.Ал өлең соңындагы Күнбатысқа барып, бір шетінен тиіп, тас қаласын қиратып, жауыз баласын жалынмен өртегісі келгендігіне қарап, Матжан бөтен елдің жеріне басқыншылық жасап, «бала- сын-қүл», «қаласын- күл» етейін деп отыр деген түсінік тумауы керек. «Бала» сөзі —«сана» деген сөздің астарлы образы. [92.36] Ақынның мақсаты — Агтила тэрізді күн құлшынысымен ілесіп отырын, соғысқалы жиналып жатқан империалистердің жауыз са- насын огнен аластап газартпақшы. Егер Мүрат Аджидің пікірімен келісер болсақ, гундердің батысқа жасаған осы жорығы» славян халықгарының мәдениетінің өркендеуіне де үлес қосқан екен. Ен- деше, Мағжан Аттиланың ерлігін мақтаныш ете отырып, оларға Шығыстың өркениетін жеткізбек. Сөйтіп қантөгіссіз идеялды қоғам орнатпақ.Ал Мағжанның «От» жэне «Пайғамбар» өлеңдеріндегі Батыс- ты түнге, Шығысты күнге, болмаса қараңғы-жарық деп келетін контрасты сөз қолданыстарына көне мүсылмандар эдебиетінің де ықпалы болуы ықтимал. Ақынның осы сөз қолданыстарының сырына зороастризм ілім түрғысынан үңілсек, әлемдегі нэрсенің бэрі бір-біріне қарама-қарсы түрған екі топқа жіктеледі. Біріншісі- қайрымдылық элемі, екіншісі-зүлымдық элемі. Алгашқысы- сэуле дүниесі, екіншісі- қараңғылық патшасы. Осы екеуінің арасында үздіксіз күрес жүріп жатады. [93.61]Осы пікірлерге араб, парсы әдебиетінің өкілдерінің көзқарасы түрғысынан қарасақ, Күншығыс-жоғарыдан билеуші эміршінің жерге түсетін таза сэулесі, мэңгілік тазалақ пен түрақтылықтың образы. Оған карсы қойылган- Күнбатыс. Жердегі тыныштықты бұзушы, өзгелерге жамандық пен зүлымдықты тараіушы. [94.103]Міне, байқап отырғанымыздай, Мағжанның батысқа сеске- не қарауының астарында көне түркілердің де нанымы бар екен. Мағжанның батысты кара түнге балауы—1914 жылы Европа
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мемлекеттерінің бірігіп, бірінші дүние жүзілік соғыстың баста- ушысы болғандығы. Оған Мағжан ғана емес, қазақтың алдыңғы ойлы зиялылары да сескене қарады. Себебі, қанды қырғын Ба- і мс і а жүріп жатса да, қазақ жеріне өзінің суық ызғарын сездір- II ІІатша өкіметі қазақтарды майдандағы ін қазу жұмыстарына ііші ланысты июнь жарлығын шығарады. Бүл тыныш жатқан казақ 
іч і.ілын бөрі тигендей дүрліктірді. Елдің оған көнгісі келмеді. Сол һсзде Әлихан мен Ахмет, Мерияхұп деп қол қойып, Ә.Бөкейханов мен А.Байтұрсынов, М.Дулатов «Қазақ» газетінің №192-ші са- иында «Алаштың азаматына» деген үндеу жариялады. Онда: «Конбейміз деушінің сүйенгені жан тэттілік болса, салыстырып каралық: көнгенде жүртка қандай ауырлық бар, көнбегенде қандай ауырлық бар? Көнгенде шаруаға кемшілік те келер, барған жігіт кдзага да, бейнетке де үшырар. бірақ елдің іргесі бұзылмас»,-деп халық көнбесе өкіметтің эскери күш қолданатындығын ескертеді. 195.217]Сойгіп иығы түсіп, есі кеткен ел азаматтарының бойындағы қорқынышты қуып, жігер мен қайрат беру керектігін уақыт танин еткендіктен де, «От» өлеңі өмірге келген. Ендеше, бүл—қазақ жлстарын жігерлендірген, ерлікке шақырған үгіт өлең. Мағжанның Күнбатысқа барып оттың жалынымен шарпып өшіргісі келу мақсагы—Алаштан басқа ұлттың өкілдерінің көзін жойғысы кел- іеидіктен емес, жер бетінде қантөгізсіз жаңа қоғам орнату. Оны мыпа пікірі де байқатады: «Әрбір халық бір-біріне жау болсын деи үіу қате, адам өз халқының адамдарын сүюінің үстіне басқа халықтардың адамдарын да сүюге міндетті. Міндетгі ғана емес, еріксіз сүймек. Жер жүзіндегі адам адамды сүймек. Бұл~адамның жаратылысындағы негізгі міндет». [96.303]Ендеше Мағжан қан қүмар емес, керісінше батысқа барудағы мақсаты—қара күш қолдану емес, өртті өшіру. «Жер бетінде тек жақсылық ғана болсын десек, төніп келе жатқан жамандықтың бетін қайтарайық»,— дейді. Олай істемесе жайбарақат жатқан елдердің басына қатер төнбек. Философия түрғысынан карасақ қараңгылық пен жарық, жақсылық пен жамандық, адамдық пен
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айуандық таразы басында тең түрады. Қайсысының салмағы ауырлап кетсе, сол жағы жеңеді. Олардың өмірде егіз қозыдай жүптасып жүретіндері содан. Міне, ақынның жақсылықты күнге, жамандықты тунге балау сыры осы. Күннің жылуын жақсылықтың баламасы ретінде алады да, өзін күннен туған баламын деп, соғысты түншықтырғысы келген игі максатын, күн жылуымен са- лыстырады. Сөйтіп оқырмандарына, күн жылуы мен адам мейірімі арасында айырма жоғын аңғартады. Ақын ойының дұрысын мына- дан аңғаруға болады.Егер күн сәулесін жерге төкпей, бір күні.жоғалып кетті де- лік, онда жер бетін караңғылық бүркеп, аласұрған сапырылыс пен әбігер билеп, небір сұмдықтар мен сүрқиялықтар өз өктемдігін жүргізіп, элем астаң-кестең күй кешер еді. Ендеше түннен қорқу жамандықтан қашу, күнге, жарыққа үмтылу, жақсылықтан үміт- тену, ізгілікке асығу. Қараңғылық өктемдік жасап, адамның бойындағы күш-қуатынан айырмауы үшін күн керек. Осыдан келіп ақынның түннен қорқу сыры ашылады. Күн образын поэзиясын- да пайдалану құпиясы айқындалады. Күтпеген жерден ел шетіне жау тисе ел іші аласапыран болып, зұлымдық жайылып, зорлық- зомбылық үдеп, ұры-қары, кісі өлтіру күшейіп, жазықсыз жандар жапа шеккен болар еді. Осыны күн сәулесінің кенеттен жоғалып кетуімен салыстырсақ, кара түннің қасіреті ақымақ адамның өзіне де түсінікті болар еді. Енді ақынның «Күннен туған баламын» деген сөзінің түбіне тарихи таным түрғысынан үңілсек, күннің қуатында үлтгық намыс отының бейнелі образы бар. Анимистік наным тұрғысынан қарасақ, «От»—күннің баласы. Алты алаштың тамыры гундерден тараған. Атилланы еске салу сыры да содан. Ендеше батыр бабадан жасық үрпақ тууы мүмкін емес. Ол тура- лы: «Тума мінез түқым куалап келеді»,-дейді Мағжан. [97.310] Олай болса ұрпақ қанында оттың қызуындай өжеттік болмауы мүмкін емес. Сондықтан да, ақын Алаш ұрпағының намысына от беріп, санасын адамзат әлеміне бағыт берер жарық жүлдыз етіп тәрбиелегісі келеді.
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lei шде Магжан ноэзиясындагы космос гақырыбына көне і урмасрдің: «Жоғарыда аспан жаралғанда, ортасында адам бала- м і прагылган»,—деген Тэңірлік наным тұрғысынан қарағанымыз ңрыі Коіипенділер үшін ол жандарын түсінетін, мұң зарын Vii.iiiiin.iii тылсым. Арман-мүңдарын, өтініш-өкпелерін айтып, ініі.імси үнемі сырласып отырған. Ендеше, бүл— үлттың болмы- і і.і ()л Магжан поэзиясынан да солай көрінеді. Дэлелдейік, «Мен і ириі.і» олеңінде оқып-оқып білім алайын, қатарымның алды бона и сліме пайда келтірейін деген тілегін эке-шешесі мен туған- іүі.нтары елең қылмай, болыстыққа таласып, барлық жиған тер- м ндсрін оңды-солды шашып, өз ішінің береке- бірлігінен айры- 
ні.і і і , дау мен таласқа түсіп жатқанын айыптайды. Менің пешенеме ми к багудан басқа ештеңе қалдырмады ма, білімнен қүр алақан кані аиым ба? Осындай әділетсіздікке ұшырауыма не ықпал етгі, іүмай жатып неден күнэлі болдым дегенге келеді. Сөйтіп өзінің і іақі.ітсыздығын, окуға қолы жете алмай жүрген арманын Тәңірінің иаһарына үшырағандық деп біледі.I гер Күннің жерге берілген сэулесі тек жылымық тартып ғана і үрса, оның биосфераға тигізер эсері де өзгеше, жылу күші жетпесе >ч імдіктердің өсуіне, олардың түқым шашып көбеюіне мүмкіндік іумайды. Керісінше суықтан өзім гана аман қалайын деп, өзін-өзі корі ау сезімі гана күшейеді. Адам да--табиғаттың бір бөлшегі, өз і нійы жылынбаса төңірегіне жылу бөліп шығара алмайды. Оқу оқи намай қалған шэкіртте солай. Білімді адам күн тэрізді. Төңірегіне млдениеттің жылуын таратады. Білімсіз адамдар бір-біріне суық, каіал, мейрімсіз, қоршаған ортаның жетегіне беріледі деп, адам нсихологиясындағы өзгерістерді аспандағы күннің сілкінісімен б.ійланыстырады. Адамдардың бұлайша бір-біріне суық тар- гуы гэңірінің жер бетіндегі тіршілік иелері мен адамдарға деген окпссінің белгісі, солардың элде бір орынсыз әрекеттеріне ренжіп, иа іаланғаны іспетті дегенге келіп, өзін соның қаһарына ұшыраған адам ретінде: «Мен не жаздым, о ғұрлы, Тэңірі мұнша қарғаған?»,- дси күйініп, Тэңірінің алдында жазықсыз екендігін айтып нали-
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ды. Тілегімді болдыра көр деп жалбарынады. Сөйтіп аспанға қарап алақан жайып, тілек тілесе тілегі орындалады екен деген көне на- нымды тірілтеді.«Өмір» өлеңінде Тэңірмен сырласып, оған өкпесін айтады. Адамға аз ғана гұмыр бересің де, «қысқа ғұмырмен емір сүріп жерге көміл» деп бұйырасың. Сөйтіп бейшара адамды небір ауыртпалыққа саласың, бірде жалынға, бірде дауылға ұшыратасың. Қуаныш- қайғымен кезек арпалысып жүргевде өмірінің жазы өтіп, қысы ке- леді де, таудан қүлап, денесін дал-дал етіп, қия тастары тілгілеп, жылаумен барып, шүңқырға түсіп өмірден өтеді. Бүйтіп әлекке салғанша адамды несіне жараттың, Тэңірі ием, деп нали отырып, діни нанымды генетикалық тағдырымен байланыстырады.«Жел» өлеңінде түрмеде зарығып жатқан түтқын абақтының сыртында гуілдей соққан желді, елден өзіне хабар әкеліп, ішке кіре алмай қиналып жүрген жақын жаиашыры, досына санайды. Оның бірінші себебі, жел жағымсыз иісті алып кетіп, орнына бойға жаңа қуат күш әкелетін таза ауа тарататындығында. Әсіресе абақтыда отырған кезде желді аңсауы түрменің қапас, тыншу, сасық ауасы- нан қажуынан, жанының жасуынан еді. Сарыарқаның сәлемін алып келші деп оған үздіге жалынады, жарыммен жолықтырмадың деп ренжиді. «Тэңірі ие, атпады ғой таңың»,-деп күйінеді.Ақынның қиялымен аймалап сүйіп, сәлемін алып келші деп отырғаны -бостандық. Ақын оның еркіндігіне қызығады. Қайда барам, не істеймін десе де ырқында. Өзі болса, тағдырдың айдау- ында жүрген ертеңі белгісіз адам. Аяқ-қолы байлаулы болғанымен қиялындағы еркіндікті ешкім түтқындай алмайды. Бостандық алыстан өзіне шақырып қызықтырады. Бірақ, гым жақын жібер- мейді. Сондықтан, оны өзі сағына-зарыға күтіп жүрген сүйген жарының образында бейнеледі. Осы түста белгиялық символист ақын Эмиль Верхарынның поэзиясы мен қазақ ақынының арасын- да байланыс бар екендігі байқалады. Шамасы, оның орыс тіліндегі аудармасымен танысқан болса керек. Себебі, Верхарын—орыс сим- волистерімен тығыз байланыста болған адам. 1913 жылы Россияға орыс символистерінің шақыруымен келіп қайтады. Осы сапарымен
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Нсрыірн, ецсесі түсе бастаған орыстың символист ақындарының іііі.іі армаларына қуат бергендей болады. Империалистік соғыстың ішіііі ксле жатқан қатерін елге жеткізу мақсатында, орыс символ а  ісріис ойларын образды бейнелеп айтуда жаңа ізденістер жа- і луына мүмкіндік ашады. Соның біріне «жел» сөзінің образды иіійднлану мәнісін мысал етуге болады. Батые Европа символис- ісрі үшсн «жел» — жамандықтың образы. Мағжанда -- елдің ішін /ічіійпаі ап осек пен жалған сөздің образы. Енді осы екі ақынның ой 
\ м псгықтарын салыстырайық.). Нерхарын «Декабрь» өлеңінде суық жел боранның ызғары «гн қардың аязына шыдай алмай, жылы үйдің есігін қағып, «үйіңе ініиерші!» деп адамдарға жалынып терезенің эйнегі мен есіктің іюсіігасын соққылады деп келтіреді. Ал үйдің иесі болса, «суык <м'и, жасқанбай үйге еркін кір де, қыс бойы жылы пештің үстін мекеидеп тұра бер, біз сені білеміз, сенеміз» деп үрықсат береді.» Іісрхарын «Декабрь» атты өлеңін адам мен желдің арасындагы диалогқа құру арқылы, сол кездегі француздардың экономикалық іүыр гүрмысты бастан кешіп жатқандарын астарлай жеткізеді. Ал Маі жапның өлеңі түрмеде жатқан ақынның ішкі көңіл күйінің і үранысына негізделген. Суықтүрменіңтерезесін соққылаған суык жол Сарыарқадан алып келген аманат хабарын ақынға жеткізбекші боиады. Бірақ есіктің сыртындағы капы қара қүлыпты қанша үрса да, сындырып ішке кіріп, елдің сәлемін жеткізе алмайды. Ақын ол пике кірсе екен, аманатты қолымен өзі табыс етсе екен деп арман- даііды. Өкінішке орай оньщ тілегі орындалмайды. Өзімен бірге ■I Iі.ні келген хабарын жегкізе алмағаннан кейінгі күйінішін былай білдіреді: Ү  й сілкініп, жылағандай болады, «Жіберші!»-деп сұрагандай болады.Қуат кеміп, кажыған соң жүйрік жел, Өксіп-өксіп жылағандай болады.Желге адам әрекеті беріледі. Оны қимылға келтіріп, оқырман- 
іп.ііі көз алдында адамныңжанды образын жасайды. Сондықтан да жел жер бетіндегі адамдардың барлығын қимылға келтіре алатын
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қозгаушы күштің қызметін атқарған. Кімніц жанына жақындама- сын оның қимыл-әрекеті, тіршілік иелерінің қызметіне сай бей- неленіп отырады. Cap далага келгенде тентек баладай жүгіреді. Енді бірде дала еркесі аңдарға еліктеп, аузын қыбырлатып, ерініи жыбырлатып, аң болып өкіреді. Оныц тентектігі мен еркелігіне тау да қарсы түра алмайды. Жел сақ-сақ күліп оны мазақ етеді. Біреу бетін жауып қорганса, сотқарланып бетіне гүкіріп кетеді. Кэрі орманның қасына келгенде, ренжітіп алмайын дегендей сыпайылық сақтап, бірдеңе деп жұбатып, жымиып өте шығады да, жүрттан ойын жасырып, ентелей жүгіріп, қарақат көз қыздардың қасына келіп, ғашық екендігін білдіріп, ауыр күрсініп, күбірлеп, сыбырлап, аяғына бас үрып, сәулем саған гашықпын, мойнынды маған бүршы деп еркіне бағындырып алып, сұлу қыздың кеудесіне қолын сүғып аймалайды деп кейіптейді, «Жел» олеңінде.Осы әрекеттерінің бәрінде де жел өзін еркін үстап ғана қой- майды. Олардыңтілінтауып, өзіне табындырып, иілдіріп, сиқырлап алатын құдіретті күшін байқатады. Соның бэрін еш қиындықсыз жеңіл атқарады. Мағжанның қызығатыны да—желдің осы жетістігі. Сондықтан да, «У а, дариға, жасаған, \\ Жел емеспін мен неге?» деген ішкі күйінішін білдіреді. Сөйтіп халқының зердесіне жетпей, жол ортада кұмға сіңген судай жоғалып кетіп жатқан сөзіне нали- ды. Жел тэрізді жұрттың бэрін өзіне багындырып алғысы келеді. Бірақ қолдан келер шара жоқ. Сондықтан желдей гулеп, жүрген жерінде жасыган еліне от, pyx, жігер беріп, қантөгіссіз, айгай-шу- сыз соңына ертіп алуды арман етеді.«Жиіленді қара орман» аггы өлеңі кезінде әдебиет зерттеу- шілері тарапынан көп сынға үшыраған. Шындыгында өлең ас- тарлап, бейнелеп ишарамен жазылған. Біздің байқауымызша бүл өлең сол кездегі ел ішіндегі мемлекет тарапынан жүргізілген са- яси оқиғаға байланысты жазылса керек. Әйтпесе өзі туып- өскен жерінде шок-шоқ болып үйрілген ақ қайындар өседі. Бірақ қарағай мен қайың араласқан күн сәулесі өтпейтін қара орман жоқ. Әрі оны ақын көктегі күнмен шамалас деп бейнелейді. Сондықтан өленді тура мағынасында қалың орманның көсіліп, түнжырап жатқан су-
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I •<■ 11 с к с іі деп қабылдауымызга болмайды. Бұл философиялық аста- ры (>іір символдық өлең. Оны ақынның:Мэңгі мылқау кэрі орман,Былқ етпейді, түс көреді,Жел мінезді ессіз жан- Маған түрлі ой келеді,—іцч си создері де аңғартады. Біздіңше ақынның «жиіленді кара орман» деп астарлап отырғаны—жер бетіндегі адамдардың өмірі куниһарлык пен қателіктерден тұратындығы. Оның көктегі күнмсн шамалас болып отырғанына үлттық таным тұрғысынан жим.індасақ, элем жаралғанда адам баласының санасындағы қайғы мпі муңның бірге жаратылғаны. Олай болса бір-біріне жасайтын жимандығы ешқашан тоқталмайды. Оларды жамандықтан тыю еш мүмкіи емес. Керісінше саналарының аппақ кебінге оранып тірі оиікке айналып бара жатқаны.Жасайтын қиянаттары, өздері жер (ісііисн жоғалып кеткенше тоқтамай жалғаса беретіні. Ақынның истарлап айтып отырғаны, ешқандай қоғамдық төңкерілістермен, ішлрдың санасын күнэһарлықтан тазалау мүмкін еместігі. Керісін- іік- қогам жаңарған сайын бір-біріне жасайтын жауыздықтары оршіп, жамандықтарының түрлері өзгеріп, гаріар азагітары мен кингы мүңдарының зораятыны жел мінезді ақынның басына түрлі- і үрлі ойлар салады. Төңіректеріндегі адамдардың күнэһарлықтары мсн жала пэлелерінің көбейіп кеткені алаңдатады. Тіпті, жасаган /іиіқсылықтары кейде жамандыққа айналады екен.«Жан жарымды бір сүйейін түсімде» атты өлеңінде жаламен жабылған тұткьшның таңы атпай, күні батпай зарығып жатқан аіцы зарын сеземіз. Қапастағы ақынның санасынан алыста қалған жиры кетпейді. Онымен қиялында сөйлесіп, жүздеседі. Ойымен 
ішісй арпалысады. «Гүтқындағы жарымен тезірек жолықтыра кор деп тэңірден тілек тілеп жүр ме, элде өзге біреуге көңілі кетіп мсмі үмытты ма екен» деген ішкі толғанысы мен қызғанышы ссзіледі. Мына жаладан алып шығатын артымдағы жарым ғана Гюлар деген үмітін де жасырмайды. Осындай ішкі ауыр ойлардан жүйкесі жүқарып аласұрады, үйықтай алмай арпалысады. Тым
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болмаса түсімде көріп мауқымды басайын, тыныш ұйқы бере көр деп Тэңірге жалбарынып жәрдем сұрайды. Сөйтіп көрісе алмай зарығып жүргендер, бірігіп Тэңірден жэрдем сураса тілегі қабыл болады деген халық нанымын ойға алады. Оны «Ғазиза» атты өлеңінен де байқаймыз. Жаламен түрмеде жатқан ақын ағасын ар- тынан іздеп келген қарындасы Ғазизаға:Жолықтырып дұшпанның бір жауызын,Ағаң сорлы көрді бейнет ауырын.Тәңірден ерте-кеш те тілей көр,Жан жүрегім, қарашығым, бауырым! деп мұңын айтып, «түрмеде сарғайып жата бермей бостандыққа шығайын Тәңірден сұра, содан өтін», -  дейді. Жаратқан ие қолдаса, азап шекпей тезірек бостандыққа шығармын деп зарығады. Қарындасының таза тілегі, ақ пейіл үміті Тэңірге жетер деп се- неді.Мағжанның образдық ойлауы нэзік сезімталдығы мен терең білімділігіне, ойының өткірлігі мен талғамының биіктігіне құрыл- ған. Суреткер ретінде теңірегінде болып жатқан жайларға салқын қарай алмаған. Оның жақсы да нашар тұстарын ой елегінен өткізіп, өзінше баға берген. Толғаныс тудырған әлеуметтік ортаның өзгелерге белгісіз құпиясын ашуға, бағасын беруге тырысқан. Алда болатын жағдайды да, болтан жайды да образдап бейнеле- ген. Оған «Еңбек-өлім, жан қанатын қиятын» өлеңінде көз жет- кіземіз. Ақынның айтпақ ойы астарлай жұмбақталып, қоғамдық проблемаға философиялық толғаныс жасайды. Мамандығы му- тал ім болгандықтан, Қазан гөңкерісінен кейін дене еңбегін, ой еңбегінен оқшаулап, оларта ақы төлеудегі айырмашылықтардың үлкен екендігіне наразылыты ретінде жазылтан іспетті. Қол еңбегімен айналысатындарга қараганда оқу-агарту, мэдениет ошақтары мен денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің ала- тын айлық жалақысы күн көрісіне де жетпейді. Өздеріне төленер жалақы мөлшерінің аздыты оқытушылардың хапыққа көрсеткен қызметіне берілетін нашар бага деп біледі. Оган жүртшылықтың назарын аудартысы келетіндігін:
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Еңбек-өлім, жан қанатын қиятын,Енбек- олім, жанды ашудан тиятын.Еңбек деген- еңбектеген мылқау дию,Жаншып жанның сұлу сынын жоятын,- 
> іс і ен сездері байқатады. Ү  стіртқараған адамғақалыңжұртшылыкқа сцбекті кұбыжық етіп, өзгелерді одан бас тарткызып, жиіркеніш іудырып отырган іспетті. Бірак айтпақ ойларының бэрі образда- iii.ui жазылғандықтан, сол кездегі адамдардың санасына жетпей, гүсініксіз болған. Сондықтан, Магжан еңбек етуге қарсылық біл- діріп отыр деген түсінік калыптастырған тэрізді.Ақын ой еңбегі мен дене еңбегін салыстыра салмақтап, еке- уin гаразының екі басына қояды да, философиялық ой қозғайды. Ақынның «еңбек»- деп отырғаны-қол еңбегі, «жан» деп отырғаны- -ой ецбегі. Өлең 1920-шы жылдан кейін, азамат соғысынан күйзеліске ұшыраған ауыл шаруашылығы мен ауыр өнеркэсіпті қайта қалпына келтіру кезіңце жазылған. Механизм күштері болмағандықтан, барлык қара жүмыстар қол күшімен аткарылтан. Мсмлекет тарапынан бөлінетін қаржы соған жүмсалады, елде пуыр жұмысты қол күшімен атқару туралы ұраншылдық күшейеді дс, мәдениет саласы қызметкерлері қаражаттан тапшылық көре басгайды. Бұл сол саланың қызметкерлерінің ішкі қарсылығын қоздырады. Орыс эдебиетінің озық ойлы өкілдері қоғамдагы болып жатқан осындай қайшылыққа наразылықтарын эдебиет пен көркем онерде бейнелеп, астарлап, тұспалды образдап жазған болатын. Мағжанның наразылығы да солай, бірақ философиялық астарда корінеді. Суреткерлердің ішкі карсылықтарын осылайшатүспалдагі беруіне академик З.Ахметовтың пікірімен келісер болсақ: «Ой үшқырлығынан, тапқырлықтан, өмір құбылыстарының қат-қабат байланысын жіті көріп, сезе алатын байқағыштықтан еді». [98.29] Магжанның бойынан осы қасиеттердің бэрі де табылғандықтан, адамды тек екі қолы ғана асырайды деген үғыммен келіскісі кел- мсйді. Адамның санасы жетілмей, ойлау қабілетінен айрьшса, екі қолдың күші де қабілетін жояды. Екі қолды күшке келтіретін— сана. Ол түманданып бағытынан айрылса, екі колға еңбек істеуге



тапсырма бере алмай, алдындағы түрған затты қалай іске жарату керектігіне ойы жетпеген болар еді. Тоқырауға ұшыраган сананы қызметке қосатын — білім. Олай болса білім мен мәдениет сала- сы қызметкерлері аз жалақыға неге канағат қылуы керек деген проблеманың төңірегенде ой толғайды.«Егер санадагы ой таза болмаса, еңбек істеуге жарамды екі қолдың күші дұрыс қызмет атқара алар ма, еді?» — деген сұраққа жауап сұрайды. Санадағы ой адамды жамандыққы игерсе, екі қол ұрлық, зұлымдық, арамдьщ, зорлык-зомбылық жасайтын қара күшке қүрал болады. Ал керісінше санаға жақсы ойлар келіп, ақыл- ой арамдықтан таза болса, ол адамның агқарған еңбегі де жемісті, нэтижелі болмақ.Ақыл-ойдың иесі халықты рухани байытады, еңбекшілердің ойларына қуат беретін игілікті ісіне мардымсыз жалақы алса, қара жүмыс істейтіндер өздеріне бөлінген жоспарлы жүмысты мөлшерінен артық орындау үшін жалақысына қосылатын мардымсыз үстеме ақыға бола, белгіленген уақыт мөлшерінен артық жүмыс істеп, титықтап, жатар орнына әлсіреп келіп кұлады. Үйқысын қандырып алып, ертеңгі еле-алаңда қайтадан тұрып, жүмысқа кегеді. Атқарып жатқан жүмысының сапасына да көңіл аудармайды. Өзінің бас-аяғын күтуге, таранып-сылануға, үқыпты киінуге де уақыты болмайды. Еңбектің қара қүлы болып, жанды «машинага» айналады. Егер бүл сол қоғамды толығымен қамтыса шала-жансар теңселген жанды «малғүндар» мен мылқау диюлар көбейеді. Еңбек жанға қуаныш әкелмей, еңбек қарғысқа айналады. Олардың эр күні осылай бірқалыпты сыргып өте беретіндік- тен рухани өледі. Ойы мен денесі шаршап, төңірегінде не болып, не қойып жатқанына назар салуға мүмкіндігі болмайды. Рухани жағынан қүлдырап «қарынның» қамын ғана ойлаған малға айнал- дырып жібереді. Ендеше бүл да-өлім. Мағжанның: «Еңбек-өлім»,- деп отырғаны осы.Еңбекті қарынның камы деп ғана қарамай, рахаттанып, сүй- сініп атқаруға сананы тәрбиелеу керек. Не үшін, кім үшін жүмыс істеп жатканын білуге тиіс. Еңбекке деген сүйіспеншілік болмаган
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жерде ол азап пен тозакқа, адамды ақыл естен айыратын диюға айналады. Сондықган эр адам күн сайын жұмыс орнына келген- дс жоспарды орындап, мол ақша табу үшін емес, өзі тындырған еңбектің болашақ ұрпақка пайдалы екендігін сезіну керек. «Бүгін мен бастаған жүмысты, ертең ол жалғастырады» деген ой мығым болғанда, еңбекке құлшынысы артып, жауапкершілігі күшейеді. Үлкен бір шабытпен ерекшеленген болар еді деген ой қорытады. Адамның қимылы да, санасы да «машинаға» айналған кезде, саііадағы қажеттілік жойылады. Сондықтан, еңбекті-ауыр жэне жеңіл-деп бөлмей, оқу-тәрбие жұмысында дене еңбегі мен ой еңбегі ұштастырыла жүргізілуі керек дегенге тоқталады.Өмірдің қарбаласы мен жанталасына еніп кеткен адам і оңірегінде болып жатқан өзгерістерге селқос қарайды. Жақсылық пен жамандықты эділеттілік пен әділетсіздікті, терендік пен і аяздықты, парықсыздық пен батылдықты, ерлік пен қорқақтықты салыстыра саралай алмайды. Көрсе де эділ бағасын беруден і айсактайды. Себебі, өзініңжеке басыныңтыныштығы мен қамсыз- дығын, тоқшылығын ойлайды. Оны істететін-- қарынның қамы. Жске басының камын ойлаған тоғышарлық күш алғанда қоғамның мэдениеті төмендеп, адамдардың саналы бірлігі ыдырап, бір- біріне жауыға, өшіге, жек көрумен қарайды. Оныц соңы элдінің олсізге қиянатын күшейтіп, аукатгыға ауқатсыздың қызғанышын қоздырып, оларды ынгымаға мен бірлігінен айырады. Адамдар тек «мал» табудың қамымен ғана болады. Осы кезеңце адам мен малдың арасында айырмашылық болмай қалады. Ақыл мен саваны тек «қарын» ғана билейді. Адам рухани мәдени жағынан мүлде құлдырап кетеді. Өздерінің бұл әрекеттеріне есеп беруден і иылтандықтан көктегі қүдіретті күштен де қоркудан қалып, «Ін- жіл» мен «Құран», «Забур» мен «Тэурат» жыртылып, аяққа басы- лады. Айса мен М ұса келемеж етіліп, қампиып қарынның қамы гана қалады деп, сол кездегі қоғамдық қайшылықты қозғай оты- рып, мэңгілік шындықтың өшпейтін проблемасын оқырманның коз алдына көлденең тартады. «Жаса, еңбек!» —деп үрандап діріл-

Б.Қанарбаева Мағжан символист



дегенмен, не үшін, кім үшін қандай мақсатта еңбек етіп жүргенінді білмеу, ерік-жігерің мен қайрат күшіңді қүлдыққа айналдырғанмен бірдей.Ойыңа ерік бермей, қиялынды байлайтын, тагдырыңды кар- таға салып ойнайтын, ақыл-ойынды тұмшалап, лағынаттың қамы- тын киіп, көрсоқырға айналсаң, төңірегіңді қара тұман билейді. Осы тұманның қатерін ығыстыратын — мэдениет ошақтары мен мәдениет қызметкерлері. Солар ғана түмшаланған санадағы қауіпті қатерді ыдыратады. Бір күндік еңбек табысымды асырамын деп жанталасып өмірінді қысқартып, өзіңці зорыктырғанша мэңгілік болып артыңда қалар іс гындыр. Еңбекті көп істеп, жалақыны мол табамын ден санақды да арманыңды да, қүлдыққа берме, ар- ождан бәрінен жоғары түру керек деп ой-сананың тұтқындалуына қарсылық білдіреді. Күн сайын атқарған ісің келе жатқан үрпағыңа пайдалы екендігін ойла. Сонда еңбекке құлшынысың оянады. Босқа шаршап гер төкпейсің, не үшін еңбек етіп жүргенінді жаның түщынса ғана еңбек адамға эдемілік, эсемдік сыйлайды. Оның сапасы да жогары болады. Одан адам жайнап, рахатқа бөленеді, лэззэт алады. Оның жасаған еңбегі мэңгілік төңірегіне нұрын ша- шадыҚоғамдағы қайшылық, күнделікті күн көрістің қамы санадағы тазалықты ығыстырып шыгарады. Құлқынның қүлы мен құдайдың үлының арасына тамүқтың отын жағып, аспалы көпір үстінен өткізіп, жан тазалығының күші қаншалықты қүдіретті екендігіне барлау жасайды. Сөйтіп, уақыт сыны арыстан мен тышқанның, алтын мен мыстың арасындағы айырмашылыкка баға бергізеді. Осы кезеңнің сын сағатында су жүректер еңбектеп егеуқүйрыққа айналса, батылдары тізе бүкгіей түрегеп түрып көз жүмады. Ақын осындай философиялық ойларында ел ішін жайлап отырған киын- шылық тезірек кетіп, адамдар жайма-шуақ жадағай күйге көшсе екен, сонда гана олар бір-біріне мейрімді, бауырмал болар еді де- генді: Келсе сол күн, мен күн болып күлер ем,Келсе сол күн, жүйрік желдей жүрер ем..„
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Келсе сол күн, о дариға, жұртыма,Судай сүлу жырлар жырлап берер ем,- деген арманға тұншыққан ойларын ортаға салады.Адамның жі- гср күшін билеуге айналған «ит қарынды қорылдатып көму үшін»-көркем өнер мен еңбек біріктірілу керек. Өнер мен білім болінбеуге тиіс. Бұтақтары эр жаққа тарамдалғанмен түбірі бір. ()л — еңбек. Бірақ оның жанға берер ләззәті эр түрлі. Олар бір-бірі- і іеп оңашаланып бөлінбеуі тиіс. Әрбір адам әдеміліктің қүдіретін і үсінуі керек. Өнер мен білім адамзатқа ортақ. Осыбір қүдіретті күштің иелері жасап жүрген сэулет эр адамның жан-жүрегін ба- урап, бойына нұр мен қуат таратуы керек. Сонда адамның са- масына сэулесін шашады. Санадағы қараңғыланып, жауыздық ойлаған қара ниет болса, оны қуалайды да, әдемілік пен сұлулыққа қүшгарлық сезімдерін оятады. Ақьш мен сананы «карын» биле- і енде, алдымен қоғамның соққысына бірінші болып ұрынатын су- ретшілер мен акын-жазушылардан, ғалымдардан қүнды еңбектер сүрау да қиын болар деген ойларын ішке бүге отырып, осының борі еңбек бөлінісіне деген көзқарастың дүрыс еместігінен деген- і е тоқталады. Мэдениет қызметкерлері больш саналатын: ақындар мен жазушылар, суретшілер мен тарихшылар өнерді, ғылымды- білімді, мэдениетті алға жылжытушылар. Олар аш құрсақ болып жүпыны киініп жүрсе, ертеңгі жаркын болашақтың ірге тасын кім қалайды? Олардың ойы тоқырады дегенше халықтың төбесіне қара бүлт үйріліп, саналарын қараңғылық басты дей бер. Олардың бүгін керексіз болып отырған ойлары мен ауыр жағдайда туындаған іпығармаларының жемісі, әлденеше жылдан кейін де қүдіретті күшін сақтайтын болады деген пікірге ден қояды, болашақ үрпақ алдында өзінің парызын орындау үшін, этногенетикалық тарихы мен мәдениетін тірілту арқылы бабалар рухын көтерген. Сөйтіп озінің есімі солармен бірге жасап, тарихта мэңгілік болып қалу үшін еңбектенген. Сондықтан өлендерінің эр сөзі жанға от беріп, бойға қуат қүйып, ершіл рух беретіні сол, эр сөзінің астарына қүрыштай қуатты ойларды жасырған. Осыдан келіп эр бір сөзін іұщына салмақтап саралап, ой жіберіп оқуға тура келеді. Өзіне



дейінгі бабалардың ақыл ойы мен арман мүдцесін, өз денесінен жылу өткізгендей сүзіп шығарып, оның эр талшыгына құран сүрелеріндей мэн-мағына сыйдырып күш берген. Сөздердің терең мэн-мағынасын тану үшін бірнеше кайтара оқып, медитациялық эсерге берілу арқылы түсінуге болатын себебі содан.Мағжанның идеялы ойлары болашақта орнайтын тәуелсіз Қазақстанның ірге тасын қалай қалау керектігі жайлы фундамент- ті қалады. Бір орында лай судай тоқтап қалмай, үнемі қозғалыста болу керектігін — Л. Гумилевтен де бұрын ескертті. Тарихпен өнерге, мәдениетке толықтырулар жасау керектігін ойға салды. Өткен тарихыңды еске ал деп қайталай берегіні жарқын бола- шаққа апаратын қадам деп қарады. Шығармасының үнемі жасы- рын ұсталуы жэне ол туралы жазылған нашар мақалалар, оған деген құштарлықты арттырып отырды. «Бір бакытсыздық адамды бақыттылыққа бастайды» деген даналығы осыдан шыққан болса ке- рек. ХХ-ш ы  ғасырдың 20-шы жылдарындағы қазақ зиялыларының төбесінде ойнаған дауыл мен найзағайдың отты жалынында поэ- зиясы суарылған семсердей шынықты. Қазақ эдебиетінің төрінен найзағайдай жарқылдап өте шықсада, артына өлмес мэңгілік мұра қалтырды.Ал Мағжанның «Сәуле» деп аталатын өлеңінде түрмеде жатқан жігіт пен оның ауылда қалған сүйген қызы арасындағы сағынышы - түс арқылы бейнеленеді. Жігіт түсінде өзін бостандықта жүргендей сезінеді. Жүрттың көзінен оңаша таса жерде сүйген қызымен сағына табысып, аймаласып, денелері балқып, жүректері жанып, жандары шалқып, көңілдері мае болып, денелері күйіп-жа- нып босай бастаған кездерінде бетіне түскен күн сэулесінен оянып көзін ашып алады. Сүюден арыға бара алмай ынтыққан көңілдің, лэззэтті шаттығы осымен тиылғанына қуанады да, сүйгенімен түсінде кездескеніне де риза болады.Абақтыдан жырақта, елде жүрген қызда сол күні дәл осын- дай түс көреді. Ол да жігіттің қүшағында еріп, жігітгің еркіне енді кетіп бара жатқан кезінде бетіне түскен күн сәулесінен селт етіп оянып кетеді. Түстерінде бір-бірін аймалап сүйсін деп ойнап жүрген
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соуле екенін біліп, «ұйқымды бұздың» деп ренжіп бір керіліп ала- ды да, рахатгы түннің созыла түспей, таңның тез атқанына налып, корпесін басына қымтап, көзін кайтадан жұмады.Лқын осы өлеңде кэмелеттік жастан асқан қыз бен жігіггін ішкі биологиялық сұранысын түс арқылы бейнелейді. Тұтқын қыз бен /кігіттің бір мезгілде, бір уақыттатүс көруі оқырманын сендірмейді. ()лай болса Мағжан оны Манидің дуалистік ілімімен байланысты- рып отыр. Бұл ілім бойынша элемнің екі бастауы бар. Бірі- жарық, скіншісі- қараңгылық, бірі-қайрымдылық, екіншісі - зұлымдық. Осы ілімнің уағызы бойынша адамдардың бірін-бірі сүю і, бірі - біріне мейрімді болуы керек керек. Сонда олардың арасында тэн газалығы сақталып, жаппай туыстық бауырмалдық болады. Егер 
іііыгыс поэзиясына үңілсек, сүйген қызын түсінде көру аркылы сезімін сездіру, шайырлардың шығармашылық тэсілінің бір ерек- шслігі болған. Өздерініц ғашық екендіктерін түстерінде көргендей етіп білдірген. Бұдан мынаны аңғаруға болады — Мағжанның (с гетикалық көзқарасында материалистік те идеалистік те пікір- лер аралас келіп отырған. Осыдан келіп нәпсінің ырқында кетпей- іін тэн тазалығын уағыздайтындығы байқалады. Оны абақтыда жатқан жігіттің ояна келгенде түсі екендігіне куанышы былай біл- діріледі: Абақтьща оянып,Ж ігіт «У һ» деп дем алды,Көрген түске жұбанып,Сэулеге алтын куанды,-Жаланың тақсіретіне күйіп, караңгы капаста жатқан жігіт гүсінде, тэн ләззәтінің болмай қалғандығына қыз тэрізді өкінбейді. Керісінше, бетіне күннің сәулесі түскендіктен қуанып оянады. Се- бебі қараңғылықта торыгып жатқан адам үшін жарық сәуленің қүдіретінен күшті ештеме жоқ. Жарықта жүрген адам сәуленің қадірін сезінбейді. Сондықтан өзінің іс-әрекеті мен қимылына есеп бермейді. Көзін тас жүмып алып қиындыққа апаратын әрекеттерге үмтылады. Оның соңы кандай қасіретке соқтыратындыгына мэн бермейді. Ал қараңғы қапастағы адам, өзіне қара гүн қандай
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ләззәтті сәттерді силаса да одан бас тартып, жарыққа, еркіндікке шыгуға ұмтылады. Ақын оны тұтқынның сэулеге қуануымен біл- діреді. Өлеңнің мазмүнындагы түспалды ойлар осындай. Күннің жарық сэулесі-қараңғылыққа өктемдігін жүргізеді, жамандықты қуалап, адамның азғын ойларына сәулесін жүгіртіп, санасын та- залайды.Бостаңдықта жүрген адам, жарық дүниенің қасиетін, түрменің қапасында ғана гүсінеді. Керісінше тэн қүмарлығын аңсаған қыз, көзін жүмып қараңғылыққа қарай үмтылады. Түсі созылып, лэззатқа батқысы келетіні, көзін қайта жұмған әрекеті аркылы суреттеледі. Егер бүл өңінде болса, өзінің осы ләззәт қүмарлық әрекетінің салдарынан, абыройынан айрылып, аяғы ауыр болып, үятқа қалганын бірақ білер еді. Оньщ соңы орны толмас өкінішке апарып, өмір бойы сол бір қараңгы түнгі кездесуге қарғыс айтумен болары анық. Бірақ түстің ләззәтіне еліктеген қыз бүл қатерді са- насынан шығарып алады.Қараңғы түн жамандықтьщ -  образы. Әлемдегі жамандық атаулының бэрі түнде жасалады. Сананың қараңгылығы да түн тәрізді, өзінің не істегендігіндігіне бастапқыда есеп бере алмай- ды. Адамдардың бір-біріне жаманшылық жасайтыныда сананың қараңғылығынан, білімсіздігінен болады. Ендеше қараңғылық пен қара түнге қүмартпай, жарыққа сәулеге үмтылу керек. Ақ сэуле бостандықтың, тазалықтың образы. Халқына жүрегі таза болтан соң түтқын жігіт бостандыққа асығады. Тек өзіне ғана емес, елі- не де бостандық сүрайды. Өлеңнің астарындағы ишарадан осыны аңгаруға болады.Егер өлеңнің ішкі мазмүнына дәрігер-психолог Зигмунд Фрейдтің ғылыми көзқарасы түрғысынан келсек, бұл түткынға түспегенге дейінгі ақынның орындалмай қалған ішкі тілегі. Бостан- дықта жүргенде жігіт пен қыздың арасында бірі-біріне деген құштарлық болтан. Бірақ ол жүзеге асгіагандыкган, ыстық тілек санада сақталып қалады да, жүйкеге салмақ түскенде қайтадан оя- нып, өзінің сүраныс сезімін білдіреді. Отан негіз болып отырган- ішкі сагыныш. «Ақындарта осындай түстер шабыт беру үшін ке-

Б.Қанарбаева Мағжан символист



рек, мүндай эротикалык түстерден кейін ақындардың қиялында не- Г>ір іамаша өлеңцер тізбегі өмірге келеді»,- дейді Зигмунд Фрейд. ()ган XYLLI ғасырдың соңында өмір сүрген немістің атақты драма- іурі ақыны Ф.Шиллердің түстерін мысал етеді. [99.84]З.Фрейдтің пікірімен келісер болсак, ақындардың эротикалық жанрдағы өлендерінде интимдік қатынастарды дәл суреттей- ііидері, әйелдермен жыныстық катынастарға көп түскендігінен смсс, керісінше бозбала болып кэмелеттік жастан асқандарында бойларындағы нэпсілік сұранысты тежегендіктен туындаған. ( 'оцынан оған ішкі өкініштерікеліпкосылған. Психикадағы мұндай ісжелістер ақындар мен жазушыларда болса, қалыпты өмірде і әнімен сезіне алмаған лэззэтті, ақындық фантазияларында шебер бсйнелейді. Әсіресе бұл қыз мінезді, ұлң, нэзік жанды ақындарда болса, төсек лэззатынан бойларын оқшау ұстаті, ұйықтағанда көп түс көріп, сонан ғана рахат алатын болған. Бұл алдарына белгілі бір саяси идея ұстап, сол үшін күрескен адамдар мен ғалымдардың пси- хологиясында жиі кездеседі екен. Мұндай адамдар төсек лэззэтіне еалқын болып, өмірлік жарды өздерінің болашақ мақсатындағы көмекші қамқоршысы ретінде ғана таңдаған.Мүндай адамдардың ішкі шығармашылық қуаттары мықты болып келетіндіктен, өз ойларымен көбірек болғанды қалайды. Қимылдары сылбыр болатындары төңіректеріне «жалқау адам» деген алдамшы эсер калдырып, сыртқы пошымдары етженді болып келеді. Бүл акын-жазушыларға байланысты болса өздерін эйел күмар Дон Жуан образында шеберлікпен бейнелеу арқылы, оқырманның көкірегінде жанды сурет жасайды.Психологтардың осындай пікірлерімен келісер болсақ, Магжанның жеке ақындық тұлгасымен де жақын танысамыз. Бұл «Магжан әйел қүмар болыпты-мыс» деген жел сөзді де жоққа шығарады. Алғашқы әйелі қайтыс болғаннан кейін 27 жасында кез- десіп, мөлдір жырларынан меруерт сыйлаған Гүлсім сүлуға көңіл білдіруі, үлы мақсат жолындағы қиындықта таяныш болар адал жар іздегендігінен. Оны «Бостандык» өлеңінде, Гүлсімге, «жолым баста, келші!»-деген тілегі аңғартады. Алгашқы әйелі Зейнепті

Ь.Қанарбаева



эке-шешесі мен агайын-туысы жаратты. Tat дыр оны артық сана- ды ма, гүмыры қысқа болды. «Жарыма» өлеңінде жар таңдаудагы мақсатын: «Төгетін күндер болар, ыстық жастар,\\ Сол күнде, алтын сәулем, қолынды бер»,- деп мүздаған жанымды жібіт, жасыған жігерімді рухтандыр, қараңғы қапаста жылуың мен сәулеңді төк, қасымнан досым түгіл жауым қашқанда, жалыныңмен жылыт. Сарғайып жолымды тосып, адал жар бол деген жалынды тілегін арнайды.Бүдан эротикалық жанрдағы өлендері-поэтикалық фантазия- сының үлесі екендігіне көз жеткіземіз. Яғни ақынның эротикалық жанрдағы (интимдік) өлендері, Европа жэне Шығыс, орыс әдебиетіндегідей көркем жанр жасау мақсатында жазылған. Оған көркем әдебиеттерді көп оқуы да ықпал етсе керек. Ойымыздың дүрыстығына, ақынның үйінде тұрып одан дэріс алған С . Мұқановтың: «Мағжан төсегінде жатып орыс тіліндегі кітаптарды оқи беретін»,- деген сөзі мен профессор ІП.Елеукеновтьщ: «Мағжан өсе келе ойшыл болғаны соншалық, шелек экел десе елек экеледі екен»,-деген пікірін қосуымызға болады. Бүл болжамдарымыздың дүрыстыгын: Қайда Магжан?Мағжан, мынау Самолюб,Очен ленив Упрямый паренек:Корее эйел:Көзі жоқ ол Кобелек,-деп өзін-өзі мысқылдай мінездеуі дэлел. Ал абақтыдағы жігіт пен қыздың бір түнде, бір мезгілді эротикалық түс көруіне символист ақындардың көзқарасы тұрғысынан карасақ - оккультистік таным. Жер қашыктығына қарамай биосферадағы биоэнергиялық байла- ныс үнемі қозғалыста жүріп жатады. Бұдан біз Мағжан ақын ғана емес, гылымның барлық саласынан хабардар болғаудығына көз жеткіземіз.
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1>п Магжанның этногенетикалык тәсіл сөз еткенде Қазақстан- ІМ.Щ табиғат тануының басында тұрған эль-Фараби мен III Усшиханов есімдерін ексе аламыз. Әбу Насыр эль-Фараби ісоірафиялық кұбылыстарды математикалық жолмен есептеп шмгарады. Ш.Уәлиханов— 27 жасында Россияның географиялық іміі амының толық мүшесі болып, Қашқарияда жүргізілген зертте- улсрге қатысу арқылы танылады. Ал Мағжан болса, тұңгыш рет ыпак здебиетінде, Қазақсганның географиялық аумағын көне іуркілер тарихын баяндаумен сызып шығады. Оны Алтай мен ( >рал тауына байланысты өлеңцерінің мазмұны тана аңғартпайды, иі им гсофизикалық гұрғыдан да жақындайды.Магжанның этногенетикалық бейнелеу тэсіліндерінен мем- искет ретінде дэуірлеуіміздің кезеңін жэне этностық дамуымыз Оси қүлдырауды байқауға болады. Бабаларымыздың мінездерін- дегі нсихологиялық өзгерістер, өлең сөздерінде буын үндестігі мен интоноциялық екпіндерді пайдалану, теңеулер мен эпитет, мстафоралық сөз қолданыстары арқылы баяндалады. Этностық іауірлеуіміздегі: шарықтау, шегіну, бэсеңдеуіміз қатаң дауысты, дауыесыз, үнді, ұяң дыбыстардың ырғақты үйлесімдері арқылы баяидалады. Сондықтан, этногенетикалық өзгерісіміз үш саты- да корінеді. Бірінші, көшпенділер мемлекетінің қүрылуы, біздің •рамызға дейінгі 209-297 жылдар. Жарты Европаны жайлаған I үи (Гун) жорықтары. Олар күн сілкінісін пайдаланып, өздерінің шекара аймақтарын кеңейтеді. «Сол кезде шығыстаты шекара- сы Тынық Мүхитқа, солтүстікте Лена өзенінің орта сағасынан Байкал мен Енесейдің орта тұсынан, оңтүстікте ¥лы Қытай қорығына, солтүстік батыста Каспий теңізіне, оңтүстікте Үндістан мсн Иранньщ терістігіне дейінгі жерлерді иемденеді». [100.12] ( ойтіп өздеріне жиі шапқыншылық жасаған қытайлардың басты күштеріне күйрете соққы береді. Ғүн билеушілерінің алтын мен асыл затгарға қызығып, шетелдік эйелдерге үйленіп, солардың ықналдарында кетуі ассимилияцияға ұрындырып, ғұн мемле- кстім күйреуге апарады. Осы кезде талқаны шығып жатқан Цин мсмлекеті күшейеді. ІҮ -Ү -ш і ғасырда өз ішінен төртке бөлініп
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талқандалған гүндар тайпасыньщ қалдықтарынан түрік қағанатын кұрап, көк түріктер болып қайтадан бас көтереді. Олардың сол кез- де қарсыластарына қарсы ұмтылуын «Жер ж үзіне...» өлеңінде: Еркін ырғып шыққам асқар Алтайға,Қырда тұрып садақ тартқам Қытайга,- деи келтірсе. Гұндардың Батыс Европага дейінгі жасаған жорық- тарына басшылық еткен, Баламбер мен Атилла (Еділ). Күн хан- нан таралған деген Тэңірлік діннің шыгуы жайлы мифтік аңызды, «Пайгамбар» өлеңінде былай келтіреді:Ерте күнде отты Күннен Гун ту тан,Отты Гуннен от боп ойнап мен тутам,Жүзімді де, қысық, қара көзімді Туа сала жалынменен мен жутам,Гундердің қанынан өжет те батыл, қайратты да айбатты түрік үрпақтарынан таратандығына мақтанады. Өлеңдегі қуатты сөз жолдары оқырманның өн бойына от жіберіп жігерлендіреді. Қатаң дауысты дыбыстарға қүрылған буын екпінділігі ойға қуат, тамырға қан жүгіртіп, өлген санаға да от беретіндей әсерлі жазылған.Әлемнің, күннің отты қызуынан қуат алатындығы соның күшінен дей огырып, күннің қуатынан күш алған ғұндардың оттың қызуындай жалындап, өжет болып жаралуы табиғат зандылығы, Тэңірдің құдіреті деп таниды. Одан - «от боп ойнап мен тутам» деген сөздерінің астарында, түндардың бойындагы оттай ойнаган намыс пен жігердің, өрлік пен өткірліктің, батылдықтың ұшқыны Күн әкеден дарыган дегенді байқатады. Осының бэрі «От» сөзінің баламасы. Оттың төңірегін күйдіріп-жандырып, қыздырып - ысы- тып, жылу берумен бірге буынга қуат, ойга қанат беріп тірілтетін күшін ақын шабытымен қагар қояды. Осыдан келіп ақынның гүндар тарихына баруына не ықпал етті деген ой туады да, Рерихтың: «Әр халықтың татдыры — дауылды найзагайда таны- лады» ,-деген пікірі ойга оралады. Халықтардың тагдырында «дау- ыл мен найзагай» ойнатанда ұлттық мемлекет болып қалу-қалмау мәселесі тыгырыққа тіреледі, от мінезді ерлер сол кезде көрінеді. Бұл қазақ даласына төңкеріліс лебімен екпіндете келе жатқан ояну дэуірі, этнос ретінде қайта тірілуінің бастамасы болатын.
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Сол кезендегі оқырмандарына түсінікті болу үшін Мағжан:I уи- түрік елінің арғы атасы» деп сілтеме жасай отырып, өздерінің ожеі халықтың үрпаіъі екендігін мақтаныш етеді. Ғүндардың гари ч қыспағына шыдамай жойылғандарына қарамастан, олардан ир.іі.ш  үриақтардың бойында генетикалык ерекшеліктер бэрібір піқгалып отыратындығын ескерту үшін, лирикалық «Менді» мміданады.Осіресе кеңестік өкіметің саясатында жіберіліп жатқан кем- шіліктсрді айта алмай өзгелер бұғып, жан сауғалап жатқанда ішісалмай ойын батыл айтқан өрлігі, ғүндар мен көк түріктердің жаіі.ш, жоғалып кеткен ұрпақтарының найзағайдай жарқылдаған \ іііқі.іиын ойга салды. ¥рпақтар ауысқан аралыкта ауық-ауық бел- гі беріп отыратын осындай адамдар генетикалық, биологиялық (іуіқыныстың белгісі еді. Мағжанның «Мен кім?» өлеңі соның мі.ісалы болса, естігендердің бойын түршіктіретіндей қуатгы, оршслене шыққаны сонан еді. Егер Лев Гумиловтың пікірімен келісер болсақ, өкпесін соғып, элсіреп жойылып бара жатқан уриақтардың бойына эл, ойына қуат беретін осындай адамдар і >олмақ. Мүлгіген тыныштықты бұзып, ұрпағына сілкініс пен өктем кимыл, еткір мінез әкелетіндер осылар. Тоз-тоз болып, жойылып пира жатқан этностың санасын сілкіп оятып, қайга тірілту үшін ке- ректі адамдарды табиғаттың өзі жіберген. [101.262] Кейде оларды курып бара жатқан этносты оятып сақтап қалу үшін «ғарыштың жерге жіберген елшілері»,-депте атаған. [102.72]Магжанның «пайгамбармын» дегенсөздерінің астарындаосын- дай баламалы ойлар да болуы ыктимал. Өйткені ерге кездегі араб- гар ақындарды гарыштан келген «пайғамбар» деп сыйлаған екен. Ьарлық күш-жігерін халқына арнаған адамдарга гыныштықтыңда, мол қазына байлықтың да, алтындаған тақтың да керегі жоқ. Ондай жамдардың қоғамда сілкініс жасайтын куаты мықты болады да, зор үпімен, өзгелердің назарын өздеріне қаратып алып, айтқысы келіп ты рган ойын жеткізуге асығады. Оны «Пайғамбар» өлеңіндегі: Күншығыстан таң келеді—мен келем,Көк күңіренеді: мен де көктей күңіренем.

I. Қинарбаева
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Жердің жүзін қараңғылық қаптаган,Жер жүзіне нұр беремін, Күн берем! дейтіні сол. Олар өздерінің өктем батылдықгарымен, қайғы- қасыретке толы қайыршылык пен бақытсыздықты өздері іздейді. Ллған мақсаттарына жеге алмай өмірден ерте үзілсе, жаңа ғасырда «даңықпен» қайта оралатындықтарына сенімді болады. Бейнешіл ақындар оны «мэңгілік гүмыр» деп атайды. Өйткені жаңарған ұрпақ ақынньщ өзімен емес, аруақты рухымен тілдеседі. Олай болса Мағжан қолына қалам алғаннан, ұрпақтарыньщ арасында «мэңілік өмір» сүруге іштей үзақ дайындықпен келгені аңгарылады. Оны «Тілегім» атты өлеңінде былай білдіреді:Көрмейін рақат, жанайын,Жалын болсын маңайым.Күйейін, азап шегейін.Жырыммен жаным жұбатам,Жырыммен жүртымды оятам.Несіне жас төгейін?!,-Ақын өзі тілегендей тұтқындық өмірдің азабы мен тозағын гартып — екі рет түқындалып, үшіншісінде атылды. Бірақ ғұндар мен көк түріктердің тозғындап кеткен ұрпақтарының басын бірік- тіре алмайды. «Орал тауы» өлеңінде ұрпағының есіне салып, сана- сын тірілтті. Оны:Бір кезде сенің иең түрік еді,Орын ғып көшіп -  қонып жүріп еді. Қорықпайтын таудан, тастан батыр түрік Қойныңа жайыменен кіріп еді,-деп келтіреді. Бүрынғы көк түріктер үрпағының азып-тозып, ата қоныстарынан, жер суы мен бірлігінен айрылып, ата қоныстарынан ығыстырылып, жерінің бөтен халықтың иелігіне кетіп бара жатқанына намыстанды. Мүны бастарындағы бақыт қүсының ұшуы дегі білді.Тіпті күндердің күнінде ата-бабаларының сүйектері жатқан молалардың да жер бетінен жойылып, болашақ ұрпақ сана- сынан ысырыларын сезгендей қапаланады. ІҮ -Ү  ғасырларда өмір сүрген көне түркілердің қара шаңырагы -  қазақ топырағы екендігін
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«түі цышыңа» деген сөзі арқылы аңғартады. Россияның қазақ жерін отарлау саясаты, Орал өңіріне жайлап кіруден басталғаны жайлы іарихи шындықтың бетін ашады. Түрік тектес халықтардың тари- \і,іи қозғау арқылы олардың сыртқы келбетін, нэсілін ғана емес, in і арыныңда түрлі өзгеріетерге ұшырағандығын:«Қарашы төңірекке мойын бурып,Алтай, Орал бойында гұрған түрік.Аты да, заты да жоқ дыбысы жоқ,Жоғалған әлде-қайда іріп-шіріп,-дітсн сөздерімен аңғартады. Акынның бұл пікіріне мынадай мысалдар келтіруге болады. Саян Алтайдың таулы қыраттарын /кагалай отырып, Енесей өзенінің бойымен Туваға барған Енесей м.іргыздары, бірде хотогоит, бірде урянхай аталады. 1756 жылы оны Қытайлар басып альш гұрғылықты этносты ламаизм дініне күіішен кіргізеді. Кеңес өкіметі 1921 жылы Қытайлықтарды қуып іпыққанға дейін, солардың кол астында болады да, Кеңес өкіметі орнаган соң аттарын тува деп өзгергіп, астанасы ретінде Кызыл қаласы белгіленеді. Сөйтіп эу баста түркі тілді үйгырлардан іираган этностардьщ тағдыры осылайша бірнеше өзгеріске үшырайды. ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы қазақ зиялылары алда келс жатқан өзгерісгерді сезгенде, біз де солай болып кетеміз бе, деі ен қорқыныш та болады. Оныңтағы бір себебі Х1-ХШ  ғасырдың соцына дейін, Дунайдан Кавказға дейінгі аралықта билік жүргізген ІІогай деген ханның атымен жаңадан деп аталатын этнос пайда болады да «ноғай» аталып, түрік тілдес халықтардың бір бұтағы озіеріске түседі, [103.186] тілдерін мүлде жоталтып алғандықтан, қандай этнос екендіктерін ұмытып, қысық көзді түркі тектес халықтардың сыртқы бейнесі славяндарға келмеседе өздерін сла- вяндармыз деп атауы, Магжанды ойға қалтырған. [104.12]Магжанның оны астарлы оймен былайша білдіреді: мшарами і: «Алтай, Орал бойында тұрган түрік, \\ Аты да, заты да жоқ, дыбысы жоқ, \\ Жоғалған элде қайда іріп-шіріп».Анамыз бізді өсірген, қайран Орал,Мойның бұр тұңғышыңа, бермен Орал!
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Қосылып батыр түрік балалары,Таптатпа, жолын кесіп, тізгінге орал,-Бұл олардың басын қайта біріктіруді аңсағандық еді. Мағжан оны «Педагогика» атты еңбегінде былайша жасырмай ашықта жа- зады: «Күндерде бір күн түрік балаларының тілі біріксе, ол біріккен тілдің негізі қазақ тілі болса, сөз жоқ, түрік ел інің келешек тарихын- да қазақ үлты төрден орын алмақшы. Келешектің осылай болуына біздің иманымыз берік». [105.162] Көне түркілер бірлігін жырлауы іргесі шайқалып түрған патшалық Россияны қүлатып, жаңа мем- лекет қүрып, қоғамды түбегейлі өзгерту мақсатындағы идеялы ой болатын. Мағжанньщ төңкерілісшіл идеясы X X  ғасырдың басын- да, бөлек түрік мемлекетін күру туралы ұсыныстармен тығыз бай- ланысты болғанын білдіреді. Әдебиет тарихын зерттеушілердің пікірімен келіссек, ХХ-ш ы  ғасырдың басындағы түрік бірлігін жырлаушылар: «Тілде - салт-санада, іс-әрекетте-бірлік болсын»,- деп үгіттеген. Осыған орай ислам дініндегі халықтармен түрік тектес халықтарды ынтымақтастыру арқылы жалпы ислам, жал- пы түрік мемлекетін қүруды мақсат еткен. Бірақ оған Россия ерік берген жоқ»,-деген профессор Б.Кенжебаевтың пікірін еске алуға болады. [106.12]«Орал» өлеңінде ақын Орал мен Алтай тауларының географиялық орны мен бай қазынасына айрықша маңыз береді. Қазақстан географиясында Орал тауы абсолюттік биіктігі 500- 600 метрден аспайтын аласа тау. Онша биік болмаса да, сырткы күштердің әсерінен тау шыңдары сүйірленіп біткен, батыс бөлігі шығыс жағына қарағанда биік болып келеді. Шығысында Орал тауы жайпақ жазыққа айналып, Торғай үстіртіне жалғасады. Орал тауы терцин, тау жасалу кезінде қалыптасқан, қүмтас, тақтас, қышқылды жанартаулық тау жыныстарынан құралған. Қазақстан географиясындағы жазылган Орал тауының осы сипат- тамасы, қазіргі оқырмандар үшін жаңалық емес. Бірақ сол кезде айтарлықтай танданыс әкелген еді. Ақынның оны: «Денесі-тас»,- - деп, өзен аңғарларында терек, емен, тал, шоқ қайыңды орман- дар өсетіндігін: «Қарағай-қою мүртты»,—деп образдай бейнелеуУ '"'Ч
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іірқылы, сөздеріне үлкен мазмүн сыйдырғаны байқалады. «Орал» дси аталатын келесі бір өлеңінде:¥зын Орал күн мен түн шекарасы,Бір жағы--күн, бір жағы- гүн баласы.Арғы жағы—көк көзді жын ұясы,Бергі жағы Түріктің cap даласы,-дси келетін сөздеріне бола, қазақтан өзге үлтка жиіркеніш біл- діріи отыр екен деген ой тумауы керек. Осы өлендегі солтүстікгі— іүн, шығысты—күн деп образды бейнелеуіне зороастризм ілімі гүіысынан қарағанымыз да жөн. Осы ілім бойынша әлемдегі млрсенің бәрі бір-біріне қарама-карсы тұрған екі топқа бөлінеді.І.ірі- қайрымдылық элемі, екіншісі- зүлымдықәлемі. Бірі--сэулелі дүние, екіншісі- каращъшық патшасы. Осы екі күштің арасында үздіксіз күрес жүріп жатады». [107.61]Мағжанның бүл өлеңдері 1912 жылғы «Шолпан» жинағында жарық көрді. Акынның осы бейнелеу тәсіліне түрік жэне мүсылмандық эдебиетгердің ыкпал еткендігі байқалады. Ежел- гі і үріктер дүние кеңістігін төрт бұрышты деп ойлап, күншығыс, күнбатыс, оңтүстік, солтүстік деп бағдарлап, солтүстікті- қара і үннің ордасы деп оған үреймен караған. Оның себебі күннің күнбагысқа барып жоғалып кететіндігінен. Олар күн корінбей кет- ксн жақты, жаманшылық мекендейді деген үғымда болган. Гүркі халықтары қалыпгасқан мэдениетін жоғалтып, тәуелсіздігінен аііыратын қара күштер сол жақты мекен етеді деп ойлаған. Кейін бүл түркілер эдебиетіндегі жаксылык пен жамандық, күн мен түн, қараңғылық пен жарық, махаббат пен зүлымдық, өмір мен өлімнің бсйнелі образы болып калыптасады. [108.178-179]Мағжан: «Орал тауын» солтүстіктен келе жагқан жамандықты і үрік даласына өткізбейтін күзет, басын солтүстікке карай бұрып іұрған кэрі сақшы іспетгі»,-деп келтіреді. Табиғат та көне халық ссиімін қолдайтын тэрізді. Сондықтан «Қытай қорғанындай» болып екі халықтың шекарасын ортасынан бөліп тұр. Орал іауының осы географиялық орналасуын метафоралық бейне- лсу гэсігщерімен дэлме-дэл суреттейді. Сөйтіп көне түркілеру  “ ч.
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түсінігінің қаймағын бұзбайды. ХХ-ш ы  ғасырдың басында. Орал мен Торғай облыстарының Россия империясының орталық меке- мелеріне бағынышты болуына байланысты жерімізден айрылып қаламыз-ау деген күдігін жасырмай:Қарамай еш нәрсеге көзім тоқтап.Келіп ем. Алыбымды аңсап-жоқтап,«¥йқы -  дұшпан» деген сөз дұрыс екен.Сол алыптан өтіппін түнде ұйықтап, — деп несібелі жері, бөтеннің құзырына етіп бара жатқанын сез- беген алаңсыздығына налиды. Ертеңін ойламаған алаңсыз жайбарақаттығына үлт намысын қарсы қояды. Бұл географиялық шекарамызды өзгертіп ғана қоймай, үлттың рухын жойып, да- муын бэсеңдетеді деген аландаушылығын білдіреді. Оны Орал тауымен сырласып, соған мұңын шаққандай болып отырып жет- кізеді. Ата-бабаларымыздың аруағының алдында ұяттымыз, сондықтан алдыңа келіп иіліп сәлем беруге намыстанып тұрмын деп өзін, болашақ ұрпақтың «ұятты елшісі» ретінде кешірім сұрап тұрғандай сезінеді. Жайбарақаттық-этностьщ іріп-шіріп құруына апаратындығына алаңцайды. Қимылсыздық -  жоғалуға ықпал етеді деп сақтанады. Әрекет пен ұмтылыс ғана этносты жоғалу мен «өлуден» сақтап қалмақ. Мағжанның осы ескертулері, ұлтын сақгыққа шақыру шарасынан болагын. Жамандыктың не екендігін білмеген-оның қаншалықты қатерлі екендігін сезінбейді дегенге келеді. Осы жайбарақаттықтары ұрпақтарының тағдырын талкыға тастап, алдарында күнэлі етеді деген ойга қалады.Этностардың мінездеріндегі өзгешілік олардың географиялық қоныстану ортасына, жер бедері мен таулы жэне жазықты аймақтарына байланысты болатыны Х -Х ІҮ  ғ. араб зерттеушілерінің еңбектерінде де мол жазылған. Онымен Мағжанның жақсы таныс екендігі, Орал тауы мен Алтай тауларындағы таулы алқаптарға алабөтен көңіл аударуы байқатады. Қазақ даласы ғасырлар бойы небір шапқыншылықты бастан кешіргендеріне қарамастан, ғұндар мен көне түркілердің қасиетіне тән, өр мінез- ділік, такаппарлық, намысқорлық сияқты биік қасиеттер осы өлке
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адамдарының қанында сақталып келеді. Жағымпаздың пен жалтак екіжүзділіктен бойларын таза ұстау себептері, таулы аймақтарда сақталып қалғандығынан еді. Олар ботенге жалынып, жалпақтап күи корі енше, қылыш жүзімен сөйлесуге бейім. Осы қасиеттерінің үрпақтан үрпаққа жалғасып келе жатқандықтары - айналысқан косібімен де байланысты еді.«Мен кім?» өлеңінде үлт болмысының генетикалық негізі та- рихтан жогалып кеткен гү.ндар мен көк түріктерден таралғандығы, озі соның жаңарған үрпағы екендігін аңғартады. Өлеңнің алгашқы шумагында дала перзенттерінің батырлығы ерлігімен еркіндігі, ожеггігімен айбаты дала тағылары мен жолбарысқа, еркіндігі мен Оостандық сүйгіштігі көктөсіндегі сркін бултка, жердегі-желге ба- ланады.Сойтіп бір кезде элемді дүркіреткен ата-бабаларымыздың кейінгі ұрпактарының жасып кеткен себебі -тарихын, шыққан гегін білмеу ғана емес, тілінен, дінінен айрылғандық деп біледі. Ксц сахарада еркін өскен халыктьщ таккаппар келетіндігін: «Жа- лынмын мен, келме жақын, жанарсың,\\ Тұлпармын мен, шаңыма ермей қаларсың» деген сөздері арқылы, адамды ерлікке бастай- іын «жүректегі жалын» екендігін ескертеді. Жүрекггегі алаулаған сгг- ешқандай заңға, өлшемге бағынбайды. Ақылды басты еркі- пе бүрып алып өзінің бағынышты кұлына айналдырып жібереді. Бейнешіл ақындардьщ «бастан жүрек күшті» дейтіндері осы- дан шыққан. Сондықтан біреуге кіна тақпас бүрын кінаны иесі- пе емес, оның «жынды» жүрегіне қой дегенге келеді. «Жан сөзі» олеңіңде жүрегінің өзіне бағынбай, ақынга айтқанын істеткенін мойындап былай дейді: «¥йқыдағы халқыңды от болып оят, жел болып желпі, күн болып қызуыңмен қыздыр. Ай болып аяла, отқа күйген көбелекгей суыіына тоңып, ыстытына күй дедің, шексіз сүй дедің, қапаланып қайғырса көз жасын сүрт дедің, ата-анаңнан без, гуысқанды іздеме, дэулегген каш, койныңды жоқшылыққа аш, жоқты тап, айға шап дедің, «Не керек, соның бэрін орындадым, сүм жүрек, сол қызметімді актадын ба?)>,- деп күңіренеді. Жүрекке алаулаган қызу қайдан келеді. Білімнің нэріне сусындаудан келеді.
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Білімді адам жақсылыққа әуес болады. Жақсылық жасаса жүрек тазаланады, таза жүрек мәдениетті сөйлеп, мэдениетті күлуге, мэдениетгі жүруге әуес. Мэдениетті болтан соң от'басы мен елінде тэртіп болады. Тәртіп-бейбітшілікке тәрбиелейді. Ақынның арма- ны осы еді. Бірақ төңірегіндегі күншілдік пен іштарлық ыркына көнбеген отты жүрегіне бұғалық тастап, жазықсыз қуғынға алды. ІПығармасын қапасқа тастап, жас әдебиет зерттеушілеріне Мағжан туралы өтірікке жалаға толы мақалалар жаздырды.«Қазақ тілі» өлеңінде. Тілін үмыту; елдік, бірлік, ерлік, қайрат, бақ пен ардан айыратын алты қасиет ретінде санамалап тұрып санамызға салады. Оларды жоғалту этносқа жойылу қатерін туғызады деп біледі. Тілін жоғалту географиялық аймағы мен та- рихи орнын өзгертуге апармақ. Этнос ретінде қайта дәуірлеу үшін бірінші кезекте, жоғалуға айналған тілін қалпына келтіру, үлттық дамытуды қайга жандандыру деп біледі. Бір теректің тамырынан тараған түрік тектес халықтардың бұрынғы түп төркіні Саян-Ал- тай бауырынан таралғандыгын естеріне салып тарихгарына мойын бүруын сұрайды.«Қайың» өлеңінде ойдағы қорқынышты образды бейнелеп жазған. Онда табиғат құбьшысы мен ақынның ішкі психологиялық тілегі таңқаларлық дәлдікпен шыққан. Сондықтан табиғаттың қорқынышы мен жас адамның қорқынышы астастырыла бей- неленген. Өлең сегіз жолдан төрт шумаққа бөлінген, осының эр шумағында қайыңның ішкі психологиялық тебіренісі эр қырынан көрінеді. Алғашқы шумағында ызғарлы жел соққан сайын бүтағымды сындырып кетерме екен деген күдікпен терең қайғыға батқан қайыңның қайғылы тағдыры аянышты көрінсе, екінші шумағында үскірікжел сүйекген өтіп, аяздыңқысқаны аз болғаңцай, қайынның үстін ак қырау басып еңсесін езіп көтертпейді. Суық аяз кұшағына қысқан сайын, онсызда өн бойын үрей билеп дірілдеп гұрған қайың, жаз қашан шығады, бойым қашан жылынады екен деп көктемге асығады.Үш інш і шумақта суға қанып, жапырақ жарып жайқалып, жер-
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I с тогіліп, жылы желмен құстың сызылта салған даусын тыңдап, мрі алып түрар күн болар ма екен деп армандап жақсы күнге тал- иынады. Тортінші шумақта, жас қайыңның үскіріктен ығысып, карсыласып, қауқар білдіре алмай, ықтап жығыла беретін эрекеті мем дэрменсіз кейпіне іштей аяныш білдіреді. Қарсыласу деген ойына да келмейтін жігерсіздігіне налиды да, сенің осы көзжасыңа б і р қүдай ғана көмек берер деп, астарлы мысқылдап ойын аяқтайды. Адам ештемеге сенбеген кезде бойды үрей билеп, корқыныш аяқ шнтырмайды. Мағжанның саған тек ғана Тәңір жар болсын деуі адамдарға діни сенімнің де керектігі. Коммунистер партияға сен- іі. сол күш оларға ұлы істер жасатты. Ештемеге сенім болмаганда о tine қол жүмсайтындар көбейеді. Ойша өзін - өзі сендіру арқылы0 лімнен аман қалуға, сенбей өлуге де болады. Мағжанның Тәңірді айта берегіндігі де осы.Мағжан табигаттың катал қыспағына шыдай алмай іштей аласүрған қайыңның қиналысы мен сол кездегі коғамдық билік-1 і қорқыту арқылы басқарып отырган топтың ықпалында кетіп бара жаткан жас буынның қауқарсыз бейнесін, жел калай үрлесе солай жығыла беретін жапыраққа балайды. Өлеңнің сюжеттік желісінен қорқыныш та коғамдағы ауру екендігі айқындалады. Талабы таудай жастардың тізесін дірілдетіп, бойларынан қуагтарын қашырып, сыбырлатып, күбірлетіп сөйлететін бойды билеген - үрей. Қорқыныш-еңсені езіп, иықтан басып иілдіріп, жанарды көтертпей тайдырып, тура қаратпай жасқап, қарашықты ойнактата аласүрады. Адамның бойындағы бір-біріне сену касиеті жойылғанда, бойды үрей билеп, қорқыныш қадамды аштырмайды. Егер ол қоғамды толық камтыса, күншілдік пен бақастықтың бел алганы. Заманына ілесе алмаған дарынсыздардың жылы орным- иан айрылып калмайын, алдымды орагпайын деген менмендігінің белгісі. Арам пиғылдары қылмысқа итеріп отыргандыгын өздері де сезбей қалады. Қорқыныш біреуді-біреуге айдап салып, бірін екіншісінің қолымен түншыктыруды мақсат еткен қанды иірім. Ол жайлы өмір мен тоқшылықтьщ қүлы. Олар қоғамды қозғалысқа кел- тіретін сілкіністі қаламайды. Сілкініс- кемшілікті козғап, көңілін
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бұзады деп сақтанады. Биліктің дэмін сезінгендер қозгалыспен, қимылды ұнатпайды. Сондықтан суық ызғар денелерін мұздатса, еңсесі түсіп езіліп кете береді. Соны іштей байқаған ақын ызғырық жел соққан сайын бүріскен қайыңның аянышты тағдырымен са- лыстыра сурегтейді. Суреткердің ойына алған мақсатына табыс- ты жеткені соншалық, төңіректің бәрі, қайың болып сыбырлап- күбірлеп дірілдеп жылап тұргандай эсерге келтіреді. Ол өлеңнін соңындағы ащы күрсініспен мысқьшдан сезіледі. Ақын осы ой- ларымен жастарды қарсыласуға үйретеді. Дірілдеп- қалтырап бүгіле беруге болмайды. Бойыңдағы қорқынышты қуалап қарсы үмтьш деп үгіттейді. Оны ишара ыммен аңғартады. Анау не дей- ді, мынау не дейді деп көрінгеннің аузына қарап, қалтылдап күн кешкенше қорқынышты итеріп тастагі бұлқынып шық дегенге ке- леді. Жаңа қоғамның жастарды жалгақтыққа, өсек пен өтірікке, жала мен екі жүзді алаяқтыққа тэрбиелегі жатқандықтарын ба- дырайтып беттеріне басады. Бүл сол қоғамньщ ауруы еді. Буыны қатайматан жас қайыңды бір күнгі кәсібі мен токшылығына бола, ар- үяттан аттатып, жала мен бәлеге үйретіп отырган қоғамдық билеушілер болатын. Олар жаламен біреуді қорқытып, соңынан сол қылықтары үшін өздері қорқып жүріи ауруға айналып жатты. Мағжан батылсыздық пен жалтақтық тұңғиыққа батырып жібере- тіндігін сезген. Қорқақтық кішкене түйіннен басталып, көлемін үлғайтса, қауқар жасап тоқтата алмайтын кара күшке үласарын ескертті. Осы жағынан келгенде Магжанның қателеспегендігіне, ақын ақталғаннан кейін Ә.Тәжібаевтың, «Мағжанның үлы аруағы кешір мені» атты мақаласын, «Мәдениет» газетінде жариялауын мысал етеміз. «Сол кезде он сегіздегі баламын, «Еңбекші қазақ» газетінің редакторы Ғаббас Тоғжановтың тапсыруы бойынша: «Тоқсанның жырын тоқсанның өз үлы жырлайды»,~деген өлеңмен жауап жазып едім, ол, «Еңбекші қазақ» газетінде басылып шықты. Бүл менің де, мені тәрбиелеп сөйлеткен агаларымның да тарих алдындағы кешірілмейтін күнәсі еді» деп касіретті шындыктың алдында гізе бүккен. [ 109.12]МатжаншығармасындаалғысөзжазғандаӘ.Тэжібаев:«Мағжан
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«аса қызулы, батыл да, батыр сөйлегіш»,- деген пікірін білдіреді. Шындықты айтуға болмайтын уақытта жасалған батыл қадамы, Магжан поэзиясына өршілдік «мэңгілік гүмыр» сыйлады. Жаңа үрпақтардың алдында шығармасыньщ да, өзінің де қадірін арттыр- ді.1 . Поэзиясының жарты ғасыр жасырын ұсталуы, өлеңцеріндегі оршілдік пен көп оқыған, көл - көсір білімінен еді. Төңірегіндегі шала сауаттыларға қоркыныш тудырғаны сол дей Ә.Тәжібаев ата- мыз «Өмір жэне әдебиет» атты еңбегінде. Мағжанның батылдығы і ағдыры үшін тым қымбатқа түскендігі - еткенде, «сөздері, жастар- ды бүлдіріп, ел ішіне лаң салып әбігерлік экеледі» деген күдікпен I 960 жылы ақынды актаудан бас тартып істі қайта жабуын мысал етеміз.Ақ қайыңмен сырласып оған сырын айту, қайынды адам об- разында бейнелеп жырлау, Мағжанға дейінгі қазақ әдебиетінде болмаған жаңалық еді. Осы тақырып тек ғана ХХ-ш ы  гасырдың басында, орыс символистерінің көш басындағы Константин Ьальмонттың поэзиясында көрінді. 1905 жылы Москвада өткен «қанды жексенбінің» куэсі болтан Бальмонт, сол айдың соңында қанды террор басталысымен, шетелге эмиграцияға кетеді. Алды- мен Парижге жетіп, кейін Америка Қүрама Штаттарын аралап Мексикаға өтеді. Коне Мексика мэдениеттінің барлық қырларымен жақын танысып, онан алған әсерлерінің негізінде 1910 жылы «Змейные цветы» атты өлендер жинағын шығарады. [110.15] Оған пйгілі «Қайың» атты өлеңін енгізеді. Бүл өлең алғаш 1907 жылы «Русская мысль» журналының №1 санында жарияланады.Ақын «Береза» (Қайың) атты өлеңінде бүкіл әлемді гамсандырған Мексика мәдениетінің ішіне өзінің сіңісіп кете алмагандығын, керісінше бөтен жердің көне мэдениетіне саусағының ұшы тисе хрусталдай шытынап сынып кетердей болыпөзін еркін сезіне алмады. Жат жерде жүріп қансырап жатқан орыс елін, бүкіл жан жүрегімен елжіреп сағынады. Мексиканың пдемі ертоқым ерттеген атының үстінде жайланып отыра алмай, төңірегінен шыкқан маймылдар мен пумалардың үрейлі үні бойы- на қорқыныш үялаткан сэттерінде, балалық шақтан өзіне таныс,
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кектемгі иісі мұрынын жарып, жанын тербеткен орыс орманының бұлбүлдарын сағынғанын ақ қайыңға айтып сырласады. Мексиканың қалың орманында жүріп, қиялында орыс орманында тербелгендей шерленеді. Бөтен жерден бойына жылылык таба ал- май қинапады. Бөтен ортаның орманы да, аңы да өз тілінде сөйлеп өзінше күрсінетіндей жат болып сезіледі. Жат жердегі пумалардың қорқынышты үні қүлағына келгенде бойын үрей билеп өзі қашып шыққан орыс жеріндегі болып жатқан «найзағайға» қарай асыққандығын да жасыра алмайды. Шыққан тегі шотландиялық болсада жүрегі мен жаны орыс болып кеткен К.Бальмонт өзі ішін- де өскен орыстың ақ қайыңдарымен сырласып, оған ішкі шерін ақтарады. «Халқымның төбесінде ойнаған «найзағайдан» қашып, бас сауғалагі бөген елді, бөтен жерді паналадым, одан жүрегім мен жаныма ем таба алмадым, керісінше көкіректегі шерім одан да асқынды» дегенге келеді. Оны Римнен анасына, жазған мына хаттарыда дәлелдейді: «Қаншама қайғы-қасырет әкелсе де туған жеріндей болмайды екен. Мен Россияны сүйемін»—дейді. Бүл бей- нешіл ақынның жат жердегі жанымен ұққан жан азабы. Қайыңмен сырласып отырған болып сыртына шыгарады. Қайың—символист ақындардьщ тілімен сөйлессек, алаңсыз өсіп келе жатқан жас ұрпақтың образы. Өмірінің небір тамаша сәттері эмиграцияда өтіп, жоқшылық пен жан азабының қасіретін тартып, жат елде көз жұмған К . Бальмонт, кайыңның образы арқылы, орыс әдебиетінің жайқалып жетіліп келе жатқан үрпақтарымен сырласады. Оларға өсиег айтады. Бірақ, жат жерге кетуіне ықпал еткен, туған жерін- де түтқындалудан туған «қорқыныш» екендігін бүгіп қалады. 1919 жылы-ақ орыс әдебиеті мен өнерінің жүлдыздары (зиялылар) жап- пай түтқындалып атылатындығы туралы қауесет елге тарағанда, К . Бальмонт 1920 жылы 25 майда отбасымен бірге Россияны тастап шетелге өтіп кетеді де, 1941 жылы, Парижде өкпесіне суық тиіп мэңгіге көз жүмады.Аға буын мен орта жэне жас буындарды бір-біріне астыртын айдап салыгі, өшіктіріп, өсек айттырып, бір-біріне жала жапты- рып, қысым жасай бастағанда ел ішін үрей билеп, эркім өзінің күн
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коріс камымен бас сауғалай бастайды. Келе жатқан қатерді ашып айтуға ешкімнің батылы бармайды, оны бір-біріне сездіру үшін, ыммен астарлай тілдеседі. Мағжанның «Қайың» өлеңі сол кезеңце жазылған туынды еді. Жүзін өзі көрмеген, есімі Россиядан тыс жер- лерге танымал, көптеген кітаптың авторы, (35 кітап шығарған) К. Ьальмонтпен, қазақ ақыны осылай калам қагыстырады. Орыстың бсйнешіл ақыны сыртына шығара алмағаны «қорқыныш» екен- дігін Мағжан дөи басады. Сезімді образдап: дірілдегіп- күбірлетіп, сыбырлатып, күрсінтіп, еңкейтіп, еңбектетіп, адам образына ай- ііалдырады. Осы қорқыныштан қүтьшудьщ амалы бас сауғалау, еңкейіп, иіліп- бүгіліп, уайымдау емес, қарсы түрып қарсыласу дсп батылдыкка шақырады. Бірақ айтар ойын ашып айтпай, «коз жасынды құдай көрсін» деп астарлай мысқылдайды. Бүдан Магжанның сезімталдығы мен ақындық шабытының асқақтығы кріиеді. К.Бальмонтгыңжеткізе алмаған қоркынышын жорғалатып, бүлкілдетіп - көлкілдетіп оқырманның көз алдына табиғаттың коркем образы етіп көлденең тартады. Адам мен табиғаттың қимыл арекетін психологиялық параллелизмге сапады. Қайыңның дірілін бсс буынды өлең жолдарымен жорғалатады. Сөйтіп Магжанның қайыңы, Бальмонттың қайыңымен бой таластырып, ой таластырып >карысқатүседі.Мағжанныңосындайтапқырлықтары,төңірегіндегі қиламдастарының көкірегіне кызғаныш пен іштарлықтьщ шоғын і асгаган еді. Мағжан да елін К . Бальмонттан кем сүймеді. 1936 ж і .іj і ы айдаудан қайтып келе жатқанында ленинградта гүрып толық калуына мүмкіндік бола түра, өзі айтқандай Қар қаладан (Сібір- ді айтады) Сарыарқаға жеткенше асығады. Оны «туған жерімнің гоиырағы тартқан болар» деп жазады, «Өміріме өкпем» атты олеңінде. Бірақ туған елдің таза ауасымен дем алуға ақынта небәрі 90 күм ғана мүмкіндік тиіп, мэңгіге көз жұмды. Небәрі 44 жас ғана омір сүріп, артына өлмейтін мэңгілік мүра қалтырды. Бірак ар- і ынан ауысып келе жатқан ұрпақтың көкірегіне, өзінің құдіретті поэзиясының қуатымен тәуелсіз мемлекет бола алатындықтарына дсген нық сенімдерін қалыптастырьш кеггі.«Тірілдім» өлеңі ақын мен Гүлсім Камалова екеуінің кез-
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десуіне байланысты жазылғанын, өзінің рухани тірілуі арқылы байқатады. Сүйген адамымен кездесу Мағжанның көңіліне қуат, жанына нұр қүяды, осыған дейін алдына қойған мақсатына жете алмай арпалысып, іштей күйреп, жаны жасып жүрген адамға бұл кездесу үлкен қуаныш пен шабыг силайды. Өлген көңілдің түбінен үміт гүлі бас көтеріп, оны жарқын болашакқа жетелейді. Ыстық лебі мен жылы сөзімен жаны жабырқап жүрген жанға қуат беріп, өмірге күштарлық сезімін арттырады. Тірілдім деп отырғаны сол. Өлең өзегіне арқау болып отырған -  махаббат. Ақын махаббат лэззэтін күн шүғьшасымен қатар қояды. Жаны жабығып, бойы мүздап отырған сәтте Гүлсімнің оны іздеп келуі жасыған көңілге күн шуағын сепкендей эсер етеді. Өлең басынан аяғына дейін бей- неленіп жазылғандықтан—Гүлсімніц аты тура аталмай: «Ол, Гүл, Күн» деген сөздермен ишараланады. Оны:Бүгін маған жұмаққа өмір жол болды,Бүғін менің қүшағымда Ол болды?Оны құштым, шарап іиггім, шат едім,Бүгін менің құшағымда Гүл болды. деген төрт шумақ білдіреді. Сансыз күндер ой астында көміліп, ішінен тынып, жабырқап, өз ойымен өзі аласұрып, азапқа түсіп арпалысып, азып-тозып жүрген сәтінде, Гүлсімнің іздеп келуі, кеп- кен тамырына ыстық қан жүгірғендей, қорғасындай катып жатқан жанына шуақ нүрын сепкендей эсер етеді. Оның қүшағында болуы күннің бойын қыздырып, күйдіргеніндей күйге түсіргенін ерекше шабытпен жырлайды. Бірақ оның кім екендігін жасырып, атын айтпай астарлайды. Себебі Гүлсімнің басы бос әйел емес, некеде- гі әйел. Некедегі эйелді бұзып алу шарият заңы бойынша—күнэ. Мағжанның астарлап огырғаны осы. Жұрг көзінен тасаланған бүл махаббат тек екеуіне ғана ортақ. Екеуіде бірін-бірі таза көңілмен қүлай сүйгендігін Гүлсімнің жанарынан төгілген мөлдір тамшылардың өкініші бейнелейді:«Көкке үмтылам, әттең дүние, аяғым!...Болса аяғым, алып Мүса гаяғын Кетер едім Тэңірі іздеп, Түр іздеп,
У ' ^ ' 4
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Жан жарым деп Сарыарқаның саяғын...»— Қүрандағы аңыздарды білмейтін оқырман үшін, Гүлсімнің нкі.ііігл қандай ишара жасап, қайда ымдап шақырып отырғаны іуіініксіз, жүмбақ болып қалар еді. Сол күпияны шешсек— міп і.інасы былай болып шығады. Егер Гүлсімнің күйеуі болма- ■ a. Магжанмен некелерін қидырып, өле-өлгенше өмірлік адалi . 11» билып қалар еді. Осы ойлардың бэрі бейнеленіп айтыла- м і Сондықтан ақын сөздерінің астарын құран аңыздарымен та- ііі.іі аздаған ғана топ біледіде, былайғы оқырмандар үшін мэнісі і  ̂і ішксіз. Енді осындағы бейнелі сөздерді ажыратайық. Ақынның I щір деп отырғаны -  Қүдай. Мүсылмандың дін күш алғаннан іичіш гаңір сезі құдай сөзімен алмастырылған. Ақын оны астар-ii. і /күмбақпен ымдайды. Тұр -  алаң бөктері. Сарыарқаның саяғы сркін, басы бос, бойдақ ақын. Гүлсімнің «аяғым»,—деп ишаражасам отырғаны, басы бос емес, күйеуінің бар екендігі.іііжіл мен Қүранда айтылатын аңыз бойынша Тұр (Синай) іаүының бөктеріндегі бір алаң. Кейін «Қауіпсіздік алқабы» атанып іиіксн. Қүдай осында үй-ішімек қой бағып жүрген Мүсаға кезігіп п а т  амбарлық дәреже береді, сол кезде қолындағы таяғы «қасиетті асаі а» айналады. Түр тауының еске алыньні отырған сыры осы.Гүлсім төңіректерін торлаған қаңқу сөзден, сүғанақ көзден кашып Мағжанды ертіп Тұр тауына, «Қауіпсіздік алқабына» барии паналағысы келеді. Мұсаның қолына аса силағандай, Мағжан іксуінің басын қосып, өздеріне жақсылық пен бақыт силауларын ар- ман етеді. БірақГүлсім көңілі еркін болғанмен де аяғының түсаулы скаідігін ойлап налиды. Гүлсімнің күйеуі, Мичурин, Мағжан мен ніслінің арасындағы ыстық сезімдерді естіп қалып оны өлтірмекші болиды. Ақынның сездіріп отырғаны осы қатер. Гүлсім сол үшін күйсуін ертіп Қызылжардан көшіп кетеді. Сөйтіп ақынның 27 жа- сында оміріне төнген қатерден сақтап қалады. Өлең Гүлсіммен соңі ы рет кездесулерінің эсерінен кейін туса керек. Сол кездесуде I үлсім күйеуі бар эйелге көңіл білдірудің соңы жақсылыққа апар- майтынын ескертіп, қалған ғүмырында сақ болуға үйретеді.Маіакан: «Сансыз күндер ой астыңда көміліп, көңілсіздің



Б.Қанарбаева Мағжан символистемін таппай, қор болып, жаспен жасып, оймен алысып азып едім, Г үлімді көріп бүгін тірілдім дей отырын, махаббаттың адамныцжан дүниесін өзгертетіндігін: «Жаным өлік еді, жангажан кірді, //Тамыр кеуіп еді, ыстық қан жүгірді,»~деп жазады. Сөйтіп сүйіспеншілік сезімінің адам денсаулығына тигізер пайдасына психологиялық түрғыдан назар аударады. Осы аңызды «Көкшетау» өлеңінде де еске алады. Егер Көкше маған «Қауіпсіздік алқабы» (Синай) Тұр тауының бөктері болса, Алланың тағына барып жүгініп, эн мен күйдің ордасы болған сүлу Көкшенің болашақ тағдырының не бо- ларын, нендей күйге түсерін сүрап білер едім деп армандайды. Бүл Кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі сүлу Кокше жерінде каналдар қазып, өзендер мен көлдерді қолдан жасауды жоспарлаған үкімет бағдарламасына байланысты ақынның аландаушылығы еді. Еңбек ғана гүлдендіреді деп табиғат байлығын рәсуә ету—экологиялық анатка аиарады деген ойын: «Көкшетаудың көзінде жас, мен-зең болып жан-жағына аландай, күдікпен қарайды»,--деп білдіреді. Көкшетаудың сұлу табиғатьш бүлдіру Тэңір иенің алдындағы кешірілмес күнэ, сүлу келбетінен айыру қатер екендігін:Әлде қайда, биікте,Төніп төмен киікке Қанды көзді қыран жүр,-деген сөздерімен бейнелейді. Ақынның 20-шы жылдардың орта- сында көрегенділікпен болжаған осы ойларының дүрыстығы біз- ді таңқалдырмай қоймайды. Қазақстанның Швейцариясы атанған сүлу Көкше жері де атом апатын бастан кешіп, уран өндірген заводтардың «қоқысына» айналды. Жер жанаты, экология апагына ұрынды. Тың жэне тыңайған жерді игеру, Көкше жеріндегі дэрілік шөптердің түқымын толығымен жойды. Тың көтеру мақсатымен жан-жақтан ағылған «ұлы халық» өкілдерінің ықпалына үрынған, жергілікті халық өздерінің ана тілінде еркін сөйлей алмайтын халге үшырап, ата салттарын үмытты. Көкшетаудын баурайын еркін жайлаған дала андарының жойылуы, Магжанның алаңдауы босқа кетпегендігін дәлелдеп берді.
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( 'онс г окіметі түпкілікті орнағанға дейінгі өлеңдерінде «Тэңір» і о им жиі қолдануы, өз муны мен халық кайғысын жеңілдету м і і kv аі і.іііан болды. Кейін ком м унист партия күш алып, партияға h i гм сопімді нығайту керектігі жайлы уран көтерілгенде, тэңір і mm қолдануды азайтады. Ендеше Тэңір сөзін жиі қолдану ел іші- ці і  і і і с л с п  сне бастаған өзге діни ұйымдардың артынан елі еріп кгшсс үшін, үлтын сақтап қалу мақсатынан болған деп білеміз.Гарихын мен мәдениетін жоғалтып, рухани өле бастаған чінімктмң сенімін оятып, қайтадан тірілтіп алу үшін ғүндар мен мин- түркілерді Кенесары-Наурызбай, Сыздық сүлтан, Әль-Фа- риініды г.б. галымдары мен билерін, шешендері мен батырларын гі м п л ы іі, солардың рухтарын ояту арқьшы жойылып бара жатқан 
\  іі і намысын тірілтуге тырысады. Тек өлген рухын тірілту арқылы і і 11 іл коі амда, қазақтың этнос ретінде енсесін көтеруге күш салады. Ү и психологиясына шабуыл жасап ояту арқылы, жаңа үкіметтің іііідмііа, үлттық сананы көтеру проблемасын қояды. Мағжанды, ү 11 г і ың акыны деуіміздің бір қыры осы. Бүл бізге ұлттық әдебиеттің інідмндағы міндеттер қандай болу керек, халықпен қалай жүмыс ісп м  е болады деген бағдарл аманы үсынады. Дербес мемлекет болу у in in үрпактың санасына ұлт ретінде өзін-өзі сыйлап қүрметтеу, кокірегінде болашаққа деген сенімді ояту керектігін еске салады. ()л осы идея үшін де күрескен еді. Бірақ революциялық эдебиет күш алганнан кейін өз ұсынысының керексіз болғандығын біліп інііііі бас тартгы. Бірак түбінде оның да іске асарына сенім біл- діріп: «Мен өлмеймін, менікі де өлмейді» деген үлы сөздерін ар- і ына мұра етіп қалдырды.Магжан үлт болашағына сенді, ел тәуелсіздігіне деген сснімін қызгышгай қоргады. Ел басына қандай ауыртпалық түссе дс, болашаққа сене білу керектігін, оны жоғалтсақ тарихтан шнстінімізді ескертіп, «Мен кім?» өлеңінде өзіне тұс-тұстан ке- сек лақтырған қарсыластарының соққысына кеудесін тосып, өзін қоршаган қаттігездік пен қысымға төзіп, бақталастарына қарсы шабуылга шыгып:

Іі КанирЬасва



Арыстанмын, айбатыма кім шыдар?Жолбарыспын маған карсы кім шығар?Көкте-бұл г, жерде-желмін гулеген,Жер-еркесі-желдің жөнін кім сұрар,- деген бейнелі метафоралық образдарды пайдалана отырып, олардың мысын басып, өзінің психологиялық тепе-теңдігін сақ- тады. Сонымен ойымызды жинақтай келе айтарымыз, Мағжан поэзиясындағы ғарыш тақырыбы, генетикалық ерекшелігіміз бен тарихымызды еске түсіріп, ұлттық рухымызды ояту мақсатында алынған эдеби эдіс.
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Бернияз Мағжаннан кейін қазақ эдебиетінде, көркемдігі жо- і ирі.і поэзия тудырып, идеалистік романтиканы қалыптастыруға імрмсқан сурекгер. Бірақ Мағжан айтқандай төңкеріліс тудырған им.ііі смс, керісінше төңкеріліс заманында туган. Оның жақсы імиі.іман көрі қантөктірген нашар жағын көріп, түңіліп, идеалды мч лмды алдыдан күтіп, соданүміттену аркылы өмірден озған адам. ( 'о і кезеңде аяғын жаңа басып, тәй-тәйлап келе жақтан жас бала- иііі болган әдебиетшініц калам ұстауы қатайып, бағытын толық .шқмндап алуына кенетен үзілген трагедиялы тағдыры мүмкіндік і ч-рмсді. Бірақ соған қарамастан калам сілтеуі мен адуынды сөздері, скіііді ой оралымдары талантты ақынның канатын қомдап қазақ лдсбиетінің төрінен орын алуга талпынып келе жатқандығынан ха- і шр бсргендей еді. Бұлайша баға беруімізге романтикалық сарында -ічазылған өлендерінің ішінен көрінген жан дүниесі, оггы мінезі мсп откір сөздері.Өзіне қол жұмсауына байланысты оның шығармаларыжастарға у ні і етуге болмайды деген қайшылықгы пікірлердіц нэтижесінде, 11)69 жылга дейін баспа бетінен керіне алмады. Оның гағы бір се- бсбі, Бернияздың символист ақын екендігінен болатын. Бернияз 
ппззиясын зерттеу Мағжанды «тірілтігу» апарагын еді. Сондықтан оның омірі мен шығармашылығын зерттеудің өзіне сактық жасау- ды кажет етті.Біздіңше Бернияздың жүмбақ өлімі ХХ-ш ы  ғасырдың басын- дагы саяси жағдаймен байланысты болғандыгында. Бернияз «Ллаш» партиясының басында болтан Міржақып Дулатов жэне Ахмет пен Мағжанның ықпалына болтан ақын. Олар 1917 жылгы Ақпан тоңкерілісін пайдаланып, түркі тектес халықтардың басын
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біріктіріп, мемлекет түру идеясын қолдағандыгын білеміз. Оған Мағжанның мына пікірлерін келтіруге болады: «Осы күнгі түрік гілдерінің ішінде қазақ тілінен бай, орамды терең тіл жоқ. Түрік тілімен сөйлеймін деген түрік балалары күндердің бір күнінде айналып, қазақ тіліне келмекші. Қазақ тілін қолданбақшы. Осы күнде-ақ айналып келе жатыр. Татардың әдебиет тілі жыл сайын қазақ тіліне жақындап келеді. Күндерде бір күн түрік балаларының тілі біріксе, ол біріккен тілдің негізі казақ гілі болса, сөз жоқ, түрік елінің келешек тарихында қазақ үлты төрден орын алмақшы. Келешектің осылай болуына біздің иманымыз берік. (М. Жүмабаев т.З. «Жазушы», 162 бет).Бұдан X X  ғ. басындағы мэн-жайга қаныққандай боламыз. Тагардың миссионер молдалары қазақ даласында татар мектеп- терін ашып, татар тілін ортақ тіл ету үшін күресті. Орталығы Қазан қаласы болады деген ұйғарымға да келеді. Оны Бернияздағы араб пен татар тілдерінен енген кірме сөздерден де аңғаруға болады. Магжан түркілердің тегі Алтай-Саян төрінен басталады деуі соған қарсылығы іспетті..Татар әдебиетінің үлтшылдары, Қазан қаласында казақ баспа- сөзінің ашылуына барынша кедергі жасап, қазақтарға қазақ тілін- де баспасездің қажеті не, татар тілінде оқып-жазса да болмайма деген таластарының осындай астары болған. Ал Бернияздың Қазан қаласында түрып, сондағы қазақ кітаптарының басылымы- на басшылық жасауы, қала берді ауқатгы огбасынан шыққан Зей- неп Ахмероваға үйленгісі келуі, татарларға жайлы тимесе керек. Үйленулеріне қыздың эке-шешесі келіснеді екен деп Бернияздың қызды өзімен бірге атып тастауы гіптен күмэнді. Себебі бүған дейін адам түгілі шымшық атып көрмеген, согысқа қатыспаған адамның қолына қару алып, адам атуы мүмкін емес. Өйткені ол әскери адам емес, ақын ғой. Ақындарың жаны нэзік, табиғатты аялап, онымен біре жылап, бірге күлетіні кімге болмасын түсінікті. Ендеше өзіне гана емес, сүйген адамына да қару жүмсауы шындыққа сиымсыз. «Бернияздьщ өз өмірін өз қолымен бітіруіне қандай себеп болтаны бізге мағлүмсыз», -  деп Магжанның да күмәндәнуі осыдан.
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Олай болса Бернияздың құпия өлімінін астарында саяси сипах бар. Екеуін бірге атып кеткен мүлде баска адам болуы мүмкін. Сондықтан элі де тереңдеп зертгеуді қажет етеді. Өйткені Магжан «Ьсрнияз Күлеев» атты мақаласында оны 20 жаста деп жазады. Өзге жинақтарда («Айтшы, ақкайың», «Жеті гасыр жырлайды») 1899, 1897 жылдары өмірге келген деген шым-шытырык даталар, біріие-бірі қайшы келіп отырады. Бернияз өзін-өзі атып тастады деген пікірдің тууына ақьшның, өлеңдерінде өлім туралы айтатын суық ойлары ықпал еіуі ықтимал. Біздіңше Бернияздың жаулары оның сөзіи өзіне қарсы пайдаланып кеткен. Мағжан поэзиясына байланысты тарауларымызда айтып өткенімізден, репрессияның алғашқы ызғары сол кездерде басталған. Ендеше Бернияз сүйген қызын да, өзінде атқан жоқ, ол екеуін бірге атып өлтірген. Олар- ды бірге атуға тапсырма бергендер кімдер? Мэселе сонда. Бернияз өзінің көзін жойғысы келгендердің төңіректеп, жақындап жүргендерін жүрегімен сезгендігін «Бүгін, ертең» деп атала- тын өлеңінің мазмұны айқын аңғартады. Демек ол тапсырыспен жасалған қылмыстың қүрбаны болған.Олай болса, біз Бернияз поэзиясындагы «өлім» сарынын сим- волистер поэзиясына тэн эдеби эдіс деп бағалап, оны пайдалану сырын екі бағыттан іздейміз. Бірінші, оның поэзиясына түркілер әдебиеті ықпал еткен. Екінші, символистер поэзияларын оқуға тиым сала бастаған кезді, өздерінің тірі олуімен тең деп білген. Олардың поэзиясында ғарыш тақырыбының пайда болуының екін- ші қыры осыдан еді. Үрпақ өзгеріп жаңаланғанша, аспан биігін- де таза сақталыгі, мөлдір ойларымыз солармен табысады деген философиялық пікірде болган. Ол Бернияз поэзиясынада тэн еді. Енді осы ойларымызды дәлелдеп көрейік.Бернияз 1917 жылгы жазған «Бостандык күнінде» атты ар- нау өлеңінде Ақпан төңкерілісінің жағымды жағын күнге (күннің кызуына) балайды. «Қазақ халқы тендікке жалгыз келген жоқ, өз- ге де этностармен қол үстасып, достасу аркьпіы келіп отыр» деп қуанады. Тыңнан тесіп жол ашқан төңкерістің қазақ даласына әкел- ген жаңалығына, өзгерісіне қуанады. Елді бірімен-бірін атысты-
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рьш, шабыстырып, халықты сөйлестірмей ауыздарын бүріп, ақыл- ойдың иелерін гұншықтырып, ой-пікірін айттырмай, мылқау адам- дай ишарамен ымдатып, әбден титыктатып келген төңкеріліс елдің ішін босатып, уақытша болса да, еркіндік әкелгендігіне қуанады. 1917 жыл «жаңа қоғамның» жыл патшасы болады деп шаттанады.Бостандық қаратүн мен көктегі қара бүлтты ыгыстырып тастап, аспаннан жерге сәуле түскендей ықпал етті деп куанады. Қазақтың сауатсыздық пен жалқаулықтыц құрсауынан шығуын қара түннің ығысқандығына балайды. «Еңсең көтеріліп, ел болар шаққа енді жеткеніңді сезініп, орныңнан қаз-қаз тұрып көрші, гұсауынды кесейік» деп халықиен тілдеседі.Өлең ойнақы, жеңіл жазылған қүрылысы жағынан Мағжанның «Балалық шағы» өлеңіне ұқсас келеді. Себебі Мағжаи ол өлеңін 1912 жылгы «Шолпан» жинағына кірістірген болатын. Ендеше онымен Бернияздың таныс болма- уы мүмкін емес. Тіпті Абайдың да ықпалы сезіледі десек артык кеткеніміз емес. Себебі, өлеңнің соңғы жағындагы «Қайнайды қаным,\\ Ашиды жаным» деген сөз қолданысы, Абайдың эйгілі «Сегіз аяқ» өлеңіндегі: «Қайнайды қаның, ашиды жаның,\\ Мінез- дерін көргенде» деген жолдарын еске салады. Бернияз Абайдың осы екі сөзін қазақтың өткен күнін ойласа каны қайнап, жаны аши- тын күйініші ретінде пайдаланған. Ел басына келген қуанышқа мақтанып, жаңа қоғамдағы «қадамы күтты болса екен» деп тілек- тестік білдіреді. Өленде символист ақындарға тэн қарама-қарсы сөз қолданыстары бар.Оны бостандықтан бүрын деп ескерту арқылы жазған «Бүлт» атты өлеңінен де байқаймыз. Онда гөңкеріліс алдындағы елдің ішкі жагдайы былайша астарлай бейнеленеді:Қаітгап гүр қара бүлт көкгің бетін,Көрсетпей тым болмаса күннің шетін,- деп Аспанды қара бұлттың бүркеп, күннің көзін көрсетпей түмшалауын адамдардың біріне-бірі мейірімін жоғалтуымен ас- тарлайды. Олардың бір-бірімен тоң-торыс болып сөйлесе кетсе дөң айбат жасайтын ынтымақсыздықтарын найзағайдың төбе- лерінен анда-санда жарқылдап ойнагі өтетін шатырлаған үнімен
г “ ч
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Ь.Қанарбаева Мағжан символист
I илыстырады. Жан сақтарлық жайлы орын мен кәсіп іздеп жан- іаіаеқан жандардың тіршілік үшін күресте бірін-бірі аямай і ықсырып келе жатқандығын, енді бірлерінің бас сауғалап бүғып жатқан әрекеттерін өмір күресіндегі қимылдың образында бей- ік- ісйді. Дэрменсіздік, қорғансыздардың басына кара бүлттың камшысы болып ойнап, көздерінен қанды жасын ағызса, қайсы бірі пай загайдың оғы тиген балапандай қорғалақтап, жер бауырлайды. Аман қалғандары аргық тіл қатудан жасқанып бір-бірімен ымдап
I I  идесуде, бір кезде төменде отырғанның төрге шығып, төрдегінің ічіг қагымда босағада калуы да елді есінен тандырған.()сы кездегі ел басына төніп келе жатқан қатер, қара бұлттың, і ідіц гыныштык пен бірлікті, ынтымакты аңсауын күннің кызулы < ійраздарында бейнелейді. Үнсіз арбасудан қажыған халық, «Бұлт і арагі, күннің козі көрінер ме, екен?»,- деп тыныштықты тағатсыз- дана күгуде деп, елмен бірге ақында тыныштыққа асығады. I оикерілістен кейінгі ел ішіндегі жағдайды, қара бүлтты ыдыра- іып жарып шыққан күннің қызуымен образды бейнелейді. Ас- маннан шелек-шелек нұр төгілді, құрғап, кенезесі кеуіп жатқан сл де, жер де тойынып, орман мен тоғай да, ой мен шол де бір жібіп, құдай куанышын сыйлады деп қуанады. Өлеңнің бастапқы алты шумагынан төңкеріліс алдындағы қобалжу байқалса, соңғы шумагында төңкерілістен кейінгі ел ішіндегі еркіндік сөз болады.Ьернияз символистер поэзиясына тэн ақ, қара түстермен бірге сары түсті де бейнелі образ ретінде пайдаланған. Оған «Балаға» аіты өлеңіңдегі образды сөз қолданыстарын мысал етеміз. «Күнэсіз омір сүр, қайғы-қасіреттен аман бол, еркін ойнап-күл, Тэңірім бейнетінен сақтасын» деп балаға тілек айтады. Жалганның тар- і ар сыйы алдыңда ғой, алаңсыз жүрген ойын баласының көңілін бүзыи, көкірегіне мүң ұялатып, қайдағыны есіне салды деп эке- шешвң өкпелемесін, мазанды алмайын, бірак уақыты келгенде, оииа сергіп жан- жағыңа қарағанда төңіректегі жағдай өзіңді де беймаза калтырмас. Сонда менің нені астарлап айта алмай қиналып отырганымды білерсің деп, ішкі сырын астарлай жүмбақтап,



шешімін ойлап табуды оқырманға былайша қалдырады:Осы, ерке, білем десең жалған ісін,Сілгеймін сезерсің деп айтып түсін.Қапгаулы іші-тысы сары оның,Жолама... ендігісін өзің түсін!-дейді.Сөйтіп алган мақсатына жете алмаса уайым-қайғыға берілме- уін, не істесе де ақылға бағынуын сұрайды. «Ән-күй» деп атала- тын өлеңінде, көңілдің қара дағындай, мұз болып жүректе қатып қалған тасты да жібітетін эн мен күй екендігіне тоқтала отырып, сұлу эуен толықсып, бойды билеп қүлаққа келгендей күйге түсіреді. Қүйқылжыған эуен қанды ойнатып, жүйе-жүйені босатып қана қоймай, жаның аспанда қалықтап ұшып жүргендей шалқытады деу арқылы, «адамның жаны аспанды мекендейді екен» деген діни нанымды еске салып, музыканың құдіретті күшіне бас идіреді.«А , дариға-ай, күшті бір қанат бітіп» өлеңінде жердегі қия- натшыл өмірден қашып ғарышты паналағысы келеді. Асқар таудан асып, бүл гты жарып, хор кызымен айқасьш алыс жерден сені іздеп келдім»-деп жүрегімді ұсынсам деп қиялдайды. Жерден қашып шыққан себебімді айтсам, жаны таза, жүрегі адал кек еркесінің көңілі түсіп қасына паналатар деп үміттенеді. Ар намыстан ада болып, үлынан ұят, қызынан қылық кетіп, жер бетіндегі жас сұлу- лардың бүлдіршін пәктігінен айрылып, уакыты жетпей гүлдей со- лып, нәпсінің соңына еріп азып-тозып, арын саудалап жатқанын айтсам жанымды үғып қасыңа қалтырасың ба, арымның газалығы үшін қанатынды қалқан етіп паналатасың ба, деп сүрайды. Жер бетінде сенерім де сүйенерім де қалмады. Сен менің мүңымды түсінсең өзімді көктің таза періштесіндей сезінер едім деп арман- дайды. Нүрлы білегін мойнына орап, дүрсілдей соққан жүрегіміз бұлқынып, қуаныштан көңіліміз мае болса, соған куэ болып қасымызда жалғыз ай түрса деп қиялдайды. Онан қолдау тауып, жалғандықпен өмір кешіп жатқан күншіл- қиянатшыл, жауыздық мекен еткен жер бетінен қашып кетпек болады. Сөйтіп сол кезеңнің реалистік шындығын көз алдымызға гартады. Өлең 1920 жылы
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жазылған.«Жазам, жазам, жазып түк те өнбейді» атты өлеңінде қаламы мүқалып, жаны жараланын жүрген ақын, пәтуәсіз дүниеден қ і ш і ы п ,  асқар таудан асып, кара бүлттан биіктеп, ғарышты мекен- дсіі жүрген жаны таза періштелер мен хор қыздарының қасына Парғысы келеді. Сол кезде нүрлы жырларым аспаннан сәулесін юіер еді де, жанымды түсіне алмағандардың төбесінен қарар едім. Ііиікке шығып алып, жүрегімді сыздатып жаралауға әуес келетін тілдеріңді суырып, шайнап жұтыгі жіберер едім. Оның бэрін ай мен күнге, көк хорына көрсетіп койып жасар едім деп қатуланады. ( 'ойтіп аспан періштелерін зұлымдықты жоятын күш ретінде об- раздайды, ғарыштық тақырыпты жамандыктаи аластап, нұрын жер бетіне жіберер тазалықтың образында бейнелейді. Жан нұры мен жырдың нүрын араластырып жандарына дауа таба алмай жургендерді емдемекші болады.Ал «Не етер ем?» атты өлеңінде елдің тыныштығымен бірлігін, ынтымағын аңсап жүргенін күннің қызуымен образдайды. Егер қүдіреті күшті адам болсам, ар мен иманынан айрылып сүйрендеп осек таратып жүрген жүйрік желді, ұрлык-карлык ұйымдастырып бірін-бірі барымталаған, өтірік айтып, ішінен берекесі кетіп, ынтымағы ыдырап, жынның ойнагына айналған елді тәртіпке са- лар едім. Табиғаттың күйік тартып жатқанын, күміс судың кызыл қан боп аққанын, жібек шөптің сарғайып, мезгілі жетпей гүлі со- лып қалғанын есіме алып, аспан мен жерді күркірете келіп, билігі- ме қаратып, ыза толы ашу қысып, долданып, ернеуіме сыймай тасар ем, оттай жанып, лаулап-гулеп өтер ем, жердің жүзін те- гісінен өртер ем, көз ашқанша күлін көкке ұшырып, жалғаныңцы астан-кестен етер ем, аспан-жерді асты-үстіне шығарып, аты-за- тын өзгертіп, жел сайранын, жын ойнағын өшіріп, жауыздық пен зұлымдықты болдырмай, бет алысын ізгілікке каратып. жаңа адам жаратар ем деген тілекке барады.Мағжан тэрізді Бернияз да отпен жайпап күйдіріп, жауыз- дықтан аспан мен жерді аластап, соғысты тәндіріп отырған империалистердің арам ойын отпен тазартпақшы болады. Мағжан
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«От» өлеңіңде согысты тудырып отырған Күнбатысты отпен алас- тап тазартқысы келсе, Бернияз өз төңірегін, өз елін отпен аластап тазартып, оның орнына жаңа адам жасамак болады. Соңца жер де, су да, ой мен қыр да жаңа түрмен гүлденіп, жайнап сала берер еді деп армандайды. Бүдан кейін жер мен малдың бойын жайлаган індет атаулы тоқталып, жас адам қартаймай, кэрі адам өлмейтін гамаша бір заман болар еді деген романтикалық сарынға беріледі. «Сенікі, менікі», «байлық, жоқтык» деген сөздер айтьшмас еді. Адамдар бір-біріне мейрімді болып «құрыдық, біттік» деген күңіреністі сөздер естілмес еді. Жүрт не тілесе сол болар еді, жер бетін жүмақтанда ғаламат кеңшілік пен теңшілік билер еді деген арманға беріледі. Өлең 1922 жылы жазылған.Ақын Кеңес үкіметінің «жүмакты» өмірінің, 1921-1922 жылғы аштықпен қысқан қанды қорытындысын көзімен көріп жаны түршігеді де, бүл қогам 1917 жылы өздері куанғаңцай, қазақтың басына бақыт орнатқан алтын заман емес, керісінше албастының ойнағына айналды деп күйінеді. Мүны да, түбірімен өзгертіп, жаңасын жасау керек деген романтикалық сарынға беріледі. Бернияздың төңірегіндегі қайшылықты пікірлердің күш алуына осындай өткір ойлары мен үшқыр пікірі ыкпал еткен. Сол кезде- гі «асыра сілтеушілерге» үнамаган себебі де осы еді. Бернияздың сол кездегі романтикалық идеясы, қазіргі тэуелсіз Қазақстанның орнығуының бастамасы болды десек, «Жүрегім» атты өлеңінде өз жүрегімен өзі сырласады.Ақын, кеудесіне сыймай жүлқынған бір жапырақ еттің күш- қүдіретіне таңданады. Алып аспан мен кана жер, жүрегі үшін тар қуыстай ғана болып қалады. Алып әлемнің соның ыңғайына багынып, еркіне табынатындығынатаңқалып, негекеудеме сыймай алқынасың? Аспанның апшысын қуырып гарыласың? Нені сездің, неден түңілдің, жұрттың бэрі жайбарақат күй кешкенде, сенің сон- ша мазасызданғаның не дегенге келеді. Өлең сұраулы түрде бірін- ші жақтан жазылған. Ақын жүрегімен сырласып, ақыл сүраған болып отырып, келе жатқан жамандықты сезіп отырғандыгын образды баяндайды. Іштей аласұрып арпалысады. Жүрегі ке-
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удесіне сыймай тұншығады, еркіне бағынбай тулап алкынады. Дқын оны тізгіндегісі, өзіне багындырғысы келеді. Бірақ ырқына конбей арындап, «айыбым не?» дегендей алқына барып алдына жүгінеді. «Сырыңды ащы сырласайын, мұңыңды айтшы болісейін.I lore еркіме бағынбай ырықсыз кетіп барасың? Аллаға да, адамға да бағынғың келмейтін сырын неде? Әлде осьиіардың алдында мәңгілік кешірілмес күнәһарлык жасадьщ ба?» деп толғана сұрақҚОЯДЫ.Жүрегі - ақын үшін алдындагы адам образы. Сондықтан оны- мсн тең адамдай сөйлеседі. Төңірегіңдегілер де сен тәрізді. Олар- мен сырласуга, сыйласуга болады. Олар сен тэрізді жынданған да, уланғанда жоқ. Осы саған не керек болды? Жетер енді, мені біраз биледің, ой мен қырга еркіме коймай сүйредің, «зарла, жыла, жыр ай г» дедің жыр айттым. Көз жасым көлдей ағып, аяғьща жығылсам да мейірімінді қимадың деп налиды. Кеудеме сыймай, аласүрып ариалысқан соң, алқынған аптығыңды арақтың уымен қайтарайын дсп едім, оған да көнбедің. Қүмарың таркамады. «Қарақ керек» дсіі жұлқындың, құшағыңа уыздай жас жар бердім, сүйіп қүшып оған да алданбадың, екеуінің де ырқынан шығып кетгің. Енді маған «қан керек» деп аласүрасың. «Ойпырмай, мені сонша неге шошыттың?» деп асау жүректің тойымсыздығына таң қалады.Өлецнен «жүрек эміріне ғана табынамын» деген символист ақындардың сгилі керінеді. Бүл өлецнің Мағжанның «Жан сөзі» «Мен кім?» өлеңімен мазмұндас, екпіндес болын келетіндігіне і окгалғанымыз жөн. Онан Мағжанның ықналы айқын аңғарылады. Гіпті жекелеген сөздерін де пайдаланғандығын «Сөзім- қүран, табынамын өзіме»,\\ «Сөзім-қүран, күшті қүдай-мен» дедің,\\ «Ай- дай элем бэрі менен кем» дедің, «Жерің, көгің, айың, күнің, от, суың» \\ «Жүмақ, тозак, хорың, перің нөл» дедің деп түрлендіруіде білдіреді.Айтқаныңа көндіріп, еркімді алдың, жындандыруға келтірдің. Гойымсызсың, енді қан сұрайсың, оны қалай орындаймын, қанға неге қүмар болдың? О , Тэңірім ол тілекті калай орындаймын, бүл ойыңнан кері қайытшы деп жалбарынады. Бірак, жүрек эмірінің ерте ме, кеш пе, айтқанына жеткізбей тынбайтындығына көзі
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жетіп, жаны түршігеді. Денесі мүздап қаптырайды, бойы мүздап аласұрып, еркіне бағынбай тілегін орындатуға кетіп бара жагқан жүрегінен қорка бастайды. Оның айтқанын орындап, қанға ба- тып қара жерді бауырлап жатқысы келмей қиналады. Еркінен айрылғысы келмеген тоты қүстай жүлқынады. Бірақ ерте ме, кеш пе асау жүрегі еріксіз орындатары қаһ. Бірак, ол қашан? Ақынды мазалайтын осы ойлар. Ол өзінен ғана емес, ішкі ойларынан да шошынады. Түйықтан шығып, ой шырмауынан күтылғысы келеді. Өз-өзінен қорқады, «ешқандай жынға бағынбаймын деп жар са- лып жүргенде, жын соғып кеткен жоқ па?» деп сасқалақтайды.Бернияз жүрегімен сырласкан болып отырып, оқырманға өзінің рухани жалғыз калғандығын білдіруі, символист ақындардың өміріне төніп келе жатқан қатерді сезгендігінен еді. Ойдан құрас- тырылған жаламен үсталар күннің жақындап қалғандығын, күн сайын күрсаулай қусыра қысыи келе жатқан қатерді сезіп, арпа- лысады. Қараңғы қапасқа қамалып азап шеккенше, өзіне-өзі қол жүмсап, о дүниеге қиналыссыз кеткісі келеді де, ез ойынан өзі шошынады. Миына мыңдаған сұрақтар келіп, түйыққа тірелген, одан қалай шығу керектігін білмей дал. Бұдан ақынның өз ойы- мен өзі қалып, көпшілік ортадан дараланып, оқшаулана бастағаны байқалады. Жаңа қоғамның жаман жақтары идеалист ақынды сол ортадан қақпайлап, түйыққа апарып тіреген.Жан-жағынан жасалған кысымдар санасын ылайлап, терең гүңғиыққа түсірген. Соған қарағанда, өмірден түңіліп, болашақтан үмітін үздірген пессимистік сарын жыл өткен сайын бойын жегі құртгай кеулей берген тэрізді. Тек сол саіаттың қашан боларын білмей қиналады. Оны «Бүгін-ертең, бүгін-ергең» атты өлеңі аңғартады. Идеялды мақсатының іске асуы, күн сайын қүрдымға айналып бара жатқақдығын сезген іспетті. «Өмірім кысқа калды» деп отырғаны да сол -  идеяның күйреуі, арманның бүлдырап елеске айналуы. Қазақ елінің тэуелсіз мемлекет болатыны туралы тілектің кұрдымға кетуі.Аталған өлең 1922 жылы жазылған. Осы кезеңде орыстың біраз символист ақындары (шетелге кетіп үлгере алмағандары) шаруадан шыққан ақын-жазушылар мен партия үйымы тарапы-У ' ^ ' 4---------------------------------- <240 >-----------------------------------
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паи жасалып жатқан кысгіакқа төзе алмай, өздеріне қол жұмсай (•нсі аган. Олардың арасында Магжан сыйлап, құрметтеген А . Блок га, В. Ьрюсовта болды. Бұл өзге акындардың жігерін жасытып, сяқтарын сындырды. Берниязда күн сайын қажьш, кайраты қайтып, ой қыспағының құрсауына қамалған. Одан калай шығуды білмей дал. Көкірек көңілін ой туманы тұншықтырған. Әр нэрселерді ой- иаіі, өзегін өкініш билеп, өзін-өзі іштей жегідей жейді. Ауыр ойдың азабынан жұлқынып босап шыққысы келеді. Бірақ жолын таба алмай дагдарады. Оны сол өлендегі: «Жібершілеп тасыр салган ой ма екен?» деген сөздері аңгартады. Ақын оны өзіне жақындап келе жатқан қатердің образы етіп астарлайды. Бүл өленде де Мағжанмен ой үқсастығы бар.Магжан «Жел» өлеңінде қамауда жатқаныңца сырттағы ызыңга қүлак түріп: «Жел жылағандай, ішке кіргіз, елден бойыңцы ссрг ітердей хабар әкелдім деп сұрағандай, т\грменің есік—терезесін соққылап аласұратындығын айтса», Бернияз «жіберші» сөзін таза ойлардың образы етіп алады. Ішкі жан сарайына еніп бойын сер- і ітіп, ойын тазартуды желден сұрайды. Желдің қимылын адамның қимылына келтіреді. Бірақ ойдан тазаруға өзі кедергі келгіріп отырғанын, өлен соңында «Бүгін-ертең мэңгілікке кетпек пе?» деп сүрау қою арқылы, арманның өліп, үміггің үзілуін, іштей торығу мен ой шырмауына берілгендігі етіп бейнелейді. Бүгін-ертеңнің ас- тарынан қыл үстінде түрған тек өзі тағдырын ғана емес, керісінше, қазақ халқының басына төніп келе жатқан трагедиялық қатерде көреді. Күнкөрісі болған барлық малынан айрылган елдің бүгін- ертең жаппай аштыққа ұрынатындығын казак зиялылары тегіс білді. Бірақ оған карсы тұрып, қауқар көрсетуге дәрменсіз еді. Се- бебі, елді береке- бірлігінен айырып, бірімен- бірін арбастырып қойған коммунистердін саясаты «қызьшдар қырғынына» апара жатқан болатын. Ол катерді сезгендер айтуға қорқып, іштерінен тынды. «Болжамымыз қате болса екен» деп іштей тілек тілеумен болды. Бірақ ол нәтиже бермеді өлеңнің 1921 жылы жазылуы да ойымызды қүктайды.
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«Ауырғанда» деп аталатын өлеңінен идеялық бағытынан айрылған бейнешіл ақынның қасіреггі мұңын көреміз. Бүл өлең де астарлы ишарамен жазылған. Өзінің ішкі тісихологиялық ауыр азабын сұрау қою арқылы баяндайды. Ауырып жатқанда жаны- ма «жарым келді» деп отырганы- идея. Батые Европа мен орыс символистері «идеялды» қоғам туралы ойларын өздері ғашык болып, қолдары жетпеген сұлу эйел образында бейнелеген. Өлең бастапқыда қасына жары келіп, жайын сұрап жадыратқандай эсерде қалтырады. Бірақ соңына қарай ақынның «жарым» деп отырғаны сүлу эйел емес, керісінше, жанын сыздатып, жүрегін мұздатып, алдап кеткен идеяның елесі екендігін:Тэн ауырса, жан ауырмай төзе ме?Қан уланып жайылмай ма денеге Жаны басқа, қаны басқа жат бауыр Улы қанды, шерлі жанды сезе ме?Оны ұғар өзім деген жан керек?Жайдақ сөзге жүбанады жан не деп? Сырласатын, шер басатын бота көз Дертке дауа, жанға сая жар керек! деп образдайды. Егер төсегінің касына, озі зар болып отырған сұлу әйел келіп отырса, сыздаған жанына дауа табар еді. Қасындағы бақытын қүшып отыра берер еді. Болмасты іздеп, шарқ үрып бас қатырудың қажеті не? Акынның айтпағы осы. Бернияз поэзиясындағы сүлу эйел туралы образды ойлар Блок пен Мағжан поэзиясының, ықпалы деп кабылдаймыз. Себебі, Мағжан 1921 жылы 7 августе қайтыс болған, А . Блокгың қазанамасына жазған «Александр Блок» атты өлеңінде, «әдемі әйелдің» Блоктың басын әуреге салып, қасына шақырып, ол жақындаған сайын алыстап азаптағандығын, соңында алдына жалмауыз кемпірдің образына түсіп келгендігін, күңіреніспен жазган.Бернияздың нені ымдап отырғанын өлеңнің алгашқы шумагы- ның бірінші жолындағы: «Бүгін менің.... келді жаныма, \\ Жа- ным келді қуат кірді қаныма» деген жолдардағы орын тасталып кеткен жерге, «жарым» сөзін тауып қойғанда гана түсінуге боларУ '*Ч
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Һ.Қанарбаева Мағжан символистг м Лқынның ишаралы ымын осы нүктелі сөздер айқындайды.I і ср Бернияздың символист акын екендігін ескермесек, өлеңнің міпмүнынан казак ауылының тірлігі байқалып, «Көрге мені ком бірі е» деп ұмтылған эйелдің жоқгау зары, енді қайттік деп кмнжылған ағайын-туыстың қинапысы қүлағымызға жеткендей .ікі.иі ауырып жатқанда қасына әйелі келіп камқорлық жасағандай .к срде боламыз.Олеңнің алгашқы әсеріне жүгінсек, Қазан қаласында Қазақ Л( :СР Халық ағарту комиссариятыньщ тапсыруымен оқу құралда- рып бастырып шығарушы өкіл болып жүргенде ауылын сағынып, жер шалғайлығынан көңілін сұрауға ешкім келмеген-ау деген ойға кслуге болады. Тіпті кез-келген адамның басында болатын күйкі і ірл ікті сөз еткен бе, деп те ой түюге болады. Бірақ мағынасы басқа. Ақын тэнінің ауырғандығына емес, жанының ауырғандығына дауа пдейді. Бүл жалпы символист акындардың шығармаларына ортақ і үс, ортақ ой. Онымен Магжанның «Ауру» өлеңіндегі:Дене ауырса, дұрыс-ак,Дәрігер, баксы, ем қылар.Жан ауырса, ойлап бақ,Жанға емді кім қылар?дсген сөздері арқылы таныспыз. Ендеше, Б. Күлееевтің «Ауырғанда» атгы өлеңімен Мағжанның өлеңі арасында ой ұқсас- і і.п ы бар. Өлеңце символдық астарлау бар. Осы түста Бернияздың «ойын ашық айтпай, астарлау сыры неде?» деген сүраққа жүгінер болсақ, 1922 жылдан бастап идеяларынан айрылып аласұрып жатқан бейнешіл акындардын, өлендерін кысымға алтан цензура, олардың әр сөздерінің астарынан саясат іздеп, басқан қадамдарын am [ырмағандықтан, өлеңдерін баспасөз беттерінде жариялау қиынга түскендіктен. Олар камаудағы арыстандай арпалысып, эр создерінің астарына үлкен мағыналы ойлар сыйдырып халыққа лап кізуге тырысқан.Осы өлеңнің соңғы жағында: «Дос-жарың мен қүрбы-қүрдасың да омірден өтіп, қара жердің бетіндегі бір төмпешікке айналар.// «Олмей, мэңгі өмір сүретін—тек артымда калган өлендерім» дейді.
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Сөйтіп, элем символистеріне тэн «мэңгілік өмір» туралы ойларын ортаға салады. Бұл да Бернияздың Европа мен орыстың, әдебиеті мен мәдениетінен мол хабардар болғандығын білдіреді. Оны «өмірден өткенімде, қабірімнің басына жайқалып гүлдер өседі» деген сөздері де аңғартады. Осы сарындас өлендер: Байронньщ, Шеллидің, Гетенің, Пушкиннің, Феттің, Бальмонттың, Брюсовтың т.б символистердің поэзиясында кездеседі.Бернияз «Жас теректің жапырағы» атты өлеңінде теректің дірілдеген жапырағымен сырласады. Жас терек- күздің ызғырық суық желі бұтақтарымның басында қалтылдап қалған бірлі-жа- рым жапырағын жұлып экетер ме екен күңіренеді. Кейде мейрім- сіз біреу бір күні келіп, бұтағымды жапырағыммен бірге балтамен шауып алма екен деп те қалтырайды. Ақын оның басында селдіреп қалған жапырақтармен сырласады: «Жел соққан сайын жерге түсіп қаламын деп күбірлеу сырың неде? Тағдырыңды ызғарлы желдің ықпалы шешетін болған ба? Жынның да, құздың да тіл ін білетін жел сатан не дейді? Онымен сөйлестің бе?» дей отырып өзінің жайын қозғайды. «Мен де сендей сорлымын, тагдырымның талқаны та- уысылып бара жатыр. Осы күзде ме, болмаса қыста ма, белгісіз жагдайда өмірден өтемін, жауларым ізімді андып жүр. Оған окіне де бермеймін, өйткені бауырыма басқан жан жарымнан, жолдасым- нан дұшпандар күшпен айырды. Көктеп келе жатқан жауқазындай едім, қанаты кайрылған құс болдым. Ойы тұншығып, басы салбы- рап, сайраудан қалған бұлбүл тэріздімін. Екеуміз тағдырласпыз, бірге күңіреніп, күрсінейік, бірігіп зарлансак, дауысымызды жер жүзіне жел таратып жеткізер» деп жапырақпен тілдеседі. Терек- үлпілдеген ақ қайың, емес, еңсесін биік ұстап тік өсетін, тамырын тереңге жаятын ағаш. Бернияз оны мінезі тік кайсар адамның об- разына қойып сырласып, одан өз тагдырын көреді.Бұл өленде де, Мағжанның «Қайың» атты өлеңімен ой жағынан ұқсас келеді. Мағжан: «Қайғылы қайың! \\ Аяныш жайың» деп қайыңның халіне жаны ашып, үскірік аяз болгандай аз, кебінге ұқсап төңіректі қалың кар басып жатыр. Қашан жаз келіп, бойың жылынып, жадырар екенсің деп жаны ашыса, Бернияз бағытын
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|>у|>мп коле жатқан ызғырыктың жас қайыңдарға ғана қатерлі і'міч , гсрекгсрді де тенселтуге айналгандығын алдын-ала байқап,• и>иі,і мүздай бастайды. Сөйтіп, халық басына гөніп келе жагқан к . і м . і і і д м к г ы ң  жас-кәріні таңдамай бэрінің тагдыры қалтылдап і.і и ырі.іки.щ» ыкмалыиа багынып бара жатқандыгын сезеді.
Ішкі голі аммстарми кайыцгаайтып сырласу, олармен ойбөлісу 

■ ігм аімиоіисгсрінс ортақ сарын. Оган Мағжан мен Бернияздың, 
м и і»ііи- і »іи*і с і ү гқам орыстыц бейнешіл ақыны иманжанист Сер- 

іі іі ім іш іш ің  мо мимсміі мысал стуге болады. Символистердің 
\м.іммігш ііічіі.іп іііішкііиі.ііі осіи келе жатқан жас толқындардың 
пн n.ipi.i 'Іи і ни ми еидің ііііііідс болыи жатқан жагдайды жет- ы ң і і і і  Ь\ іим і ім.іігі.ні іч іі жатқші қатср ақындардыц ойларын 
і і м.і Оіриі і ірмі*іі .Min I j 11 > 1.111 I YpmiKi ipiii, c іінің сртеңгі тағдырына 
h i mi i inn uivmi.i ii.iKiapi.iii пм i қшіді.н i.iii байкаймыз.( ііміюлисі ақындар ішкі ссзім- күйлерінің патшасы болган- (і.ік I ли коло жаткам каторді орте біліп, лирикалық өлеңдерінде і hi боймолсіомдіпм, 1921 жылы жазылган «Ес білгендей болсам 
I I күмі кешс жабыгып» аггы өлеці білдіреді. «Қатердің қара түні ннібеі еіі кезде аймсн сырластым, гүлді еркелеттім, салқын ауамен іом алдым. Үмітім үлкен, талабым таудай, көңілімнің қожайыны 

іпім едім. Ннді соның бэрі күйреп, ойым тұсалып тұманданды, ирманым күйреп, көңілім патшалығы мен байлығынан айрылды» ююмді былай келтіреді:Ол күндерім бүл күнде алыстады,Келер күннен үміт аз алыстагы,Суга салса, батпайтын, огқа жанбас А , даригай, болар ма сондай шағым!? - Ьернияз қиялындаты идеалды арманының іске асуы туралы үмітінің күн сайын күйреп бара жаткандығына күйінеді. «Өткен нмір окініш// Келесіден үміт аз» дей отырып, ақылды, аңғарымды дсген кэрі адамдардың алдарында келе жатқан қатерді сезбейтіні, жасгардың алаңсыздығы жанын жаралайды да, өткен өмір бос қиялдың эурешілдігіне айналды деп налиды. «Құрдастарымның б.трі бала сүйіп, жар құшты, болмасты ойлап, бас қатырып, ойдан
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«от жұтып» аласүрып жүрген мен ғана» деп толғанады. «Жігер мен қайратқа толы жастықты босқа өткізбей, ұтымды пайдаланып, ойларынды- мақсатты іске бұрыңцар» деп кейінгілерге ғибрат ай- тады. «Шағым» атты өлеңінде азгана ғүмырында эр түрлі ниеттегі адамдардың ықпалдарына еріп ыңғайларына көніп кеткендігіне налиды. Тагдырдың туғаннан өзіне қырын қарағандығын: Қараңғыда жаралып, тудым түнде,Күңгірг жерде ес білігі, келдім тілге.Бала күнде болса да балдырғандай,Ізгі жүрек тас болды осы күнде,- деп жеткізеді. Мен байлығы мол деп, бай адамның дәулетін, астында тағы, басыңца тэжі бар деп патшаның бақытына да қызғаныш білдірмеймін, тіпті кедей теңдік ала алмай езіліп жат- са да жаным ашымайды. Біреудің алдына барып жәрдем сүрап, бас игенді жаным сүймейді. Мейлі, ол адамдар жақыным, жатым, тіпті қолдаушы аруақты «ием» болсада көз жасымды көрсетіп, мүсәпірлік күй кешуден аулақпын деп өрлігін айтады. Тек бір күн өмір сүрсемде өзімді еркін үстап, ерікті болғым келеді деп «тотаритарлық» жүйенің өктемдігімен келісе алмайтындығын: Өртеніп от жүрегім жанса лаулап,Қыңқ етіп білдірмеспін жұртқа жарлагі,Өзіммен өзім болам, не болсам да!Ешкімнің ақысы жоқ, жүрсін аулақ! деп білдіреді. Өлеңнен ақынның ішкі толғанысы лирикалық «мен» арқылы көрінеді. Бүдан Бернияз лирикасында көзден жас атызатындай сентиментальды сарынның аз көрінетіндігі байқалады. Дегенмен лирикалық шегініс жасау арқылы, өткен та- рихымызды қайғылы мұңлы эуенмен күрсіне жырлауы, болмаса жырлап отыртан тақырыбының негізінде аяныш тудырып толқыту жағы жетілмеген. Ата-бабаларының елімен жерін қорғаудагы даңқты қаһармандық жолдарын жыр етудегі сөз қолданыстары, Мағжандікіндей қуатты емес, оқырмандарының бойына жігер беру жаты жетілмеген элсіз. Оны Бернияздың шығармашыльгқ тәжірибесінің аздығынан, эдеби ізденіске жетіп үлгермей өмірден ерте үзілуінен деп білген жөн.
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Бсрнияздың өмірден түңіліп, болашаққа күштарлыгын жоюы, откен істеріне күмэндэнуі поэзиясындаты күйрекгікпен, илім сарыны алдағы келе жатқан қатерді сезініи, соны тудырып оі мрган жаңа қогаммен іштей келісе алмаудан. Бірақ одан қорқып, і.іңі айларына бағынуды бойына ар санайды. Арманының сағымға пііналгандығына өксиді. Оның сырын ашып айта алмайтындықтан іиіи тілі байланған бүлбүлдай сезінеді. Ортасынан қолдау таппа-i ым деп налиды. Оны:Ойда- кырда, оңда- солда Жүбанар зат таппадым.Ойдағы іс оң келсе,Бүрқ етпекші жас қаным, -детен сөздері де білдіреді. Бернияз Күлеев поэзиясының көп уақыт бойы көпшілік назарынан ығыстырылуының басты кілтипаны осы еді.. Өлеңдеріндегі күйректік сарын санасы қалыптаспаған жастарга зиянды деп қараған. Күйректік күйініші: «Қараңғы түн, плдымда тұр шам жанып» атты өлеңінен де байқалады. Бір жағынан ол Матжанньщ «Көбелек» деп аталатын өлеңінің жалғасы іспет-ii Мағжан «Көбелек» деп аталатын елеңінде: «Қандай эрекетке блрсақта, ойланып барайық, алды-артымызға қарамай көбелектей, отқа түсіп кетпейік»-деп сақгық жасаса, (106.214) Бернияз сақтықты үмытып, саясаггың отына ойланбай түсіп, көбелектей күйіп отырғандығына налиды.Қараңғы түннен қашып, сәулесімен өзіне сыйқырлап шақыр- іап шамга үмтылып, эрі-бері айналын үшып, одан от алып жылынбақшы болтан көбелектің эрекетіне ызасы келеді. Оның қимылын бақылап отырып мағынасыз тірлігіне, ақылсыздығына і аңданады. Қимылынан адамның матынасыз әрекетін, өз тағдырын коріендей болады. Қаласа, әлемді тіліменен жалайтын «отты» ойыншыққа айналдырып, қызуына жылынып, күшағына алғысы кслуі жындылықтың белгісі болып көрінеді. Халықтың оны «жын- ды кобелек» дейтіні де содан болар деген ойға тіреледі. Көзсіз, ой- сі.и құмарлық жақсы нэтиже бермейді. Өзіне қүмартып, жанынан айналып үша берген соң, оны қүшағына алып, баурына тартып, жар
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етіп, бетінен сүймекші болғанда көбелек отқа күйіп құрысып өледі. Бірі өліп жатса, келесісі «от» алуға қайтадан үмтылады. Көзсіз қүштарлық көбелекке пайда бермеген. Соны көре тұра кобелек те қүмарлығын қоймайды. «Өмір от кой, мен көбелек айналған, // Оттай ләззәт аламын деп алданған». // «Жынды жастық от өмірмен ойнатып, бал орнына уын ішіп сандалған», --деп қүмарлықтың өлімге апаратындығын біле отырыгі, тағдырының көбелектің әрекетіне айналғандығына өкінеді. Көбелектің отты жар етпекші болуы, символистердің идеялды қоғам іздеп, соған жету жолында отқа күйген көбелектей өмірден ерте кетіп жатқандықтарын бей- нелейді.Бүдан олардың идеялды батыттарының құрдымға айналып, өмірден гүңіле бастағандығы сезілсе, Мағжанның «От» өлеңіндегі, «Жалмауыз жауыз баласын//, жалынмен жалап сүйейін» деген сөзіндегі «жалмауыз» деген бір ғана сөзін пайдаланып, өзінің жынды көбелектей саясаттың отына ойланбай барып түскендігіне күйінеді.Бернияздың ақындық түлғасьгаа тоқталар болсақ, артына жазып да Мағжан тэрізді жазып, артына қалдырған еңбектерінің күндердің күнінде оқырмандарынан қолдау табарына кэміл сенімді болтан. Оған «Жібектей қолыңмен» деп аталатын өлеңіндегі мына сөздері дэлел: Әрбір жазғаным Мейірімді АлланыңНұрындай жанады.Асылық айтсам, мүләйім,Кешсін, өзі Құдайым!Бүдан ақынның қолына қалам алғандағы алдына қойган мақ- саты айқыңцалып, болашаққа дайындығы көрінеді. Оны «Мен» деп аталатын өлеңінің мазмүныда байқатады. «Жиырмага енді тол- самда алысқа, асқақ биікке құлаш сермеп отырмын. Алдымда өмір тосып түр, соның қиындықтарына төзе отырып, алыстағы сәулеге асыгамын, жаста болсам талабым таудай» деп талпынады.
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Бернияздың «Өзім» өлеңі Магжанньщ «Мен кім?» деген олеңімен үндес. Ьүл да лирикалық «менге» құрылған. Мағжан «Мсн кім?» деп сұрау беру арқылы езін өзгелерге зор, үнмен мол қуатымен таныстырса, Бернияз «мен кіммін, қалай болуым керек» деген сүраққажауап іздейді. «Алдымен өзімнің ішкі әлемімді біліп алайын. Өз ісім өзгелерге ұнамаса да, өзіме жөн. Содан кейін f ана озгелердің пікірімен санасамын» дегенге келеді. Мағжандай кең іынысты, өгкір, адуын ақын болуға талнынады. Оның жекелеген создерін пайдалану сыры да содан болса керек. Мәселен, Мағжан: «Озім-патша, өзім-қазы, өзім-би» десе, Бернияз: «Өзім-патша, озіме серік болар, өз ойым, басқаның ақылы маған ақыл емес, біреудің айтуымен іс атқару табиғатыма жат» деп, демократиялық сркін көзқарасьш танытып, ішкі жан сарайына ешкімді кіргізгісі келмейтіндігін: Өзім білем, өзім қайта толамын,Өзім ұшам, өзім жүрем қонамын.Өз алдыма өзім келе бергенде,Өз- өзіме таң тамаша боламын,-дейді. Бернияздың қиялында өзін-өзі көруі акын ойын ашып айгуға міндетті, оған төңірегіндегілер тосқауыл болмауы керек дсген демократиялық сұраныс. Бүдан ақын мен қоғамның ара қатынасындағы қарсылық байқалады. Шындыкты айтуға қогам тосқауыл қойғанда ақын іштен тынады. Бұлайша тұншықтыру олардыпсихологиялық күйректікке үрындырып, неврозға шалдық- тырады. Сондықтан да кез-келген сурегкер қоғамдық төңкеріліс кезінде саяси ахуалға бейімделіп, қарсыласпай, соған ыңғайланса гана ішкі апатиядан аман калады деген пікірге тоқталады психо- логтар. Мағжан «Қазағым» атты өлеңінде «Заманың түлкі болса, і азы боп шал» десе, Бернияз ымыраға келгісі келмей, бір беткей- іік танытып, ақыры өзіне қол жүмсайды. Бұл Бернияздың тума мі- мезі екендігін білдірсе, төңірегінен тегеурінді қарсылык көргенде, жалгыздықтың азабына шыдамай, рухани апатияға ұшырап, оз- озіне қол жұмсауға мэжбүр болган. Оған «Өзім» атты олеңіндегі, «Өз қанымды озім ашып карармын, \\ Өз жасымды өзім ішіп қаиармын» деген сөздері де дәлел.

В.Қанарбаева



Б.Қанарбаева Мағжан символистОсы гұста, Бернияздың өлендерінің соңындағы даталардың өлең мазмұны мен көркемдігіне сэйкес келмейтіндігін ескерген жөн. Көпшілігі көңілде күмэн тудыратындықтан, өлеңді жина- ушылар жылдарын жобамен қойды ма деген ойдамыз. Оны да- талары көрсетілген өлендерінің ішкі мазмүны мен көркемдік ерекшелігі өзара қабыспайтындығын ескеріп айтып отырмыз. Себебі қандай талантты ақын-жазушы болмасын, алғашқы кезең- дегі шығармаларының көркемдігі төмен болып, бірте-бірте ғана күш алады. Осыданбарып, болашақ әдебиет зерттеушілеріне, Бернияздың өлендерін текстологиялык тұрғыдан жүйелей зерттеу- діңде қажеттігі туады.Мысалы, Бернияздың «Мен» өлеңіндегі «Ел менен жер тозғасын,\\ Ердің ісі оңбасын» деп келетін екі жолы, Мағжанның «Жауынгер жыры» атты өлеңінен алынғандығы, колына калам алғаннан Мағжанды ғана өзіне неге тұтқаны байқалады. Мағжан оны 1922 жылғы Бернияздың өзі алғы сөзін жазып Қазан қаласындағы жинағынан шыққан. Ендеше ол одан бұрын жазылган. Бернияздың «Мен» деп аталатын өлеңі 1919 жылы жазылған деген датаға сэйкес келмейді.Осы екі өлеңнен де бейнешіл ақындарға тән дарашылды Бернияздың «Жас бүрқ етіп көзімнен» атты елеңіненде байкалады. Өзінің рухани жалғыздығына қапаланбайтындығын, ешкімнің алдына барып көзімді сүрт, иығымнан сүйе, мұңыммен бөліс дей алмайтыны өзінің дараланып, қоғамнан оңашалану себебі- нен, «жарына» деген қүштарлығы, одан айрылгысы келмеуден: «Қүшағымда элі жар, жарым барда жаным бар» деп келтіреді. Бұл арқылы элі рухын жоғалтпағандығын, жалгыз жоргқан жолбарыс- тай жүректілігін, бойында өзгелерді ықтыратын перінің күшіндей күш бар екендігін айтып шабыттанады. Қасыма жақындағанды жа- нарыммен дуалаймын, сейлескенді сезіммен сыйқырлаймын, одан қорыққандарың касыма жақындамандар деп сес көрсетеді. Ғашық болсам махабаттым от пен у тэрізді, сүйдіремін, күйдіремін деп ішкі энергиялық қуатының мол екендігіндігінпаш етеді. Бүл сөздерінен нагыз идеяга берілген ұлтжанды ақын екендігі байқалады.



Б.Қанарбаева«Менің ауырған жанымды емдеймін деп әлекке түсудің кере- гі жоқ», — дейді Бернияз. Өзімді өзім емдеймін, жырым дертіме дауа, жыласам да, күлсем де, сырласарым жырым болмақ. «Шер қозгалса, жырлаймын, \\ Жан алқьшса, жылаймын.ҮУ Жарылқа деп жалынбан! \\Арым-антым, иманым,\\ Жырым-дұғам, кұрбаным,\\ Идеял-жолым, өмірім» деп қайсарлық танытады. Сөйтіп ішкі ііс и х о л о і иялық қуатының мол екендігіне мактанады. Бірақ бұл і абандылығын ұзақ сақтап қала алмай, өлім туралы жаман ойдың ыгында кетіп бара жатқандығын, «Қалау беру» атты өлеңінде іштей екіге жарылуымен былайша білдіреді: «Жас жүрегім, қынжыласың иесіне, \\ Саган деген аз ба, жерде несібе?! \\ Барды-жоқты ойлай бсріп қайтесің,\\ Ер жігіттің не түспейді есіне». Не болса соған мүқалыгі, ойға түсе берме, тағдыр не салса да көнесің, өлім мен омір бірдей. Тэңір-ай өлуде қиын болып па, мұңаятын ешгеме жоқ «Өлім-өмірдің жалғасы гой, о дүниеде де өмір бар» деп көнерген нанымды көлденең тартып, кеудесін жарып шығардай аласұрған жүрегін тыныштандырғысы келеді.«Өлсем бе, өмір сүрсем бе?» деп іштей мазасыздана бергенше, екеуінің бір жагына бейімдел, екеуінде де өмір бар. Тұрмыстың талқысына шыдай алмасаң ғана өл. Өмірдің қиындығына гөзімді адам ғана өмір еүруге бейімді. Осы екеуінің бірін таңда, сондықтан «қалау бердім» деп кесім жасап, жүрегімен кеңеседі. Жүрек өліп тынышталса бойдан шыққан жан ғарышты паналайды. Символис- гер үшін жүрекгің өлуі, арманның күйреуі, үмітгің сөнуі. Жаңа қогам ақын күткендей нэтижелі болмады. Символистер бағытынан айрылған желкендей қалтылдай бастады. Бұл ақындардьщ үмітін үзіп, өлім туралы қияли ойларға берілуіне ықпал етгі. Ақынның «Қалау беру» деп отырғаны тағдырына «енді қалағаныңды ал» деп келісім беріп отырганы. Бүдан өмірінің соңғы кезеңінде іш- тей әрі-сәрі болып, күйректікке берілгендігіне куэ боламыз. Ботен ортадағы жалғыздыгын айтьш мүңайды, «ку басгіын» деп қарганады, «өлсем, кім көмеді» деп налуы одан эрі тағдырға қарсы күрескісі кермегендігін білдіреді.Г '“ 'Ч
-------------------------------------------- <251>----------------------------------------------------



Бернияз арнау олеңдсрмен бірге жүбату олеңде жазған екен. Оған 1918 жылы «Үш  жүз» түрмесіне түсіп қалған Мағжанға ар- нап жазган «Жүбату» өлеңін мысал етеміз. Ағайын-туысың, әке- шешең мен аяулы жарың қасында болғанда, үлы мақсат жолындағы жалғыздығың білінген жоқ еді. Енді осылардың бәрінен аулақта «Аһлап» қапаста огырсың. Сеніңне үшін қамалып, кімгежақсылық әпермек болып аласүрып жүргеніңді үғынуға қазір олар дэрменсіз. Бэрінің төреші -  уақыт той. Сол ғана ойыңның таза, халқыңа қиянатсыз болғаныңды дэлелдейді дейді. Тек оған біраз уақыт ке- рек, соны төзімділікпен күткен дұрыс деп келе, бьшай жүбатады: Ойланып ой түскенше ел есіне,Меніңше, қалма олардың келесіне,Жарыңа жаныңды қый, жасынды төк,Мін-даты тэуекелдің кемесіне.Тек алған бағытыңнан айныма, «жарыңа жаныңды қый, жа- сынды ток», арманыңа адал бол, еліңе сүйікті ер атандыратын сол болады дегенге келеді. Бернияздың «жарыңа адал бол» деп астар- лап отырғаны—романтикалық қиялдағы идеялды қоғам. Жоғарыда бірнеше марте айтқанымыздай, символистер оны адал жар, сүлу әйел образында бейнелеген. Сенің жанарыңнан тамшылаған жас босқа кетпейді, артыңда қалған жырларың кейінгі үрпақ зердесін- де гүлденеді. Сені тарих төріне шығаратын солар деп сендіреді.Бернияз Күлеев тек қазақтың зиялыларын ғана емес, өзге этнос- тың өкілдерін де сыйлап қүрметтеген. Оған Бернияздың «Өзбек Ахмеровқа» жазган арнау өлеңін мысал егуге болады. Онда: «Тілің бөтен болса да, жүрегің жылы, мен сатан сөзден сый тарттым» дей отырып, «Жаны жат деп, қаны жат» деп түңілме, \\ «Мен де сен- дей, сен де мендей адамнан» деп өзінің үлтаралық достық қолын ұсынады. «Ең алдымен өз халқынды сүйе біл, жатқа беріліп, арың мен намысынды жоталтпа деп эр этнос алдымен өзін-өзі сыйлап құрметтеуге міндетті деген көзқараста болады. Сөйтіп «өзіңді өзің сыйласац, жат жанынан түңілер» деген халық мақалын еске салады. Өзбек халқы мен қазақ халқының арасындағы сыйласымдылықты өзгелерге өнеге түтады. Халқына деген сүйіспеншілікті, ата-ана-
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сына деген баланың махаббатымен катар қойып қарауды ескер- геді. Еліңді сүюді борышым деп біл, жабайы үйрек тэрізді ұшкан үяңды тастап кетпей, еліңе қайрылып барып жүр, «Содыр-соқпақ түрлаусыз тұрмыс төрінде,\\ Ол сен үшін, сен ол үшін жаралған». ()з ұлтыңның мейрімінен асқан мейірімді ешкімнен күтуге бол- майды деп ішкі әсерін айтады.«М-га» деп аталатын өлені де, Мағжанға арналган арнау өлең. 1918 жылы М.Жүмабаевты «үш жүздің» түрмесіне отырғызады. 
Осы кезснде «Алаш» партиясының азаматтары бастарына қара і үнск ориаі андай кайгылы күй кешеді. Сол кездегі көңіл күйлерінің Гн-іц ісі рсі індс інікі юлганыстарын сыртка шыгарып, өлеңдер жа- заді.і ( 'о ііі .ің  бірі «сы - Ьерпияздың «М-га» өлеці. Өленде партия мүпіслсріііің басы и біріктірмсй, бір-біріпен қарсы койып қугынга алганын жанарына жиналгап жаспен дэлелдейді. «Аяулы аға, ссніц қасымызда болмағанын жанымды күлазытып, көңіліме мүң үялатгы, тау мен тастан қайтпаған жүрегім, арыстанның кеудесі- ненайза шаншылғандай күйге түсірді» деп рухани жалғыздығын сыртына шығарады. Дәрменсіздігіне налиды, көмек бере алмаған қауқарсыздыгына күйінеді. Аласұрып, ішкі ойымен алысады, жаны күйіп шыдай алмай қиналады. Арнау өлең небәрі төрт шумақтан гүрса да, онда акын агасының тағдырына деген алаңдаушылығы ашык аңғарылады.Бернияздың арнау өлеңдерінің тағы бірі «Әмірғалиға» деп ата- лады. Өлең астармен жазылған. Небэрі сегіз шумақтан кұралған. Бернияз Әмірғалидың талапты, қайсар мінезі мен табандьшығына гэнті болады. Бірақ, «Өмірді ойды,\\Қызықты тойды» неге арнағаны олеңде ашық айтылмагандықтан, Әмірғали барлык кажыр кайратын оқу оқып, білім алуға жүмсады ма, болмаса басқа бір өнердің жолы- на сарып еггі ме, ол жағы белгісіз болып қалған. Әмірғали туралы не айтқысы келіп отырганы—жүмбақ. Дегенмен, ақынның астарлы ойын жекелеген сөз қолданыстарынан ажыратуға болатын тэрізді. Мысалы, «Жүректе от, бойда күш» деген сөздері еліне пайдалы бір іс тындырғанын сездіреді. Біз осы түста «от» сөзіне назар аудара- мыз. Себебі, Мағжан «от» сөзін ұлттық намыстың баламасы ретін-
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де алған. Бернияз Мағжанға еліктеген, ендеше, ол да сол мэнде қолдануы ыктимал. Олай болса Әмірғали «Алаш» партиясының мүшелерінің бірі ретінде, халқының мүддесін қоргайтын істер атқарған болса керек. Өлең астарының түманды болып келуі~ол туралы ойларын оқырмандарына жеткізе алмағандығы, ақынның ішкі толғанысқа терең беріліп, сыртына шығара алмауы деп түсінген абзал.Оның «С ... достыма» деген өлеңі сүрай арнау түрінде жазыл- ған. Өлеңде сол адамның хал жағдайын сұрай отырып, оған өлең арнайды. Бұл сүрай арнау өлең түріне келеді. Осы өлеңі сол кездегі қазақ поэзиясында болмаған жаңалық іспетті. Се- бебі өлең багыс Европаның 18-ші ғасырында бой көрсеткен хат түріндегі романдарының баламасы, лирикалық жанрда жазылған өлендер деуге болады. Өлең астарында жасырын ой бар. Қалада түрған досының аман-саулығын сүрап отырған болып, онымен іштей үндеседі. «Сен қалада бөтен ой ойламай жаны жайдары, күнэсіз жас баладай күліп ойнап жүрсің бе? Жоқ, мен оған сен- беймін, ол сыртқы алдамшы бейнең. Ішкі дүниең аласүрып, өзіне қолдаушы таяныш таба алмай мазасыздануда» деп оны неге айтып отырғандыгын білдірмей, ойын көмескі тастап кетеді. Берниязды символист ақын деуіміздің сыры да осындай тәсілдерінен.Өзі хат жазып отырған «С....ның» ішкі жан дүниесінің сүлу- лығын гүлденген орман тоғаймен салыстырады. Аңқыған гүлдің иісі төңірегіне жүпарын шашып, хош иісімен мае етеді. Жанға рахат сыйлайды, сен де сол гүлдей ашылып, еліңе деген пайда- лы қызметіңді еңбегіңмен дэлелде деген тілек білдіреді. Сырттай болсада халкының тілеулесі болып жүргендігін айтып халықпен таныстырғысы келеді. Жай-күйін былайша астарлай сүрайды. «Тамылжыган тэтті күй, \\ Шошып, солып қала ма, \\ Сарғайта ма сондайда, Ем табылмай жараңа?» Бұл сөздерден бейнешіл ақындарға тэн образды ойлау тәсілі аңгарылады. Өлең 1918 жылғы дүрбелеңде жазылган. «Қалада, думанды ортада жүріп, ұлы мақсатыңды үмытып кетпе, алған бетіңнен қайтпа, шошып есеңгіреме, бэрі де саябыр табады. Сол кезде қасыңнан табыламын,
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сенің ісің үшін жаным пида»- деп, өзін құрбандыққа шалуға да дайын екендігін білдіреді. Бернияздың астарлай ымдап отырғанын соңгы төрт шумак кана сездіреді.Ал «Ғ...тоташтың альбомына» деп аталған өлеңін—альбомдық жанрдагы өлендер топтамасына қосуға болады. Қыздың альбомы- на олең арнай отырып, оған «алладай» табынатындығын, өзінің ыстық сезімі мен сүйіспеншілігін жеткізе алмай жүргенін сез- діреді. Берниязды Магжаннан кейінгі қазак эдебиетінде альбомдык арнау олсңдер жазган ақын дейтін сырымыз осы. Арнау өлеңдерге лдсби жамр регінде гаиа емес, сырларын ішке жасырып қиналмай, п.іргки піміарып айтудагы жігіттердің эдісі ретінде бағалайды. < )дсмі қыздіір бакіиада осіп түргаи гэтті алма торізді, уакытында үзім алмисп күмі отксн соң иісі мсіі дэмін жогалтады. Әр нәрсе мез- і ілімсм, сол үшін жігі і пси қыздың ыстық гілектерін дер кезінде іабысі ырагын қүралымыздың бірі осы альбомдық өлеңдер дегенге тоқталады. Ойдагының бэрі орындала бермей,зі де, жүрегі қүрғыр тек боска жараланады дейді. Сөйтіп әйел көркінің келістілігі мен жан сарайыныц газалығын калайды. Қыз бала көркімен де, тэн газалығымен де әдемі болтаны жөн деп адалдықты мансүқтайды. Өлең 1918 жылы жазылған. Ақын дүрбелең кезеңде де эйелдердің і аі дырындагы килы өзгерістер, мінездерінің жағымды- жағымсыз үстамдылықтарына көп байланысты екендігіне тоқталады..Б. Күлеевтің «Сүйікті анама мэңгілік белгі» агты олеңі шешес- іне арналған арнау. Өлең астарынан ана мен бала арасындағы өзара і үсініспеушілік қақтығыстың ызғары сезіледі. Анасын гындамай, алға қойған мақсатының ықпалында кетуі, өмірін қысқартуға әкеле жагқандығын ақын шыншылдықпенмойындайды. Суреті анасының қолына тиген кезде өзінің бүл дүниеде болмайтындығын, суретін сыйға тастап о дүниеге мэңгі оралмай кететіндігін алдын-ала ескер- теді. Бұл анасына білдірген өкпе емес, енді қайтып онымен мәңгіге кезіге алмайтындығына деген үкім іспетгі. «Қанша уақыт түзде жүретінім белгісіз. Сол кезде көргің келіп, баламмен тілдестір»,- деп тілек гілерсің, бірақ ол кезде мен болмаймын. Сонда менімен осы «сугрегім» арқылы сырласып, кеудеңе басып тыныштанарсың
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Б.Қанарбаева Матжан символистдейді. Өлең 1920-шы жылы жазылған. Осы кезенде символис- тер өздерінің ұзақ уақытқа қазақ әдебиетінің тарихынан алынып тасталатындықтарына, тағдырларының кыл үстінде гұргандыгына көздері жетіп, соған іштей бейімделе бастаған.Өлең мазмұнынан өкпе де реніш те байқалады. Соған қарағанда анасы мен екеуінің арасында түсініспеушілік болған іспетті. Оған Мағжанның Бернияз өзін-өзі атып тастағаннан кейінгі жазган қазанамасындағы мына сөздері де дәлел: «Бернияздың өз өмірін өз қолынан бітіруіне қандай себеп болтаны бізге мағлұмсыз. Алай- да жастықпен, эсіресе, тэртіпті дұрыс тэрбие алмаудан туган бір себеп болғандығына шүбэ жоқ. Олай болса, жас жанның мүндай жолға тусуіне өзінен бетер элеумет айыпты. Түзу жолта сала біл- меген әлеумет». (107.4)Бала гәрбиесі алдымен отбасындағы отанынан басталады. Ананың мейрімді алақанын, жылы сөзін естімеген баланың жаны жараланып, суық бауыр болып өседі де, жылылықты сырт адамдар- дан, жат ортадан іздейді. Сол кездегі бөтен орта қалай болып кезі- геді? Француздың символист ақыны—Шарль Бодлердіңжасөспірім шағында өз ортасынан бөлініп, дулы-дүрмекті, арақ пен анашаға бейім, жеңіл мінезді, арзан әйелдердің ортасын ұнатып кетіп қалуы, анасымен арасында кикілжің тудырып ғана қоймай, өзі өмір сүріп отырған буржуазиялық қоғаммен арадаты қақтығысқа апарып тіреген. Ендеше, Бернияздың да өзіне-өзі қол жүмсауына себеп- кер болып отырған, отбасындағы тәрбиенің дұрыс болмағандығы деп білгеніміз жөн. Екіншіден, Бернияз символист ақындардың талқаны гауысылып бара жатқандығын білген. Өзіне үнсіз астыр- тын жасалған қысымға шыдай алмаған, эрі өзі гашық болып жүрген татар қызы Зейнепке үйленуіне кедергілердің көбеюі де себепкер болтан. Қысқаша айтқанда «құланның касынуына, мылтыктың ба- суы» дөп келген.Бернияздың символист декадент екендігі, «Жорықтан сон» деп аталатын өлеңінен аңгарылады. Өлең мазмүны согыстың жорыгын емес, керісінше жас жігіттердің қыздарта барган түнгі жорыгы жайлы болып отырганы, өлеңнің ішкі мазмүнында ашылады.



Жаздың маужыраған бір түнівде бір-біріне ғашық болған қыз бен жігіт ауыл сыртында тән рахатына батып кұмарларынан шыгады. Сүлудың қасында болған жігіт ішкі қуанышынан айыға алар емес, себебі мойнына ақ білегін айқара асқан қыз оны құшағынан жі- бергісі келмей қиналады. Жүрегі аузына лүпілдей тығылып, ақ тамағынан аймалатып, жігіттің еркін алса, қыздың төсінде терлей тепсініп, дем ала алмай ынтығып, бойы балқып, мандайы жіпсіп, қүмарыиан шығуын жүйрік түлпарлардың жарысқа түсіп, ұзақ жорықтан, қүлақтарының түбі терлеп оралғандай етіп бейнелейді. Очдсріміц жііітшілігін аргымақтардың шабысымен салыстырады. ()лсңиің «Жорықтан соң» деп аталуы да сондыктан.Снмнолисі дскадсштерге тэн стильмен әйел мен еркекгің гүш і тоеск лпззятін « і үні і жорыққа» балайды. Бірін-бірі қия ал- май қималі ан скі жастыц ынтығуынан жүздері тершіп, алабүртып, бслі ілепгсн сореге жеткенше жарыса шапқан, таласа тайталасқан жүйріктсрдіңжорығында образдайды. Жорықтан оралып, аптығын басы іі, көңілдері жайланған соң ғана келіншектің ақсүр жүзі ұяттан алаулай қызарып, ойы алабұртып, қорқыныштан лүпілдеп соққан жүрегімен алабүртқан сезімі, себелеп ата бастаған таңмен тала- сады Таң сәріде қайдан келе жатыр деп біреу-міреу көріп қалар ма деп жан - жағына жалтақтап үйіне жеткенше асығады. Ауыл шетіндегі жардың шетін жағалап, ойпаң жерді сағалап, өзен бойын паналап бұқпантайлап, жұрт оянып кетпей үйіне жетіп алғанша асығады.Асыққан келіншектің көйлегінің сусылдаған етегімен аяқ сыбдырынан, таң еленде үйқысынан элі оянып үлгермеген қаз- үйректер мен су жыландарының дірілдеп, үрейленіп ұшқан ды- быстары ауыл шетін дүрбелеңге бөлесе, жігіттің түнгі жорығын қүптағандай болып, батып бара жаткан ай күлімдей күбірлеп, жел тыныстап бас изеп, ақку қаздар бірігіп эн салып куаттағандай бо- лады. Өлең осы калпында Ш. Бодлердің «Падаль» деп аталатын өлеңін еске салады.Ақын өлеңнің бастапқы он шумағында жігіт пен әйелдің қараңғы бұлыңғыр ай астындағы қимылын ақын риза болып қуаттағандай кейіп білдірсе, соңғы шумағындағы төрт жол, ішкі
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толғанысын сездіреді. Ақын, жігітгің «түнгі жорығын» қоштайды да, жас әйелдің түнгі әрекетінен жиреніп, оны үнатпайтындығын астарлай аңғартып, шығыс әйелдеріне тэн нэзіктік пен тазалықтың лайланып, кірлеп бара жатқанымен келісе алмайтындығын, «Таң атты түн бітті», // «Күншығыс бұлғанып» деген сөздерімен сездіреді. Киіз үйдің түндігін таң елеңце ырғала ашатьш жас келіндердің күйеуге шыққанға дейінгі осындай түнгі «үрлықтары», көңілін құлазытады. Ақын іштей қазақ әйелдерінің ар тазалығын қолдайды. Ол ойларын айтуда символистерге тэн образды сөз қолданыстарын пайдаланған.Бернияздың символист декадент екендігіне дэлел болатын өлеңдерініңтағы бірі Сабыр Танашевқа арналған - «Бірінші адым». Танашев өзі сүйіп үнатқан қызға барғаннан кейінгі көтеріңкі көңіл күйінің себебін Берниязға сыр айтып етіп бөліскен тэрізді, Берни- яз «ерлігінді жаңа білдің», «еркек екендігіңці енді байқаттың» деп оны қолпаштайды. Оның бұл әрекетін әйелдердің ерік - жігерін алудағы алғашкы адым деп бағалайды. Сабырдың бұл қадамына өз тарапынан қолдау жасайды. Сөз астарынан аңғарылатыны, соған дейін әйелдердің касына бармаған жасық жігіт болса керек. «Сабырға» деп аталатын тағы бір өлеңі де арнау өлеңдер топта- масына келеді. Оданда ішкі толғаныс толқыны сезіледі. Өлеңнің астарында мұң бар. «Сен мені дос санайсың ба? Әлде жай ғана таныс деп қабылдайсың ба, ол жағын білмеймін, бірақ түбінде суретімнің саған қымбат белгі болып қаларына сенімдімін», - деп ағынан ақгарылады.Осы тұста мынаған тоқталғанымыз жөн. Мағжан орыс ақын- дарының ықпалымен альбомдарга арнау өлеңдер жазып, қазақ әдебиетінде альбомдық өлеңцер жанрын тудырса, Бернияз қазақ әдебиетінде бүрын-сонды болмаған «суреттердің сыртына» деген айдармен жаңа мазмүнды өлеңдер жазған жаңашыл ақын екен- дігіне көз жеткіземіз. Бернияз Сабырға жиыны төрт өлең арнатан. Солардың қай- қайсысында болмасын Сабырмен кикілжіңге бар- май тату болсам деген үмтылысы бар. Оған ақ пейіл адал сезімін ұсынады. Ісінің табысты болуына тілектестік білдіреді. Соган
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Караганда Бернияздың сыйлап, аса бір кұрметтеген адамдарының (мрі болса ксрек.Лл ақынның образдық ойлау әлемімен «Қазақ қызы» деп ата- м и,in олеңі арқылы танысамыз. Қазақ қызының қалыңмалға са- ii.i ii.iii, сүйіеніне қосыла алмай қиналған трагедиялы тағдыры шісңіс лрқау болады. Қыздардың қалың малдың құлы болып и і м  ідікіс жүргси і ірліі ін «түнге» балайды. Өлеңнің, сол кездегі мі іак һі.іідарі.ііи.ің трагедиялы тагдырына арналгандығын, «Біл- \ич (м де м.пдмң гүріи і үрагын, \\Осылай деп мен өзімше сына- и.ім" и ігц соідерімси білдіріп, оның жалпы қазак қыздарына іірші и ни ц.и і ім і щ і  лрщді.і І оцірекіеі і болыи жатқан дүрбелеңнен Гн ііміііцр ііііііііі цпаіит.і Паюдың тасілі, жас кыздарын жасының үііітн in h i t  uyp> и.іркііуыиа карамай, малы коп ay капы адамга « иIу леи біледі. < )лардың бүн лрекеі іері зиялылардың зығырданын iuiIIii.i i л и.і Огаи аші.іқ кареы шыгуга болмайтындықтан, ой- і.ірі.ш бүрксмслеп, эке-шсшелерінің ісін астарлай сынайды. Оіак да гүбіиде тосқауыл болатын қоғамдык өзгерістердің келе жаікимдыіыи аспандагы жүлдыздардың қүбылуымен астарлай Пеіімслсйді. Қазақ даласының одан хабарсыздығы «болған екен үйкі.і і үи» деген сөздермен образдалады. Сөйтіп сол кезеңдегі катак қыздарының аяиышты гағдырын «қара түнге» балайды. Бұл да Магжан поэзиясына тэн образды ойлау тәсілі еді. Біз осыдан- ак шокірті пен ұстазы ой галастырғанын аңғарамыз.Бернияз поэзиясындағы мистикалык образды ойлау тэсіліне тоқталар болсақ, мынаны айтқан жөн. Бернияздың символдық олендерінің көпшілігінде, сол қоғамдық ортада болып жатқан жагдайды жынның образында, алдындағы мақсатын періштенің треке гінің образында бейнелеген. Мағжан Ібіліс пен шайтандарды, жындарды— адамдарғажамандық жасап, біріне-бірін қарсы қоюшы образ ретінде бейнелесе, Бернияздың поэзиясындағы мистикалық образды ойлар адамдардың бір-біріне жасаған жамандыіынан қара күштердің өздері қоркып қалай безіп кеткендігін бейнелейді.«Қайда екен» деп аяқталмай калған поэмасында, Қазан тоңкерілісінен кейінгі қанды қырғынның, халықтың басына қасы- рет қана экелмей, адам жаны түршігетіндей сүмдықка жеткіз-
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Б.Қанарбаева Магжан символистген жауыздыққа ұласқаны, жолындағының бэрін таптап өтетін табиғаттың дүлей күшімен салыстырылады. Найзағай ойнап, жер бетінде алай-дүлей дауыл түрып, топалаң тигендей елдің тоз- тозын шығарып, таудай-таудай дарияның толқындары жаганы шайып кеткендігіндей образдайды. Сол кездегі ел жағдайын: «Жай жарқылдап,\\Күн сыртылдап,\\ Қылды бэрін бір уыс.\\ Ібіліс сасып, Бүғып қашып \\ Таба алмады бір қуыс»,-деп жамандық жасауға әуес, ібіліс пен жын-шайтандардың өзі одан қорқып, бой тасалап қашқандықтарынан, ел басынан өткен сұмдықтың жан түршігерлік картинасын көз алдымызға әкеледі. Поэзиясында алла, құдай, шайтан, Ібіліс, жын сөздерін мистикалық образ ретінде пайдаланған.Адам қаны судай ағып, қанды топалаңның жердің бетін ба- сып, өлгендердің денелері төбе-төбе болып үйіліп, адамдардың адамшылықтан безіп құлқындарының құлына айналуынан қара күштердің өздері түңіліп, зәрелері үшып безіп кетті деп бей- нелейді. Тіршілік үшін күрес, оларды бір-біріне жауықтырып қарсы қойғандығын, бастарына іс түскенде бір-біріне зэбір жа- сауынан қара жердің бойы түршігіп теңселді деп образдайды. Азамат соғысының алдында елдің ішін түрлі өсектердің кеуле- генін жыланның төңірегіне уын шашуымен бейнелесе, сотые қыр- гынының бэсеңдеуін жел баяулап басылды деп кейіптейді.Мағжан поэзиясында жел—жақсылық пен жамандықтың ха- баршысы. Берниязда адамдарды бір-біріне айдап салар осек пен айуандықтың образы. Осы поэмада кеңес үкіметінің ішкі саяса- ты-жезтырнақгың образында бейнеленеді. Қазақ ертегілерінде жезтырнақ күндіз келіп тамақ ішіп, түнде жамандық жасаушы. Ертегіде батырлардың, батыл тапқырлық жасауынын нәтижесінде мақсатына жете алмай жолы кесілсе, қазақ елін аштықпен түншықтырған кезде жезтырнақтың жолы болады, басып кеткен эрбір ізі қанға толады. Жолындағыны қиратып жояды. Оған кемпір не, шал не, жас нәресте не, сүлу бойжеткеннің бэрі бір. Тырнағын салып, жіберіп өкпе-бауырларын суырып алып, тұздыққа малып жейді... Арымен иманын бір үзім нанға айырбастаган елдің, бір- біріне деген бауырмалдығы мен туыстығын отқа өртегендей бола-



i .  Ңимарбаева Мағжан символистli t Іісймсшіл ақындар Жезтырнақты саясаттың образында алады.I идоиіе қазақ даласын канды шеңгелімен тұншықгырған аштық ічіц мм жасалган саясаттың нэтижесі. Бернияз халықтың басы- ми іусксн сол кездегі қаралы касыретгі «аштық қарт», «аштық лкмрст» дсм астарлаулайтын сыры—1921-1922 жылдардың ішінде і at in .’ .5 миллион казакз ың аштыктан қырылғандығынан еді. Ақын 
• «жүпмң жүи.і, апатгың-апаты» дейді.Іісриияі елдіц ііііін қамтыган аштықтың алапатын, дауыл мпі.in иі млшс і і  ксйіііі і бүлііішілікпен салыстырады. Поэма алты іінінміі і и и mi I in и іі 11 сксн Ііірак шашыраған ойын жинай алмай
і ..........  ІІІіім.н м >\ (ілспі питГжоі рнфиялық тарихи поэма жазбақ
mu*і и опт іі м |н к і Імірдсп epic учілуі оган ксдсргі болган. Сол 
м ілің ніііідг лк jiKi.iiiiii.ni /кліи.і мүқалыи, идсялық багытынан ай- 
I>і.і і.і басим лпді.ііы cm симгауларымап ссзіледі. Опы, «Айрыла-ii. mi \\ Жсі и гой кум, амал бар ма, жан жарым!» - деген сөздері де и іслдей м С оз астарына үцілсск жан жарынан (идеядан) айрылуы жпсрім жасыті.ш іастагандай. Күткен идеялы сағымга айналып пира жаі қандыіым озідс түсінген. Қалай дегенменде ішкі арпалы- і і.і м иисді Арманы алыстаган сайын оны уысынан шығарғысы м имсй аласүргамын оксіп тұрып мойындайтыны байқатады.Ал жалпы Бсрнияз поэзиясынан Х_Х гасырдың басындагы .уісбистшілерге тэн тіл шұбарлығы бар екендігіне тоқтала кет- кі мдіі іміз жөн. Әсіресе, парсы тілінен ауысқан сөздер баршылык. Омы 1920-шы жылдарға дейінгі өлеңдерінен де аңғаруға болса, Қа ілмда жүргенде жазғап өлендерінен татар жэне араб сөздері көп ксздеседі. Сонымен ойымызды қорыта келгенде айтарымыз, Бер- иияз Магжанның ізін басып келе жатқан талантты символист ақын. ( )ныц поэзиясында кездесетін символистер стиліне тэн ғарышпен байланыс, түркілер әдебиетіне тэн өмір мен өлім тақырыбы, күн меи түн, жақсылық пен жамандық тэрізді образды ойлар бар.



Қазақ әдебиетінің ірі өкілі Мағжан Жүмабаевтың символист акын болу сырына терең үңілмес бұрын, символизм әдісінің қалай қалыптасып, не үшін қажет болғандығына қысқаша тоқталайық. Батые Европа әдебиетінің тарихына сүйенсек, символизм тәсілі орта ғасырда пайда болган. Оның ішінде Батыс Европадағы «ұлы қоныстану» кезеңінде ағылшын, неміс, француз, т.б. ұлттардың негізін қалаған тайпалардың тарихы мен мәдениетінің бір-бірі- мен ортақ байланыста дамуының нәтижесінде пайда болған. Ол алғашында ғұрыптық фольклор мен этнографияда сол тайпалардың айналысқан кәсіптері бимен бейнеленді.Әсіресе ол ғасыр мен ғасыр ауысқан кезенде романтик акындардың шығармаларында айрықша көрінеді. Сондыктан да тілі мен дініне үлтына қарамай, Европа мен орыс жэне казақ әдебиеті өкілдерінің шығармаларынан мол кездестіретін себебіміз сол. Оның ішінде, Мағжан поэзиясындағы орны ерекше. Дей гүрғанмен Мағжан поэзиясындағы символизмді орыстың символист ақындарының шыгармаларынан бөлек алып қарауга болмай- ды. Оған бірінші себеп -  Қазақстанның ХХ-ш ы  ғасырдың басында орыс империясының қүрамында болып, экономикалык жэне саяси жағдайларымыздың ортақ болуы. Екіншіден, Мағжан символизмі Россияда Валерий Брюсовтың ұйымдастырып, кейін өзі басшылық еткен символистер мектебі көркем онер жэне әдебиет инстигуты- мен тікелей байланысты.Бүркеме аттарды пайдаланган орыс символистері: А . А . Ланг, Владимир Гиппиус, А . М . Добролюбов, Андрей Эдмундович Буго, Н. Н. Бахтин (сыншы Бахтиндердің әулиеті), Федор Сологуб



I tunыч аты-Федор Кузьмич Тетерников) өлеңдер жазып, альманах- шр шыгарады. Олар француздардың символизмін жақсы білген- пктсн, В. Брюсов оларды акшамен қамтамасыз етіп өзі солардан үирснсді де, 1914 жылы орыс символистерінің мекгебін ашады. ( )н «түмандагы қалың елге жол көрсетер жүлдыздарды іздейміз» дсген үранмен қызмет етеді. Француз символистеріне еліктеуден і Vi :иі осындай гақырыптағы алгашқы өленді В. Брюсовтың өзі де ж іп іід ы  Оның ссбсбі төмендегідей болды. Россияның өз ішінде ж.мю оііірмііллі і.і слдсрінің арасында экономикалық дағдарыс пен іүр и і имей іоііқуліірды іудырады.Осыданбарыпжандармерияның tpt-мчі күінснсді Халмктың басына тоніи келе жатқан қатерді ал- іі.mi .нм и щ  и одебиеі пен онсрдің окілдері ойларын ашып айта 
л11мііі ini i он. б е т іелеи жаіуіа кіріседі. Символистік үйымдар күрылмп, ар іүрлі мамапдыкіаіы иніеллигенция өкілдері бас қосады.( 'ондай-ақ, олардың арасына шет елдерден ағылған буддистік, чрисіиандық, исламдық, теолог философтар мен үндістандық Иоггар, X IV  гасырда қалыпгасып, Роза мен крест үйымдарына баспіылық жасап келе жатқан массондық мүнай магнаттары, гип- нозерлер, медиумдар кіреді. Берлиннен арнаулы тапсырмамен кел- іен Дм. Стайнер, Гетенің шығармаларындагы оккультизм жайлы лекции оқыса, Анна Рудольфовна Минцова орыстың символист ақындарын біріктіріп, гипноздың әсерімен оккультизмді насихат- гайды. Олар спиритуалистік сеанстар жүргізеді. Бүл сөз латыннан аударі анда спиритуализм -  духтарды (аруақтарды) шақыру деген магынаны білдіреді.Оган орыстан өзге де үлттардың өкілдері араласқан. Олар ата- бабаларының аруағын шақырып, соның күшімен елдің ертеңін болжаймыз деген мистикалык сезімге беріледі және соны желеу етіп, төніп келе жатқан қатерді мистикалық образдармен бейнелей- ді. Себебі, кез келген ашық пікірлер сол сәтінде-ак тексерілгендік- тен, дайындалып жатқан төңкеріліс эшкере болып қалуы ықгимал еді. Ондай жағдайда революцияны қолдаушылар да, қарсылары да бір-бірін жойып жіберуден тайынбаган. Осыдан келіп бейне-
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леп, астарлап, жұмбақтап, ымдал сөйлеу, жазу күшейеді. Брюсов өзінің символистер мектебінің белсенді мүшелері: Андрей Белый, М. Цветаева, Хлебников, А . Иванов, А . Гиппиус сияқты ақындарға тақырыптар ұсынып, өлендер жаздырады. 1920 жылы өзі комму- нистер партиясына мүше болып кіргеннен соң өзі іргесін, 1903 жылы қалаған әдеби үйірмені, эдебиет жэне көркем онер институты етіп ашып, интернационалдық тәрбие беру мақсатында оған эр түрлі үлттардың өкілдерін шақыртады. Олармен партия нұсқаган саяси бағатта жүмыс істейді. X . Досмүхамбетовтың ұсынуымен Мағжанның, 1924 жылы оған жолдамамен баруы тегіннен-тегін емес еді. Ол алғыр, зерек ғана емес, ғылым мен әдебиеттің барлық саласынан мол хабары бар білімдер адам еді. Оның өлеңдерінен 1916 жылғы Омбы қаласында жұмыс істеген биокосмистер ұйымының лебі сезілетіні де содан.Бұл жолғы Мағжанның алдына қойылған міндет—бойындагы «үлтшылдық» қасиетінен айрылу, қолдан жасалған аштықтан әлі есін жия алмай, есеңгіреп жатқан үлтгың рухын көтеретін өлендер жазу болатын. Брюсовты сол кезеңдегі орыс символистерінің «қасқыр» деуі тегінен тегін емес еді. Сеансқа жиналған эр түрлі үлттың өкілдерін «біріккен жұлдыздар» деп атайды. Нәтижесінде қараңғы бөлмеде қол үстасқан біріне -бірі сезімі болмаған адам- дар, гипноздың күшімен бірге туысқан адамдардай болып шығады. Сол алған әсерлерінен айырылмай тұрып өлендер жазған. Сөйтіп, ұлтшыл ақын атанғандар ұлтшылдық сезімдерінен осылайша «тазартылған». Мағжанның Москвадан оралғаннан кейін өзінін әуелгі ниетінен мүлде айнып, жаңа багыт үстангандығын жазуының бір сыры осында болса керек.Ал символистердің сол кезендегі өлендерінің тақырыбы мен мазмұны туган жердің табиғатына деген сүйіспеншілік, эйел мен еркектің арасындағы махаббат сезіміне, елінің тарихы мен салт- дэстүріне, тіліне, кәсібі мен тегіне арналады. Осының бэрінің түпкі негізі идеалистік сезімге барып тірелген. Адам санасьшдағы қараңғы бөлмедей қараңғылықты ығыстырып, оған күндей шуақты нүр қүямыз деп бейнелеп жазған. Символист акындардын адам-
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ды басқаруда, бастан жүрек күшті дейтіні де осыдан шыққан. Магжанның «Жан сезі» өлеңінде барлык кінэні жүрегіне аударып кеудесіне сыймай, еркіне бағынбай кеткен есерлігіне сілтейтіні десол. В.Брюсов спиритуализмдік сеанстарға символист ақындарды 'ііолдерімсн бірге шақырған. Қараңгы бөлмедегі махаббат сезімін 
куйсуі мен ойеліне ортақ етіп, барлық әйелдердің бойындағы сулулық бір ойелден де табылады деген идеалистік ұғымды уаі ыздаіан. Магжанның гжелімен Москваға бірге баруыда со- іііііі сді Маіжаи үсталыи кеткеннен кейін «сиқыр» жасайды деп 
'іі.іимклчаіі жүртп.іц қорқуыиа да осы ссоси болтан. (Біз бүл жерде 
маркум Хамза Лбдуллишіің пірінс сүйсніп отырмыз)Символ истер ссанс ксзіндс жарық, қозғалыс, гынышгық мсм ксмспсн болатын дыбысқа ерскшс ден кояды. Себебі, оның адам исихологиясына ерекше эсер етстіні ескеріледі. Ол Магжан онсцдеріненайрыкшасезіледі.Оныңсырысаясиойларын бейнелей жазу қазақ тілінің дыбыстық екпініне негізделгендіктен, өлеңдері уытгы өткір, қысқа эрі мэнді болып келеді де, тыңдаушының бойына электрдің қуатындай мол күш қүяды. Шумақтардағы сөз скпінінің жағалаута буыркана барып соғылған толқындай ықпал стетіні сол. Айтар ойын екіұшты қалдырып, сөздерді кері мэнде ісріс қолдануы ребус шешкендей қинайтыны да содан, мүның озі Магжанның 1920 жылдардың басындағы орыс символистері- нс арналған «Ребус» газетінің белсенді окырманы болгандығын долелдейді. Қоғамдық саяси ой айтқанда ребустік эдіс-ойларын шеберлікпен бүркемелеуге мүмкіндік жасаган.В.Брюсов пен Мағжанның арасындағы гығыз байланыс, қазақ ақынының оккультизмді де шебер меңгергенін дәлелдейді. Себебі, Ресей элемдік оккультизмге 1910 жылдан араласады. Олар 1911 жылы «Изида» деген журналда шығарған. Оған Петербургте -  8 мың, Мәскеуде — 12 мың адам мүше болса, Николай патшаның от- басы мен уәзірлерінен бастап, орыстыд символист ақындары Баль- монтган Блокқа дейінгі үлкенді-кішілі орыс символистері түгелге дсрлік кіреді. Өйткені, бүл үйымдар өздерінің мол ақшасымен Ре-
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сейге толық өктемдіг ін жүргізеді де 1917 жылғы төнкеріліс баста- ларда қашып кетеді.Теңкеріліс аяқталған соң 1920 жылы сол үйымдармен байла- нысы бар деген адамдар кейде ашық, кейде жасырын түтқындалып, 1929 жылдан бастап көпшілігін ата бастаган. Мағжаннықда 1929 жылы түткындалуы тегіннен-тегін емес еді. Оның өлеңдеріндегі о дүние асығу, жердегі сатқындар мен өтірікшілердің эрекеттеріне наразылық ретінде, таза нэсілді адамдардың түрағы саналған Шолпанға, ғарышқа ұшып кеткісі келетіні, өлгеннен кейінгі ру- хын сонда көруі символистерге оккультизмнің тигізген ықпалы болатын. Вұл бізге Мағжанның тарлан талант иесі ғана емес, бол- мыс бітімі, жаратылысы бөлек дарын иесі екендігін аңғартады. Өйткені, В. Брюсов түрлі үлт өкілдерінің арасынан дарындыларын тандай тани білген, соларды сұрыптап—іріктеп оқыту кезінде талант көздерін ашып, соны саяси мақсатқа пайдаланған.Ал символист ақындардың жеке басгарыньщ шьн армашылык ерекшелігіне тоқталар болсақ, олар идеалист болтан. Мәскеуде бас көтере бастаған саяси үйымдар айтып жүргендей, нашақорлардың үйымы емес. Оларды караңғы бөлмедегі сеанс кезіндегі түрлі онанизмдер мен оргиялык сезімдерге беріліп, соның түманды эсерімен эротикалық жанрдағы өлеңдер жазған қайсыбір декаде- нттерімен шатастыруға болмайды. Символистер үшін махаббат ең алдымен әйелі мен күйеуіне ортақ. Өлеңдерінде махаббат сезімін өте шеберлікпен жазатыны сол. Брюсовтың сеанс кезінде әйелі мен күйеуін қатар отыргызатыны осыдан. Мажан өлеңдеріндегі эротикалық сезімдер -  ақын қиялы, қазақ әдебиетіне жаңа жанр әкелу мақсатынан туындаган. Оның эротикалық жанрға негізделген «Сүй, жан сәулем», «Күміс нұрлы ай», «Хор сипатты қарындас» өлеңдеріне келер болсақ, Гете поэзиясынан басталып, Абай по- зиясынан қолдау тапқан, Батые Европа әдебиетіндегі эротикалык жанрды қазақ эдебиетіне ендіру мақсатынан тутан.Жалпы ақын поэзиясындагы бейнешілдікке назар аударсақ, оны 1917 жылга дейінгі жэне одан кейінгі деп екі кезеңге бөлуімізге болады. Алғашқы кезеңінде, бірінші дүниежүзілік согыстың төніп
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келе жатқаны, болмай калмайтын революциялық ахуалдың пісіп жетілгені бейнеленсе, екінші кезеңінде 1921-1922 жылдардағы қолдан жасалған аштықтың зардаптары бейнеленеді. Батые Европа символизмін бойына молынан сіңірген Валерий Брюсовтан дәріс алғандығына кармастан, онын символизмінде ұлттык болмы- сымыз мықты сақталған. Сөйтіп үлтгың рухын ояту арқылы де- рбес мемлекет болуды көздеген. Оны «Жарыма» өлеңінде:От жұтқан туысканнын халін көріп,Күнэсіз судай аққан қанын көріп.Айрылган ар-намыстан қарындастың,Коз жасы, қалың қайгы, зарын көріп,- намыстангандықтан «Алаш» партиясының құрамына кіргенін жазады. Сондай-ақ, жалиы символ истер кауымынатән өмірдің мэн- мақсаты, рухтың кеңістікпен байланысыы туралы философиялык нікірлері де бар. Патша агенттерінің төңіректі аласұра тіміскеле- ген эрекетін діни образдармен бейнелеи, соларға ұқсатқан. Қазан төңкерілісі алдындағы символистердің: «Жаньща үңіліп, үйықгап қалған сезімді оятып, шындыққа тура карауга үйрегемін»,- деген октемдігі Мағжанда да бар. Ақынның «Жырыммен жұртымды оя- іамын» деуінің мәні де осында. Төңкеріс алдындагы халық аху- алын дэл барлай білгендігінде. Халқына берілген адал перзент ретінде елін тұйықтан алып шығудьщ жолын іздеді, мәниетке бас- тар жүлдыздарының мол болуын армандады.Қараңғы болса канша гүн,Жұлдыз сонша жарқырар.Бұлт басса да, алтын күн,Бір шығар жерді жарық қылар, - деп үміттенеді. «Жоғалған алтын» өлеңінде, казақтардың жері- нен, еркендігінен айрыла бастаған кезін бейнелеген. Оның 1912 жылгы жинағына кіргендігіне қарағанда, ертеректе жазылған іс- пеп і. Өлеңде қазақтардың сенг іш, аңқаулығы барлық жаксылықты, байлықты біреу бізге сыртган жасап береді деген үгымы, тілі енді шыга бастаган баланың бьищыры арқылы бейнеленеді. Өлендегі «апа» сөзі астарлы кең ауқымда. Дэлірек айтқанда, Қазақстанның
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Б.Қанарбаева Мағжан символистдербес Тэуелсіз мемлекет болу талабынан туған тілек. Бірақ ол сүраныстың соншалық пәрменді болмай, тек бала шешесінің алды- на барып әлденелерді айтыгі түрып-жығылып жүрген әрекетімен бейнел енетіндігін:Апалап, уанбастан жылаған күн,Жүрем деп, қаз-қаз түрып, кұлаған күн.Еркелеп, кұр былдырлап, өтірік жылап,Алдына апам байғустың сүлаған күн, - деген шумақтар байкатады. Кезінде Николай Гумилев симво- листер туралы пікірінде: «Олар төніп келе жатқан қатерді айтуда бірде мистикаға, теофилософияға, оккультизмге де ауысып отыр- ды» деуі осыдан еді. Оның Мағжан поэзиясына да тэн екендігі «ГІайғамбар», «Тұранның бір бауырында» өлеңдерінен байқалады. Онда оккультистерге тэн болжампаздығын байқатады. Бірақ, оның бэрі романтикалық ақындарға тэн сипатта көрініп отыра- ды. Мэселен, «Жазғы жолда» өлеңінде саясаттағы жалғыздығын, табиғаттың гүрлі елестер тудырған ерекшелігімен астастырса, «Гүлсім» өлеңінде мистикалық образдауларды махаббат сезімі- мен алмастырады. «Қысқы жолда» өлеңінде мистиканы адам тағдырымен салыстырады. Сондай-ақ, «күн мен түн, қараңғылық пен жарык»,— деп келетін философиялық үлкен мэні бар сөздерді саяси ой айтуға пайдаланады.Ойымызды жинақтай келе айтарымыз, Мағжан поэзиясындағы символизм үлттық төл тумамыз, этностық ерекшелігімізден алынған. Солай бола түрса да, ол әлемдік деңгейдегі символистік образдармен салыстырмалы салмақталады.
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Магжан поэиясын кеңестік жүйе қыспақта ұстаған кездің озінде оған үлкен баға берген адам -  Мұхтар Әуезов болды. Ол өзініц мақаласында: «Мен Мағжанды сүйемін. Еуропашылдығын, жарқыраган әшекейін сүйемін»,- деп батылжазған болатын. Міне, осыдан келіп Маіжаи Европа одебиетінен не алды жэне оған ба- руына не ықпал болды деген сауалдар төңірегінде жауаптар ізде- уге мэжбүр боламыз. Магжан Жұмабаевтың шығармалары мен омірбаяндык деректерінде оның Батые Европа мәдениеті мен әдебиетінен көп үйренгені айкыи көрсетіледі. Сонымен қатар, антика эдебиеті мен орта ғасыр әдебиетінің гуманист ақындары -  Данте мен Петрарка, Бокаччо шығармаларының поэтикалық стильдеріне де назар аударады. Италия әдебиетіндегі Лаура, Мария, Беатрич сынды идеалды эйелдер образдарының бейнеленуі- не мэн берген. Себебі, Батыстың идеалист ақындары—эйелдердің образын идеалды калыңдық, идеалды эйел-ана образдарында сом- дап, қоғамдық қызметте де, ерлерінің алдында да адал болуын ар- ман еткен. Ақсүйек эйелдердің окып-білім алумен бірге, күйеуіне адал жар, аяулы ана болуын армандаған, қиялдағы махабатқа құрылған лирикалық өлеңдер жазған. Бұл Мағжанның лирикалық өлеңдерінде Гүлсімнің образынан көрінеді. Матжан өлеңіне арқау болған Гүлсім кім, деген сауалға тоқталсақ, ол 1914 жылы Петер- бургтегі ақсүйек қыздардың педагогикалық институтын бітіріп, бірінші дүниежүзілік соғыска «шафқаггылык тәтесі» — «Сестра милосердия» болып қатысады. Революция кезінде еліне қайтқан соң әкесі Мичурин деген башкүртқа ұзатады. Соңынан күйеуімен Қызылжарга көшіп келіп, Магжан директор болып жүрген мек- тепте математикадан сабақ береді. Бүл кезде қазақ қыздарының



арасынан жоғары білім алғандары тым аз болагын. Оның себебі, біріншіден, қаражат керек болса, екіншіден оқыған эйел бұзылып кетеді деген ел ішіндегі алып қашты сөздер қазақ қыздарына қол байлау болды. Гүлсімнің соғыс жүріп жатқан бөтен жерге барып, жаралы жандарга өз еркімен көмек көрсетуі, қалың малға қүрбан болып, әйел үстіне сатылып жатқан қазақ қыздары үшін қол жет- пейтін биік қиял еді. Бұл Мағжан секілді гуманист ақындардың сезіміне қозғау салады. Қазақ қыздарының бойында да сондай батылдыктың, табандылықтың болуын арман етеді. Олардың сау- атгы гана емес, ез бақытгары мен бас бостандықтары үшін күресе алатын өжет те батыл болуын аңсайды. Татар ақсүйектерінің ор- тасынан шыққан Гүлсімнің батыл қадамы қазақ қыздары түгілі, Мағжан секілді ақындардың да қолынан келмейтін ерлік болып көрінеді. Сондықтан Мағжанның Гүлсімге қолын ұсынып, оған: «Жолымды баста, келші!» деуінің астарында осындай сырлар сақталған.Мағжанның Батыс әдебиетін зерделей оқығандығын Гүлсімге арналған өлеңдеріндегі Данте мен Петрарка лирикаларының із- дері аңғартады. Себебі, образ сомдауларында да ұқсастықтар бар. Дэлелдейік, ақын Гүлсімге арналған алғашкы өлеңін 1920 жылы «Гүлсім ханымға» деген атпен жариялаган. Аталған өлеңінде Данте мен Петрарка тэрізді Гүлсімді аспандағы күнге теңейді. Сондықтан: «Көктегі күн күлмесін, Гүлсім күлсін, // Гүлсім —Күн, көкте ақырын жүзе біледі»,—деп аспанда түрып күлімдеп шақырғанымен, қасына жеткізбей өртеп жіберетін күн- нің құдіретімен бағалайды. Ақынның Гүлсімді аспандағы күнге балауының негізгі себебі, жаралы жауынгерлерге көрсеткен көме- гі төңірегіне жылуын таратқан күннің қызуымен бағаланады. Гүлсімнің ол үшін қолға түспес періште бейнесінде көрінетіндігі жан дүниесінің тазалығы, тэн сүлулығына жан сүлулығының сай келуі десек, Данте мен ІІетрарканың сүйгендерін күнге геңеуі әйел- Ана мейіріміне деген қүштарлық. Сырты гана емес, жаны да, елге жасап жүрген қызметі де оның тазалығын бейнелейді. «Гүлсімге» деп аталатын өлеңінде Гүлсімнің соғыста жараланып жатқан жа-
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уынгерлерге көрсеткен жәрдемін, жұмақтың төрінде өмірге келген Хауа-Ананың жер бетіне түсіп, адамдарға жаксылық жасауымен еалыстырады. Сондықтан Гүлсім образы жұмақтагы кәусар су- дан, оның бетіндегі алтын будан, періштелердін жырынан, жұмақ суының сылдырынан, жапырағының сыбдырынан, Тәңірінің өз нұрынан жаратылғандықтан, жеке басының сұлулығы мінсіз бо- лып шығады.Петрарка мен Дантенің сүйгендері де ғарыштағы жұмақтың төрінен пайда болады, бірақ, дэл Гүлсімдей ғажап теңеулерге ие бола алмайды. Осы жагынан келгенде, Платонның шексіз фило- софиялық идеясын тамаша меңгергендігі байкалады. Мағжан жырлаган ойелдердің жаратылысының өзі де тазалыктан түрады. Өйткені, олар жер бетіндегі омірді жаратушылар. оған нэр мен көрік берушілер деген жогары батаны ангарамыз. Хауа-Ананың қанынан жаралған Гүлсімнің сырты ғана сүлу емес, жаны да, ары да таза, жанүясының тірлігін де таза сақтайды, жалған нәпсінің ыркыца да берілмейді. Сондықтан өзіне ессіз ғашық болып отырған жігіттің тілегін қабылдаудан бас тартып, күйеуін ертіп, басқа жерге көшіп тынады. Мағжан оған сезімін арнаған кезде, алғашқы әйелі бала жайынан қайтыс болған 27 жастағы басы бос кезі болатын.Данте де өзінің сүйіктісін адамдарға жақсылық себуші мей- ірім иесі деп жырлайды. Бірақ, шын мәнінде, Биатрич дворянин Симоне де Бардиге күйеуге шықаннан кейін, көп үзамай қайтыс болған. Данте оньщ қолынан да, шашынан да сипаған адам емес, тек қиялында қауышып, киялында табысқан. Ол өлгеннен кейін де оған толып жатқан лирикалык арнау өлендер жазған. Оның абс- трактылы қиялдагы махаббат аталуы да содан. Мағжан да Данте мен Петрарка тэрізді ғарыштағы таза махаббаты жырлайды. Бірақ, оньщжерден басталатындығын оқырмандарына дәлелдеп шығады. Егер Гүлсім мен Мағжанның арасындағы махаббагқа куэ болған адамдардың пікіріне сүйенсек, (екеуінін арасына хат тасыған жи- ені — Бибізәйіп) бір-бірлеріне деген ыстык сезімін жанарлары- мен білдіріп, хат жазысып, бір-біріне өлеңдер арнаудан аспаған. Мағжан өлеңдерінде эротикалық сезімдерді үзілдіріп жазғаны
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болмаса, гөсек лэззатына аса қүмар емес салқын болған, оны әйелі де тірі кезінде қуаттаған екен. Шамасы, бар ғұмыры аңцумен өткен ақынға, тағдырының тайғақты кезеңінде, сүйеніш болар адал жар керек болған. Сол үшін ғарыштағы адал махаббатты жырлайды. Оған Петрарканың өмірін де мысал етуге болады. Петрарканың өзіне арнау өлеңцерін тоқтатпағандығын естіген 11 баланың анасы, Лаура суду бір күні ақынды оңашаға шақырып, алдында шешінбек ниет танытқанда: «Егер сіздің денеңізге денем тисе, қиялымдағы әсемдігіңізді жоғалтып, күнэға батасыз, арманым елеске айналып, өлең жазудан айрылып қаламын, осындай таза қалгіыңызды сақтап қала беріңіз»,~деген екен. Сөйтіп, Петрарка өле-өлгенше Лаураға арнап өлеңдер жазумен болады.Еіщеше, Мағжан поэзиясындағы эротикалық сарын-Данте мен Петрарка лирикаларындағы Платондьщ идеалы махаббаттың ықпалы. Мағжан да Петрарка тәрізді ғарыштағы адал таза махаб- баты жырлай отырып, «Сүй, жан сәулем» атты өлеңінде, қиялымен Г үлсімді қасына шақырып, төсіне-төсін тигізіп, махаббат лэззатына бөленетіндігін былайша келтіреді:Кір қойныма, қыпша белін бүралып,Тарқат шашың, жатсын жібер, оралып.Жаным! Жаным! Тезірек тисін төске-төс,Көз жұмулы, жиі ыстық дем алып....Осы өлеңде Гүлсімнің сыртқы сұлулығын аспан мен жердің аралығындағы поэтикалық бейнелеулермен төмендегідей береді: Шашың -  қара, денең —ақ бүлт, жүзің -А й ,Тісің -  меруерт, көзің сәулем -  кұралай.Ләззат, рахат, бақыт—бэрі койнымда,Сұрамаймын енді жұмақ -  жаксы жай!Ақын күйеуі бар әйелмен қиялында осылайша жақын табыса- ды. Батыс әдебиетін зерттеушілердің пікіріне сүйенсек, Петрарка Лаураның бойжеткен кезіне өлең арнамай, керісінше, оның бірне- ше баласы болғаннан кейінгі келбетіне қызығады. Мамандардың пікіріне сүйенсек, Петрарканың бүл образы бір әйелге арналмаған. Онда бірнеше әйелдердің образды жиынтығы бар дей отырып, бүл
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көне куртуздық лирикадан қалыптасып келе жатқан дәстүр деседі. Оның түикі негізі (грубадурлардың) сарай ақындарының күйеуі бар әйелдерге ғашық болып, өзінің атын жасырып, өлеңдер ар- найтын дәстүрінен шыққан екен. Кейін символист ақындар осы дәстүрді жалгастырып, жерде емес, тек аспанда ғана болатын пе- рішге тэрізді таза әйелдердің образын сомдаған. Бұл бір жағынан оқыған әйелдер бұзьщ болады деген, сол ғасырдағы кереғар пікір- лерге білдірген гуманисгердің ішкі қарсылығы десек те болады. Өткені, аспандағы періште болмаса, жер бетіндегі адамдардың қай-қайсысының бойынан болмасын, іздеген адамға күнэһарлық габыла кететіндігі ақиқат. Олай болса, білімнің эйелдерді бұзады дегені жала деп тоқталады. Сөйтіп, сарай ақындарыньщ сезімдері орындалмай, тек қиял түрінде ғана қалып, күйеуі бар әйелдерге көңіл білдірулері кейін әйел-Ана образын дәріптеуге айналады. Мысалы, Петрарка Лаураға өлең арнап отырып, өзінің күйеуі бар эйелге көңіл білдіргендігіне іштей ұялып, одан еш нәтиже болмайтындығына өкініш білдіріп жатса, ондай күйінішті-күрсініс, Магжанның «Айрылғанда» өлеңіндегі— «Ессізбін мен, айрылуды ерте ойлап, // Қанды жаспен көзім неге жумадым»,-деген өзек жар- ды өкінішті жолдары да аңғартады.Күйеуі бар әйелге көңіл білдіруі босқа әурешілік екендігін Магжанның өзі де білген, тіпті, Петрарка тэрізді бүл қылығына іш- і ей қысылған сэттері де болған. Бірақ, қиялында оны қүшақтап, ая- и.ііі сүю арқылы өз бойына шыгармашылық қуат қүйылатындығын есзіпсді. Осы түста Бокаччоның Марияны «огонек» деп атағаны ойга оралады. Бірақ, Гүлсім өзінің биік түлгасында қалады, осы қылыгымеп куйеуі бар әйелге көңіл білдірген ақынның кемшілігін мойындатыи, үялгқандай сыңай танытады. Мағжан да білімді әйелге көз салгандыгына қысылады, өрттей қаулаған өсектен жасканады, сөйте түрып оган деген іштей күмарлығын тоқтата алмай аласурады. Бүл азантан қүтылудың бір-ақ жолы бар, «өз қолыңмен мені өлтіріп кет» дегенге дейін барады. Сөйтіп Петрарка тэрізді Магжан да іштей екіге жарылады. Таразының бір ба- сында үят тұрса, екінші жағын сүлулыққа іңкорлік, ішкі қүмарту
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Б.Қанарбаева Магжан символистбилейді. Сөйтіп, ақынның жан дүниесіндегі карама-қайшылық образды сомдауда көңіл-күйді қозғалысқа келтірген динамикаға ауысады. Осы өлеңнің соңында бойдағы ұят пен күнәні өткеи іске деген өкініш билеп, іштей өз мұиымен өзі арпалысып тұншыгады. Сөйтіп, күйеуі бар эйелге ғашық болу жұрт алдында тек масқараға апаратындығынан басқа жақсылық әкелмейтіндігін дәлелдегендей болады. Мағжанның Гүлсім ханымға арнаған өлеңдерінің соңы көңілге у құятындай өкінішпен аяқталатындығы осыдан.Бүдан қазақ ақынының, Европа әдебиетіндегі лириканың атасы аталган Петрарка дәстүрін қазақ эдебиетіне ендіріп қана қоймай, оны қазақ топырағында түлеткендігін аңғарамыз. Магжан символист ақындарға тэн қиялында сұлу әйелдерді құшып, ма- хаббат лэззатының қызығына кенелгенімен, табиғи жағдайы тіптен өзгеше болған. Алғашқы қайтыс болған эйелі Зейнептен кейінгі бар ғүмыры Зылиқамен бірге өткен, сүлу эйелдер образы өлеңцеріндегі көркем қиялдың жемісі. Саяси куғынға түскен Данте өмірінің соңына дейін жар қызығының не екендігін білмей кеткен. Летаргия ауруымен азап шеккен Петрарка аскеттік өмір кешкен. Осы екі ақын да көркемдігімен жер бетінде кездеспейтін ғаламат сүлулардың образын қиялдарында сүйіп, ойларында аймалаған. Өмірінің соңгы сағатына дейін саяси қуғынға ұшыраған Магжан Жұмабаев, қасыбір жас зерттеушілеріміз жазып жүргендей, жүз әйелмен махаббат құрып үлгермеген. Оған соңынан ерген қанқу сөзбен, адымын аштырмай аңыған тыңшылардың әрекетгері мүмкіндік бермеген.Магжан—символист ақын. Символистер үшін бастан жүрек күшті. Адамның ерік-жігері жүрекке багыну керек. Олар бір эйелдің сұлулығы арқылы барлық әйелдерді мадақтайды. Жанұя- лық өмірде бір ғана әйелмен түруды уағыздайды. Екіншіден, Магжан Г үлсімнің образын қиялдағы идеал етіп насихаттау арқылы қоғамдық үлкен проблеманы қозғаған. ХХ-ш ы  ғасырдың 20-жыл- дары қазақ қыздарын оқыту мен қалың малды жоюдың төңірегінде қоғамдық ортада үлкен талас болған, әйелдерді окыту оларды бұзады, күйеуге бағынбайтын базбұзарлыққа алып келеді, балатуу-
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да шектеу болады деген пікірлерді қалыпгастырады. Мағжан гуманист ақын ретінде әйелдердің сырт сұлулығына мэдениетгілігі мен коркі, білімі мен ақылы сай келуін қалаған. Сондықтан Гүлсімге арналган алты өлеңінде де эйел-Анаға деген таза махаббатты жыр- лайды. Гүлсімнің образы арқылы қазақ қыздарының оқуға бет бүруын, бас еркіндігін насихаттайды.Осы кезеңце қазақтың зиялы жігіттерінің көңілі татар мен орыстың оқыған қыздарына қарай ауып бара жатқандығын ақын байқап қалган еді. Оған өзінің ішкі қарсылығын қояды. Ақынның айпырылған қалыңдыгын алмай, Зылиқаға үйленуі де соны д.иіелдсйді. Мағжан Карслияга сотгалып кеткенде, артынан 12 рсі іздем баруының өзі ақын сенімін ақтайды, оқыган сауатты ойслдердің қайсар келетіндігін дэлелдейді. Сөйтіп, ойымызды жинақтай келе айтарымыз, күйеуі бар Гүлсімге өзінің ыстық есзімін білдіре отырып, әйелдердің білімге ұмтылып, қоғамдық қызметгі отбасымен қатар жүргізуін қалайды. Сол арқылы қоғамға қозгалыс әкелуге болады деген сыңай танытады. Қызмет түтқасын үстаган ойелдер ар тазалығы мен жан тазалығын сақтау керек дсі сш е келеді. Гүлсімдей тэн сүлулығына жан сұлулығы сай ке- 
ііс і ін эйелдер, эр отбасының үйытқысы болса деген гуманистік козқарасқа тоқталады.

1 1  қ а ц т а р ,  2 0 0 4  ж ы л .  « А л м а т ы  а ц ш а м ы »  г а з е т і .
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Қазақтың аса көрнекті ұлтгық ақыны Мағжан Жұмабаевтың кезінде мектеп оқулықтарын аударумен айналысқандығын көп- шілігіміз біле бермейміз. Мэселен, 1926 жылы мектеп оқушыла- рының түсінігіне ыңғайлап, физика пэніне қосымша ретінде Матерннің «Жаңбыр дегеніміз не?» деген такырыптағы гылыми еңбегінің мазмұнын сақтай отырып аударып, гөтеншеге түсірген екен. Ол 1926 жылы Москва қаласындағы кіндік баспадан бес мың данамен жарық көріпті. Шамасы физика пэніне қосымша оқу кұралы ретінде, жаңбырдың қалай пайда болатыны жай- лы түсінік беру мақсатында дайындаған болса керек. Аударма төмендегідей тақырыптарға бөлініпті: «Судың айналып жүріп отыруы», «Жаңбырдың болып, болмауы туралы сәуегейлік қылу», «Ауаның жүруі, жел», «Бұл неліктен болады?», «Бұлт». Аударма- ны орталык ғылыми кітапхананың қорынан тауып алғаннан кейін, кітапхананың сирек кездесетін қолжазбалар қорының қызметкері Дина Жандосованың жәрдемімен кириллицага түсірдік. Табылған бетінде Алматы калалык «Алматы ақшамына» бастырмақ болып едім, редакция қызметкерлері жинақтардың біріне қосханыңыз жөн болар деп келісім бермеген еді. Содан бері де 10 жылдай уақыт өтті. Таяуда колжазбаларымның арасынан кездейсоқ кездестіріп осы жинағыма қосып жіберуді жөн көрдім. Мағжанның бүл аудармасы қазір жаңалық емес, бірақ сол кездерде үлкен сұраныста болтаны анық. Көлемі шағын болсада тарлан ақынның маңдай терін төккен еңбектердің бірі болғандықтан қалың оқырманымен таныстыруды жөн көрдім.



Ь.ҚанарбаеваС у д ы ң  а й н а л ы п  ж ү р і п  о т ы р у ыЖаратылыста су ылги бір түрде түрмайды екен. Түрлі түрге кіріп, гүрлі күйге түсіп, өзгеріп отырады екен. Алдыңызда ішіп отырган самауырында қайнап тұрған судың басынан не кеш- кеиін ойлаңызшы. Сөз жок бұл су бір кезде жерде болған. Күн қыддырганнан кейін бұл су не көл, не өзен, не теңіз, не дарияның беіінен бу болып жоғарыға ұшқан. Жоғарыдан бүларды жел жоңкілтім түрлі жаққа айдаған. Бүлар жолшыбай салқын ауаға ү 111 і.іраі і, зорайып, жалпайып, қалың бүлт болған. Қалың бүлттардан ік- жаңбыр, не кар, не бүршақ жауған. Сөйтіп басында жерден бу I>шіі.іи котерілген су жол жүріп, жерге қайтып келген. Жерге түскен i v біріне-бірі косылып жыра-жыраны, сай-сайды қуа ағады. Бұл суллрдан жылға болады. Жылғалар қосылып өзен болады, жаңбыр іуының да, қар суының да, ағып жаткан сулардың да әрине бірта- ііаіім жерге сіңіп кетеді. Қашан су өткізбейтін қабатына, балшыққа жсгкснше сіңіп, томен жүріп отырады. Су өткізбейтін қабатқа (балміыққа) жеткеннен соц су орі өте алмай сол жерге жиыла бе- ргді Кон болып жиналган соң бұлак болып ағады. Жерге сіңген іу қалай да не озсн, нс кол болып, ойгеуір бір зор суға барып мкл.іллды Жаңбыр дегеніміз судың жиегімен коктің арасын кезіп айііамі.ім жүргсн бір гүрі.Ж а ц б ы  рд і.і ң бол ы и , б о л м а у  ы т у р а л ы  с о у с г е й л і к  ң ы л уII.) н ише an. иалеіііііе жыл бүрын молен уакыгга жаңбыр бона ц.і боамайды ден слуегейлік қылуга болмайды. Ал бірнеше күн бурым жаңбыр болады болмайды дем айіуга болады. Бүлаққа карап соуегейлік қылу. ІІІарбы бүлггар батыстан түстіктен, терістік ба- іыеіам агылым жаіса, бір-екі күннен кейін жауын-шашын болмақ жане жауым-шашын үзаққа созылмақ. Шарбы бұлттар үзын жаннақ баеқұрдай болып көктің ана жиегінен мына жиегіне дейін



Б.Қанарбаева Мағжан символистсозылып жатса, жаңбыр суының бір бөлігі жерге сіңіп кетеді, бір бөлігі су болады. Туман дегеніміз сол бу болған су. Жазды күні аппақ-саппақ уақыгга жэне күн шығар алдында ойпат жерлердің, тоғайдың, өзеннің, көлдің, томардың үстінде тұман болмай ма, дегеніміз буға айналған су. Бұл су тамшыларының ұсақтығы сон- ша қанша тесіліп қарасаң да, бір тамшыны бір тамшыдан айыра алмайсың. Осы түманымыз күн шығып қызара бастағанда тарап көзге көрінбей кетеді. Есебі жоқ болып кеткен тэрізді болады. Бірақ ғылымның айіуы бойынша жаратылыста ешбір нәрсе бір жола жоқ болып кегпейді. Тек өзгеріп басқа түске кіреді. Түман да осылай болады. Түман көзге көрінбейтін үсак бу болып ақырын- ақырын жоғары көтеріле береді. Жоғарыда көп бу жиналып, бірі- не-бірі қосылып бүлт болады.
Ауаны ң жүруі ,  желЖел дегеніміз қозғалған ауа. Неғүрлым жоғарылаған ауа соғұрлым суый береді. Бүл сөздің шындығына көзімізді жет- кізейін деген адам биік таудың басына шықсын. Асқар биік таулардың басында қысы-жазы ерімей шілденің қүм кайнатқан ыстық күндерінде де ылғи қар жатады. Бүл жоғарыда ауаның суық болғандығынан тұман жылы ауадан суық ауаға барып кіреді. Бүл салқын ауаның ішіне барып кіргеннен кейін қоюланып көзге көрінетін болады. Осындай кішкене бүлт жоғары көтерілген соң, бұдан қоюланған басқа бүлттар қосылса, өсіп жалпайып үлкен бүлт болады. Кейде жерден көтерілген кішкене бүлтқа жоғарыда шеттен бу қосылмайды. Сол уақытта кішкене бүлт кокте жүзіп отырып, еріген мүздай бірте-бірте таусылып жоқ болып кетеді.

Бұл н ел іктен  болады?Бұл ауаның жүруінен желден болады. Жоғарыда ауа не терістік- ке, не түстікке, не шығысқа, не батысқа қарай әйтеуір түрлі тарапқа жүріп ағып, ылғи жел болып түрады. Жоғарыда есіп тұрган желдің,
У '^ '4
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Б ұ д т
( чиі.імеи бы иій болды, жерден көтерілген бу жоғары шыққан ш ңііү и болиды екеп О ідсріцічгс белі ілі барлық бұлтгың түрі бір і үрлі болмпйды, 1>үл і үштүрлі болады. ІІІарыпсықылды бүктелген, мч ек киі і еі.іқылды і ақі а бүл пар жэне сабаган жүн секілді шоғыр і>\ п гнр болады. Шарпы бүлітар ашық көкіе қақгаған күміс түсті Поиыіі корінеді. Ьүкгелген киіз секілді іакга бүлтгар, бүктеп кабат- каблт қылыи жиган киіз тэрізді болады. Мүндай бүлттар жердің (>е і и ісі і аса жогары жүрмейді. Сабаған жүн сыкылды шоғыр бүлттар і ү і ілыгн мақтаға да үқсайды. Кейде қыс болса, боран болмай қар кауады. Жаз болса, дауыл болмай, күн күркіремей жаңбыр болады 11 Іарпы бүлтгар ертемен аса жоғарыда қозғалмай түрып-түрып і арап жоқ болып кетсе, бұл күннін ашық ауаның жақсы болуының (іеіц ісі. Ьүлттар шоғырланған ауыр төбелерге де үқсайды.Шарпы (іүлпар откеннен кейін көкті тақта бүлтгар қаптаса, бүл жауын- ііі.uni.in болудың, болғанда ұзаққа созылудың белгісі.Сабаған жүн еықылды шогыр бұлттар ертемен көріне бастап, түс кезінде көбейіп жогары котеріе берсе, кешке қарсы таралып кетсе, бүл бірталайға дейін күннің ашық болып түруының белгісі.ІІІоіыр бүлттар ертемен көріне бастап түс кезінде жоғары когеріле жазылса, түс кезінде томен түссе осылай тұріп кешке карай таралып кетсе егер тоқтаусыз есіп түрған жел болмаса күн күркіреп, найзагай ойнап жаңбыр жауады. Шоғыр бұлттар бүйраланып, иір-иір асқар тауға ұқсап төне берсе күн күркіреп



Б.Қанарбаева Магжан символистнайзағай ойнап нөсер болады. Ерте мен күндіз көкте шарпы бұлтгар жүріп кешке жақын көкті тақта бүлттар мен шоғыр бүлттар басса түнде күн күркіреп найзағай ойнайды.
Ж а ң б ы р  ж ә н е  басқа ж а у ы н -ш а ш ы нАл енді осы бүлтымыз, бұрынғы желден салқынырақ басқа желге ұшыраса, бұлттың ұсақ тамшылары бір-біріне қосылып, кэдімгі гамшы болады. Осыдан келіп салмағы зорайып, әуеде тұра алмай жаңбыр болып жауады. Міне жаңбыр дегеніміз осы. Жазды күні сарғайып күтетін жаңбырымыздың тарихы жүретін жолы осы. Қысты күні бұлттың булары үп-ұсақ, түйір-түйір болып қатып қалады.¥сақ түйір мұздар бірімен бірі қосылып, қар болып неше түрге кіріп жерге жауады. Жазды күні, күзді күні, шарпы бүлтгардан басқа бұлттардың булары жоғарыда суығанмен де, қатып қалмайды. Жазды күні кейде бұршақ та жауады.

Ж елге  қарап  сәуегейлік  қылуТүн тымық олса ерте мен жел шығып түс кезінде күшейіп, кешке тағы басылса көпке дейін күн ашық қүрғақ болады. Күн ашық болып, ылғи бір бағытпен есіп түрған жел кенет бұрылып басқа бағытпен есе бастаса эуе құбылмак жауын-шашын болмақ. Төмендегі желмен жоғарыдағы жел бэрі бір бағытпен есіп түрса күн ашық қүрғақ болмақ. Төмендегі желмен жоғардагы жел эр қайсысы эр бағытпен есіп тұрса, жауын-шашын болмақ. Ауаның жуырда озгеріп, өзгермейтіндігін әсіресе, жаңбыр болатынын, болмайтынын білдіріп көрсетіп түратын құралдар бар. Мысалы, барометр (парометр), термеметр (термометр) деген құралдар бар. Бүл қүралдар туралы қазақ тілінде шыққан («физика») «пезіике» деген кітапта айтылған.



Міне, осылайша, Мағжан Жұмабаев физика гіэніне қосымша ткізілетін материалды көпшілікке қарапайым тілмен аударып береді. Түпиұсқадан автордың ойын сақтай отырып еркін аудару іәсілін пайдалануы, бұл еңбекті оқулықтан көрі көркем шығармага жакындатады да, оқушьшардың еш қиындықсыз жеңіл түсініп алуына мүмкіндік жасайды. Әсіресе «Жаңбырдың болып, болма- уы іуралы сэуегейлік қылу» деп аталған тақырыпша, казақтың коптеген наным-сенімдерінің түпкі негізі, табиғаттың физикалық күбылысымен тікелей байланысты болып келгендігін байқатады. Магжанның оны қазақ тіліне аудару себебі де сонан. Яғни қазақ і іаіи.імдарыныңтектен-текке айтылмайтыны, оныңтүбінде өмірден алынган тэжірибе жиынтығы жаткандығын байқатады. Екіншіден, Маіжаи шыгармашылығына тэн қасиет, ақын өз білгенін оқыған- гүйгенін өлеңдерінің мазмүны мен образдау әлемінде көркемдеу гасілінде пайдаланып отырғандығын естен шығармағанымыз жои. Бүл акынның өзіңдік бір эдеби эдісі екендігін есте берік үс гаганымыз дұрыс. Ол түбінде арнайы зерттеуді қажет етеді.

Б.Қанарбаева
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