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КИРИСИЎ

XX әсирдин согаы он жыллығы да тамамланды. Бул ўакыт
аралығында көп ғана елеўли ўакыяларды бастан кеширдик.
Бурынғы СССР деп аталған тоталитар дүзимге тийкарланғаи
күдиретли мәмлекет ыдырап, оныц орнында ғәрезсиз мәмлекетлер пайда болды. Өзбекстан Республикасы да өз ғөрезсизлигине ийе болды. Усы ўакыт ишинде елимиздиц
экономикалык хәм руўхый турмысында үлкен хәм әхмийетли
ўакыялар жүз берди. Өзбекстаи Республикасынын халкы
мәмлекетимиэдин келешекте дүньянын раўажланған еллеринин катарынан жай алыўы ушын Президентимиз И.А.Каримов басшылығында аянбай дөретиўшилик мийнет етил атыр.
Мине, усындай шараятта руўхый турмысымыздын ажыралмас бөлеги болған көркем әдебияттыц бүгинги раўажланыўы
кандай? Сонын ишинде, белгили жетискенликлерге ерискен
проэанын бүгинги жағдайы кандай? Онын раўажланыў
дәрежеси бүгинги күн талабына жуўап бере ме? Бурынғы
коммунистлик идеологиянын әдебиятгағы методологиялық
куралы болған социалистлик реализмнин тийкарғы принциплери болған партиялык, класслык идеялар ҳәм тағы баска
да усы сыяклы капиплердин курсаўынан көркем сөз усталарымыз кутыла алды ма? Бүгин турмыс шынлығын сүўретл е ^ ё & П ^ м т ^ ф с т а в д д о щ 4 ВДерге, кайсы тәлийматка,
кайсы философнялыкг^йка^а жүгиниўи керек? Бурынғы
марксистлик-ленинлик тәлиймат бүгинги прогрессив,
демократиялык'тла^тарға жуўап бере алмайтуғын болса,
әдебиятшы-алМмфрымыз хәзирги көркем әдебий процессти
кайсы методологгацык^тийкарға сүйенип таллаўы керек?
Хәм тағы бүгинги талаплардан келип шығатуғын сораўлар,
3
www.ziyouz.com kutubxonasi

сораўлар... Бирак, буларға исенимли жуўаплар аэдай.
Анығырағы, биз өдебиятшы-алымлар, сыншылар бул сораўларға жуўап табыўға умтылыл та атырған жоктай көрннемиз.
Рус, өзбек, казак хәм тағы баска бурынғы Аўкамнын курамына кирген миллет ўәкиллери бул сораўлар үстинде бас
катырып, өзлериниц теориялык хәм әмелий хәрекетлерин
баслағанына, бул жолда белгили бир жетискенликлерге
ерискенине бираз ўақыт болды. Олардын бул умтылысларынын хәм изленислеринин жемиси сыпатында кейинги
дәўирде көплеген илимий мийнетлер, брошюралар, макалалар
х.т.б. жанрдағы илимий дөретпелер жарыққа шықты.
Мәселен, Москва, Ташкент, Алма-Ата х.т.6. қалалардын
баспаларында: «Дружба народов», «Октябрь», «Звезда Востока», «Шарк юлдузи», «Ўзбек тили ва адабиети», «Кдрақум»,
«Адабиет кўзгўси», «Ёшлик», «Жалын», «Ўзбекистон адабиети
ва санъати», «Марказий Осие маданияти» х.т.6. журнал хәм
гаэеталарда шығып атырған оғада кызыклы, терен илимий
көз-карастак жазылған қәр түрдн жанрға ткЛксди ндиммй
дөретпелер—бизик пикиримиэдин дәлили.
XX әсир каракалпак әдебиятын, онын бир бөлеги болған
каракалпак прозасын жокары, орта арнаўлы окыў орынларында, мекгеплерде үйрениў бүгинги күннин талабына
жуўап береди—деп айтыўға болмайды. Мәселен, жокдры оқыў
орынларына арналған “Қаракдлпак совет әдебияты” сабаклығынын (Нөкис, “Кдракалпакстан”, 1984) шыққанына да
20 жыл ўакыт болыпты. Қағаз кытшылығын сылтаўлап,
тубалаўшылык дәўиринде жазылған усы сабақлыкты XXI
әсирде де студентлеримиз коллана бериўи керек пе? Ямаса
әмелий хәрекет ислеўимиз тийис пе?
Президентимиз И. А. Каримов: “Егер де биз гөнерген
идеологиядан кутыла алмасак, тоталитаризм дәўиринде
жаэылған окыўлыкларды пайдаланыўды даўам ете берсек,
онда балаларымызды жанаша ойлаўға үйрете Алмаймыз...
Бизлер окыўлыкларды дөретиўге әдиўли, прогрессивлик
мәселелерди орынлағандай катнас жасаўымыз керек...”
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«...Зәрүр болса, окыўлыклар үлкен конкурстын тийкарында
двретилиўи керек», (1) —деп анык көрсетпелер берген еди.
Демек, ислениўи тийис жумыслар жүдә көп. Бирак та,
әмелкй хәрекетоған сай емес. Презкдентимиз ИЛ.Карнмоя
басшылығында исленген “ Билимлендириў каккында”
Нызамнын, “Билимлендириў хәм кадрлар таярлаў, хәр
тәреплеме жетилискен әўладгы тәрбиялаў системасын түп
тамырынан кайта курыў хаккында” (2) Президент пәрмакынын шыкканына да бираз ўакыт болды. Буған биз исимиз
бенен жуўап берип атырмыз ба? Мине, усы сораўлар каракалпак прозасыныц тәғдири менен де тиккелей байланыслы.
Окыў колланбасы алға койған ўазыйпаларына байланыслы
“Кирисиў”, “Ғәрезсизлик дәўири каракалпак прозасынын
раўажланыў бағдарлары”, “Жуўмақ” хәм “Пайдаланылған
әдебиятлар” сы якш бөлим хәм бөлимшелерге ажыратылған.
Ҳәр кандай пәнди үйренгенде дәреклерге сүйенип үйрениў
талап етиледи. Баскаша айтканда, жарыққа шыккан көркем
шығармалар туўралы кен мағлыўматларға ийе болыўымыз
керек. Талабаларға крйылатуғын усы талапларды жеқиллетиў
ушын колланбанын “Косымша” бөлиминде 1990—2003 жыллар арасында каракалпак жазыўшыларынын жарыкка шыккан
роман, роман-эссе, повесть, гүрринлеринин библиографиялык көрсеткиши берилди.
Қолыныздағы окыў колланбасында жокарыда атап өтилген
әҳмийетли мәселелердин айырымларына жуўап табыўға хәрекет исленген.
ҒӘРЕЗСИЗЛИК ДӘЎИРИ КАРАҚАЛПАҚ ПРОЗАСЫНЫЦ
РАЎАЖЛАНЫЎ БАҒДАРЛАРЫ

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлик алғанға шекем көркем сөз усталарымыз, сонын ишинде, прозаиклеримиз де
белгили бир шекленген темалар әтирапында кәлем тербетип
келгенлиги. сыр емес. Мәселен, роман, повесть жанрында
өэ шығармаларын дөреткен аеторларымыз, көбинесе, я алыс
өтмиш ўакыяларына, я бирде Октябрь аўдарыспағы алдын5
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дағы ямаса сол дәўирдеги ўақыяларды сүўретлеўге умтылды.
Бул жолда, аллбетге, олар белгнли табысларға да еристи.
Бирак, бунда коммунистлик идеологиянык тосири басым
болды. Мәселен, 1920-30-жыллардағы кыян-кести тарийхый
ўакыялар, жәмөәтлестириў ҳәм советлестириўге байланыслы
кенес хүкиметинин жүргизген скясаты хаккында хакыйкатлыкгы, ол дәўирдин карама-карсылыклы хәдийселери
хаккында шынлыкгы жазыў мүмкин болмады. Ал, егер бул
темаға арналған дөретпелер жазылса да, олар сиясий қәлиплердин шеқберинен шығып кете алмады. Бунын тәсири
жазыўшыларымыздын бир-бирине карама-карсы класслардын гүресине шеннен тыс итибар бериўлеринде, каракдлпак
урыўлары арасындағы алаўыэлыкгы хәдден тыс бөртгирип
көрсетиўлеринде, ийшанларымызға-бурынғы зыялыларымыз
болған руўханийлердин келбетине кара бояўларды аяўсыз
жағыўында, жасалма конфликт жасаўға умтылыўшылыкга,
шора хүкимети ўәкиллеринин образын шеннен тыс идеалластырып сүўретлеўлеринде х.т.б. көринди.
Әлбетге, Октябрь аўдарыспағы хәм жәмәәтлестириў
дәўири темаларына арналған көплеген дөретпелер пайда
болды. Олардын арасында сәтли жазылған, каракдлпак
прозасын пүгкил Өэбекстан, хәтгеки, бурынғы Аўкам көлеминде таньггканлары да болды.* Бирақ та, олар санаўлы ғана
еди. Онын есесине, XIX әсир аяғындағы хәм XX әсир
басындағы, 1898-жылғы Таллык болысындағы, 1905-1907,
1914-1918-жыллардағы, сондай-ак, 1919-жылғы халык
көтернлиси, Октябрь аўдарыспағы алдындағы хәм оннан
кейинги 20-30-жыллардағы халкымыз тәғдириндеги кыянкести ўакыялар, 1943-жылғы драматизмге толы Қонырат
ўакыясы, трагедияға толы инсан тәғдирлерин сүўрстлеў талап
дәрежесинде болмады. Қуўдалаў темасы еле бурынғы жағдайында турыпты, —десек болады. Руўханыйларымыэ, дөре•Биз Т. Кайыпбергеновтын “ Каракалпак кыэы", Ш. Сейтовтык “Халкабад’1.
“ Шыраишлар* кт.б. двретпелерлн наэерде туттык.
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тиўшилик интелигенциянын аянышлы твғдирлери еле талай
шығармаға тийкар болыўы сөзсиз. Негизинде, тарийхшыларымыз XX әсирдин канлы ўакыялары жөнннде көп мағлыўматларды жүзеге шығарды. Бул бойынша бираз жумыслар
исленди. Айырым тарийхшы илимпазларымьшын мийнетлери баспадан да шыкгы (4). Усыларды есапка алсак, XX
әсир басындағы, сондай-ак 1920-30-жыллардағы тарийхымызға тийисли бурын белгисиз болған кеплеген мағлыўматлар жарыкха шыкты хәм олар прозаиклеримиз алдында
үлкен мүмкиншиликперди пайда етги. Мәселен, 1929-жылғы
қайғылы Тахтакөпир кетерилиси, онын себеплери, трагедиялық акыбетлери, 1936-37-38-жыллардағы куўдалаўларға
байланыслы ўакыялар үлкен-үлкен романларға, повестьлерге
тийкар бола алыўы сөзсиз. Ҳәзир бундай темаларға кол урыўға
мүмкиншилик бар. Архив материалларын толык пайдаланыўға болады. Бирак, күтилгендей нәтийже жок. Енди нени
бәне етер екенбиз? Мүмкин, санамыздағы бурынғы, хәзирги
дәўир ушын жарамсыз кағыйаалардан, кәлиплерден кугыла
алмай атырғанлығымыз, ой-дүньямыздағы тубалаўшылык
тийкарғы себеп болып атырған шығар. Егер де сапалы шығарма жазылса, оны жәриялаўға, әлбетге, ертели-кеш мүмкиншилик болады. Ал, жазылмаса-оған шара жок.
^ 1990—2000-жыллардағы ири прозалық дөретпелерге итибар
бергенимизде, биз жокарьшағы сораўларға белгили дәрежеде
жуўап тапкандай боламыз. Әлбетте, бул дәўирдеги ири
сүйекли прозалықдеретпелердин хәммесине өзимизоин кезкарасымызды билдириўимизге бизин мүмкиншилигимиз
шекленген. Екинши тәрептен, көркем-эстетикалық сыпаты
жағынан бул ўакытгағы хәмме дөретпелерди бирдей, жокары
көркем-эстетикалык талапка жуўап береди,—дей алмаймыз.
Сонлыктан да, биз әдебий процессте елеўли ўакыя болған,
әдебият ыкласбентлеринин дыккатын өзине тарткан роман,
повесть, айырым жағдайларда гүрринлерди талкылаў менен
шекленемиз. Бунда бизге әдебий дөретпенин көтерип шыккан проблемасынын әхмийети хәм оған көркем форманын
7
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сәйкеслиги баслы крнгерия болады. Бул әдебий категориялардын екеўи де бир-бирине сай болмаса, жазыўшынын
алдына койған максетинин иске асыўы кыйын. Буған косымша, хәзирги дәўирде тек ғана реалиэм методынын курсаўыноа
калып коймай, ал Батыс Европа, рус, хәттеки, түркий әдебийэстетикалык ой-дүньясында жанланып калған модернизм
ҳәм абсурд әдебиятынын дәстүрлерине деген жазыўшыларымыздын катнасы да нәзеримизден шетте калмайды. Себеби,
адамзаттын хәзирги әдебий-эстетикалык ой-дүнясында реализм, модернизмнин турли ағымлары, хәр түрли философиялык көз-караслар, әсиресе, абсурд идеясынын түрли көринислери бир-бири менен карысып, хәзирги инсан баласынын
курамалы келбетин, онын ишки дүньясыньщ бар арпалысын,
гүйзелисин көркем хакыйқатлыкқа айландырыўға хызмет
етпекте. Бул туўралы әдебиятшы илимпазларымыз өзлеринин
хәр кыйлы пикирлерин билдирмекте (3).
Демек, биз ҳәзирги әдебий процессти таллаў бойынша
айтылған бул пикирлерди есапка алыўымыз керек. Бунын
үстине XX әсирдин 90-жылларынын басында Бурынғы Аўкам
усаған тоталитар дүзимге тийкарланған мәмлекеттин ыдыраўы, онын баслы идеологиялык куралы болған коммунистлик ойлаўдын адамлардын санасынан әсте-әсте сығып
шығарыла баслаўы, онын орнын адамзатгын әсирлер бойы
жыйналған философиялык, этикалык, эстетикалык, хукыкый
билим корлары системасынын ийелей баслаўы бизин әтираптағы жәмийетлик хәм тәбият кубылысларына, сонын ишинде, турмысымыздын ажыралмас бир бөлеги болған көркем
әдебиятымызға деген катнасымызды да пүткиллей өзгертип
жиберди десек, асыра силтеген болмаймыз.
Коммунистлик идеологиянын әдебиятгағы баслы куралы
болған социалистлик реализмнин искенжесинен кутылып,
көркем сөз устазларымыз жәмийетлик турмыс ўакыяларын
озинин бар хаАында, түрлише, рән-бәрән жағдайында сүуретлеўге мүмкиншилик алды. Инсан руўхынын курамалы
тәбиятын—онын умтылысын, сезим туйғысын—куўаныш
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хәм кайғысын, көтеринки хәм түсинки кейпиятын бериўде
жазыўшыларымыз тек реализмнин сүўретлеў принциплери
менен шекленип калмастан, модернизм әдебиятынын,
сондай-ак, дүньяға деген .мифологиялык, мистикалык,
иләхнй көз-караслардын мүмкйншиликлеринен де пайдаланыўға умтылмакта. М әселен,
Қайыпбергеновтын
“0 дүньяға атама хатлар”, “Каракалпакгын өз кдлпағы менен
сырласыўы” , “Қәлбимнин камусы” , “Түркийнама”, XХамидовтын “Ушкын” (бул романнын даўамы “Өз үйим”
деген атама менен “ Еркин Қаракалпақстан” газетасында
жәрияланды), К. Алламбергеновтын “Дәрья тартылған
жыллар”, К. Рахмановтын “Акыбет” романларын, Амангеддн
Халмуратовтын “Тәғдирлес”, ”Жәннет бағы”, Ҳ. Айымбетовтын “Қарабуўра”, С. Исмайловтын “Жүрек галактикасы”, “Бизлер бир үйде жасаймыз”, "Пайғамбарлар хәм
шайтанлар” атлы роман хәм повестьлерин, Ҳ. Өтемуратова,
А Әбдиев, А. Турекеева, Г. Зайытовалардын гүрринлерин
алып карайык. Бул дөретпелер көлеми, мазмуны хәм формасы, көтерип шыккан проблемасы, жанр хәм стили бойынша жүдә хәр кыйлы болыўына карамастан, оларды бир нәрсе
бирлестиреди. Ол да болса—турмыс хакыйкатлығын сүўретлеўдин дәстүрий усылына тийкарланған көркем мстодреализмнин кағыйдаларына бағына берместен, өзинше жол
таўып, хәзирги адамлардын руўхый тәбиятын ашып бериўге
умтылыў^ Бул бағдарда жокарыдағы авторлар реализмнин
бай мүмкиншилигине косымша дүньяға деген мифологиялык, мистикалық, фантастикалық көз-караслардын көринислеринен утымлы пайдаланады. Буған косымша, олардын
дөретпелерине романтикалык стилге тән болған көркем
белгилер де енисип кетип, шығарманын мазмуныкын
тартымлылығына, формасынын рән бәренлигине ерисиледи.
Т. Кдйыпбергеновтын жокарыда аты аталған дөретпелери
тек ғана каракалпак прозасында ғана емес, ал, пүткил түркий
әдебий-эстетикалык ой дүньясында үлкен жаналык болғанын
атап өтиўмиз керек. Бул шығармалар миллий-эпикалыкхәм
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XX әсир реалистлик прозасынын дәстурлеринин прикинплерин бир-бирине синтезлестирип, оларды хазирги шешилиўи тийис проблемалардын көркем жылнамасын дүзиўге
деген жазыўшымыздын умтылысларынан дөреген. Биз олардын Орайлык Азкя адеби5ггында үлкён жанрлык, стиллик
жаналык болғанлығын айтып өтпекшимиэ. Негизинде,
жазыўшымыздын бул дөретпелерин изертлеўге әдебий
шығарманы талкылаўдыц дәстүрий усыллары әззилик ететуғынын, бунын ушын дүнья, сокыц ишинде, рус әдебияттаныў илиминдеги елеўли ағым болған струкгурализмник
көркем дөретпени таллаў усылларын иске салыўымыз,
әсиресе, онын белгили ўәкили М. Бахтиниик (5) роман
жанрынын теориясына арналған мийнетлериндеги полифония, диалогизация, стиллик көп қатламлылық, романлык
сөз (романное слово), аўыз әдебияты ҳәм халык күлки мәдениятынын (смеховая культура-Н.П.) өз-ара тәсири х.т.б.
мәселелерди кунт пенен үйрениўимиз, усыннан кейин ғана
Т.Қайыпбергенов роман-эсселерин талкылаўға кирискенимиз
макул болады. Деген менен, жазыўшынын бул дөретпелери
1980-жыллардын екинши ярымы хәм 1990-жыллардағы каракалпак әдебий-көркем прозасында үлкен орын ийелейтуғынлығын айтыўымыз керек.
/ Қаракдлпакстан халык жазыўшысы Т.Қайыпбергенов тек
ғана каракалпак прозасында емес, ал, хәзирги Орайлық Азия
халыклары әдебиятында биринши болып роман-эссе жанрын
деретги. Сонлыкганда, Өзбекстан халык жазыўшысы Ә. Якубов “Каракалпакнама” дөретпесин жокары бахалап “Әййемги
Түркстан әдебиятында биринши роман-эссе, XX әсир түркий
әдебиятында болса, дәслепки нама”' деген еди. Бул дөретпе
1980-жыллары дөретилгени менен де, ол толык кдйта исленип, 1997-жылы өзбек тилинде китап болып ш ы к т . Ал,
бул шығармаға М.Қашкарий атындағы Дүнья жүзилик сый'Клйипберганов Т. "Коракалпокнома” Тошкент, 1997 й. 367-бет.
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лыктын бернлиўн ғәрезсизлик жылларындаш каракалпак
прозасында үлкен ўакыя болды^Бунын үстине “ Қаракалпакнама” нын арнаўлы турде изертлениўи, усынын нәтийжесинде жас әдебиятшы алым Б. Палўановтын кандидатлык
диссертациясын жақлаўы да дыккатка ылайык ҳәдийсе болып
есапланады/ Кейинги дәўирде бул роман-эссе туўралы пикир
айтыўшылар оған хәр тәреплеме баха бере баслады. Мәселен,
каракалпак әдебиятшысы К. Алламбергенов оны “Тунғыш
қәдем, үлкен жацалык” сыпатында бахаласа (“Жас Ленинши”, 1986, 16-октябрь). Ж.Есенов роман-эссенин новаторлық сырларына дыккат аўдарады.*12 Ал, филология илимлеринин докторы Қ. Камалов: “Каракалпакнама”ны Ә. Капиевтин “Жазыў дәптери”, Р. Гамзатовтын “Менин Дағыстаным” , Т. Зульфикаровтын “Данышпанлар, патшалар,
шайырлар”, 0 . Чиладзе, В.Кимнин х.т.б. гейпара шығармалары менен жакынлығы, бул нәрсе роман-эсседе мифлерди, әпсаналарды, легендаларды, дидактикалык пикирлерди
шеберлик пенен, миллий дәстүрге сәйкес колланғанлығында
көринетуғынлығы ҳаккында пикир билдиреди.3
Т.Кдйыпбергеновтын “Қаракалпакнама” дөретпесинин
1980-жыдлардьщ акырына келип рус тилннде жарык көриўи4,
әсиресе, онын 2 миллион 716 мын тиражда “Роман-газета”
да басылыўы каракалпак прозасын пүткил дүньяға танытқан
ўақыя болды. Сонын ушын да, бул дөретпе жөнинде рус
илимпазлары да кызыклы пикирлерин айтты. Биз Т. Влажанова,56Н.Костржевская* лардын пикирлерин нәзерде тутгык.
' Палўанов Б. К дакалпак әдебнятында эссе жанры (жанрдык пайда болыўы
хэм калиплесиўи, икберлик мөселелери) Нокис—2002.
1 Есенов Ж. С өз кәдири әдебий сын м акалалар жы йнағы. Н өки с,—
"Каракалпакстан". 76-бет.
1Камалов К. Дала бүркити эдебий сын макалалар. Нөкнс,—“Кдракалпакстан'’,—
1990, 27-бет.
* Кайыпбергенов Т. " Каракалпакнамэ" Москва "Советский писатель”, 1989.
' Влажанова Т. Примерим-ка черные шапки и лопробуем понять душу и
гордость нароаа. Союзь, 1990, №224, 4-бет;
6 Костржевская Н. Заботы дома и заботы мира. "Литературное обозрение”,
1993,№1-2.
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Ғәреэсизлик жылларында да Т.Қайыпбергенов әдебийкөркем прозамызды өзинин керкем форма, жанр хам стиль
саласындағы изленислерн менен байытга. Бунын мысалы
сылаганда онын иО дүняға атама хатлар” 1 роман-эссссин
келтириўге болады. Бул дөретпе тиккелей Арал трагедиясына
арналып, ол өзбек, француз тиллерине аўдарылды, усы аркалы
пүткил регионға кәўип салған апатшылыктын көркем тарийхын жер жүзи халыкларына мәлимлеўде үлкен хызмет етти.
Дөретпени өзбек тилине аўдарған Р.Отаўли шығармаға жазған “Алғы сөз”инде жүдә дыккатқа ылайык пикирлерди
келтиреди.* Ол Т. Кдйыпбергеновтьщ бул дөретпени жазбастан
алдын көп ғана Жер жүзилик конференцияларда шығып
сөйлегенлиги, хәр кыйлы тиллерде, баспаларда макалалар,
очерклер, интервьюлеринин жарык көргенлиги, бул проблемаға дүнья жүзи жәмийетшилигиниц пикирин каратканлығы,
әсиресе, академик А.Сахаровган жазыўшымызды куўатлап,
Москва трибунасынан шығып сөйлеўи, ҳәтгеки, жазыўшымыздын бурынғы СССР хүкимети тәрепинен Арал трагедиясын сапластырыў хдккында арнаўлы карардыц кабыл етилиўинде хызметинин жүдә үлкен екенлиги хаккында жазады.3
(Ғәрезсизлик дәўирине келип каракалпак 'прозасында
роман-эссе жанрыныц тәўир-ак раўажланғанлығынын гуўасы боламыз. Егер де 1980-жылларда Т.Қайыпбергеновтын
бул жанрда тек бир дөретпеси—“Каракалпақнама” жарыкка
шыккан болса, 1990-жылларда онын “О дүньяға атама хатлар”, “Түркийнама”, “ Каракалпакгын өз калпағы менен сырласыўы”, “Қәлбимнин камусы” х.т.б. шығармалары пайда
болды. Сонлыктан да, әдебиятшы К.Камалов: “Ал, жазыўшынын “Каракалпақнама” роман-эссеси, “Кәлбимнин камусы”,
“Түркийнама” шығармалары онын дөретиўшилигинин жака
басқышын курайды. Енди бурынғы эпикжазыўшы Т. Кдйып-

Кдйьшбергенов Т. О дуньяга атама хатлар. Некис, «Каракалпакстан». 1992;
Койипберганов Т. Бобомга хатлар. Бадна Тошкент, «Езувчи». 1995;
Сонда, 3-бет.
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бергеновтын, орнына философ Қайыпбергеновты көремиз.
Ол шығырмаларыноа халыклегендалары менен анекдотлары,
ертеклери, данышпанлардын пнкирлери, өзинин жеке пикирлери, тарийхый фактлер хәм тағы баскалар аркдлы өмирдин
хәр қыйлы философиясы хаккында пикир айтады. Өмир
шынлығын сүўретлеўдин бул формасы бизин әдебиятымыз
ушын жаналык. Бирак, дүнья әдебиятында адамзат санасын,
адамзат философиясын, этикасын, эстетикасын раўажландырыўдағы лирикалык хәм эпикалык сүўретлеўлер үлкен
орын тутады”—деп орынлы түрде көрсеткен.1
(ОКазыўшынын “0 дүньяға атама хатлар” роман-эссеси
хаккында өзбек илимпазы Ф.Насратдинов өзинин “Орол
бонг урааи” атлы макаласында былайынша пикир билдиреди:
“Бобомга хатлар” китобини ўкиб, унда Т. Койипбергановнинг болалик даврндан то пайғамбор ешигача босиб ўтган
хает саргузаштлари, кўрган-кечганлари тўғрисидаги уйфикрлари жуда равон тил билан талкин этилганлигига гувох
бўлдим”2. Расында да, жазыўшы бул дөретпесинде тәкирарланбас көркем форманы тацлайды—Арал трагедиясынын
акыбетлери хаккындағы автордын кайғылы гүррикин бул
дүньядағы тири, жер басып жүрген адамлар тынламағанлыкган, о дүньядағы атасына муражат етиўге мәжбүр болады.
Демек, бизнн заманласымыз—жазыўшы менен онын мархум
атасы арасындағы сәўбет—өз алдына бир көркем усыл, бул
нәрсе дәўирдин, тоталитар жәмийеттин адамлар басына
салған трагедиялык акыбетлерин сүўретлеўге хызмет етеди,
сонлыктан да, авторлык идеяны окыўшыға дәл, ашшы хакыйқатлығы менен коса жеткериўге үлкен әхмийетке ийе^
Т. Кдйыпбергеновтын және бир жана дөретпеси “Қәлбимнин камусы”3деп аталады. Дөретпе автордын философия-

’ Камалов К Жазыўшы лөретиўшилигинин өэгешелиги хакхында. “ Еркин
Клракалпакстан”, 1999. 19-октябрь;
1 Караныз; “ Ўзбекстон адабиети ва саньати", 1997, 21-март:
' Кдйыпбергенов Т. Калбимник камусы. «Әмиўдәрья». 1999. №3-4.
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лық ой-сезимлеринен ибарат, оған жазыўшы, «репортаж-эссе» деп жанрлык атама койған. Бул шығарма хаккында жазыўшы өзинин, журналист М. Мирзо менен болған сәўбетинде жүдә кызыклы пикирлерди ортаға таслаған' Т. Кайыпбергенов өзинин “Кәлбимнин камусы” дөретпесине “Гүбирли-сыбырлылардан 8 дәптер репортаж-эссе” деп жанрлық ат
берген. Тоталитар жәмийет ўақшнда Арал регионы хаккында
бар ашшы хакыйкатлыкты ашык түрде айтыўға жазыўшымыздын мүмкиншилиги болмағанлығы, сол себепли, гүбирли-сыбырлыларға өткени турған гәп.
Т. Қайыпбергенов дөретиўшилигинде “Түркийнама”
дөретпеси де белгили әхмийетке ийе. Бул дөретпе автордын
ядында калған ўакыялар тийкарында жазылған. Сонлыктан
да, жазыўшы: «...Акырында, жаныма тынышлык бериў максетинде, ол (бул жерде жазыўшы менен емлеўханада бирге
жатып, кейин биймезгил көз жумған әпиўайы каракалпак
жигити нәзерде тутылады—Н.П.) калай сөйлеген болса, дәл
сол түринде, ядында қалғанлары бойынша кағазға түсирдим.
Умытылғанлары болса онын руўхы, сонында калған досяранлары, әўладлары кеширип кояр»12—деп жазады.
Жазыўшынын «Түркийнама» дөретпесинде туўысқан түркий тиллес халыклардын ески тарийхын, өтмишин кайта
караў, олардыц аўызбиршилигик кайта тиклеў, руўхый жакынлығын белгилеў х.т.6. мәселелер де ортаға койылады.
Т. Қайыпбергенов XXI әсир басында көркем формасы
жағынан бурынғыға усамаған және бир дөретпени жарыкка
шығарды. Ол “Жол жөнекей берилген асығыс сораўларға
жуўаплар”, деп аталады. Шығарма өзинде очерклик жанрға
тән дәллик пенен публицистикалык сыпатгы жәмлеў менен

1Каракыз: Мнрзо М. Жака жылда жана роман менен. “ЎгВешстон адабиетн ва
саньати". 1996, 5-январь.
2 Кайыпбергенов Т. “Түркнйнама” атлы китабымнын пайда болыўы жөнинде
'Еркин Каракалпакстан", 1999.6-май.
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бирге аўыз-еки әдебияттык элементлерин де өз бойына
сицирип жиберген1
(ПГ. Кдйыпбергеновтын бурынғы Аўкам сыйлығына миясар
болған, онык дөретиўшилигинде ен баслы шығарма болып
есапланатуғын «Қаракдлпақ дәстаны* трилогиясы ғәрезсизликтин шарапаты менен және де өзбек тилинде жокары
сапада басылып шыкты. Өзбекстан каҳарманы, белгили
шайыр А. Ориповтын “ Қарақалпак дәстаны” деген ат пенен
“Халқсўзи” газетасында жәрияланған макаласында «М. Әўезов казак халкы, А. Қодирий өзбек халқы, С. Айний, тәжик
халқы, Б. Кербабаев түркмен халкынын әдебиятын раўажландырыўға кандай калыс хызмет еткен болса, Т. Қайыпбергенов
те каракалпак халкынъгн көркем әдебиятын раўажландырыўға сондай үлес косты* деген пикирди алға сүриўи пүткил
миллий әдебиятымызға берилген үлкен баха болды; Бунын
үстине аты жәҳәнге белгили кырғыз жазыўшысы Ш. Айтматовтын жазыўшымыздын “ Қаракалпак дәстаны” хдккындағы әдил пикнринин “ Т. Қайыпбергеновке хат” деген атама
менен “Правда востока” х. т. б. орайлык газеталарда басылыўы ғәрезсизлик жылларындағы әдебиятымыз тарийхында
айтарлыктай ўакыя болды.
Ш. Айтматовбул “хат” та жазыўшымыздын трилогиясын
пүткил жәхән әдебияты контекстинде таллап, онын миллий
өзиншеллигике калыс баха берген. Буған косымша Президентимиз И. Каримовтын пәрманы менен Т. Қайыпбергеновка «Өзбекстан кахарманы* деген үлкен атакгын берилиўи пүткил каракалпак мәденияты, әдебияты тарийхында
умытылмас ўақыя болды.
СҚаракалпакстан халык жазыўшысы, республикалык
Бердак атындағы сыйлыкгын лауреаты Ш. Сейтов XX әсир
каракалпак прозасынын раўажланыўына салмақлы үлес
косты. Онын дөретиўшилигинде 1985-жыллардан кейин жана
бир бағдар кәлиплести. Ол буған дейин «Көп еди кеткен
1 Кдйыпбергенов Т. Жол жөнекей берилген асығыс сораўларға жуўаплар
"Әмиўдэрья". 2001, Мг1-2.
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тырналар», «Қашқын» («Адаскан ак куў»), «Ығбал сокпаклары» дөретпелерин, «Халкабад» тетралогиясынын дәслепки
еки китабын жарыкка шығарған болса, 1980-жыллардын
екинши ярымына келил «Шырашылар» романын, «Жынаятлы исине косып тигилсин» повестин, 1989-жылы тетралогиянық «Өрдек қырғынынан сок», «Атлан шап» атлы китапларын, 1992-жылы «Жаман шығанақгағы Ақгуба» романын
баспадан шығарды.^
Ш.Сейтов «Шырашылар» романында Октябрь аўдарыспағы дәўириндеги адам тәғдирин пүткиллей жана философиялық көз-карастан сүўретлеген. Усы жағынан Бул роман
өзинен бурын каракалпак прозасында усындай темаға арналған дөретпелерден пүткиллей айырылып турады. Романда
калдрманныд ишки дүньясына тийкарғы дыккатгы каратыў
турмыс шынлығын көркем шынлыкка айландырьгўда баслы
принципке айланды. Бул принцип романда стильлик
доминанта дәрежесине көтерилди десек, асыра айткан болмаймыз. Екиншиден, Октябрь аўдарыспағы темасы бул романда өзинин, пүткил жана сыпаттағы керинисин тапты. Бул
кубылыс жазыўшынын турмыстағы әҳмийетли мәселелерди
ашыўда класслык принциптен илажы барынша бас тартып,
улыўма адамзатлык пазыйлетлерге бет бурғанлығында көринеди. Бул бәринен де бурын романдағы Есжан ғарры, Кумингер образларында көзге тасланады. Үшиншиден, «Шырашылар» романында каракалпак әдебиятында бурын болмаған,
болған жағдайда да төмен раўажланған усыл колланылған
әдебий кахарман автордьщ «кол астынан» шығыўға умтылыл,
салыстырмалы түрде онын менен теқ хукыклы субъект дәрежесине көтерилген. Төртиншиден, турмыс шынлығы автордын жакын ж әрдемш илери болған айтып бериўши,
гүрринши, сондай-ак, кахарманлардын тилинен сүўретлениўи романнын жанаша түрдеги баянлаў курылысынын
пайда болыўына алып келди. Бул баянлаў усыллары бирбири менен биригип, автордын алға койған идеясын жарыкка
шығарыўға хызмет етеди.
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Романнын ен сонғы өзиншеллигинин күдирети сонда—
сүўретленген ўакыялар көбинесе кдхарманнын санасы, баянлаўшынын ишки ой-сезимлери, куўаныш-кайғысы аркдлы
берилиўи романнын курылысында көркем мәкан х,әм көркем
ўакыт категорияларынын пүткил жана сыпатга көрй-ниўине
алып келген. Баскаша айтканда, романда керкем ўакыт
илажы барынша тезлетилген хдлында берилген, яғный, бир
мезгиллик ўақытка жетпис жылда болатуган ўақыялар, хәрекетлер сыйдырылған. Романнын терен философиялык мәниге
атына “Өмирдин бир ақшамы жөнинде роман”—деген
қосымшанын тиркелиўи де бизге автордьщ өзине тән
идеясын түсиниўге жәрдем береди.
Көркем психологизм әдебиятга кай ўақытга пайда болады?
Жазыўшы турмыс шынлығын суўретлегенде ондағы барлық
ўакыяларды камтыўға умтылмайды, ал белгили турмыслык
хәрекетлерге, ўакыяларға, адам өмиринин анаў я мынаў
тәрепин нәзерге алыўға көбирек кеўил бөледи. Усы көз-карастан, турмыстағы барлыкўакыялар, мәселелер көркем психологизмди пайда ете бермейди. Көбинесе, характердин идеялык, әдеп-икрамлылык, философиялық тәбиятын ашыўға
негиз болатуғын мәселе ғана көркем психологизмди талап
етеди. Сонлыкган, бундай әдебий проблема хәзирги әдебияттаныў илиминде идеялык, әдеп-икрамлылык проблематика
деп аталады. Бунда тәбийий түрде адамнын шахс сыпатында
аякка турыўы онын өмир философиясынын баска бир кәдириятлар системасы менен соклығысыўы тийкарында
әмелге асады. “Шырашылар” романындағы идеялык, әдепикрамлылык проблемасы әдебий қахарман Кумингердин.
тилинен баянланатуғын: “ Бабай, билип кой, мен де шьграшыман. Сен дәрьяға шыра жаксан, мен адамнын көкирегине
шыра жағаман” ямаса Есжан ғарры тилинен баянланатуғын:
“Адамнын көкирегине адам шыра жағыўы зәрүр. Көкиреги
жарык адам каранғыда да жол таўып, адаспай жүре алады.
Жаксы менен жаманнын айырмашылығын жарык пенен көре
алады”—деген сөзлер менен белгилеў мүмкин болса, бул
2—Нуржанов П.
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жуўмакка романнын бас кахарманы Есжан ғарры бирден
келе бермейди.
“Шырашылар” романындағы әдеп-икрамлылык проблемасы турмыс шынлығын суўретлеўде көркем психологизмди
талап еткен болса, онык кар түрли усыллары болған ишки
монолог, диалог, авторлык сыпатлама хәм тағы баскалар
Ш. Сейтовтын сүўретленген дәўирдин бар хақыйкатлығын
ашыўдағы өэиншеллигин көрсетеди.
Жазыўшынын улыўма дөретиўшилигин келешекте де усы
бағдарда иэертлеў каракалпак әдебияттаныўы алдында турған
кешиктириўге болмайтуғын ўазыйпалардын бири болып
табылады.
Теренирек изертлеп карасак, Ш. Сейтовтын 1985-жылларға шекемги жазылған дөретпелеринде жазыўшынын ишлей
толык еркин болмағанлығы, оған тоталитар дүзим идеологиясынын курсаўы өз имканиятын толык ашыўға мүмкиншилик бермегенлиги, сонлыктан да, көп ғана идеяларды
шығармаларда жумбаклап, көркем текст катарлары артына
жасырып бергенлиги, көбинесе, окыўшынын. интуициясына
сүйенип, айырым ўакыяларды келте кайырымлаў етип
сүўретленгенлиги сезилип турады. Әсиресе, бул нәрсе “Халкабад” романынын “Шар бузыў”, “Машакатлы асырымлар”
атлы романларында толык сезиледи — автор сол ўақьгтта
үстемлик етип турған коммунистлик идеологиянын тәсиринде көбкрек болғаклығы байкалады. Мәселен, жәмәәтлестириў, советлестириў ўақыялары, куўдалаў ҳ.т.6. кадаған
етилген темаларға болған автордын катнасынан бул нәрсени
байкаўға болады. Сонда да, автордын большевиклердин сиясатын әшкаралаўшылык позипиясы бул романлардын көркем
текстине жасырылып берилгенлиги сезилип турады. Ал
тетралогиянын 3-4-китапларында Ш. Сейтовтынөз концепциясын ашык турде бергенлиги айкын сезиледи. Усы жерде
соны айтыў керек, көркем прозамыздын раўажланыўына
салмаклы үлес коскан Ш. Сейтовтын дөретиўшилигинин
изертлениў жағдайы бүгинги күннин талап ләрежесине жуўап
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бермейди. Бул жерде биз көркем дөретпени баҳалаўда
миллий-эстетикалык ойдын бурынғы катып калған стереотиплерден, догмалардан кутыла алмай атырғанлығын атап
өткимиэ келеди: Көркем шығармаға жәмийетлик кубылыс
сыпатында каралып, ал онын Э£тгткалыктәбиятынын өзиншеллиги есапка алынбады. [Негизйнде, Ш. Сейтов прозасынын поэтикасы, көркем,-эстетикалык кунлылығы ашып
берилиўи керек.
____
Әлбетге, жазыўшы дөретиўшилиги бойынша С. Ахметов,
Қ. Мақсетов, С. Бахадырова, К. Мәмбетов, Ж. Нарымбетов,
К, Каадалов, К. Алламбергеновлардыц айырым мийнетлери
бар. Сондай-ак, кейинги дәўирде Ж. Есенов, К, Жоримбетов,
Ҳ. Өтемуратова, А.Султанов, П. Нуржановлар өз пикирлерин
билдирди. Деген менен жазыўшы дөретиўшилиги хәзирги
| күн талабынан келип шыға отырып аркаўлы изертлеўди талап
етеди^___
__
-'—"■"'Негизинде, Ш.Сейтовтьщ “Халкабад” тетралогиясы жазыўшы дөретиўшилигинде баслы орынды ийелейди. Онда
кахарманын ишки дүньясына тийкарғы дыккатгы каратыў—
көркем психологизм турмыс шынлығын көркем шынлыкка
айландырыўда айрыкша орын тугады. Тетралогиянын “ Шар
бузыў” (1977) деп аталған биринши романынын өзинде-ак
жазыўшынын ўакыяларды баянлаў техникасын шебер менгергенлиги сезилип турады. Роман ўакыялары автордын
жакын жәрдемшиси болған баянлаўшы тәрепинен избе-из
баянлана берместен, биресе, совет хүкиметинин кдс душпаны болған, өз максети, идеясына ийе Избасканнын, биресе, өзинин беккем позициясына ийе емес, аўмакай Толыбайдын, биресе, сабырлы, үлкен тэжирийбеге ийе Кунназар
аксакдлдын, биресе, тез пейил, кызба Сайымбеттин ҳ.т.б.
кахарманлардын өзлерине тән тил өзгешеликлери аркалы
бериледи. Бундай усыл сүўретленип отырған 1928-30-жыллардағы дөўирдин бар карама-карсылығын ашып бериўде
шешиўши роль ойнаған. Бунын үстине хәр бир кахарманнын
тек өзине тән индивидуаль тили сүўретленип атырған
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ўакыяларға деген олардын позициясын, көз-карасын бериўге
мүмкиншилик жараткан. Ал, бул нәрсе өз гезегинде жеке
меншиклик сана менен жәмийетлик сананын гүресин
сүўретлеўде, хәр кыйлы көз-караслардын, позициялардын
“Шар бузыў” романынын көркем курылысында карысып
кетиўине, уллы рус илимпазы М. Бахтинниқ тили менен
айтканда, романнын көркем текстинде полифония (“көп
даўыслылык”) кубылысынын пайда болыўына алып келген.
Бул қубылыс дәслеп, Т. Кдйыпбергенов романларында
кәлиплескен болса, Ш. Сейтов прозасында өзинин буннан
былайғы раўажланыўына ийе болды. Бунын “Шар бузыў”
романында колланылыўы 1928-30-жыллардағы қаракалпак
аўылындағы жәмәәтлестириў, советлестириў жолындағы
драматизмге толы ўакыяларды сүўретлеўге хызмет етеди ҳәм
оларды окыўшынық санасына жеткериўге мүмкиншилик
берген.
Ш. Сейтовтын «Халкабад* тетрологиясын бахалаўға ҳәзирги ғәрезсизлик заманынын көз-карасынан жантассақ, бурын
әдебий сыннын ондай итибар бермеген, итибар берсе де,
әдебий талкыға тартыў мүмкиншилигине ийе болмаған
тәоеплеринин бар екенлигине исеним хасыл қыламыз.
Мәселен, бул үлкен дөретпенин дәслепки еки романы болған
«Шар бузыў», «Машакатлы асырымлар* дөретпелеринде
Шора хүкимети ўәкиллери тәрепинен иске асырылған
колхозға зорлап киргизиў, орта дәрмиян хожалыкларды хәр
тәреплеме кысыў, салык жыйнаў сиясатындағы бийбастаклыклар автор тәрепинен бир канша кыпсаланынкырап болса
да сүўретленгенлигинин гүўасы боламыз. Екинши тәрептен,
Шора хүкиметинин жәмәәтлестириў хәм Кенес хүкиметинин
беделен арттырыў жолында көп ғана жиберген кемшиликлери
нәтийжесинде жергиликли халык арасында наразылықлардын
пайда болыўы романда анык сезилип турады. Бул, әсиресе,
кахарманлардын диалогларынан белгили. Мәселен, 1929жылғы Тахтакөпирдеги Жәлий Максым басшылығындағы
көтерилис хаккында автордын анык позициясы бар.
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М әселен, «Халкабад* тетралогиясынын 1989-жылы
баспадан шыккан 3-4-китапларында («Өрдек қырғъгннан
сон», «Атлан шап*) сүўретленип атырған ўакыяларға деген
Ш.Сейтов позициясынын тәўир-ак өзгергенлигин сеземиэ.
Автор 1937-жылғы Сталинлик репрессия хаккында өзинин
көз-карасын батыл хәм ашык түрде берген. Бул нәрсе
баянлаўшынын сөзинен, каҳарманлардын монолог ҳәм
диалогларынан анық көринеди. Мәселен, тетралогиянын
үшинши китабы Нөкис каласына жакын жердеги «Таслак*
тын шыжғырған ыссвдағы катал тәбиятын сүўретлеўден басланады да, оған романнын каҳарманлары Мәдияр менен
Сайымбеттин 1937-жылғы Сталинлик репрессия ҳаккындағы
диалогы енисип кетеди.
«...НКВД нын кулағы жердин кулағынан да көп. Мудамы
... қоркып, күлип жүргенин- Қоркып күлген сон күлки болды
ма, корқып сөйлеген сон сөз бодды ма. Карап турсан, еркин
сөйлеў, еркин күлиў деген калып баратыр. Биреўди биреўге
анлытып койған заман бул. Енди бунық каяғы еркинлик
болды. Бүгин көргенин ертен жок...
Сайымбетгин даўысынан әри ашыў, әри мун, әри нарыйзалык анланады...
Мәдиярға тағы бежирейип карады, сон әлле неден гүманланғандай гәпинин артын жутып жиберди. Онык бул тәсирлениўлерин, гүмансыраўларын Мәдияр да абайламай калған
жок. Лекин, Мәдиярдын өзи де Сайымбетке сезикленинкиреп карады. «Таслакгын аўлағында маған алдам-калдам
сөз айтыўын кара! Заманға тил тийгизиў Сайымбетке питкен
кәсийет емес!» (Сейтов Ш. Халкабад. (Өрдек қырғыннан
сон», 3-китап, Нөкис, “Кдракалпакстан”, 1989, 6-бет).
Романнын текстинен көринип турғанындай, Ш.Сейтов
1937-жылғы Сталинлик репрессиядан кейинги жағдайды күтә
шебер сүўретлеген. Бир-биреўге исенбеўшилик, гүмансырап
караў, коркыныш х.т.б. сезимлер сол дәўирдин ажыралмас
бөлеги болғанлығы шығармада анық көринеди. 1937-38жыллардағы ўаганымыз тарийхындағы кыян-кести ўакыялар,
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олардын адамлар тәғдириндсги акыбетлери, келешек әўладтын өмир жолындағы калдырған излерн Ш.Сейтовтыц
«Халкабад» тетралогиясына кирген «Өрдек кырғынынан сон»
романындағыдай етип каракалпак прозасында еле сүўретленбеген еди. Бундай болыўынын себеби коммунистлик
ндеологиянын сызып берген жолынан көпшилик жазыўшыларымыздыц жақынға шекем шыға алмағанлығы болып
табылады. Ал, ғәрезсиалик заманынын леби еле есе коймаған
дәўирде-ак Ш.Сейтов “Өрдек кырғыннан сон” романында
бул теманы терен суўретлей билиўи жазыўшынын ўатанымыз
тарийхына садыклығынан, онын өмир сүрип турған идеологиялык догмаларға бағынбағанлығынан дәрек береди.
Тетралогиянын сонғы бабы “Жигирма тоғызыншы бап,
ямаса соқғы сөз орнына сонғы сойлесиў”, деп аталып, бунда
шығарманын бас кахарманларынын бири Мәдияр баслыктын, тилинен төрт романға кирмей калған айырым әҳмийетли ўақыялар шебер түрде бериледи. Кексе жастағы
Мәдияр менен автор арасындағы гүрринлесиў тап 1950-60жыллардағы ўакыяларды да ‘Атлан шап” романынын қурылысына синдирип жибериўге мүмкиншилик берген. Бунда
автордын баянлаў техникасын жүдә шебер ийелегенлиги
сезилип турады. Себеби, Мәдиярдын сонғы романда ҳәм
кахарман, хәм ўакыяны баянлаўшы сыпатында катнасыўы
суўретленип атырған дәўир ўакыяларынын шенберин кенейтиўге алып к е л ге н ._ ___
_____________
I
Улыўма~алғаЙда, Қаракалпакстан халык жазыўшысь!
| Ш. Сейтовтын “Халкабад” тетралогиясын гәресизлик заманынын талабына сай изертлеў, дөретпенин эстетикалык
тәбиятын, поэтикасынын өзиншелиги ашып-бериў хәзирги
күннин әҳмийетли мәселелеринин бири.
1990-жылларға келип Ш.Сейтов кәлеми және де өткирлести. Онын 1992-жылы баспадан шыккан “Жаман шығанақтағы Ак туба” романын роман-трагедия деп атаўға болады.
Елимиздин тарийхындағы 1950-жыллардан кейинги
дәўирди—дерлик ярым әсирди камтыған бул роман тоталитар
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дүзимник бар ипласлык тәрспинлондағы инсан тәғдиринин
бар аянышлы жағдайын майда-шүйдесине шекем суўретлеўи
жағынан XX әсир кдракалпак прозасында елеўли ўақыя болды. Ш.Сейтовтын бул дөретпесинде Батыс Европа әдебкятындағы абсурд әдебиятынын излерин, онын Кдракалпакстан
шараятындағы көркем үлгисин толык көриўге болады. “Алғы
сөз” де дурыс көрсетилгениндей, романда "... жеке хүкимиранлык, ийесизлик жылларында әптер-тәптер болып
әбигерленген хожалыкларын, биреўди биреў езген, биреўди
биреў тонаған, хәмме өз тәғдирлерин тек жокарыдағыларға
тапсырып, солардын ғана изинен сокыр ҳәм шексиз исеким
менен ере берген тубалаўшылык жылларындағы адамлардын
мәнгүрлик психологиясы, аянышлы тәғдирлери сөз етиледи.
Нызам өз күшин жоғалткан, я қуры кдбыл алынғаны менен
ол инсан хукыкьш қорғай алмаса, адамлар өигги өзи алыўға
өтип, түрли жаўызлыклардын, мийримсизликлердин хәм
шерменделиклердин хәўиж ала беретуғыны тартымлы тил,
кызыклы ўакыялар аркалы суўретленеди”.1 (
Романды оқып отырып, жеке хүкимиранлык дәўириндеги
Қаракалпакстандағы шараят Батыс Европа әдебиятынын
абсурд романларында суўретленген шараятған төмен болса
төмен, биракжаксы емес екенлигине исеним хасыл кыласан.
Бундай салыстырыў тосыннан емес. Себеби, Европада XIX
әсирдин акыры XX әсирдин басында модерн романшылығы
жүзеге келди. Олардын жарқын ўәкиллери болған Ж. Жойс,
М. Пруст, Н. Саррот, А. Камю, рус әдебиятында XX әсирдин
20-жылларында М. Булгаков, М. Замятин, АПлатонов х.т.6
көркем прозада модерилик бағдарға тийкар салды. Бул стиллик бағдардын ғәрезсизлик дәўири өзбек романшылығына
тийгизген унамлы тәсирин изертлеген илимпаз 3. Пардаеванын көрсетиўинше “Модерн романларининг кахроманлари
том маьнодаги индивидуал шахсиятга эга бўлиб, уларнинг
1 Сейтов Ш. Жаман шығанактағы Аюуба. Роман. Нөкис. "Каракалпакстан”,
1992, 2-бет.
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уй-хаеллари, бетизгин мулохозалари улар яшаетган бадиий
хдет талкини оркдли реал хаёт, реал воқеликни англашимизга
ёрдам беради. Жахолат одамлар истакларини нафакат эговлайди, балки, уларни ёвуз ниятларга кул қилади, шу билан
бирга, уларнинг кўксига кабохат уруғини сочади. Емонлик
негизида факш, зулм, бвуэлик униб чикади. Тушкунлик кайфияти, эртанги кунга ишончсизлик ортади, кахрамон гуё
ўз кобиғига беркиниб олади,... мушкул вазиятдан чикиш
йўлларини тополмайди. Иложсизлик уни кийин ахволга
солган ижтимоий тенгсизликка нисбатан унда нафрат уйготади. Хар кадамда, хар сонияда ўзига нисбатан килинабтган
зулм унинг калбнда ниш ура бошлаган тубанлик учун гуё
допинг вазифасини ўтайди. Шу тариха, кахрамоннинг жамиятдан “бегоналашуви” юз беради.1
Изертлеўши бундай шараятты шебер суўретлеген модерн
романларынын катарына М. Прусттын “Жоғалтылған ўакытты излеп”, Ф.Кафканын “Корған”, “Жөнелис”, Жан Пол
Сартрдин “Азатлык жоллары” х.т.б. шығармаларын киргизеди. Расында да, аты аталған романлардағы шахс пенен жәмийет ортасындағы бослык, жәмийетлик карама-карсылыклар менен индивид психологиясы ортасындағы келиспеўшилик әйне модерн бағдарында талкыланады. Батыс әдебиятындағы усы дәстүр ғәрезсизлик дәўириндеги өзбек романшылығында Оман Мухтардын “Минг бир киёфа”, “Кўзгу
олдидиги одам”, “Тепаликдаги хароба”, X. Дўстмухаммаднин
“Бозор”, Т. Рустамнинг “Капалаклар ўйини” атамасындағы
прозалык дөретпелеринде сәўлеленген болса, бул әдебий дәстүр карақалпак романшылығында Ш.Сейтовтын “Жаман
шығанактағы Ак туба”, К. Рахмановтық “Акыбет”, А. Әбдиевтин “Жин-жыпырлар уясы”, Т. Халмуратовтын “Қырық
буўын” х. т. б. романларда өзинин даўамына ийе болды.

Пардаева 3. Хозиргн ўэбек романшилнгининг таракхиет томойиллари.
Филология фанларн доктори илмий даражасини олиш учун такдим этилган
дисертаиия авторефарати. Тошкент, 2003, 4-бет
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Әсиресе булардын ишинде Ш. Сейтовтын «Жаман шығанакгағы Ак туба* романынын орны өз алдына. Бул романды
жана заманнын көз-карасынан арнаўлы, терен түрде изерглеў
қәзирги каракдлпак әдебюптаныў илиминин алдында турған
ўазыйпалардын бири. Әсиресе, романдағы трагедиялык хәм
комедиялык сыпатлардын биригип, сол дәўирдеги турмыстын
ашшы хакыйкатлығын ашып бериўге хызмет етиўи, дөретпедеги аўызеки әдебият дәстүрлеринин раўажланыўы, образлар дүньясынын өзиншеллиги хәм тағы баска мәселелерди
Орайлык Азия халыклар әдебиятлары контекстинде изертлеўдин ўакгы жетги деп ойлаймыз. Бунда түркий тиллес әдебияттаныў, рус хәм жәхән халыклары әдебият-эстетикалык ойдүньясындағы жетискенликлерди пайдаланыў хәзирги заманнын талабы болып есапланады.
Белгили жазыўшы, киносиенарист, әдебиятшы Алпысбай
Султановтын «Дөхмет* романында қуўдалаўға ушыраған хәм
биймезгил көз жумған ел азаматы Аллаяр Досназаровтын
көркем образы каракалпак әдебиятында биринши мәртебе
кен эпикалық жобада ашып берилген. Бул роман ғәрезсизликтин шарапаты аркасында жәрияланды.1 Бул романды
жазарда автор тәрепинен «Прототив туўралы архив хүжжетлери, оны көрген адамлардын еске түсириўлери, кахарманнын өзинин хатлары дыккат пенен үйренилген*2, жазыўшынын бул жолдағы изленислерин толығы менен коллапкуўатлаўға болады. Себеби Кдракалпак мәмлекетшилигинин
тарийхында Аллаяр Досназаровтай болып, халык ушын калыс
хызмет ислеген тарийхый шахсты табыў кыйын, онын өмири
карама-карсылыклы, кайғылы ўакыяларға толы. Ол—Сталинлик репрессиянын курбаны. Онын көркем образын жаратыўға жазыўшыларымыз жакынға шекем жүрек ете алмаған
еди. А Султанов бул ўазыйпаны ағла түрде орынлады. Талкыланып отырған романнан баска ол А. Досназаров жөнинде
'Султанов А. Дөкмет. Роман. «Әмнўаәрья». 1996, 5-б.
'Өгемуратова X. Каракалпак тарийхый романынын лоэтнкасы. Монографня
Нөкнс. «Карвкалпакспн». 1997,. 17-бет
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хүжжетли фильм жаратгы. Бирак, оны көпшилнкке көрсетиў
мәселеси жолға койылса жаксы болар еди.___________ ^
199{Г-жы1лардан кейин белгили жазыўшы Г.Есемуратова
жүдә жемисли иследи. Ол буған дейин де “Дуўдендеги
дәптер”, “Жийрен” х. т. б. шығармалары менен окыўшылар
жәмийетшилигинин кеўлинен шыккан болса, онын “Сайланды шығармаларьГнын еки томлығынын (1-том-1995, 2том-1997) жарыкка шығыўы әдебиятымызда елеўли ўакыя
болды. Бул томларға бурын өз алдына китап болып шыкпаған
“Кызым саған айтаман”, “Келиним сен тынла” “Қаракалпак,)
кызларыньщ кестеге түскен романлары”, “Гөнерген сүренлер” х.т.б. ири сүйекли дөретпелери хәм гүрринлери киргизилген. Биринши томға Қаракалпакстан халык шайыры
И. Юсупов, екинши томға белгили шайыр С. Ибрагимов
“Алғысөз” жазып, Г. Есемуратова дөретпелеринин характерли белгилерин жүдә ыкшам түрде сыпатлап берген.
Г. Есемуратова ғәрезсизлик дәўиринин мүмкиншиликлеринен өнимли пайдаланып, куўдалаў темасын, тоталитар жәмийетгеги әдилсизликлерди, инсан тәғдиринин аянышлы жағдайларын, зорлык-зомбылык, немкурайдылык
хәм т.б. мәселелерди сүўретлеген “Бир шанарак тарийхы”
(“Әмиўдәрья” 2003,№1) “Минайым” (“Қаракалпакстан жаслары”, 2003, май-июн), “Устазлардынустазы” повестьлерин,
“Хәсирет”, “Архив”, “Кдра пышыктын ылайсаны” х.т.б.
гүрринлерин дөретги. Жазыўшы дөретпелеринде сүўретленген
ўакыялар турмыстын ашшы хакыйкатлығынан алынғанлығы,
көп жағдайларда оларда автобиографиялык сыпатлардын
басымлығы, автор позициясынын ашыклығы атган анык

бнлиаип турады^ - с ^ _____ _

_ - _

Ғәрезсйзлик жыллары Орайлык Азия халыклары әдебиятында ен елеўли ўакыялардын бири, бул Президентимиз
пәрманы менен “Жәхән әдебияты” журналынын шолкемлестирилиўи болды. Бул журналда пүткил жәхән әдебияты
дүрданаларынын катарыкда XX әсир каракалпак әдебияты
үлгилерине ле орын берилиўи дыккатка ылайык нәрсе. Усы
26
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ўакытка шекем бул журналда әдебиятымыз ўәкиллери
Т. Қайыпбергенов, И. Юсупов, М. Нызанов, 0 . Әбдирахманов, М. Жумаказарова, П. Мырзабаева, сондай-ак,
әдебий сыншы Қ.Оразымбетовлардын әдебий-көркем хәм
нлймий мийнетлеринин жәрияланыўы әхмийетли мәселелердин бири болды. Буннан баска миллий әдебиятымыздын
ўәкиллеринин көркем дөретпелеринин хәм илимий мийнетлеринин, сонын ишинде, Т. Қайыпбергенов, X. Сапаров,
0 . Әбдирахманов, Ж. Избасканов, Т. Кдбулов, М. Нызанов,
С. Жумағулов, Б. Генжемуратов, С. Ибрагимов, Ш. Пайзуллаева, Ө.Өтеўлиев, А.Әбдиев, әдебиятшы алымлардан
ҚЖәримбетов, К.Оразымбетов, П.Нуржановлардын дөретпелеринин “Звезда востока”, “Ўзбек тили ва адабиети”,
“Ёшлик”, “Муштум”, “Марказий Осиё маданияти”, “Правда
востока”, “Ўзбекистон адабиёти ва саньати”, “Миллий тикланиш” ҳ.т.б баспа орынларда жарыкка шығыўы миллий
көркем әдебиятымыз үлгилеринин, олар хаккында пикирлердин пүткил Орайлык Азия көлеминде таралыўына хызмет
етти.
Бул жерде бир айта кететуғын нәрсе, тап “кайта қурыў”
деп аталған дәўирде дС'көплеген жазыўшыларымыз, әдебиятшы-илимпазларымыз тәрепинен дурыс кабыл етилмеген,
хәттеки, айырымлары тәрепинен бийкарланған көркем
дөретпелердин ғәрезсизлик жылларында өз алдына китап
болып басылып шығыўы, хәтге, олардын пүткил Өзбекстан
көлеминде танылыўы дыккатка ылайык ўакыялардын катарына киреди. Солардын бири — белгили жазыўшы 0 . Әбдирахмановтын “Босаға” романы.
О.Әбдирахманов каракалпак мәдениятында прозаик, драматург, публицист, киносненарист сыпатында белгили орынға
ийе көркем сөз шебери. Онын “Аралым-дәртим менин”
эссеси ЮНЕСКО сыйлығына миясарболды. Публицистикалык макалалары “Халк сўзи”, “Народное слово” газеталарында басылмакта. Ал онын “ Гүм-Гүм”, “Арал-кум” х.т.б. кинолары халык-аралык дәрежедеги фестивальларда көрсетил27
www.ziyouz.com kutubxonasi

мекте. Ал, онын жокдрыда аты аталған “Босаға” романы
каракалпак миллий романшылығына жацалык алып келди,десек асыра силтеген болмаймыз. 1980-жыллардын екинши
ярымында бул роман жөнинде жазыўшылар аўкамында ,
“Әмиўдәрья” журналы, “Еркин Каракалпакстан”, “Устазл
газеталарында тартыслы пикирлер, макалалар жәрияланды.
Айырым жазыўшы хәм әдебиятшыларымыз бул романды
пүткиллей бийкарлаўға дейин барды. Соған карамастан, жазыўшы бул романды кайта ислеп, дәслеп өз алдына китап,
кейин “Жәхән әдебияты” журналында (1993, N83-4 сан).
М. Тенглашевтин аўдармасында бастырып шығарыўға еристи.
Бул нәрсе әдебий-көркем прозамызда елсўли ўакыя болғанлығын айтыўымыз керек. Себеби, миллий мәдениятымыздын
көпшилик ўөкиллери тәрепинен еле дурыс түсинилмеген,
елеге шекем өзинин әдил бахасын ала алмаған роман өзбек
китап ыкласбентиниц әдил сынағынан өтиўге мүмкиншилик
алды. Сондай-ак, бул романнын кейинги дәўирде жас
адебиятшы Н.Орынбетованык кандидатлык диссертаииясында арнаўлы түрде изертлениўи дыккатка ылайык нәрсе'.
V Қаракалпак әдебий-көркем прозасыкда 1990-жылларда
сатира хәм юмор жанрын раўажландырыўды М. Нызаков,
С. Жумағулов, Б. Кдзакбаев, К. Ерназаровлардын үлеси үлкен
болды.‘М. Нызановтын повестлери “Ўзга саерада етти кун”
деген ат пенен өз алдына китап болып өзбек тилинде, ал,
онын гүрринлери “Жәхән әдебияты” “Муштум” журналларында басылды. Ал, С.Жумағуловтын “Акам уйланди”
повестинин “ ё ш л и к ” журналында, гүрриқлеринин «Муштум», “ ё ш куч” журналларында жарык көриўи ғәрезсиэлик
дәўири прозамыздын дыккатка ылайык ўакыялардын бири
болды. Сондай-ак, М. Нызанов пенен С. Жумағуловлардын
ғәрезсизлик дәўириндеги кдракалпак драматургиясын раўажландырыўдаш хызметлери оғада салмаклы болды. Олардын
Орынбстова Н. 1980-жыллардағы каракалпак романында харвктер мәселеси.
Фнлолошя илимлеринин канпидаты дэрежесин алыўушын жакланпн диссергация.
Нөкис.1999
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г
айырым пьесалары Өзбекстан, консылас Түркменстан,
Кдзакстан республикаларында койылып, каракалпак миллий
мәдениятын және де кен түрде таратыўға хызмет кылды.
Миллий керкем проэамыэдын және бир ўэкиллери бслған
С.Исмайлов, А.Әбдиевлердин повесть хәм гүрринлеринин
Өэбекстаннын «Ёшлик* “Ёш куч” хәм т. б. баспаларында
жарык көриўи жаслар прозасында елеўли нәрсе болды, Мәсе*
лен, А. Әбдиевтик «Эрен сакый» повести, сондай-ак, онын
айырым гүрринлери өзбек тилинде басылып, бул туўралы
айырым өзбек әдебий сыншылары пикир билдирди.
Ғәрезсизлик дәўиринде хәзирги күн темасына арналып
жазылган идеялык хәм көркемлик қуны жокары дөретпелердин бири К. Алламбергеновтын «Дәрья тартылган жыллар»
романы. Бул дөретпе кен жәмийетшилигимиз тәрепинен
кызғын түрде күтип алынды. Романда тубалаўшылық дәўири
жәмийетшилигинде жынаятшылыктын өсиўи менен экологиялык апатшылык бир-бири менен байланыста сүўретленеди. Адам баласы менен тәбиятгыц өз-ара катнасын сүўретлеўде К. Алламбергенов үлкен тәжирийбеге ийе. Ол бул темаға
арналган «Жер монологы», «Күшик хәм бала», «Ҳакыйкатлык
фантастикасы», «Ыза» атлы гурринлеринде, «Дәрбент»,
«Өмир мәўритлери* романларында, «Куслар кайткан күн*
повестинде тәбият хәм инсан проблемалары мүмкиншилиги
болғанынша хакыйкат түрде сүўретленгенлигин атап өтсек
болады. Жазыўшы өз тәжирийбесин және де артгырып, тоталитар жәмийетгеги адам хәм тәбият арасындағы шийеленискен катнасыкларды сүўретлеўге арналған «Дәрья тартылган
жыллар» романын 1992-жылы «Кдракалпакстан» баспасында
бастырып шыгарды. Жазыўшынын шеберлиги, романкын
актуаллығы бахаланып, бул роман 1993-жылы Бердак атындағы мәмлекетлик сыйлыкты алыўға миясар болды. Усы
себепли бул роман жөнинде макалалар баспадан шыкты1.
Бул макалалардын барлығында, дерлик, романнын көтерген
'Вахадырова С. Дарья тартипған жылл&р "Каракдлпакстан жаслары”, 1993,
№217; Сейтов Ш. Исмайлов С. Хакыйкатлык жолында “ Квракалпакстан жаслары”
1993. №9;
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проблемасынын әхмийетлилиги, жазыўшынын шеберлиги
көрсетилигцөтилген/Ғгер де 1980-жыллардын басында-ак
Т. Кайыпбёргёновтын «Көэдин карашығы» дөретпеси аўыл
хожалығындағы жынаятка толы хәрекетлерди экологиялык
апатшылык пенен байланыслы түрде хақыйкдтлык пенен
сүўретлеген болса, 1990-жыллардын басында К. Алламбергенов бул теманы және де толыкгырды, оригинал шығарма
дөретги. Роман «Қәўетерли соклаклар», «Ҳүждан иси* деп
агалған еки китаптан ибарат. Окыўшы дөретпени окыў
аркалы сол тубалаўшылык жылларында-ак адамгершилик
хүжданына дак түсирмей хакыйкатлык ушын гүресиўшилердин де аз болмағанлығын Назар бағман, Жалғас
Назаров, Тәжибай ата, Бийбигүл, Бабажановлар образларында
шебер бере алған. Романнын бас кахарманы Жалғас Назаров
пенен кара басынын ғамы ушын жынаятган да кайтпайтуғын
Әбдибай бригадир, Жәримбет баслык, нызам қорғаўшысы
Өмирбай Оразбаев, Сейтмурат Әбдикаримов, Генжебай
Хакимов, Асанбай Қарабаевлар арасындағы конфликтлер
суўретленген дәўирдин бар ашшы хакыйкатлығын ашып
таслайды. Бунда жазыўшы тәрепинен ислетилген диалоглар,
психатогиялық суўретлеўдин әлўан турлери, авторлык сыпатламалар, ретроспекциялык сүўретлеўлер жазыўшынын идеясын окыўшыға жеткериўге хызмет ислейди. Роман 1980-жыллардын акыры, 1990-жыллардын 1-ярымындағы каракалпак
прозасындағы айырыкша кубылыслардын бири болды.
Ал, жазыўшыларымыз А. Халмуратовтын, X- Айымбетовтын, С. Исмайловтын роман, повестьлерине хәм жас жазыўшылардын бир катар гүрринлерине келетуғын болсак, олардын мазмун хәм форма, жанры хәм стиль саласындағы изленислеринин нәтийжеси болғанлығын атап өтиўимиз керек.
Бул дөретпелер реализмнин турмыс шынлығын сүўретлеўдеги
принциплерине сүйенип жазылған ба ямаса баскаша бир
•умтылыс я изленистин нәтийжеси ме? Ғиз жүдә тез-тез тилге
алатуғын реализм дегеннин өзи не? Онын кандай сүўретлеў
принииплери бар? Реализм принииплери өалерин усы метолзо
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тын ўәкиллери деп есаплаған жазыўшылардын ен сийрек
ушырасатуғын ашылыўлары тәжирийбесин улыўмаластырыў,
олардын хәммесине тэн болған қәсийетлердн аныклаў аркалы жүзеге шыкхан” (6). Усы пикирди айткан С. Содик
рус илимпазы С. М. Петровтын “Реализм” атлы китабыкда
усы методтын төрт принципинин атап өтилгенлигин көрсетип өтеди'. Рус илимпазы бул принциплерди жәхән әдебияты
тәжирийбесин улыўмаластырыў нәтийжесинде ғана көрсете
алған. Бул принииплерге турмыс шынлығын универсаль түрде
сүўретлеў, жәмийетлик хәм психологнк детерменизм (көркем
дәлиллеў), тарийхыйлык хәм обьективлик х.т.6 киреди. Әлбетге, “Реалистлик дөретпе жаратыў ушын көркем сөз устасы
усы принциплерди ядлап алып, олардан кәлип сыпатында
пайдаланыў ямаса турмыс хәдийселеркн алды бурын белгиленген текшелерге жайластырыўы шәрт емес. Жәмийет,
тәбият, ой-пикирдин раўажланыў нызамлылыкларын дурыс
ацлаў хәм оны көркем хакыйкдтлыкка айландырыў ушын
образлы гөззал форма табыўдын өзи де жокарыдағы принциплердин жарыкка шығыўына жол ашады”1. (7) Бирак та, биз
коммунистлик идеологиянын хәўиж алған 1970-90 жыллар
аралығында жәмийет, тәбият, адамзатгын ой-пикир раўажланыўынын нызамлылыкларын дурыс сәўлеленаирдик пе?
Бизиқ көркем сөз усталарымыз буған толык ерисе алмады.
Гәптин ҳәммеси усында. Негизинде, буған бир тәрептен өмир
сүрип турған рәсмий сиясат жол коймаганлығын, ехинши
тәрептен, көркем сөз усталарымыэдын ишлей толык еркин
болмағанлығы, турмыс хакыйкатлығын, көбинесе, бир тәреплеме сүўретлегенлигин бүгин ғана анлап хәм усыны ашық
айтыўға мүмкиншилик алып отырмыз. Усы көз-карастан,
каракалпақ прозасында 1980-жыллардын 2-ярымы хәм 90жыллардын басыкан баслап реализмнин жокарыдағы прин' 'Сакжар Соднк. Ўэбек адабиегн бўйича маьрузалар матни. Тошкект. “ЎзМУ
нашриети” ,1994. 1б-бет.

'Көрсетилген мийнет. 16-бет.
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циплерине дурыс әмел кылған көркем дөретелердик көбейгенлигин атап өтиўимиз керек.^Ал, 1990-жыллардын 2-яры-:
мында болса, бул принциплерге ондай сәйкес келе бермесе •'
де, адам баласынын бүгинги курамалы тәбиятын, оньщ умтылысын ашып бериўге талпыныудыц жемиси сыпатында пайда
болған дөретпелер көрине баслады. Мәселен, А. Халмуратовтын «Тәғдирлес», «Жәннет бағы» дөретпелерин алып
карайык. Автор биринши дөретпесин 1990-жыллардын
басында-ак «Әмиўдәрья» журналынын бетлеринде жәриялап,
онда инсан баласынын өзин коршаған тәбнятгын жағдайынан тиккелей ғәрезли екенлигин исенимли түрде сүўретлеген
еди. Автор бул темаға романтикалық стиль көз-қарасынан
жантаскан. Бул ҳаккында жазыўшы дөретиўшилигинен
изертлеген алым А. Әбдиев: «Автор менен мәсләҳәтлескенимизде повестьтин («Тәғдирлес»—Н.П.) дәслепки нускасынын илимий фантастикалык шығарма екенлигин айтты.
Бирак, реализм методы «кәлибине» түспеген бул шығарма
көп тоскынлыкларға ушырап, ўакгында басылмаған ҳәм автор
дөретпесин пүткиллей кайта ислеўге мәжбүр болған*'—деп
жазады. Повестьте тийкарынан «...инсан, онын жәмийет
пенен бирлиги хәм баска мәселелерди ашып бериўге кеўил
аўдарылады. Автор зәхәрли, коркынышлы жыланға айналған
Назлыгүлдин, сондай-ак, өмирдин палын тата алмай, бәркулла, азап-акыбетлерин шегип, гүлдей өмирлери солған
Жанназар, Шәрийпалардын, дийўанашылық пенен өмирин
өткизген Жыға кемпирдин, өмиринше соқырлыктын зардабын шеккен Кднназардын аянышлы тәғдирлерин сүўретлеў
аркалы адамлардын бир-биреўге мийримсизлигиник, зулымлығынын кандай акыбетлерге сокгыратуғынлығын көрсетип,
окыўшы кәлбинде адамға деген мехир-мухаббаттын, адамгершилик сыяклы инсаныйлык пазыйлетлердин пайда болыўына тәсир етеди.*2 Автордын 1998-жылы жарык көрген
. Әбдиев А. Кдракалпакт|1н әдебиятында фантастикалык жанрдык пайда
балыўы хәм кәлиплесиўи. Фнлалогия илкмлеринин кандилагы дорежесин алыў
ушын жакланған диссертаиия. Нөкис. 199$. 93-бет.
2Әбдиев А. Көрсетилген диссертаиня. 94-бет.
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«Жәннет бағы» романында адам хәм оны коршаган әлемнин
байланысы, адам өмиринин мәниси, онын умтылыслары,
тилеклери х.т.6. улыўма инсаныйлык мәселелерди көтерип
шығады. Бул роман каракалпак прозасында өзинин проблемасы, идеясы хәм формасы, жанрлык, стильлик изленислерге байлығы жағынан жақа бир бағдарды баслап бергендей.
Усындай болса керек, романнын окыўшыға түсиникли болыўын тәмийинлеў ушын редакция оны «Алғы сөз» бенен тәмийинлеп, бизикше дурыс ислеген. Себеби, каракалпак
китапкумарлары буған шекем усындай проблеманы көтерип
шыккан хәм өзине тән баянлаў техникасына ийе, көбинесе,
кахарманнын ишки психологиялык кеширмелерин сүўретлеўге арналған, көркем қурылысында реаллык пенен фантастикалык хәм мистикалык сыпаглардын биригип кетиўинен
дөреген шығарманы кабыл етиўге ондай таяр еместей еди.
Биракта, бунлай дөретпенин жәрияланыўы оғада зәрүр нәрсе. Себеби, реалистлик романнын дәстүрий баянлаў усылына,
кахарманларынын унамлы хәм унамсыз етип бөлиниўине,
олардын катан гуресине тийкарланган конфликтке, персонаждын хәр бир хәрекетинид катан түрде көркем дәлиллеп
берилиўине (бул нәрсе әдебиятганыўда жәмийетлик хәм
психалогиялык детерменизм деп аталады—Н. П.) үйренип
калған китап оқыўшылары турмыс шынлығын мистикалык,
фантастюсалык, мифологиялык көз-караетан сүўретлеў дәстүринин жемиси болган дөретпеге де үйрениўи, оны түсиниўи,
оннан эстетикалык заўык алыўга кәлиплесиўи керек,—деп
ойлаймыз. Сонда гана, китап окыўшылары романныц бас
кахарманы художник Артур өмиринше бас катыратуғын:
«Бизди қоршаган шексиз әлемде орнымыз кандай? Азлыкөпли өмиримизде тийкарғы мақсетимизди белгилеп алмай,
өмиримиздин көп бөлегин бийхуўда өткерип коймаймыз ба?
Жасамактағы максет не?»(8)—деген сораўлар үстинде аз да
болса ойланатуғын болады.
'
~'А. "Хал^фатовтын ромавда көтерген темасы жана, образлар дүньясы, олардын индивидуаль сыпаты, умтылыслары,
3—Нуржанов П.

33
www.ziyouz.com kutubxonasi

тилеги прозамыздағы бурыннан бар персонажлардын руўхый
дүньясына усамайды. Ўакыялардын биринши беттен баянланыўы, көркем ўакыт ҳәм мәкан категорияларыныц романнын баянлаў техникасында баслы орынды ийелеўи, автордын
кахарманнын ишки дүньясынын елеспесиз өжирелерине шекем үнилиўи х.т.б. көркем кәсийетлер жазыўшынын шеберлик сырларын пухта ийелегеклигинен дәрек береди. Бунын
үстине, онын улыўма инсаныйлык проблемаларды көтериўде
суфизм тәлийматына, олардын жаркын ўәкиллеринин идеялары менен пикирлерине сүйениўи жазыыўшыньш бурыннан
сыйқағы шыккан дәстүрден кашыўға умтылып атырғанлығынан хәм бул жодда белгили дәрежедеги табысларға ерискенлигинен дәрек береди.
Улыўма инсаныйлык проблемаларды көтериўде ҳәм оны
тартымлы көркем тил менен сүўретлеп бериўде С. Исмайловтык «Жүрек галактикасы» романы, «Пайғамбар хәм шайтанлар» фантастикалык повести де дыккатка турарлык. Романда
экологиялык, адамгершилик, мухаббат машкалалары менен
бир катарда тынышлык мәселесине дебасдықкдт аўдарьшады.
Мәселен, Бундағы “Дәўкескен”, Тамаранын анасы айтып
берген “Фаэтоннын кыйраўы” әпсаналарында, Цефей шок
жулдызындағы планетанын кайғылы тәғдиринде. Бахадырдын атасы Кәримнин басынан кеширгенлеринде х.т.6. ўакыт,
эпизодларда парахатшылык мәселеси көтерилген. Бунын
үстине автордын бул фантастикалык романында тубалаўшылык дәўринин кемшиликлери үлкен сын астына алынғанлығын көремиз. Сонлыктан да изертлеўши А.Әбдиевтин... Биз
романды (Жүрек галактикасы—Н.П.) таллаў аркалы онда
тубалаўшылык дәўириндеги өрескил кемшиликлердин бет
пердесинин өткир сатира, юмор менен ашып тасланғанлығынын гуўасы болдык, әсиресе, шығарманын 2-3 бөлимлеринде әшкаралаў хәўижге минген. Кдйта курыў, демократия, баспа сөз еркинлиги берилсе де, еле ашык пикирге тусаў
бар. 1989-жылы усы дөретпенин 2-3 бөлимлери жәрияланбай,
тек 1-бөлими ғана повесть сыпатында “Әмиўдарья” журна34
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леринин тәсири нәтийжесинде саналы гуресшенге айналады,
елде революцнянын женисин тәмийинлеўге жедел түрде
қатнасады. Буған косымша Ислам дини ўәкиллери тек
унамсыз кдхарманлар иретинде сүўретленеди, оларға кара
бояў аямастан жағылады, олар байлардын ен жакын жәрдемшилери болады хәм т.б. Бирак та, биз жокарыдағы идеологиялык калипти бузып, Октябрь аўдарыспағына, патша
Россиясы менен каракалпаклардын 1873-1917-жыллардағы
карым-катнасына байланыслы ўакыяларды жана заман, жәриялылык, демократизм көз-карасынан хакыйкат түрде сүўретлеўдин ўакты жетги, — деп ойлаймыз. Усы көз-карастан
Ҳ.Ҳәмидовтын “Ушкын” романы дыккатгы өзине тартады.
Роман ўақыяларынын орайында кәмбағал Аманбай хәм
онын шанарағынын революцияға дейинги аянышлы аўхалы
турады. Аманбай патша Россиясынын, шығарма кахарманларынын тили менен айтканда, “ен шетки хәм артга калған
үлкеси” болған Шымбай елинин турғыны. Ол өзинин жакын
әмекиси Нурылла байдын оты менен кирип, күли менен
шығады. Бундай ислемеске онын илажы да жок. Себеби, ол
жасаған аўылда Нурылла байдын демине нан писеди. Бий
тек жергиликли хәмелдарлар менен ғана емес, ал хәтгеки ,
патша Россиясынын тиреги болған Шымбай оязынын хәкими менен сондай-ақ, Ибрайым болыс пенен де аўыз жаласып
кеткен. Сонлыктан, ол не айтса да орынланады. Усыган карамастан, бай өэинин жакын агайини Аманбайдын басына аўыр
ис түскенде, онын бала-шагасын кул етип жумсайды, азгантай жерин де тартып алады. Демек, жергиликли бир әпиўайы
дийкан шанарағы еки жакган искенжеге түседи: бир тәрептен,
Патша Россиясы әскерлери шанарак баслығы Аманбайды
Төрткүлге тюрьмага камайды, екинши тәрептен, аўыл байы
кәмбағалдын улы менен кызын есигинде жумсайды, жалган
хүжжетлер дүзип, жерин өзине косып алады. Бул жерде соны
айтыў керек, XX әсир каракалпак әдебиятында көплеген тарийхый темага арнап жазылған шыгармаларда патша Россиясы каракалпаклардын жерин басып алғаннан кейин тек гана
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әдил сиясат жүргизгендей, ол сиясаткд хеш кандай карамакарсылых болмағандай, хәмме адамлар тек туўыскдн болып
жасагандай, кой үстинде торгай, жумалаган заман болгандай
етип сүўретленер еди. (Әлбетте, К,Әўезовтын “Тилек жолында” (17) дөретпеси буган кирмейди) Кейинги дәўирде
жәрияланып атырган тарийхый хүжжетлер булардын хакыйкатлыкка сай емеслигин көрсетги. Егер де каракалпак драматургиясынын тийкарын салыўшылардын бири, белгили
мәмлекетлик хәм жәмийетлик гайраткер Қ-Әўезов 1920-жылларда-ак өзинин “Тилек жолында” драмасында революцияга
дейинги каракалпақ гедейлерин езиўде тек жергиликли
байлар гана емес, ал патша хәмелдарларынын да карыў салганлығын хакыйкат түрде көрсете билсе, жазыўшы Ҳ. Ҳәмидов 1990-жылларга келип, Шымбай елатындағы, улыўма,
каракдлпак жериндеги патша Россиясы ўәкиллерине тән болган унамсыз хәрекетлерди, олардын парахорлығын, зулымлығын биринши мәртебе кен эпикалык формада көрсете
билди. Демек, тарийхый хакыйкатлыкгы көркем хакыйкатлыкка айландырыўда Ҳ.Ҳәмидов өзинин кәлемлеслеринен
баскаша жолды ашшы шынлыкгы айтыўдан шегинбеў жолын
тутканлығы көринип турады. Сондай-ақ, бул теманын Ә
Пахратдиновтын “Өмир соклаклары” дөретпесинде де сүўретленилиўи жазыўшыларымыздын 1873-1917-жыллардағы
дәўирдин көркем хакыйкатлығын бериўге шынтлап бет бурғанлығынан дәрек берсе, екинши жағынан, әлбетге, бунын
хәммеси жәриялылык, ғәрезсизлик заманынын унамлы
нәтийжесин көрсетеди. Деген менен де, қаракалпак халкы
тарийхындағы 1873—1917-жыллардағы “ак даклар” көркем
әдебиятымызда өзинин хакыйкат сәўлениўин еле де кенирек
түрде табыўы тийис. Кдзак, өзбек х,т.б. Орайлык Азия халыклары әдебиятларында бул жолда үлкен табыслар колга киргизилди. М. Әўезовтын 1921—1947-жылларда жазылған “Аўыр
жыл”, “Асыўдағы атыс” повестьлери, “Барымта1, “Жаза” гүрринлери, өзбек жазыўшысы А. Шолпаннын 1930-жыллардаак дөр>етилген “Түн хәм күн’’ (18) романын айтыўдын өзи
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де жеткиликли. Әлбетте, бунда заманымыз көтереди, деп
шығармадағы Патша Россиясы ўәкиллерине тек кара бояў
жаға берместен, олардын унамлы қәм унамсыз қәрекетлерин
исенимли түрде сүўретлеў дәўкр талабы болып есапланады.
Бул нәрсени X Хамидовтын “Ушкын” романы кеширек болса да, миллий романшылығымызды баслап бергендей. Роман
еле жаэып тамаланбаған китаптын биринши бөлими ғана.
Соклықган, романнын тийкарғы кахарманларынын бири
болған Аскардын революция идеялары менен танысыў өзинин дәслепки басқышларында үзилип калады. Бирак та, бул
роман ҳәзирги хәм келешек дәўири ушын жүдә әҳмийетли
болған бир идеяны өзинде жәмлеген. Бул айырым топарлардын, шахслардын каракалпақ жеринде бурЫНнан туўыскандай болып жасап киятырған хәр түрли миллет ўәкиллеринин арасына от таслаў, сол аркалы оларды жаўластырып, өз
мәплерине пайдаланыў кусаған хәрекетлерди каралаў идеясы.
Бул идея қаракалпак фольклоры дөретпелеринен баслап,
хәзирге шекемги жазылған әдебий шығармалардын өзеги
болып келди, келешекге де усылай болыўы тийис. Сөз етилип
атырған романда Әмиўдәрья бөлиминин баслығы Музаффат
хәким болыс Ибрайым хәм кдзак Қарабала арасында келип
шыккан жәнжел туўралы ойласыўға келген Шымбай Оязынын—биз бул әтираптағы ала-кула, әрре-тәрре кәўимлерди
пайдалы максетлеримиз ушын жәмлеймиз”—деп оларды
өзимизге карсы бириккен күшке айландырып алыў кәўпи
жок емес. Сонын ушын... ўакты-ўакты олардын, бирин-бири
шайнап ғайзағаны бизин ушын онша зыян емес”.(“Ушкын”
—Нөкис, “Кдракалпакстан”—1993,139-140-бетлер) деген сөзлерин дыккат пенен тынлайды. Патша Россиясы хәкимлеринин жергиликли халыкка деген бундай карым-катнасы туўралы белгили тарийхшы А. Бирзе (19) 1930-жылларда-ак
өзинин каракалпакларға байланыслы жыйнаған тарийхый
материалдарға жазған “Алғы сөз”инде ашшы хакыйкатлыкты
жазған еди. (“Красный архив” 1938, №8, 2256). Онын жазыўынша, казак ханы Абулхайырдын өзине бағынбаған кара45
www.ziyouz.com kutubxonasi

кдлпакларды ара-арасында жазалап турыўы Ак патша сиясатына карсы келмес, керисинше, қол астындағы қәўимлерди
бир-бирине карсы койып урыстырып, қәлсиретип, өзине карсы шығыўға халын келтирмеўге каратылған сиясатына жүдо
сай юелер еди. Ҳ. Хамидовтын “Ушқын” романында да Шымбай оязына караслы болған болыс Ибрайым менен базар ағасы, миллети казак Карабаланын бирин-бири түсинип, биригиўинен гөре, бир-бири менен жаўласып, хәлсиреўи Әмиўдәрья бөлими Музаффат кәкими ҳәм Шымбай оязы ҳәкиминин туткан сиясатына толық жуўап берер еди. Демек, биз
“Ушкын” романынын курамалы сюжетинин бир бөлеги
патша Россиясы ҳәкимлеринин жергиликли халыкларға кдтнасын сүўретлеўин карап шыккднымызда автгордык тарийхый шынлыкка хакыйкат түрде жантасканлығынын гуўасы
боламыз.
Ҳ. Ҳамидовтын “Студент кыз” повестинин сюжетинин
орайында әдеп-икрамлылық, мораль проблемасы турады.
Дөретпенин атынан көринип турғанындай-ақ, повесть студентлер турмысынан алып жазылған. Онда Рәхийма атлы
қыздын Салый деген хожалыклы, үй-жайлы жигитти жаксы
көрип калыўы, онын менен жакынласыўы хәм усыған усаған
байланыслы кахарманнын турмысындағы азаплы кеўилкеширмелери сүўретленген.
Рәҳийма сәттсиз шараяттан жол таўып шығыўға урынады.
Бирак, бул онын колынан келмейди. Акырында Рәхийма
өзгеше бир жолды танлайды өзин сүймеген адамына бериўге
умтылған ата-анасынан да, сүйиклисинен де ғәрезсиз жасаўды макул табады. Повесть сюжетинин шешиминде айтылғандай, Рәхийма өз тәғдирин өзи шешеди, сүйиклисинен болған
бала менен хеш кимнен ғәрезсиз, өзинше жеке турмыс кешириўге бел байлайды.
Әлбетге, повесть сюжетине тийкар болған драматик сыпатка ийе ўакыялар турмыста көплеп ушырасады. Автордын,
көбинесе, сүўретленген ўакыя емес, ал онын акыбети, усындай кыйын шараятлардағы кахарманнын кеўил кеширме46
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лери, руўхый хзлаты, жол табыўға урынып азапланыўлары,
оған ҳәр түрли персонажлардын карым-катнасы кызыктырады.
Бизиқше, автор батыл сыпатка ийе, кыйналғанда дурыс
жол таба билетуғын, мәрт кыздын характерин жасаўда бйр
канша табысларға ерискен.Сонлыкган да, ҳәэирги жәмийетлик турмыстык контекстинде Рәхийманын образы үлкен
тәрбнялык әхмийетке ийе. Себеби, биз бүгин ески кәдирятларымыздын умытылған тәреплерин кайта тиклеўге, атабабамыздан киятырған дәстүримиэди саклаўға ғалаба түрде
умытылып атырмыз, бирак та, мәселенин екинши тәрепин
естен шығарып койғандаймыз. Ески дәстүримиз буннан әлле
кашан бурын пайда болған, ўакытгын өтиўи менен ол адамлардын талап дәрежесине сай өзгерип отырыўы, консервативлик сыпатлардан тазаланып турылыўы, өмиршен болыўы
шәрт. Адамлардын әсиресе, жаслардын умытылысына, тилегине жуўап бермейтуғын, катып калған дәстүрлерге карсы
гүресиў артықшалык етпейди. Бул нәрсе, әсиресе хаял-кызлардын тәғдирине байланыслы. Бизинше, хәзирги дәўирде
олардын турмысына байланыслы жәмийетимизде еки унамсыз бағдар бар: бириншиси — ески үрип-әдетги сылтаўлап,
олардық еркинлигин шеклеўге умытылыўшылык, екиншиси
— “хаял-кызларымыз хәмме нәрсени өзлери шешиўи тийис,
олар хәмме нәрседе пүткиллей еркин болыўы лазым”,— деп
тәртип-интизамды умытыў, европаша эмансипация деген
түсиникке киретуғын принциплерди Шығыс хаял-кызларына
зорлап тацыўға умытылыўшылык. Мине, усы бағдарлар
контекстинде Ҳ. Ҳамидов жараткан Рәхийма образынын
өзиншеллиги аныкланады. Повестьтин идеясынын айрыкшалығы сонда, ол “хеш кандай шараятгы бәнелеп, инсан өмирине, нәресте өмирине кыянетшилик ислеўге болмайды”—
деген уллы идеяны алға сүреди.
Биз атордын повесть сюжетинин тийкарына әдеп-икрамлылык мәселесин аркаў етип ала отырып, ўакыйларды сүўретлеўге ыктыятлылык пенен катнас жасағанлығына исеним
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хасыл қыламыз. Персонажлардын хәрекети көп жағдайда
исенимли шығады, сюжетпш окыўшы инанбастай бурылысларын, тосатган балатуғын ўакыяларды, үрип-әдетке кайшы
келетуғын детальларды ушыратпаймыз. Ҳәмме ўакыялар избе-из өз желисин бузбай сүўретленген.
“Студент қыз” повестиниц ўақыялары, көбинесе, үшинши беттен—автор тилинен баянланады, айырым жағдайларда,
персонажлардын диалоглары аркалы бериледи. Ҳәтте бас
кахарман Рәхийманын пинҳәми нәзик сыры да ашык түрде,
оныц өз сөзлери аркалы бериледи. Бул нәрсе Ҳ. Ҳамидов
прозасынын өзгешелигин, онда эпнкалык бағдардын лирико-психологиялык бағдардан үстемлигин белгилеп береди.
Ал, хәзирги карақалпак прозасында болса, әдеп-иқрамлылык
мәселесин көтерген көплеген повестълерде кахарманнык ишки кеўил-кеширмелерине көбирек орын бериледи, шығарма
ўакыялары көп жағдайда биринши бетген баянланып, лирикалык сыпат күшейтиледи. “Студент кыз” повестинде сюжеттин тийкарын қураған мәселениқ өзи лирико-психологиялык
сыпатка ийе болса да, автор дөретпенин эпикалык характерин
күшейтетуғын баянлаў усылын танлаған. Бул нәрсе Ҳ. Ҳамидовтын ири сүйекли эпикалық дөретпелерди жазыўға бет бурғанлығынан, онын кәлеминен келешекте ўакыяларды кен
камтып алып, оны өзинин бар кескиклиги менен сүўретлейтуғын шығармалардын дөрейтуғынлығынан дәрек береди.
Жуўмаклап айтканда, Ҳ. Ҳамидовтын “Студент кыз”
повестинин жарыкка шығыўы кдракалпак прозасында әдепикрамлылык проблемасын көтерген Т.Кдйыпбергенов,
Ш.Сейтов, К. Мәмбетов, С. Салиев, У. Пиржанов, 1С Камалов, К. Рахманов хәм тағы баска жазыўшылардын повестьлеринин катарына және бир сапалы дөретпенин косылғанлығынан дәреқ.береди.
■^Гарийхый ўакыяларға арналған С.Бахадырованын “Тумарис хәм Кир”, Ә. Пахратдиновтын “Сөйленбеген тарийх”
романы, ”Айдос бий хаккында әпсана” повести, жакын өтмиш ўакыяларын сөз ететуғын, ҲАйымбеговтын “Карабуўра”
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романы хәм тағы баскд дөретпелер жарыкка шыкгы. С.Бахддырованын дөретпесн алыс өтмиштеги бабаларымыздын
өмириндеги тарийхый хәдийселерге жанаша катнас жасаўы,
мөрт патша хаял Тумаристик ибратлы ислерин повесть жанрынын мүмкиншиликлерин пайдаланған халда көркем
хакыйкатлыкка айландырыўта умтылыўы, Ә. Пахратдиновтын повести болса, белгили тарийхый тулға Айдостын хәм
онын айланасындағы шараятгын драматизмге толы ўакыяларын халык раўаятларына сүйенген халда сүўретлеп бериўи
жағынан бахалы. Бул дөретпелерде тарийхый хакыйкатлықгы
көркем хакыйкатлыкка айландырыўда аўыз әдебияты ҳәм
реалистлик әдебият дәсгүрлери, хүжжет хәм рәўият, олардын
көркем-эстетикалык өзгешеликлери бир-бири менен өтлесип, карысып кетип, авторлардын идеясын бериўге хызмет
еттеди.
____ - X АЙымбетовтын “Карабуўра” романы XX әсир каракалпак спорт мәденияты тарийхындағы үлкен орынға ийе,
миллий палўаншылыктын абыройын пүткил Өзбекстан
хәтгеки, бурынғы Аўкам көлеминде көтере билген инсан
Ө. Айтымовтын ибратлы ислерин сүўретлеўге арналған.
Автор бул спорт устасы хаккындағы мағлыўматларды жетерли
түрде жыйнағанлығы, оларды пухта үйренгенлиги көринип
турыпты. Әсмресе, бул дөретпе Ө. Айтымовтын заманласларынын еске түсириўлерин, архив материалларын, хәтте,
онын палўанлык өнеринин пайда болыўы хәм камалға
келиўи хдқкындағы рәўиятлардын да шеберлик пенен пайдаланыўы жағынан дыккатка сазаўар. Бунын үстине, бул реалистлик романнын курылысына мистикалык, мифологиялык
стильлерге тән дәстүр элементлеринин синдирилип жиберилиўи, бул жолда автордын окыўшыны өзине тарта алатуғын
баянлаў техникасын қолланыўы менен Ө.Айтымов хдккындағы шынлыкгын китапхан санасында кәлиплесиўине тийкар
салады. Әлбетге, бул жолда автордын кемшилиги де жок емес.
Мәселен, романнын X. Айымбетовтын бул жанрдағы дәслепкн тәжнрийбеси болғанлыяы себепли болса керек, онда
4—Нуржанов П.
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композицияньщ жыйнақсызлығы, шубаланкылығы, Ерназар
шойыншы хаюсьгадағы тотемистлик түсиниклердин шеннен
тыс бөртгирилип берилиўи, ен баслысы—кахдрманнын ишки
дүньясына үкилиўди бас кахарманнын характерин ашыўда
көркем психологизми бул дөретпенин тийкарғы кемшиликлеринен болып табылады.
и Биз әдебий талқыға тартып атырған дэЎир ишинде эпиканын киши жанрлары болған гүррин, новеллалар бойынша
да көплеген жазыўшыларымыз кәлем тербетги. Бул жолда
тәжирийбели көркем сөз усталарымыз X. Сапаров, Г. Есемуратова, Ә. Атажанов, А. Халмуратов, М. Нызанов, А.Султанов, Е.Өтепбергенов, С.Жумағулов, К.Ерназаров хәм т.б.
катарына бир канша жас жазыўшыларымыздын да келип
косылып, бул жанрларды дәўир талабына сай раўажландырыўға үлес косып атырғанлығын айтып өтиўимиз керек.
Мәселен, Ж. Өтениязов, А. Әбдиев, Ш. Пайзуллаева, Б. Нурыллаев, Г. Ибрагимова, М. Таўмуратов, X- Өтемуратова,
А. Өтениязова, 3. Бекбергенова. Н. Жанабаева, А Турекеева,
Г. Зайтова чәм т.б. авторлар китапханлардын эстёгикалық
талғамын байытыўға турарлык дөретпелерди жарықка шығармакта. Әсиресе, 1990-жьшларда эпиканын бул киши жанрлары бойынша формалык, стильлик, жанрлык изленислердин
күшейиўи, олардағы лиризмнин артыўы, ыкшамлылык хәм
тужырымлылыкты саклай отырып, салмаклы идеяны бериўдин мүмкиншилигинен пайдаланыўы, сондай-ақ, бул киши
эпикалык жанрларға да публицистикалык сыпаттын синдирилип жиберилип, жанаша бир изленислерге тийкар салынып
атырғанлығы дыккатка сазаўар. Бул жолда Ҳ.Өтемуратованын, А. Әбдиевтиқ, Н. Жанабаеванын, А. Турекееванын,
Г. Зайтованын изленислери қуўатлаўға турарлы^гЯсиресе,
Ҳ.Өтемуратованын әдебий хәм илимий дөретиўшилиги,
излениўшилиги жаслардын кейинги дәўирдеги ой дүньясында салмаклы орынды ийелейди. Ол—нлим хәм көркем
әдебият тараўында теннен кәлем тербетип киятырған талант
ийеси Жакын жылларда ол каракалпак прозасында жанаша
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бир стильлик хәм жанрлык изленислердик жемиси болған
«Бир кеса сүт сорап жүрмен*, «Тамыннан түтин шығып
турсын», «Герей хан», «XX әсир рыиары», «Шайыр кыз»,
«Душпан» хәм т.б. гурринлерди, «Кклкалы» повестин,
«Ҳүрлиман* романын, «Тарийхый романлар поэтикасы* (20)
монографиясын жарыкка шығарып, әдебиятымызда елеўли
табысларды колға киргизди. Сонын менен бирге, гүррин
жанрында А. Турекееваньщ «Исеним», «Ат койыў», «Жүректе
кдлған дәрт», «Мухаббат хеш нәрсени тынламайды* (2001)
Г. Зайтованын «Жигит жыламасын дүньяда», Н. Жанабаеванын «Ҳаял күдирети», М. Таўмуратовтын «Ак тун көленкеси», Тиришилик туткасы», А. Әбдиевтин «Руўхый азап»,
«Эльза ханым», «Адам кеўли гүлден нәзик», «Дослар жүрегине кадалған ок», З.Бекбергенованын «Ҳүждан азабы»,
Б. Есмурзаевтын «Иплас», сондай-ак, тәжирийбели жазыўшылар К. Султановтын «Түйенин көпирден өтиўи», Е. Өтепбергеновтын «Ийтли-мышыклылар», Ә. Атажановтын «Кдйтып келиў» (1996), «Жийде жегин келе ме?» (1998) атлы гүрриндер топламына кирген дөретпелери прозамыздағы бул
киши жанрдын кейинги дәўирде де көзге түсерлик табысларды колға киргизип атырғанлығынан дәрек береди.
Биз билдирип отырған дәўир әдебиятында морапь, әдепикрамлылык мәселесине арналған бир канша повестьлердин
пайда болғанлығын атап өтиўимиз керек. Мәселен, Қ. Камаловтын «Өмир», Ж. Хошниязовтын «Жулдыз ағып баратыр»,
П. Мырзабаеванын «Топыракка араласкан сыр», З.Бекбергенованын «Ҳаял тәғдири» х,т.б. повестьлерде авторлар илажы
барынша ўакыяларды курғак баянлаўдан кашып, кахарманнын ишки ой-дүньясына, психологиясына кириўге, ондағы
гүйзелис, руўхый азап, арпалыс, күйиниў, сүйиниў хәм т.б.
адам сезимлерине байланыслы сыпатларды майда- шүйдесине
шекем сүўретлеўге умтылады. Бул, әлбетте, жаксы. Бирак,
айырым авторларымызда адамнын ишки ой-щүньясын өэинин бар курамлылығы менен бериўде тәжирийбенин еле
азлығын, майда темалылыкка берилиўшиликти, повесть жан51
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рынын мүмкиншиликлеринен пайдаланыўдын еле де жетиспейтуғынлығын, олардык мусылман халыкларыньщ жүристурысы, пснхологиясына ондай сәйкес келмейтуғын умтылыс, тилек х.т.6. сеэимлерди сүўретлеў жолында бир канша
кемшиликлерге жол койылып атырғанлығын айтыуымыз
керек.
Әлбетте, биз сөз етип атырған хәзирги дәўир әдебиятындағы хәмме деретпелерди сәтли жазылған шығармалардын
катарына косыўымызға болмайды. Олардын көркем-эстетикалык дәрежеси ҳәр кыйлы. Роман, повесть, гүррин, новелла
деп айдар тағып жарықка шығарылған дөретпелердин хәммеси бул жанрлардын талабына жуўап береди деп айта алмаймыз.
Мәселен, жасы үлкен жазыўшыларымыз Ж. Сапаровтын
«Султамурат бегтин тарланы», «Бала бий хәкимнен кейин»,
А. Кудабаевтын «Купыя сыр» х.т.б. шығармаларда авторлар
танлаған жанрлардын кәсийетлери сакланбағанлығы, олардын көркем-эстетикалык кунлылығыньш төменлиги, шығармаларда көркем мазмун менен форманын бир-бирине сәйкес
емеслиги, композициясынын шубаланкылылығы айтатуғын,
ойларынын гүмилжилиги байкалады.
- Улыўма алғанда, ғәрезсизлик дәўири каракалпак прозасы
бурын кол урылмаған темаларға, идеяларға кәлем тербетиўде,
ел тарийхында үлкен орны бар тарийхый тулғалардын көркем
образын жаратыўда, кдхарман характерин жасаў жолында
бурынғы катып калған кағыйдалардан, стереотиплерден
кутылыўда, жанаша жанрлык, стильлик шоккыларды ийелеўде белгили табысларға еристи. Сонын менен бирге, бул
дәўир прозасынын раўажланыўынын еле де жокары болыўына тоскынлык жасаған объектив хәм субъектив себеплер болды. Бириншисине экономикалык кыйыншылык, кағаз кытшылығы себеп болса, екиншисине жазыўшыларымыздын өзлеринин жана дәўир талабына таяр емеслиги, эстетикалык
ой-дүньясынык бурынғы тоталитар жөмийетте орнығып
калған кәлиплерден, догмалардан толыК кутылмағанлығы,
көркем изленисинин төменлиги себеп болды. Демек, бул
52
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мәселелердиц қәммесин хәзирги заман талабына сай кзертлеў—хәзирги әдебнятганыў илиминин алдында турған кешиктириўге болмайтуғын ўазыйпалардын бири. Бул бағдардағы жумысты жокары интеллектуаллык дәрежеде орынлаў
ушын көркем әдебий дөретпелерди таллаўдын бурынғы
идеалык қәлиплерден кугылған, әдебияттгын эстетикалык
кунлылығын социологиялык кағыйдалардан үстем коятуғын,
хәзирги жәхән әдебиятганыў илиминин жетискенликлери
менен куралланған илимий таллаўдыц хәм талкылаўдыц
тийкарларын ислеп шығыўымыз зәрүр. Биз сонда ғана көркем әдебият пенен әдебият илиминин раўажланыўыныц тен
салмакдылығына келешектеги көркем әдебият пенен илимнин дурыс бағдарда раўажланыўына унамлы тәсир жасаған
боламыз. Бул нәрсе хәр тәреплеме раўажланған, көркем эстетикалык дүньясы, руўхый әлеми жокары дәрежеден әўладты
тәрбиялаўға хызмет етиўи де сөзсиз.
ЖУЎМАК
Биз өзимиздин ғәресизлик дәўириндеги каракалпак
прозасы хаққындағы пикирлеримизди жуўмаклай отырып,
төмендегидей шешимлерге келиўге болатуғынлығын айтпакшымыз. Бириншиден, бул дәўирде, яғный, 1990-жыллардын
биринши ярымында прозалык дөретпелер өз алдына китап,
топлам сыпатында шығып турғаны менен, усы он жыллыктын екинши ярымына келип, кағаз кытшылығы себепли бул
мүмкиншиликтен айырылғанымыз, усыған байланыслы
жазып питкерилген прозалык дөретпелерди халыкка жеткериўде “Еркин Кдракалпакстан”, “Қаракалпакстан жаслары”:
“Устаз” газеталары, “Әмиўдәрья”, “Арал кызлары” журналлары, олардын редакторлары, редколлегия ағзалары, әдебий
хызметкерлери үлкен әхмийетке ийе жумысты аткарыўда
әдебий көркем дөретпелерди кен халык жрмийетшилигине
жеткериўде аянбай мийнет ислегенин атап өтпекшимиз.
Жуўмаклап айтканда, Өзбекстан Республикасы өз ғәрез-
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сиалигин женип алғаннан кейинги дәўирде халқымыздын
руўхый турмысында, онын ажыралмас бир бөлеги болған
көркем әдебиятта унамлы өзгерислер жүз бердн. Бурын кадаған етнлген темаларға кол урыўта, айтыў мүмкин болмаған
пикир, идея, ойларды суўретлеўге жол ашылды. Жазыўшыларымыздын ой дүньясын, пикирлеў әлемин искенжедей
кыскан коммунистлик идеологиянын әдебшпты жүўенлеп
турыўда ок колы болған, көркем сөз усталарымызды турмысты бир тәреплеме сүўретлеўге мәжбүрлеген социалистлик
реализм өз өмирин таўысып, жазыўшыларымыз өмир кубылысларын хакыйкат түрде суўретлеўге әсте-әсте болса да
кирисе баслады. Нәтийжеде, алыс хәм жакын өтмишимиэдеги
болып өткен ўакыялар, каракалпаклардын XVI—ХГХ әсирлердеги, сондай-ак, XIX әсирдин акыры XX әсирдин басындағы,
Октябрь аўдарыспағы хәм сол дәўирдеги, оннан кейинги
1920—30-жыллардағы, урыс хәм урыстан кейинги дәўирдеги,
берман келе 1950—90-жыллар арасындағы “тубалаўшылык”,
“қайта курыў” деп аталған дәўирлердеги турмыс хәдийселерине хакыйкатлык принциплери менен жантасыў мүмкиншилиги пайда болды хәм буннан көпшилик жазыўшыларымыз пайдаланып атыр. 1980-жылларда әдебиятымызда
көтерилген экология хәм Арал темасы және де терецлетилди
(Т. Кдйыпбергеновтын “0 дүньядағы атама хатлар”, “Түркийнама”, “Қәлбимнин камусы” хәм т.б роман эсселери хәм
публицистикалық макалалары, К.Алламбергеновтын “Дәрья
тартылған жыллар” романы, Ө.Өтеўлиевтик “Тениздин жини” повести, Б. Генжемуратовтын “Ассалаўма әлейкум Арал”
дөретпеси хәм т.б), XVII әсирдин акыры XVIII әсирдин
биринши шерегиндеги кыян-кести ўакыялар (К.Мәмбетовтын “Түркстан” романы), тарийхый тулғалардын искерлигине жанаша бир катнастын. нәтийжесинде жүзеге келген
айырым дөретпелер (С. Бахадырованын “Томарис хәм Кир”,
А. Пахратдиновтын "Сөйленбеген тарийх”»романы, “Айдос
бий хаккындағы әпсана” повести), сондай-ак, куўдалаў
темасын козғаған шығармалар (Ж.Аймурзаевтын “Кара булт54
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лар”, Т. Алланазаровтын “Заман гәрдиши”, X. Сейтовтын
“Ызалы әрман иалери”, атлы мемуарлык шығармалары),
хәзирги заман көз-кдрасынан тарийхымыздын бурын кол
урылмаған ўақыяларын көркем талкыға алған (Г. Есемуратованын “Мын да бир кеширим”, “Ким тынлайды мукымды”, Е.Үсеновтын “Хан максым”, повестьлери хәм гүрринлери), пайда болды. Буннан баска өткен әсиримиздин екинши
ярымындағы карама-карсылыкларға толы, зорабанлык, жеке
хүкимдарлық сиясатыньщ ала-сапыранлы ўакыялары, яғный,
абсурд шараят хәм абсурд адам өмири туўралы жазылған
романлар (Ш. Сейтовтын “Жаман шығанақтағы Актуба”,
К. Рахмановтын “Акыбет”, А.Султановтын “Дөхмет”, Т. Халмуратовтын “Кырыкбуўын”, А. Әбдиевтын “Жин-жыпырлар
уясы”), повестьлер (А. Әлиевтын “Көрмегенимиз көп екен”,
“Орынбасар”, Г. Есемуратовтын“Гөнергенсүренлер”, “Минайым”, Я.Әжимовтын “Жазмыш жазасы”, Г. Тәжетдинованын “Әдираспан”, Ж.Сержановтын “Дөхмет” хт.б.) дөретпелер пайда болды.
Әдебиятымызда бурын болмаған жанрлык, стильлик хәм
формалык изленислердин жемиси болған роман хәм повестьлер (А. Халмуратовтын “Тәғдирлес”, “Жәннет бағы”, С.Исмайловтын “Пайғамбарлар хәм шайтанлар”), гүррин хәм
новеллалар (Г. Есемуратова, Е. Өтепбергенов, А. Султанов,
К.Смамутов, Ә.Атажанов, сондай-ак, А.Әбдиев, Ҳ. Өтемуратова, Ж.Әгениязов, А.Өтениязова, М. Таўмуратов, 3. Бекбергенова, Б. Есмурзаев, А. Турекеева, Г. Зайтова хәм т.б. кәлемине тийисли) жарыкхд шыкгы. Олар кейинги дәўирдеги
каракалпак прозасын хәр тәреплеме байытыўда, китапханакын эстетикалык талғамын өсириўде үлкен әхмийетке ийе
болды.
Әдебиятымыздағы улыўма инсанкйлыктемалардын ажыралмас бир бөлеги болған мораль, әдеп-икрамлылык мәселелери де жазыўшыларымыздын нәзеринен сыртта калған
жок. Бул мәселелерге арнап К Камаловтын “Өмир”, Ж. Хошниязовтын “Жулдыз ағып баратыр”, Я. Әжимовтын “ Купыя
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сакланған сыр”, А-Султановтын “Некесиз мулаббвт”, П. Мырзабаеванын “Тсяшракка араласкан сыр”, 3. Бекбергенованын “Хдял тәғдири”, А.Қайыповтык “Тек жғайинлер” х.т.6.
повестьлери жарык көрди. Бул двретпелерснн кшинде повесть жанрынын мүмкиншилигинен шебер түрде пайдаланып, бүгинги заманласымыэдын руўхый келбетин, умытылыс хәм тилегин, онын пәклик хәм бузыклык, әдиллик хәм
әдалатсызлык, адамгершилик хәм инсапсызлық х.т.6. адам
баласына тән пазыйлетлерин ашып таслаўға, буны кахарманнын ишки дүньясына үнилип, көркем психологизм аркалы
сүўретлеўге умтылып, бул жолда белгили дәрежедеги табысларды қолға киргизип атырғанларды да, сонын менен бирге,
жазыўшылык тәжирийбенин жетиспеўшилиги себепли повестьтиц баянлаў техникасын ийелемегенлиги, онын өзине
тән өзиншелигин, мүмкиншилигин билмегенлиги, халыкгын
үрп-әдетине, менталитетинин айрыкшалығына немкурайды
караўынын себебинен сәтсиз түрде жазылғанлары да баршылық. Булардын катарына А. Султаноатын, Я. Әжимовтын,
П. Мырзабаеванын повестьлери киреди. Бул авторлар келешекте өз шығармалары үстинде теренирек ислеўи керек.
( Улыўма алғанда, 1990—2000-жыллар аралығында каракдлIпак прозасынын раўажланыўынын айырым бағдарлары,
сыпатлы белгилери, өзгешеликлери усылардан ибарат^)
Әлбетге, бул дәўир көркем прозасы жөнинде хеш кандай
пикир айтылмады деўден аўлакпыз. Олар туўралы азлыкөпли жазылды. Мәселен, бул бойынша профессорлар К.
Мәмбетов, К. Камалов, К,Султанов,С.Бахадырова, К. Алламбергеновлардын, филология илимлериниц кандидатлары
Ж.Есенов, Х.Өтемуратова, З.Бекбергенова (21) хәм усы
катарлардын авторынын баскд да жас талант ийелеринин
пикирлери бар. Бирак, олар көбинесе белгили бир китаптын
баспадан шығыўына ямаса белгили бир юбилей сәнесине
байланыслы жазылатуғындай. Бул дәўир әдебиятын бир пүгин
халында изертлеп, ак-караны айырғандай жумыс жок еса56
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бы (22). Бизин мақсетимиз—усы бослыкты, илажы барынша
аз да болса толтырыў еди.
Енди XX әсир қаракалпак көркем прозасын иэсртлсўдин
мстодологиясы, оны жокары окыў орынларында үйрсниўдин,
жағдайы, улыўма, усы ўакытка шекемги прозаға арналған
илимий мийнетлердин бағдары, стили хаккыноа бир-еки аўыз
сөз келтирейик.
Ҳәммеге сыр емес, ғэреэсизликти женип алғанымызға
шекем көп жағдайда, XX әсир каракалпак прозасын изертлеўде бир тәреплемелиликтин болғанлығы белгили. Мөселен,
жазыўшылырдын дөретпелерине тар класслык, партиялылык
позициясынан жантасып таллаў орын алғанлығы, бунын
үстине, жазыўшыларымыздын дөретпелериндеги кахарманларды унамлы хәм унамсызларға бөлип таллаў, конфликтке
шеннен тыс итибар бериў, онда да, бир-бирине карсы гурескен класслардын хәрекетин дөретпелерден излеў, бундай
бағдар олардын шығармаларында тийкарғы орынды ийелемесе де, соны баслы нәрсе етип көрсетиўге умтылыў—
қулласы әдебий дөретпенин көркем-эстетикалык өзиншелигин ашып бериў орнына, оны жасалма социологкялык
хестелерге тығып таллаў дәстүри жакын күнлерге шекем
үстемлик етги. Енди, бизинше, бул нәрсенин ўакгы өтги.
Келещекте биз XX әсир каракдлпак прозасындағы ульгўма
инсаныйлык идеялардын берилиў жолларын, бунда көркем
форманын әхмийетин, каракдлпақ прозасындағы XX әсир
жәхән көркем прозасынын реалистлик аўыз-еки әдебнят
дәстүрлеринин синтезик, тарийхыйлык хәм заманагөйликтин, автор хәм кахарман көз-кдрасларынын бир-бирине
карысып, синисип кетиў усылларын, кахарманнын ишки
дүньясын сүўретлеўдеги роман хәм повесть шеберликти,
поэтикасындағы ўакыт хәм кенислик категорияларынын
берилиў жолларын Орайлык Азия халыклары әдебий-эстетик
Ой-дүньясы көлеминде изертлеўдин ўакты жетти деп
Ойлаймыз. Бунын үстине жокары окыў орынларында, колледж лицей хәм мектеплерде XX әсир каракалпак прозасын
www.ziyouz.com kutubxonasi

57

үйрениўдин сапасы артгырылса, буған арналған сабаклыклар
жана—«Билимлендирнў нызамы» на сай кайта жазылса хәм
басып шығарылса, буған тийисли шөлкем хәм мәкемелер
керехли ғөрежет ажыратса, нур үстине нур болар еди. Демек,
биз усы аркалы келешектин тийкары болған жасларды хөр
тәреплеме раўажланған, кәмил инсан дәрежесине жетиў
жолына ылайык әўлад етип тәрбиялаўда ибратлы жумысларды
иске асырған боламыз. Бул—бизиқ хәр биримиздин кешиктириўге болмайтуғын, сонын менен бирге.әдиўли ўазыйпамыз.
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“ Кдракалпакстан” , 2000;
Есемуратова Г. Дуўдендеги дәптер. Повесть хәм гүрринлер. Нөкис,
«Қаракалпакстан», 1992;
Есемуратова Г. Шығармалары I том. Нөкис, «Кдракалпаксган», 1995;
Есемуратова Г. Шығармалары 2 том. Нөкис, «Кдракалпакстан», 1997;
Жанабаева Н. Кырк бес минут. Гүррннлер. Нөкис, “Кдракалпакстан”,
1996;
Жанабаева Н. Ана мехри. Повесть хәм гүрринлер. Нөкис, “ Кдракалпаксган” , 1990;
Жумағулов С. Билеттин жартысы кимде? Юморлык гүрринлер. Нөкис,
“ Кдракалпаксган”, 1995;
Ж умағулов С. Туфлийдин нәли. Повестъ хөм гүрринлер. Н өкис.
«Кдракдлпакстан», 1990;
Жумағулов С. Балалығымнан бир елес. Повестъ хәм гүрриклер. Нөкис.
«Кдракаллаксган», 1991,
Жумағулов С. Менин хаялым жазыўшы (юморлык гурринлер). Нөкис,
«Кдракалпакстан», 1992.
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Жуманиязов К. Танламаяы шығармалары. Роман хәм повестьяер.
Нвкис, “Кдраюлпакгган” , 1994;
Жумакияэов К. Кдрама-карсы жоллар. Повестъ хэы гүррннлер. Нөкис,
“ Кяракдлпакгган" , 1991;
К д о ы б ж в Ә. БвИтерек твшўишлери. Повестьлер. Некис, “ К докдлпакстан’’, 1990;
Қарлыбаев Ә. Орай жиберген жәлладлар хәм бийгүна курбанлар.
Хүжжетли роман. Нөкис, «Кдокалпакстан», 1992;
Момбетов К. Мухаббат хәм әжел. Повестьлер. Нөкис, «Кдракалпакстан», 1995;
Мәмбетов К. Түркстан. Роман. Нөкис, «Кдракалпакгган», 1993;
Муратбаев Ж. Айталмай кетги. Повесть хәм гүрринлер. Нөкис,
«Каракалпакстан», 1992;
Муратбаев Ж. Аккуўға ок дарымайды. Роман. Нөкис, «Каракалпакстан»,
1993;
Муратбаев Ж. Кдракалпак. шежиреси. Адам-агадан өзине июкем. Нөкис,
«Каракаллаксган», 1994;
Муратбаев Ж. Периштелер. Повестьлер. Нөкис, «Каракалпакстан»,
1995;
МуратбаевЖ. Шежиренин шыбығы. Нөкис, “ Билим", 1991;
Муратбаев Ж. Повесть хәм гүрринлер. Нөкис, «Каракалпакстан», 1998;
НажимовТ. Саўашларда. Роман. Нөкис, «Каракалпакстан», 1993;
Нызанов М. Еки үйректин тоғыз бвтекеси. Юморлык хәм сатиралык
гүрринлер. Нөкис, «Каракалпакстан», 2002;
Нызанов М. Жакында кызыкболады. Сатиралык гүррннлер. Тошкент,
«Ёзувчи», 1999;
Ныэанов М. Адам күлдиргени ушын ямаса «айыпкер»дин алты хаты.
Юморлыкэссе. Нөкис, «Арал», 1992;
Нызанов М. Ырасын айтсан урады. Нөкис, «Арал», 1993;
Н ы эанов М. С и зге болм ай. П овесть хәм гүрринлер. Н өкис,
“ Каракалпакстан”, 1990;
Оразымбетов К. Саған исенемек. Повесть хәм гүрринлер. Нөкис,
“Каракалпакстан”, 1993;
Өтепбергенов Е. Тәғдирлер. Повссть хәм гүррнцлер. Нөкис, “ Кдракалпакстан” , 1990;
Өтеўлнев Ө. Адамларға сырлас болсан. Нөкис «Каракалпакстан», 1993;
Өтеўлиев Ө. Кызыл көйлекли кыэ. Гүрринлер, очерклер. Нөкис,
«Каракдлпакгган», 1991;
Өгеўлиев Ө. Хүждан хәм хүким. Нөкис. «Каракалпакстан»,1992;
Огеўлиев Ө. Хаялдын курысы. Нөкис, «Каракалпакстан», 1996;
Пахратдинов Ә. Өмир сокпаклары. Роман, «Каракалпакстан», 1993;
Пахратдинов Ә. Разведчик. Хүжжетли повесть. Нөкис, «Каракалпакстан», 1991;
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Рахманөа К. Лкыбет. Роман хәм повестлер. Нөкис, «Каракаяпаксган».
1993;
Садыков А. Таста да гүллейди. Роман хәм повестьлср. Нөкис, «Каракалпакстан», 1990;
Слдыкоа А. Хош дилбарым, хош килыклы кыз един. Повесть. Нөкис,
«Билим», 1992;
С ейтназаров Ғ. Ж алғыз атлы. П овестьлер, гүрринлер. Н өкис,
«Кдракалпакстан», 1993;
Сейтов Ш. Жаман шығанакгағы Ақ туба. Роман. Нөкис, «Кдрак&лпакстан», 1992;
Тәжибаев М. Канхор ким. Повестъ хәм гүрринлер. Нөкис, «Кдракалпакстан», 1991;
Тәжибаев М. Шийеленискен операция. Повестъ хәм гүррннлер. Нөкис,
«Кдракалпакстан», 1990;
Үсенов Е. Ханмаксым. Тарийхый-публииистикалык кысса. Нөкис,
«Каракалпакстан», 1997;
Халмуратов А. Биракшам. Повестьлер. Нөкис, «Кдракалпакстан», 1994;
Халмуратов Т. Питне. Роман хәм повестълер. Нөкис,
«Каракалпакстан», 1990;
Уснатдинов Ш. Кимге кеш, кимге тан сәхәр. Повестъ, гүррин хәм
эсселер. Нөкис, «Кдракалпакстан” , 2002;
Атажанов Ә. Жийде жегин келе ме? гүрринлер. Нөкис, «Кдракалпакстан», 1997;
Өтемуратова X Жулдызым жокары. Новеллалар хәм г ү р р и н л е р .
Нөкис, «Каракдлпакстан», 1995;
Таумуратов М. Ертен шығармыз таўға. Повестъ хам гүп>инлер. Нөкис,
«Кдракалпакстан», 1991;
Исмайлов С. Жүрек галактнкасы фантастикалык роман, повестъ хәм
гүрринлер. Нөкис, «Кдракалпакстан», 1991;
Алиев А. Көрмегенимиэ көп екен. Повестьлер. Некис, «Кдракалпакстан», 1991;
Пахратдинов О. Жүректеги кзлған излер. Еске түсириўлер. Нөкис,
«Кдракалпакстаи», 1995;
Пайзуллаева Ш. Аэ емесдур, каракалпак көп. Гүрринлер хәм очерклер.
Нөкис,«Каракалпакстан», 1995;
Нызанов М. Екн канхор. Повесть хәм гүрринлер. Нөкис,«Арал»,1994;
Сейтназаров Т. Бөггг. Повесть. Некис, «Каракалпакстан»,1995;
Кайыпбергенов Т. Бобомга хатлар. бадиха. Тошкент, «Ғ.Ғулом номндаги
Адабиёт ва санъат» нашрийти, 1995;
Кудабаев А. Ай толыскан акшам еди. Повесть хәм Ғүрринлер. Нөкис,
«Каракалпакстан», 1991;
Таўмуратов М. Та... Аралға шекем. Публицистика хәм гүрринлер. Нөкис,
5—Нуржанов П.
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«Кдракллпакхгган», 1992;
Таўмурвтов М. Ак түкнин көленкеси. Гүрринлер. Нвкис, «Кдрак&лпакстан», 1994;
Таўмуратов М. Свўнрдин ак жамғыры Гүрринлер. Нөкис, «Каракмпакстан», 1998;
Ж уманазарова М. Әлўидағ айтпайман, мухдббат. Прозалык кәм
поээиялык шығармалар. Нвкис, «Кдракалпакстан», 1997;
Кдйьшбергенов Т. Айдос бобо. “Жахон адабибта”, 2002,№12;
Кайыпбергенов Т. О дүньяға атама хатлар. Роман-эссе. Нөкис,
«Каракалпакстан», 1992;
Кайыпов Э. Төўбе. 1998, 3-октябрь {№ 118)
Ишманова 3. Тәўекелсиэ жаслык. 1998, 17-октябрь (№ 124)
Кайыпов Э. Түсим бслғай. 1998, 27-октябрь (№ 128)
Ерназаров К. Твбслесгин төркини. 1999, 6-февраль (№16)
Нызанов М. Ҳәмелден түскен кандай болады. 1999. 13-март (№31)
Есемуратова Г. Архив. 1999,20-февраль (№22)
Ишманова 3. Олар. 1999, 6-март (№28-29)
Өтепбергенов О. Сәтен кыз. 1999, 27-март (№37)
Шернияэова Д. Көрмейди. 1999, 25-март (№36)
Ерназаров К Билмеймен. 1999, 1-апрель (№39)
БазарбаевЭ. Менин үйлениў тарийхым. 1999, 10-апрель (№43)
Алпасугуров Е. 1999, 15-май(№58)
Есенбаев Д. Урыны каракшы басты. 1999, 12-июнь (№70)
Зайтова Г. Жүреклер шайтанға бойсынбағай. 1999, 24-июнь (№75)
Ерназаров К. Пулымызға ылайыктэ... 1999, 13-нюль (№79)
Кдйыпов Э- Юрисгке ойласыў керек. 1999, 25-сентябрь (№115)
Нызанов М. Кеширмейди. 1999, 28-сентябрь (№116)
ЖийемуратовТ Жараған түйе. 1999, 13-ноябрь (№135)
Сипатдинов Ш. Әзирейпи. 1999,28-декабрь (№153)
• Әбдиев А. Емлеўхананын буралкы ийти. 2001, 6-январь (№3)
ү Турекеева А- Эх, Ғаррылык,..! 2001, 16-январь (№7)
» Смамутов К. Шакырылмаған конак, 2001, 20-январь (№9)
• Ерназаров К. Бийабырой болмайын десен. 2001,6-февраль (№16)
, Смамутов К. Дейди, дейди, дейли екен. 2001,28-апрель (№50)
аТурсыноваГ. Дирекгор. 2001, 19-июнь (№71)
- Өтегенова Г. Мийнет пенен алынған. 2001, 9- август (№93)
- Нызамова М. Аяқаўыл. 2001, 27-сентябрь (№114)
- Ерназаров К Күншил. 2001, 4-октябрь (№ 116)
- Ерманов Е. Ушк&лаклык. 2001, 3-ноябрь (№129)
_ Ә бдиев А Сакдў герен. 2002, 10-январь (№3(17599))
-- Өтемуратова X. Хдяллардын кийеси. 2002, 10-янваврь {№ 3(17599))
- Куглымуратова 3. Үмит шаккан шанғалак, 2002, 7-январь (№4(17750))
^ ЕмбергеновС. Ешегинсокаламасын. 2002, 11-январь (№6(17750))
66
www.ziyouz.com kutubxonasi

♦ Өтепберғенова Е. Танлжў. 2002, 12-апрель (№ 4 ( 17785))
- Әбдиев А. Ораза тугкан шофер. 2002, 21-июнь (№79)
..Ерманов Е. Калған кеўил. 2002, 9-нюль (№82)
.-Әбднев А. Несийбе. 2002,15-август (№98)
_ Досжанов Б. Тырнакка каткан кан. 2002, 16-май (№59)
. Смамугов С. Келинимнин пәк мукаббаты. 2002,6-нюнь (№68)
Ерманов Е. Неден утгы 2002, 25-апрель (№50)
_ Ерназаров К. Тағы да ылай сыйпал кетти... 2003,19-июль (№91)
^Т өреев Г .... Сен оган да гуўа бол. 2003, 18-сентябрь (№115)

III (ПОВЕСГЬ)
Есемуратова Г. Келиннм сен тынла. 1993, 4-май (№67-68)
Балтамуратов А Даўытдөгерегиндеайкас. 1995,18-ноябрь (№211-212)
Өтеўлиев £? Тениздин жини. 2000, 3-<жгябрь(№119), 5-октябрь (№124),
17-окгабрь (№125)
Карлыбаев Э. Жана дәўир даўылпазылары. 2001,17-май (№57), 19-май
(№58), 22-май (№59), 24-май (№60), 26-май (61),29-май (№62). 31-май
(№ 58), 22 май (№59), 24 май (№60),26 мпй (№ 61), 29 мян (67), -Ц- н пй
(№63), 2-июнь (№64), 5-июнь (№65), 7-июнь (№66), 9-июнь (№67), 12ию нь(№ 68), 14-июнь (№69), 16-июнь (№70), 19-июнь (№71)

ГҮ (РОМАН)
Огепбергенов Ә. Дослык ишинде. 1992, 30-ноябрь (№231), 3-декабрь
(№232), 4-декабрь (№233), 6-декабрь (№234), 7-декабрь (№235).
Салиев С. Шымбай. 1993, 2-октябрь (№153-154), 25-сентябрь (№149150), 28-сентябрь (№151), 30-сентябрь (№152), 5-октябрь (№155).
Халмуратов А. Әўладяар. 1993,27-ноябрь (№186-187), 2-декабрь(№189),
4-декабрь (№190), 7-декабрь(№191).
Кдйыпбергенов Т. Калбимнин камусы. 1995, 7-октябрь (№159-157),
октабрь (№158), 12-октябрь (№159) 14-октябрь (№160-161), 16-декабрь
(№195-196),18-декабрь (№197), 28-декабрь (№202).
Кайыпбергенов Т. Каракалпаклар өз ўатанына көшежак “О дүньяга
атама хатлар” 1992, 5-сентябрь (№151-152), 8-сентябрь (153), 10-сентябрь
(№154), 12-сентябрь (№155-156), 15-сентябрь,(№57), 17-сентябрь (№158).
Кдйыпбергенов Т. Түркийнама. 1999,6-май (№54), 11-май(№ 56), 13май (№57), 15-май (№58). 18-май (№59), 20-май (№60).
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- Жуманаэарова М. Анажаныы, анам меннн- 2000, 18-март (№8)
_ Султаноа А. Дөхмет. Роман. 1996, 25-июль (№89)
- Турсыноаа Г. Әке. 2002, 26-октябрь (№130), 31-октябрь (№132).
- Кдйыпбергенов Т. Каракалпакпан, өмирде тэўекелшимен. 2003, 18март (№38(17784)), 25-марг (№41(17787)), 27-март (№42 (17788), 29-март
(№43(17789)), 1-апрель(№ 44(17790))
.-Рахманов К. Биринши мухаббатым. 2003, 27-сентябрь (№119), 30сентябрь (№120), 2-октябрь (№121), 4-октябрь (№122).
--Х дмнаовҲ . Өзүйим 2003, 21-май, 2003,23-май, 2003, 25-май 2003,28май (№61-62-63-64-70)
“КАРАКАЛПАҚСТАН ЖАСЛАРЫ".
I (НОВЕЛЛА)
Жуманазарова М. Әжага. 1991, 26-февраль (№25)
Жуманазарова М. Хал. 1991, 18-июль (№85)
Өтемуратова X Сатхынлык, 1992, 12-март(№40)
Огемуратова X Жабайы кыз. 1992, 23-апрель (№40)
Жуманазарова М. Делбе. 1992, 27-август (№58)
Жуманазарова М. Сыр. 1993,14-январь (№4)
Тәжимуратова А. Көз жаслар. 1993, 2-октябрь (№79)
Есмурзаев Б. Ҳүждан азабы. 1993, 23-октябрь (№85)
Жуманазарова М. Әрманлы дүнья. 1994, ]7-февраль (№9)
Огепбергенов Е. Сол бир тунғыйык сеслер. 1999, 4-март 3-бет
Таўмуратов М. Жол шетиндеги көленке. 1999, 4-март4-бет
II (ГҮРРИН)
Тәжимуратов Ә. Жезде. 1990,13-март(№21)
Жандаўлетов Т. Мухаббат косығы. 1990, 28-авгусг, 77-сан
Бекбергенова 3. Нәресте. 1990, 15-сентябрь, 84-сан
ӨтемуратоваҲ Кийеўимнин атын билмеймен. 1990, 13-октябрь, 96сан
Өтемуратова X Жийен кыз хәм онын анасы. 1990. 1-декабрь, 116-сан
Исмайлов С. Төрт көз туўел болса. 1991, 10-январь (№5)
Досжанов Б. Түн жарпында. 1991, 29-январь (№11)
Мәмбетов X Гүлтикени. 1991, 2-февраль (№12)
Ерназаров X Саў баска саўда. 1991. 2-апрель (№39)
Оразымбетов X Түс. 1991, 25-июнь (№75)
Смамугов X Хгган тәртип. 1991,4-июль (№79)
Ерназаров К. Ғаўга. 1991, 23-июль (№87)
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Мәмбетова 3. Алжасык, 1991, 1-август (№91)
Есмурзаев Б. Иплас. 1991, 5-сентябрь (№106)
Ерназаров К. Сарсан кесек. 1991, 10-секгябрь (№108)
Өтемуратова Қ. А квлим. 1991, 17-октабрь (№124)
Жумабаев А. Үшинши кабатпғы перииле. 1991, 9-ноябрь (№134)
Есмурзаев Б. ЖЫЬылған тәспи. 1992, И-яннарь(№ 2)
Ибрагимова Г. Етик. 1992,11-январь (№5)
Пахратдинов К. Күйип ксткен 66000. 1992, 30-янведь (№13)
Еденбаева П. Алтынжүзик. 1992, 15-февраль(№19)
Жанабаева Н. Жоғалтыў. 1992, 23-июль (№53)
Турсьшова Г. Үш шелпек. 1993, 7-январь (№2)
Еденбаева П. Арбакеш. 1993, 29-май (№43)
Еденбаева П. Сынак. 1993, 19-июнь (№49)
Турекеева А. Мухзббат хеш нәрсени танламайды. 1993, 23 -август (№67)
ХалмуратовӘ. Ушырасыў. 1993, 1-сентябрь (№70)
Дәўлетова 3. Айыплаў. 1994, 15-январь (№4)
Өсербаева 3. Мухаббат курбаны. 1994, 27-январь (№6)
Өтепбергенов Е. Каланын кызы. 1995,1-январь (№3)
КамаловА. Мухаббатсыз турмыс. 1995, Ю-январь (№4)
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