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12 сэуір -  халқымыздың біртуар ұлы 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туған күні. 
Соның қарсаңында ғұлама ғалымның ортасы 
мен отбасы, ұлағатты өмірі туралы еске алу 
бэрімізге парыз. Мысалы Қанекеңнің ұрпақ- 
тарын алалық. Ол кісінің төрт қыз, екі ұлы 
болды. Өкінішке қарай, ұлдары мен Мэриям 
атгы кенже қызы өмірден ертерек озды. 
Қалған үш қызы Қаныш ағаның өзіне тарт- 
қан шымқай ғалымдар. Өткен жылдың аяқ 
кезінде тоқсан жасқа толған Ханиса -  меди
цина ғылымдарының докторы, профессор; 
Шәмшиябану (1930-2002) — филология ғы- 
лымдарьшың докторы, ¥ҒА-ның мүше-кор- 
респонденті, профессор; Мейіз (1931-2010) -  
геология-минералогия ғылымдарының док
торы. Өзге қыздары жайлы сөз өз сәтімен, 
ретімен келе жатар, бүгінгі айтарым Шәм- 
шиябану Қанышқызына арналмақ.

Қуаныштың үлкені: ірі ғалым, республи
ка гылымына еңбек сіңірген қайраткер, 
Шоқан Уэлиханов атындағы мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, Шәмшиябану Қа- 
нышқызының шығармалар жинағының бес 
томдығы былтыр жарық көріп бітті (Аста
на. Елорда. 2007-2011). Әкесіне тартып ту- 
ган айтулы галымның шығармаларына 
бұрын да
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қанық едім, талай-талай ұлагатты ойларға 
оранып, гибратты зерттеулерінен бойға қуат, 
ойга азық алганмын. Бұл жолы бес том- 
дықты оқып шыққанымда көкейіме дана- 
лықтьщ жалгасы деген екі сөз орала кетті.

Шәмшиябану Қанышқызы қазақтың әде- 
биеттану ғылымының үлкен өкілі ретінде 
қазақ әдебиетінің Шығыспен де, Батыспен 
де байланысын терең зерттеген. Міне, 
осыган орай шығармалар жинағын құрас- 
тырушылар бес томдықтың бірінші томына 
«Әдеби байланыстар», «Өрнекті өріс» деген 
атпен ежелгі соқпақтардан бастап, ХІХ-ХХ 
гасырлардагы элемдік эдебиет байланысы- 
ның айдынынан асып, осы заманғы рухани 
байланыстарга арналған монографиялар 
мен еңбектерін енгізіпті. Жалпы бірінші 
кітапты оқыганның өзінде Шәмшиябану 
Қанышқызын танып, не тындырғанын бі- 

лйг, 1mc'n бағясыи оеруге болады.
Келесі томдарда «XIX ғасыр мен XX ға- 

сырдын. бірінші жартысындағы Қазақ-Еуро- 
па әдебиеттерінің байланысы», «Қазақ әде- 
биеті және Шығыс», «Шоқаи Уәлиханов -  
филолог», «Шоқан Уәлиханов жэне орыс 
әдебиеті», Шәкәрім Құдайбердиев, Г.В.Пле- 
ханов, Т.Г.Шевченко, Л.Н.Толстой, М.О. Әуе- 
зов, М.Дулатов, А.Байтүрсынов, Ы.Алтынса- 
рин, С.Сейфуллин жайлы зерттеулері, «Абай 
Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасы», «Абай- 
ды зерттеп болдык па?», «Абай және Еуро- 
па», «Абайға барсаң абайла» атты еңбектері 
кең қүлашты беріліпті. Осының бәрі Шэм- 
шиябану Қанышқызының 50 жылға жуық 
тапжылмай еңбек етуінің берекелі жемісі.

Ш.К.Сәтбаева өзінің зерттеулерінде ұшы- 
қиыры жоқ кең даламызда өшпес іздерін қал- 
дырған Плано Карпини, Вильгельм Рубрук, 
Марко Поло, Филипп Иоганн Табберта фон 
Стралеиберг, Даниэль Дефо сияқты элемге ат- 
тары кең тараған зергтеуші ғалымдардың ең- 
бектеріне де тереңнен асыл тас іздегендей 
үиіліп, эдебиетаралық өзара байланыстардың 
бұрын-совды таптырмаған ерекшеліктерін 
айқындап берді. ОсындаЙ іздеиістің негізін- 
де ғалымның XIX ғасырда қазақтың көшпелі 
өміріне, оның тамаша өнеріне көз салып, 
әлемге эйгілі еткен еуропалық жазушылар мен 
ғалымдардьщ, саяхатшылардың еңбектерін 
талмай іздеп тапқан, қазактьщ кім екенін 
танытқан зертгеулеріне тәнті боласьш. Джа
комо Леопарди, Александр фон Гумбольдт, 
Эжен Мельхиор де Вагиз, Кашо жэне Бонва- 
ло, Жюль Верн, Густав Зелинский, Адольф 
Янушкевич, Арминий Вембери, Рихтер Кар
туз, Джон Кеняан сынды еңбекгері аңыз бол- 
гаи түлғаларды білу, тану үлкен окымысты- 
лық, ізденімпаздық екенін айтуға тиіспіз. 
Осылардың арқасында қазақгар туралы мэ- 
ліметгер XIX ғасырдың 80-90-жылдарында 
жарық көрген «Адамзат тарихында» (8 том- 
дық), «XIX ғасыр тарихында» (9 томдык) және 
баска да кітаптарға еніп, әлем халықтарының 
игілігіне айналды. Мәселен, Густав Зелинский:

«Шіркін, қазақ әндерін-ай, әндерін,
Жүлып кетер жүректің нәр-эрлерін.
Кейде ызгырық күз даладай қайгылы,
Кейде аспандай неткен шексіз, сәнді 

:дің» -  деп қазақтың әншілік өнерін паш 
таен. Tan осындай галаматтар қазақтың 
алым қызының еңбектеріиде жиі кездеседі.

Шэмшиябаиу Қанышқызы қай елдің, не- 
іесе Шыгыстың, не Батыстың әдебиетін 
ерттесе, олардың қазақ эдебиетіне байла- 
ыстарын үлы Абайдан бастайды. Бұл 
асиетті жолда: «Өзінде Еуропа, өзі Еуро- 
ада боп, қарга тамырлы боп байланыс- 
аны... Бұл белгі -  сүйсінерлік нағыз ірі 
елгі» -  деген дана Мүхтар Әуезовтің тари- 
и сөзін берік ұстаныпты. Ғалым қыз 
байдың: «Шығысым -  Батыс, Батысым -  
Іығыс болып кетті» -  деген сөзін дәлелге 
іа, онын, Еуропалық та шығыстық та эде- 
іеттерден сусындаганын тілге тиек етеді.

Ш.Қ.Сэтбаева Қазақстандагы Шоқанды 
рттеушілердің көш басында профессор С. 
:фандияровты атайды. Шоқан туралы 
ғашқы кітаптың авторы Хадиша Айдарова

жалғасы туралы сөз

деп жүрсек, С.Асфандияров ағамыз 1920 
жылы «Қазақстан тарихы» деген еңбегінде 
Шоқанның өмірі мен қызметін кеңінен сөз 
етіпті. Академик, ұлы ғалым Ә.Х. Маргү- 
ланның да еңбектерін үлкен құрметпен зор 
маңызына лайық жақсы багалапты. Бұл 
түргыда шоқантану өнерін Шәмшиябану 
Қанышқызы Шоқанның қазақ эдебиеті тура
лы еңбектерінен бастап, өзінің ешкімге 
ұксамас сара жолын тапқан. Галымның айту- 
ынша, қазақ сахарасында «филология» деген 
сөзді ғылыми өз нақтылы мағынасында 
алғаш рет бірнеше еңбеюгерінде қолданған 
Ш.Уәлиханов екен. Өзге әдебиетгік, сондай- 
ақ лингвистикалық терминдерді, ұғымдарды, 
фразеологияларды тұңгыш қолданган да, 
әдеби шыгармалар мен тіл қажеттіліктерін 
эр тарапты, эр тұргыдан талдау үлгісін қа- 
лыптаган да Ш.Уэлиханов екенін Ш.Қ.Сәт- 
баева талдап, зерттеп елге таратушы болды.

Шәмшиябану Қанышқызы Сәтбаева 1930 
жылы Павлодар облысындагы Баянауыл кең- 
шарында дүниеге келді. 1946 жылы орта мек-

эзірлеген тұңгыш «Қазақ әдебиеті» оқулығ 
1979 жылы жарық көрді. Атаулы еңбек 1 
рет қайта басылса, окулық ретінен Қазақста 
жогары оқу орындарындағы филолоп- 
факультеттерінің орыс бөліміне тұракты і 
тиянақты оқу құралына айналды.

Ақжолтай, жолы ашық талантты қызі 
Алматыдағы оқуға іліккеннен бастап сэ 
түсіп, қазақтың дана жазушысы М.О.Әуезс 
көмек қолын созумен болды. «Айың тусы 
оңыңнан, жұлдызың тусын солыңнан», -  д 
гендей Қаныштың қызы Мұхтардың сан жьі 
дар шэкірті болды. Дипломдық жүмысы 
қорғағанда бестік бағаны Мұхтар аға қойьа 
ты. Ал Шәмшиябану Қанышқызы Мәскеуце 
М.В.Ломоносов атындағы университетті 
аспирантурасында оқығанында, Мұхаң і 
тағдырдың бұйрығымен МГУ-да професа 
больш, филология факультетінің халықтар әд 
биеттері кафедрасында қызмет агкарыпты. Бз 
қазақ халқы үшін өте күрделі тарихи кезең; 
идеологиялық қаралаушылардың әсеріне 
кудаланып, Мэскеуге кетіп қалып жүрп 
қолайсыз жылдары болатын. Ол машақатт 
да Мұхаң абыроймен өткізіп елге келді ғоі-

Шэмшиябануды достары да туыстары л 
отбасы да «Шәкеш» дейді екен, Мұхт; 
ағаның да «Шәкеш» -  деп атағанын оқі 
ғанымда жүрегімде жылы ағын пайда болді 
Досының қызын «Шәкеш» дегені қанд< 
ғажап. «Шәкеш» те Мұхтар Әуезов турал 
кең қүлашты зерттеулер жазып, Абайды жа 
са да коса құрметтеуі, шәкірттік парызь 
дананың алдында акгағаны деп ұғынамыз.

Ш.Қ.Сәтбаеваның еңбектерін түгелді 
атап, маңызын ашып, мақсатын көрсе

тептіТпірщ, Аоай агындагы казак мемдекёт- 
тік педагогикалық институтьшын филология 
факультетіне түсіп, оны үздік дилломмен тә- 
мамдады. Ол кезде бұл институтта атгары 
белгілі, тәжірибелері мол оқьпушылар М.Әуе- 
зов, Қ.Жұмалиев, М.С.Сильченко, Н.С. Смир
нова сияқгы майталмандар сабақ беретін. Ше- 
тел эдебиеттерінің білгірі Н.Н.Рябинина да 
жас таланттың канат кагысын бекітуге айтулы 
үлес қосты. Окуды бітіргеннен кейін Абай 
атьпадағы қара шаңырақ -  ҚазПИ Шәмшия- 
бану Қанышқызына Мәскеудегі М.В. Ломо
носов атындағы университегтің аспирантура- 
сына түсуіне жолдама берді. Аспирантурада 
оқып жүргеннің өзінде гылыми жүмыстармен 
шұғылдану бір сәрі, «Орта Азия және Қа- 
зақстанньщ әдебиеті« агты жұмысьшын түп- 
нұсқасын тәмамдап, өте құнды материалдар- 
ды, деректерді жинап алды. Кейін бұл еңбегі 
1960 жылы Мэскеуде жарык көрді. 1954 жы
лы ғылым кандидаттыгына диссертация кор- 
гады. Жас галым елге оралып, өзі бітірген 
ҚазПИ-дің орыс жэне шетелдік әдебиеттер 
кафедрасында қызмет атқарды.

Жасынан әдебиетке ұмтылган жас маман 
әріптестері мен институт үжымының ал
дында өзін ең жақсы жағынан көрсете білді. 
Әсіресе аспирантурада оқып жүрген кезінде 
Шәмшиябанудың жалпы мәдеии ересін 
көтеру жолында Қаныш Имантайұлы 
белсенді түрде квмек жасады, Мэскеудің те- 
атрларында бірге болып, Ленинград™ ара- 
латып, ондагы мэдениет ошақтарында болу- 
ын қадағалап, жан-жақты талпынысқа жол 
ашып берсе, талантты қызы әрі қарай бұл 
қасиетті істі өзі жалғастыра білді.

Әдебиеттанудың эдеби байланыстар 
әлемін ұстану Ш.Қ. Сэтбаеваны үлкен та- 
рихшы етті. «Ел тарихын есіңнен шыгар- 
ма», -  деген Қаныш аганың асыл ескерт- 
песін Шәкең жиі-жиі кайталап жүретін. Ел 
тарихын терең білуі қай елмен байланысты 
бастаса да, эдебиетті тарихи кезең нақтылы 
жағдайга байланыстырып, жан-жақты, сан 
килы әрекеттерді ескере отырып, зертте- 
летін тақырыптың түбегейлі маңызын аша 
біліп, қазақ әдебиеттану ғылымына жаңа- 
шыл зерттеу, зерделеу тәсілдерін, болжам- 
дарын ашыгі берді. Оган қоса айта кетерлік 
үлкен мэселе қай елмен эдеби байланысты 
зерттесе де, сол елдің һәм өз еліміздің мә- 
дениетіне тыгыз байланыстыра үңіле білді.

Шәмшиябану Қанышқызының ҚазПИ- 
де оқыганын айтып өттік. Жас галым 1965 
жылы Қазақ КСР Ғылым академиясы 
М.О.Әуезов атындағы Эдебиет жэне искус
ство институтына қызмет ауыстырды. Тіке- 
лей ғылым ордасында көптеген жылдар қыз- 
мет істеп, өзінің айтулы еңбектерін, зерт- 
теулерін жасап, ғылымдагы гүмырының ең 
айшықты кезеңдерін өткізіп, зейнеткерлікке 
шыққанша тапжылмай қажырлылық көр- 
сетті. Талай жылдар институттың әдебиеттер 
байланыстары белімін басқарды. Жоғарыда 
аталған ғылыми енбектерімен қатар осы ин
ститутта қызмет істеп жүрген жылдары орыс 
мектептерінің 9-10 сыныптарына арналған 
«Қазақ эдебиеті» оқулыгының авторлары- 
ның бірі болды. Серіктес авторлығымен

шарт. емес, й  Үшіыеда керек кейбір ақта 
дақтарды ашқан зерттеулерінің ішінде Сз 
бай ата әулетін ерекше ыждаһатпен, тері 
талдаумен әйгі еткені өте маңызды іс. «Қаі 
раты бар кісінің, ләззаты бар ісінің» -  дети 
дей ғалымдыгы да, бауырмал ләззатқа тол 
ішкі сезімнін иірімдері де б.үл еңбектерін т і 

бысты істерінің бірі етті. Қаныш Сәтбаевты 
туган ағасы Ғазиздің идеологиялық кесапаі 
тың шырмауында ұсталып кетіп, сол кеткен 
нен ізсіз кетуінің өзі бұл шаңыраққа ауыр тк 
ген жағдай. Өйткені, байдьщ баласы д« 
қудалай берген соң Газиз бүкіл Сэтбаевта] 
әулетін Омбы облысына алып кетіп, 193і 
жылғы аштықган күтқарыпты, Бір эулеттеі 
кеңестік дәуірде құрбан болтан Қаныштьп 
немере ағалары Әбікей Зейінұпы (1894-1937'j 
Әбікәрім Жэмінұлы (1897-1937) туган ағась 
Ғззиз Имантайұлы (1894-1937) үшеуі де на 
гыз кемеңгер, арыс жандар еді. Осы, тагы д; 
басқа актандақгарды ІШмшиябану Қаныш 
қызы «Сәулелі әулет» атгы кітабында жэ» 
басқа еңбектерінде толыгымен ашып берді.

Ш.Қ.Сэтбаева Алаштың асыл ұлдары то 
талитарлық саясаттың сұмдық торыиа түсіі 
аггары «халық жауы» деген соракьі лақаппеі 
айтылмай тарих көмбесінде қалған Ә.Бөкей 
ханов, А.Байтүрсынов, Ж.Аймауытов, М.Ду 
латов, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансүгі 
ров туралы жазган еңбектері өте қүнды. ДәЙ 
екті де, мәдениетті жэне шын жанашырлык 
пен жазылган терең ізденістен туған сабась 
толык, санасы озық бүл зерггеулер бес томдык 
тың алтын беттері дерлік дәрежеде шығыпты.

Шәкең біз сөз етіп отырган еңбектерінд* 
Абай, Мұхтар, Сәбитген бастап қазақ қалам 
герлерінің бірін тастамай тартымды да ay 
қ ь ім д ы  зерптеу жүргізіітті. Осының бэрі д< 
асыл текті гұлама галымның қазақ гылымыш 
деген қамқорлығьшан, аянбай кьізмет етуінеі- 
туындап отыр. Текгі гүлама дегенім тек қанг 
Қаныш Имантайүлын еске салып отырғаным 
емес, Имантай атаның өзі де Шоқанның до- 
сы болған. Потанинмен қызметтес жэне 
онық тапсырмасымен эдеби мұраларды жи
нап, Ресейдің императорлық географиялык 
қогамының тілшісі ретінде ғалымдығы мол 
түлға. Имантай атаның да әруагы немересін 
желеп-жебеді, Шәмшиябанудың дарқан да- 
рыны атадан дарыган деп білемін.

Тарих қойнауында жатқан әдебиеттер 
байланысының асыл сезім мен терен ойға 
оранып, тіл жетпес сиқырлы тылсымдарын- 
да жатқан гауһар тастай асыл кұпияларын 
ашып, қазақ әдебиетін бүкіл әлем әдебие- 
тімен байланыстырып өткен Ш.Қ. Сәтбаева 
әкесінің даналық жолын жалғастыра білді. 
Оған осы бес томдык шыгармаларының жи- 
нағына кірген еңбектері айқын дәлел. Өмір- 
ден озғанына тогыз жыл уақыт өтсе де, 
Шәмшиябану Қанышқызының мэңгілік өмі- 
рініи өшпес жұлдызы жарқырай түсті. Да- 
надан туган дана қыздың асыл мұрасымен 
туған елді шын жүректен қүттықтаймын.

АСТАНА.

Суретте: Қ.И.Сәтбаев қыздары, күйеу 
балалары және жиендсрімеи бірге.


