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КІР1СПЕ

азіргі казак әдебиетінің даму өрісін эдеби үдеріс негізінде
кадағаласак, өткен ғасырдың алпысыншы
жылдарынан бастап әдебиеттің барлық жанрларында
дерлік шығармашылық өсу, жаңашыл ізденіс ерекше байкалды
Әдебиетке келген талантты каламгерлердің жан-жақты білімділігі, терең дайындығы, суреткерлік қабілеті ерекше көзге түсті.
Өмір шындығының айнасы саналатын көркем туындыда
өмір дерегін жаңаша көзкараспен сүрыптап, көркем мазмұнға
айналдыруда қазак каламгерлерінің өмір тэжірибесі, қаламгерлік
ұстанымы, ақындық, жазушылык шеберлігі, шығармашылык ізденісі үлкен маңызға ие болып, рухани қазынамыз толыға түскені
акиқат.
Жаңа дэуір әдебиетіне, яғни қазіргі казак әдебиетіне X X
ғасырдың 60-жылдарынан кейінгі жэне бүгінге дейінгі казақ әдебиеті дэуірі жатады. Өйткені X X ғасырдың 60-жылдарынан кейін
Қазак әдебиеті жаңа бетбұрыстар жасап, сан жағынан да, сапалык
тұрғыдан да биік табыстарға қол жеткізді. Бұрынғы кезеңдерде
эдебиеттің белгілі бір жанры айрыкша ерекшеленіп тұратын еді.
Мэселен X X ғасыр басында поэзия өзге жанрдан озык жүрсе,
30-жылдарда прозаға деген ынта зор болды. Онан кейінгі кезенде драматургия жанры күрт алға баса бастады. X X ғасырдын 60
жылдарынан кейінгі кезеңде әдебиеттің барлык жанрында дерлік
ізденіс байқалып, күрделі көркем туындылар дүниеге келді. Әдебиеттің такырып аясы кеңіді. Кейіпкерлерді жағымды, жағымсыз
етіп көрсету тэрізді біржақтылық басым тәсілден гөрі, әр кейіпкердің өзіне тэн мінез-құлқын, жан дүниесін айқындау аркылы
ашуға үмтылыс байқалды.
Әдебиеттің эстетикалық қүндылығы артып, философиялык
пайымдауы тереңдеп, д^иетаны м арнасы кеңейе тү’сті. Әдеби
шығармадағы азаматтык эуен алдыңғы катарға шықты. Көркем
шығарма ірі әлеуметтік ойды жеткізудің тиімді тэсіліне айналды.
Әдебиеттің тэрбиелік мэні тереңдеді.
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