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І8ВХ
Бул ұжымдык монотрафііяда XX «асыр басындағы качак романынын
даму тендешшясы карастырылады. Авторлар осы ксзен әдебистіндегі
тауелсіідік илсясыньлн тууі.птын алшшарггары мек т^лғанын тттяткерлжжднаргпа.іы элеуотін көркем бсйнелеудін, әдістері мся ізсіддерін ашуды
максат тугкал. Енбскіс XX іасыр басындагы шытнрмашыіык тұлғалардын идеялык-такырыгпык. жанрлык-көркемді* ізденістсрше срскше
кнніл балінген
Моноірафия.іык іерггеу фіпологіія факудьгегіерінін окыгушылары
мси докторанітарына. матнсіраіггтары мен студентіеріне, жалпы адебиет
сүйср кауымга аранадіан
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КІРІСПЕ
Кешегі о.іемнін аітылан бір бөлігін алып жаткан кенестік
империя кұлап. казак елі тэуелсізліктіц кек байрагын котеріп.
егемендікке кол жеткізгелі бергі коғамдык-саяси езтеріетер жас
мемлекетіміздін демократиялык жолмен дамуына негіз кала.ты.
Сонын нэпгжесінде ұгак жылдар тежеудін тегеурінін коріп келген
ұлттык ой-сана іын ссрпінге ис болып, вткенді жанаша көзқараспен байыптауга беі бң>іан халкымыз уашт-мезгілдін к р ір с і
к\тпімен ешіріліп кеткен «актаидак» беттерді ояиған сананыи
«улксГгткіш піыкысымен» оки басгады.
XIX
ғасырдын аягы мен XX гасырдын бас кезіндегі ұды окнгалардын тарихн шындыгы енді-енді ашылып. оларды ү-тттик сана,
ча-іыктык м\’дде, тәуелсіздік о*і іүр» ысынан зейінді зерделе>
мүмкіндігі туды.
Сондыктан да, лдсбнеггегі тәуепсіздік идеянын көркемдік
танымын терен тануүиііи біздср «XX гасыр басындагы казак
романдарындагы т?уелсіздік идеясы жәнс грғанын зияткер.іікинновация іык ?,іеуеті»> атты такырыпта гылыми зертте>' жұмысьш
жүргпген болатынбыз. Сонын алғашкы нэтижесі осы енбек болып
табылііды. Бұл заман талабьша сай тлындап отырған, тәуелсіз ел
мүддесініп басты такырыбы болып табылатын барынша келелі де
озекті мэселені ашута бағытталған енбек. Өііікені іэуелсіздік
идеясы - хатыкгын. өіінін елдік санасыиын өсуімен өмірге келстін,
үлттык өмір сүру факюр.іары аркьілы аГікындаіатын. тарихи
тэжірибесі мен таным-талгамына катысты жаңгырып-жаиалаиып
отыратын. халыкіын таріші татап-тічектсрінііі, элсумсттік мұратмүдделерінін жатпы мэнін жинакгаган тарихи кагсгория. Онын
үлтын рухапи болмысынын арнаіы сшіасы әдебиетте керініс табуы
- аса бір ыждагаттыкіісн зерттеу кажст ететін багытгын бірі.
Ойткені. кез келген хатыктын ежелгі дэуірлерден бергі руханн болмысын саратаіітын накіы көрсеткіші Свз енері. Үлтгык рух пен
тэуелсіздік ндеясының берік бірлігі эдсби туындынын езсгінсн өріе
габады. Сонын танудыц накіы бір анғағы осы кііап болмак.
Қазак әдебиеті гарихынын ежелгі замандарынан Егемеіиік
атган түсымьпга дейінгі дэуірлерінде тәуелсіздік идеясы белгілі
бір кеэепдік түстарда түрлі реңкпен белгі беріп отырды. Біідіц
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