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АЛҒЫСҾЗ 
Институт ректоры, г.ғ.д. С.Б.Қуанышбаевтың қҧттықтау сҿзі 

 
 

Құрметті ҽріптестер! 
Құрметті конференция қонақтары! 

 
«Қазіргі филологиялық зерттеулердегі ҿзекті мҽселелер» атты 

республикалық ғылыми-тҽжірибелік конференцияға қош келдіңіздер! 
Конференция тақырыбы қазіргі қазақ филологиясының ҿзекті 

мҽселелеріне, сондай-ақ елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам – 
Ұлт жоспарын жүзеге асыру жағдайында білім беру кеңістігіндегі білім 
сапасына адамның даму үрдістері мен перспективаларына арналған. 

Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Ҽбішұлы Назарбаев 
биылғы жылғы «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бҽсекеге 
қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «ІТ білімді, қаржылық 
сауттылықты қалыптастыруға, ұлтжандылықты дамытуға баса кҿңіл бҿлу 
керек», – деп атап кҿрсеткен болатын. Ұлтжандылықты дамытудың негізгі 
құралы ҽдебиет пен тіл екенін ескерсек, қазіргі қазақ филологиясының 
алдында да зор мақсаттар мен міндеттер тұрғанын байқауға болады. Сонымен 
қатар Жолдауда елбасы Үкіметке тапсырма бере отырып, «Қазақ тілінің 
басымдығы сақталады. Оның ҽрі қарай дамуына зор кҿңіл бҿлінеді», – деп 
баса айтты. Бұл да қазақ филологиясына үлкен міндет жүктейді. Ҿйткені 
қазақ тілінің дамуы тіл білімінің дамуымен тікелей байланысты. 

Елімізде «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасы жолға қойылғаны белгілі.  
Ошақтың үш аяғы тең болуы үшін, қазақ тілі ағылшын, орыс тілдерінің 
тасасында қалмай, керісінше басым сипат алып, мемлекеттік тіл ретінде 
жетекшілік қызмет атқаруға тиісті. Ол үшін қазақ филологиясы, яғни қазақ 
тіл білімі мен ҽдебиеттану ғылымдары ағылшын, орыс филологиясының даму 
деңгейіне жетуге тиіс. Қазіргі таңда қарыштап дамыған ағылшын жҽне орыс 
филология ғылымының жеткен жетістіктерінен үлгі ала отырып, дамудың 
жаңаша, заманауи деңгейіне кҿтерілу қазіргі қазақ филологиясына қойылған 
негізгі талап болуы қажет. Осы тұрғыдан алғанда біздің бүгінгі 
конференциямыздың қазіргі филологиялық зерттеулердегі ҿзекті мҽселелерге 
арналуы конференция тақырыбының ҿзектілігі мен маңыздылығын айқындап 
береді. 

Ғылыми-тҽжірибелік конференцияның республикалық статусын 
конференцияға еліміздің барлық облыстарынан келген ғылыми еңбектер мен 
конференцияға келіп отырған кҿрнекті филолог-ғалымдар айқындайды. 

Конференцияға қатысушылардың мақалаларында филология 
ғылымындағы ҽртүрлі ҽдіснамалық кҿзқарастар жҽне  қазіргі қазақ тіл білімі 
мен ҽдебиеттану ғылымының ҿзекті, теориялық жҽне тҽжірибелік мҽселелері 
қамтылған. 

Бүгінгі конференция материалдары қазіргі қазақ тіл білімі мен 
ҽдебиеттануының заманауи үлгіде, жаңаша дамуына, мемлекеттік тіліміздің 
ҿркендеуіне маңызды үлес қосатын мұра болар деген сенімдемін. Сіздерге 
шығармашылық табыс тілеймін! 
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«Алпамыс батыр» жҽне миф дҥниесі. «Алпамыс батыр» – 

қаһармандық эпостардың ішіндегі кҿнесі. Сондықтан да болар, оның 

сюжеттерінде мифтік сарын барынша айқын. Тұрақты мотивтердің бірі – 

бас қаһарманның ерекше, ғажайып жағдайда дүниеге келуі болса, 

«Алпамыс батыр» жырында Алпамыс дүниеге келердегі айрықша оқиға 

суреттеледі. Бір перзентке зар болған Байбҿрі мен Аналық ҽулиеден 

ҽулиеге түнеп жүріп, Баба шашты Түкті Ҽзіздің түсінде берген аянын 

алып, дүниеге Алпамыс пен оның қарындасы Қарлығаш келеді. 

Алпамыстың бейнесі барынша «мифологияланған» – ол «отқа салса 

жанбайтын, суға салса батпайтын, атса оқ ҿтпейтін, шапса қылыш 

кеспейтін» жан. Оның қолдаушы «Ғайып ерен қырық шілтен» пірі бар. 

Мифтік белгісі бар кейіпкер Алпамыстың бұлайша суреттелуіне түпнегіз 

болған ежелгі мифтік дүниетаным. Мифтердегі ілкі ата, жасампаз 

қаһарманға тҽн белгілерді Алпамыс батыр бойына дарыту – ел қорғаған 

батырды биік дҽрежеге кҿтеруге, эпостық суреттеуге тҽн «абсолюттік 

идеализациялауға» жеткізеді. 

Сонымен, «Алпамыс батыр» жырында бір перзентке зар болған 

Байбҿрі мен Аналық ҽулиеден ҽулие аралап, жаратқаннан бала сұрайды. 

Қанша ҽулиені аралап, ең ақырында «басында қара ағаш ҿскен, моласы, 

там жоқ, бір бұлақ аққан» жерді кҿреді. Сол жерге түнейді. Сҿйтіп, осы 

жерде, эпостық кеңістік пен уақытта тірі пенделер мен о дүниелік ҽулие-

аруақ кездеседі. Бұл кездесу, нақтылай түссек, бұ дүниелік жандардың о 

дүниелік жандармен «түс арқылы сұхбаттасуы», аян алуы – эпостық 

кеңістік пен мифологиялық кеңістіктің «тоғысқан» тұсы. К.Юнг айтқан 

«архетиптер ҽлемінің» яки «марқұмдар ҽлемінің» ҿкілі Баба шашты түкті 

Ҽзіз – барынша мифтенген тұлға. Діни-мистикалық дастандардың тұрақты 

кейіпкерлерінің біріне айналған Баба Шашты Түкті Ҽзіздің эпостағы 

сипаты мен ҽрекеті: 

Кҿк есегі астында, 

Ақ сҽлдесі басында, 

Сырлы асасы қолында, 

Ҿзі хақтың жолында, 

Бір диуана келді де, 

Асамен түртіп оятты [1, 72]. 

Баба Шашты түкті Ҽзіздің тірілермен, яғни Байбҿрі-Аналықпен  аян-

ҽңгімесі аффективті халде – «ҿң мен түстің арасында» ҿтеді.   

mailto:a_zhanat@mail.ru
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Кҿкірегін оятып, 

Бетіне бетін қаратып, 

Есектен түспей тіл қатты: 

«Ей, бишара мүгедек, 

Жаныңызға не керек? 

Дейсің ғой: «Маған ұл керек!» 

Мифтік танымдағы адам рухының мҽңгіліктігі туралы ұғым «о дүниелік» 

ҽулиелердің тірі пенделердің зарын естіп, олармен бірге қиналып, тілеуін 

бірге тілеуінен кҿрінеді.  

Ҽулиені қыдырдың, 

Жердің жүзін сыдырдың, 

Маңдайыңа тҿбелеп. 

Ҽрқайсысының ҽртүрлі 

Мҽртебесі бір бҿлек. 

Сен үшін бҽрі қиналды, 

Бір жерге тегіс жиналды. 

«Бір ұл бер, – деп, – осыған» 

Бір жаратқан Құдайдың 

Дҽргейіне жылады. 

Мен де тұрдым ішінде, 

Ҽулиенің күші де. 

Жаратушы жалғыз-ақ, 

Дҽргейіне ұнады. 

Ұнағанын сонан біл: 

Бір қыз қосып сыйлады. 

Сексен сегіз сҽруар, 

Тоқсан тоғыз мың машайық –  

Бҽрінің кҿңлін қимады. 

Менің атым Шашты Ҽзіз, 

Қыламын десең ықылас, 

Жарылқады Жаратқан, 

Ей, бишара, кҿзіңді аш! 

Ұлыңның аты Алпамыс, 

Қызыңның аты Қарлығаш, 

Атса, мылтық ҿтпейді, 

Шапса, қылыш кеспейді, 

Қалмақтармен болар қас. 

Түрегел де қолың жай, 

Болады ҿзі ҿмір жас!» [1, 73] 

Алпамыстың дүниеге келуінің ҿзі осындай ерекше жағдайда. Бұл 

эпостағы кейіпкерлер жүйесін былайша кҿрсетеміз: 

Мифтік белгісі бар кейіпкер: Алпамыс; 

Эпостағы мифтік кейіпкерлер: Баба Шашты Түкті Ҽзіз; Ғайып Ерен 

қырық шілтен; Мыстан кемпір. 
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«Алпамыс батыр» жырындағы мифтік кейіпкерлердің ерекшелігі – 

бұлар бізге діни дастандар арқылы таныс. Мифтік танымнан бастау алған 

тылсым жаратылысты жандар мұсылмандық сенімде жалғасын тауып, 

ҽулие текті Баба Шашты Түкті Ҽзіз бен ерекше адамдарға, яғни «құдайдың 

сүйікті пенделеріне» пір болатын Ғайып Ерен қырық шілтен сияқты 

персонаждар болмысы дараланды. Баба шашты Түкті Ҽзіз аян беріп, 

дүниеге келген Алпамыс батырдың пірі – осы Ғайып Ерен қырық шілтен. 

Ғайып ерен қырық шілтен 

Баланы қолдап-демеді [1, 113]. 

Оның қолдауы Алпамыстың мифтік сипатын айқындай түседі: 

Сол уақытта батырға 

Атса – мылтық ҿтпеді, 

Шапса – қылыш кеспеді. 

Ғайып-ерен қырық шілтен 

Қолтықтан сүйеп, демеді. 

Суға салса – батпады, 

Ұйқыдан бала қайтпады [1, 113]. 

Алпамыстың дүниеге келетінін аян ететін Баба Шашты Түкті Ҽзіз – 

«Едіге» жырында бас қаһарманның ҽкесі, кейбір нұсқаларында арғы атасы 

болып айтылады. Діни-мистикалық баяндарда кездесетін сексен сегіз сҽруар, 

тоқсан тоғыз машайық, Баба шашты Түкті Ҽзіз, Ғайып Ерен қырық шілтен – 

бағзы мифтік дүниетанымның діни ұғымға келіп сабақтасуының мысалы. 

Мифологиялық қаһармандар тобына жатқыза отырып, бұл аталған 

кейіпкерлерді шартты түрде «аралық кейіпкерлер» деп қарастыруға да болады. 

«Едіге батыр» эпосы жҽне миф дҥниесі. Тағы бір қаһармандық эпос 

- «Едіге батыр»  жырында да кейіпкердің «мифологиялануы» айқын. Миф 

пен тарихи оқиғаның бір-біріне кірігуі «Едіге батыр» жырынан ерекше 

кҿрінеді. «Едіге батыр» жырында бас қаһарман Едіге – атасы ҽулие, анасы 

пері қызы деп баяндалады. «Алпамыс батыр» жырында батырдың дүниеге 

келетінін аян ететін Баба шашты Түкті Ҽзіз «Едіге» жырында бас 

қаһарманның атасы, оны дүниеге ҽкелуші жан. Едігеге тҽн мифтік сипат – 

оның ерекше жаратылысы. Едігенің анасы делінетін пері қызы – 

мифологиялық кейіпкер болса, Баба Шашты Түкті Ҽзіз – барынша 

мифтенген тұлға. Ол – тылсым қасиетке ие жан. Едіге ғажайып жағдайда, 

ҽулие текті жан мен пері қызынан жаралады. 

«Едіге батыр» жырындағы кейіпкерлерді мифке қатысы жағынан 

тҿмендегідей топтастырамыз. 

Мифтік белгісі бар кейіпкер: Едіге; 

Эпостағы мифтік кейіпкер: Баба Омар (Баба Ғұмар); Баба Шашты 

Түкті Ҽзіз; Перінің қызы 

«Ерте заманда Баба Омар деген ҽулие бар екен. Он бесте ҽулиелік қылып 

кеткен екен. Сол уақытта бір қызға кҿзі тиген екен. Кҿзі тиген қыз буаз болған 

екен. Буаз болған соң ұғыл тапты. Ол ұғылының атын Баба Түкті Шашты Ҽзіз 

қойды. Жиырма бес жасқа келгенде ҽулиелік қылып жҿнелді. Ағұн дариясына 

барды. Дария жағасында алтын шашын алдына алып тарап отырған қызды 
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кҿрді»[2, 9]. Сҿйтсе ол су перісінің қызы екен. Баба шашты Түкті Ҽзіз қыз бен 

бірге дарияның түбіне шомады. Дарияның астында тұрған алпыс ақ отау – 

қыздың жұрты болып шығады. Пері қызымен қосылғаннан кейін оның айтқан 

шарттарын орындай алмай («етігімді шешкенде аяғыма қарама, кҿйлегімді 

шешкенде қолтығыма қарама, шашымды жуғанда басыма қарама» деп шарт 

қояды пері қызы), пері қызы ішінде алты айлық бала бар екенін, оны дүниеге 

келгенде Ніл дариясының басына тастап кететінін айтып, аспанға ұшып кетеді. 

Баба Түкті Шашты Ҽзіз баланы тауып алып, атын Едіге деп қояды. 

Ҽубҽкір Диваев жазып алған нұсқасында болашақ қаһарманның ҽкесі 

аққу кейпінде ұшып келген үш пері қызының кенжесі – Кенжекей сұлуға 

үйленеді. Мұнда да шартты орындай алмай, одан айрылып қалады. Пері қызы 

уҽдесінде тұрып, баланы тоғыз жолдың торабына қалдырып кетеді [3, 45-47]. 

Жырдың басқа нұсқаларында да Едігенің анасы – пері қызы екендігі 

айтылады. Бұл – даңқты қаһарманның ерекше жаратылысын таныту үшін 

ҿте қажет анықтама. Адамдар мен перілердің некелесуі, кездейсоқ 

қосылуы мифтік баяндарда кҿп ұшырасатын мотив. Бір мысал: «Қорқыт 

ата кітабындағы» сегізінші жырда Аруз қожаның бір қойшысы пері қызын 

зорлап қосылып, одан Тҿбекҿз дҽу дүниеге келетінін білеміз. Ал, ҽулие 

текті адам мен пері қызының некесінен Едігедей даңқты қаһарман туады. 

Эпостық жырларға тҽн «ғажайып туу» мотиві Едіге туралы жырда осындай 

бағытта. Едігенің ұлт тарихындағы даңқты жолы фольклорлық поэтикада 

осындай «абсолюттік дҽріптелу» арқылы ерекшеленеді жҽне жай, 

қарапайым жан емес, жаратылысы ерекше адам ретінде танытылады. 

Мифтік дүниетанымның сакральдылығын ерекше болмысты қаһарманның 

жаратылысына ұштастыру – фольклор поэтикасындағы жетекші 

тҽсілдердің бірі.  Ҽлемнің үш қабаттылығы немесе «үш ҽлем» ұғымы миф 

дүниесінен бастау алады. Сол ҽлемдердің бірінің тұрғыны – перілер. Пері 

заты мен адамзат нҽсілі арасынан дүниеге келетін қаһармандар – екі 

немесе үш ҽлемді де бағындыра алатын ерекше жан. 

«Ҽулиелер де, перілер де адамдармен араласпайды... мифологиялық 

негізі бар осы кейіпкерлер адамзат қоғамындағы ұсақ-түйек тіршіліктен 

жоғары тұр. Олардың жалғыз жүруі киелілік, құдыреттілік, құпиялық, 

құдайлық қасиеттермен тҿркіндес» [4, 258-259] деген Ш.Ибраев 

тұжырымы мифтік жҽне мифтік сипатқа ие кейіпкерлердің ерекше 

болмысын кҿрсетеді. Мұндай ерекше жаратылысты жандардан туған эпос 

қаһарманы да ерекше ҿмірге ие. 

Біз қаһармандық эпос үлгілеріне, атап айтқанда, Алпамыс батыр», 

«Едіге батыр» сияқты жырлардағы кейіпкерлердің мифтік табиғатына 

талдау жасадық. Эпос қаһармандарының болмысындағы мифологиялық 

белгілердің кейіпкер тұлғасын даралаудағы қызметі айрықша екені белгілі. 

«Алпамыс батыр» жырындағы Алпамыстың ҽулиелердің 

шарапатымен, Баба Түкті Шашты Ҽзіздің аянымен дүниеге келіп, Ғайып 

Ерен қырық шілтеннің демеуінде болуы оны «отқа салса – жанбайтын, суға 

салса – батпайтын, атса – оқ ҿтпейтін, шапса –қылыш кеспейтін» ерекше 

қасиетке ие етеді. Бұл – қаһарманның миф табиғатты бітімі. 
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«Едіге батыр» жырының қаһарманы да мифтік кеңістікке «араласып» 

кетеді. Миф кейіпкері – пері қызы Едігенің анасы болса, атасы – ҽулие 

текті Баба Түкті Шашты Ҽзіз. Едіге образына тҽн мифтік сипатты осы 

жаратылысы айтындайды. Оның даңқты батыр болуының алғышарттары 

алдын ала осылай қамтамасыз етілген. 

Эпос кейіпкерлерін мифтік сипатқа ие жҽне мифологиялық болып 

жіктелуі фольклорлық поэтикаға сай. Фольклорлық дҽстүр мифологиялық 

ойлау жүйесіне негізделе отырып, дүниетанымдық бастаулардан кҿркемдік 

ойлау жүйесіне қарай жол ашады. 
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Аннотация. Бұл мақалада Ғаламның бейнесі түсінігі (соның ішінде, ғаламның 

тілдік бейнесі) адамның ҽлем туралы кҿзқарасы, кҿрінісі туралы мағлұматтар 

берілген. Егер ҽлем – адам мен оның қарым-қатынас жасау ортасы болса, ҽлемнің 

бейнесі – адам мен орта туралы ақпараттарды ҿңдеу нҽтижесі. Демек, ҽрбір тілдің 

ерекше ғаламдық бейнесі болады, ал тілдік тұлға айтатын пікірлерінің мазмұнын сол 

бейнеге сҽйкес құрастыруы тиіс. Ғаламның тілдік бейнесін ашуда сҿз-сиволдар мен 

фразеологизмдердің  дүниетанымдық  мҽні қарастырылған. 

Түйін сөздер. антропоцентризм, ғаламның тілдік бейнесі, символ, фразеологизм. 

 

Тіл – адамның ҽлем туралы білімін қалыптастыратын жҽне жүзеге 

асыратын маңызды құрал. Адам түрлі ҽрекет үрдісінде объективті ҽлемді 

қамти отырып, сҿздерде таным нҽтижесін бекітеді. Бұл тілдік формада 

бекітілген білім жиынтығы түрлі концепцияларда «тілдік аралық ҽлем», 

«ҽлемнің тілдік репрезентациясы», «ҽлемнің тілдік моделі», «ғаламның 

тілдік бейнесі» (немесе «ҽлемнің тілдік бейнесі») деп аталып жүр.  

Кең таралуына байланысты біз соңғы терминді қолдануды жҿн кҿрдік [1]. 
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Ҽрбір тіл ҽлемді түрліше бейнелейді, яғни ҽрқайсысының ҽлемді 
концептілеуінің ҿз ҽдіс-тҽсілдері бар.  

Ғаламның бейнесі түсінігі (соның ішінде, ғаламның тілдік бейнесі) 
адамның ҽлем туралы кҿзқарасын, кҿрінісін зерттеуден тұрады. Егер ҽлем 
– адам мен оның қарым-қатынас жасау ортасы болса, ҽлемнің бейнесі – 
адам мен орта туралы ақпараттарды ҿңдеу нҽтижесі. Осылайша, когнитивті 
лингвистика ҿкілдерінің пікірі бойынша, ғаламның тілдік бейнесі түрінде 
берілген концептуалды жүйе физикалық жҽне мҽдени тҽжірибеге тҽуелді 
жҽне онымен тікелей байланысты. 

Шынайы ҽлемнің кҿрінісі ретіндегі ғаламның бейнесі мен белгілі бір 
кҿріністің бекітілуі ретіндегі ғаламның бейнесі арасында күрделі 
айырмашылықтар бар. Ғаламның бейнесі кеңістік параметрлері (жоғары – 
тҿмен, оң – сол, шығыс – батыс, алыс – жақын), уақыт параметрлері (күн – 
түн, қыс –жаз), сандық параметрлер, этикалық параметрлер т.б. кҿмегімен 
кҿрініс табады. Оның қалыптасуына тіл, салт-дҽстүр, табиғат, ландшафт, 
тҽрбие, білім жҽне ҿзге де ҽлеуметтік факторлар ҽсер етеді.  

Ғаламның тілдік бейнесі ҿзге арнайы ғалам бейнелерін (химиялық, 
физикалық т.б.) қалыптастырып, олардың алдында тұрады, себебі адам 
қоршаған ҽлемді де, ҿзін де, адамзаттың жҽне ұлттың қоғамдық-тарихи 
тҽжірибелері бекітілген, тіл арқылы ғана түсіне алады. Тілдің айрықша 
ерекшеліктерінің барлық деңгейлерін анықтайтын да – ұлттың қоғамдық-
тарихи, мҽдени тҽжірибесі. Тілдің ерекшелігіне байланысты оны тасушы 
адамның санасында белгілі ғаламның тілдік бейнесі қалыптасып, адам 
ҽлемді соның аралық ҽсерімен кҿреді.  

Адам ҽлемді тану барысында жаңылып, қателіктер жіберуі мүмкін 
болғандықтан, ғаламның концептуалды бейнесі үнемі ҿзгеріп, «қайта 
салынып» отырады, ал ғаламның тілдік бейнесі кҿп уақыт бойы 
қателіктердің нҽтижесін сақтайды. Мысалы, эмоционалды жағдайды 
суреттеуде «жаным қалқыды», «жаны қалқу» (воспарить душой) 
фразеологизмі қолданылады, бұл фразеологизм «адамды рухтандыратын 
субстанция – жан болады» деген архаикалық кҿзқарастармен байланысты, 
ғаламның мифологиялық бейнесінде адамның жаны бу ретінде суреттеліп, 
денеден тыс аспанға ұша алатын болған. 

Яғни, белгілі тілдік ұжымдарда пайда болған мҽтіндер мен олардың 
тҽртібіндегі заңдылықтарда іске асатын ҿзекті менталды модел мен тілдің 
архаикалық жҽне семантикалық жүйесінде айырмашылықтар пайда 
болады[2]. Ғаламның тілдік бейнесі адамның ҽлемге деген қатынас түрін 
қалыптастырады (табиғатқа, жан-жануарларға, ҿз-ҿзіне жҽне ҽлемнің 
элементтеріне). Ол ҽлемдегі адамның тҽртіп нормаларына жол сілтейді, 
оның ҽлемге қатынасын анықтайды. Ҽрбір табиғи тіл ҽлемді қабылдау мен 
ұйымдастырудың («концептілеудің») белгілі бір ҽдісін бейнелейді. Онда 
кҿрсетілген мҽндер ортақ кҿзқарастар жүйесіне біріктіріліп, ұжымдық 
философияға айналып, тілді тасушылардың барлығына міндет ретінде 
мҽжбүрленеді.  

Осылайша, тілдің рҿлі тек қана белгілі бір хабарламаны тарату емес, 
бірінші кезекте сол хабарламаға тиісті ақпараттарды іштей ұйымдастыру 
болып табылады. Тілде бекітілген ҽлем туралы білім мен нақты тілдік 
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қауымдастықтың ұлттық-мҽдени тҽжірибесінен тұратын «мағыналар 
кеңістігі» пайда болады[1]. Берілген тілде сҿйлейтіндердің ҽлемі, яғни 
лексика, фразеология, грамматикада бекітілген ҽлем туралы білімнің 
жиынтығынан тұратын ғаламның тілдік бейнесі қалыптасады.  

Ғаламның тілдік бейнесіне деген қызығушылық В. Гумбольдтың 
еңбектерінен бастау алады, ол ҿз зерттеулерінде «тіл – ұлттың ерекше 
ойлауы мен ҽлемді қабылдауының мүшесі» деп атап ҿткен болатын[3].  

«Тілдік ҽлемтану» Гумбольдтік идеясы заманауи неогумбольдшыларда 
одан ҽрі дами түсті. Шынымен де, ҽрбір халық ҽлемді ҽр түрлі мүшелеп, 
ҽлемнің фрагменттерін түрліше атайды.  «Құрастырылатын» ҽлем бейнесінің 
ҽр түрлілігі онда жеке, топтық пен  ұлттық (этникалық) вербалды жҽне 
вербалды емес тҽжірибелер нақтыланауымен анықталады. 
Неогумбольдшылар ғаламның тілдік бейнесінің ұлттық ҿзгешелігін ұзақ 
тарихи даму нҽтижесі ретінде емес, ҽуел баста берілген тілдің қызметі 
ретінде қарастырады. Олардың ойынша, адамдар тілдің кҿмегімен ҿздерін 
қоршаған ортадан бҿлек ҿздерінің ерекше ҽлемін құрастырады. Айтушының 
ғаламдық бейнесі, расымен де, құбылыстарға, заттар мен олардың қызметіне 
берілген ғылыми кҿзқарастардан ҿзгеше, себебі ол «объективті ҽлемнің 
субъективті бейнесі» болып табылады. Алайда ғаламның субъективті 
бейнесін құрастыратын тілдің ҿзі емес[4]. 

Ғаламның бейнесі заттардың, үрдістердің, құбылыстардың т.б. 
қарапайым «фотосуреттерінің» жиынтығы емес, себебі тек қана 
бейнеленген объектілерден емес, бейнелейтін субъектінің позициясынан, 
оның объектілерге қатысынан тұрады, ал субъект позициясы – 
объектілердің ҿздері сияқты шынайылық. Адамның ҽлемді бейнелеуі 
бейтарап емес, ҽрекетшіл болғандықтан, объектілерге деген қатынас сол 
объектілердің ҿздерімен ғана туындамай, ҽрекет ету арқылы оларды 
ҿзгерте де алады. Нҽтижесінде, ҽлеуметтік-типтік позициялар, қарым-
қатынастар, бағалар жүйесінің ұлттық тіл жүйесінің таңбалық бейнесін 
тауып, ғаламның тілдік бейнесін құрастыруда қатысатындығы анықталды. 
Мысалы, қырғыз тіліндегі – «есектің құйрығы жерге тигенде» тіркесі, 
орыс тіліндегі «шаян тауда ысқырғанда» тіркесіне немесе ағылшын 
тіліндегі «шошқалар ұшқанда» тіркесіне сҽйкес келеді т.б. Осылайша, 
ғаламның тілдік бейнесі толығымен де, маңыздылығымен де адам 
санасындағы ҽлемнің логикалық кҿрінісімен сҽйкес келеді. Бірақ ғаламның 
тілдік бейнесіндегі жеке бҿліктер сақталады, оның ішіне ҽр тілдің ҿзіне 
қатысты фразеологиясы да енеді[5]. 

Ғаламның тілдік бейнесін құрастыруда фразеологизмдер маңызды 
орынға ие. Олар – «ұлт ҿмірінің айнасы». Фразеологиялық бірліктердің 
мағынасы тілді тасушылардың фондық білімімен, тұлғаның ҿмірлік 
тҽжірибесімен, сол тілде сҿйлейтін халықтың тарихи-мҽдени 
дҽстүрлерімен тығыз байланысты. Фразеологиялық бірліктер объектілерге 
ғаламның бейнесі туралы ассоциация тудыратын сипаттарды жатқызып, 
толық дескриптивті жағдайды (мҽтін) жобалап, оны бағалайды, оған деген 
қатынасын кҿрсетеді. Фразеологиялық бірліктер семантикасы адам жҽне 
оның ҽрекетін сипаттауға бағытталады.  
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Фразеологимдер тудыратын ғаламның тілдік бейнесіне анализ 
жүргізе келе, келесідей белгілері анықталды – пейоративтілігі, 
антропоцентрлігі. Осылайша, ғаламның бейнесінің антропоцентрлігі оның 
адамға бағытталауында кҿрініс табады, яғни адам кез-келген нҽрсенің 
ҿлшемі ретінде қолданылады: жақын – мұрнының астында, қол жетім 
жерде, бауырында; тез – кҿзді ашып-жұмғанша т.б.  

Кҿптеген негізгі сҿздер тізбегі жҽне фразеологиялық бірліктердің 
мағыналары ҽлемді антропоцентристік түсіну негізінде пайда болған – 
үстелдің аяғы, топтың басы т.б. Мұндай номинативті бірліктер 
адамдардың тұрмысы мен пейілін, дҽстүрі мен тҽртібін, олардың бір-
біріне, ҽлемге деген қарым-қатынасын суреттейтін ғаламның мҽдени-
ұлттық бейнесін құрастырады. 

Фразеологизмдердің  мағынасы ұрпақтан-ұппаққа, ҽлеуметтік жҽне 
рухани бағыт болатын мҽдени ұстанымдарды бүгінге дейін жеткізіп,  
ҽрі қарай жалғасын тауып отырады.  

1. Бұлт айналып, басыңның тайды бағы 
(бақ дегенің қашан да айнымалы), 
Ҽлгі достар сырт қарап, сонда сенен 
Жанарын тайдырады ("Жалған достар. 5 8 б ,  Ф.О). 

2. Тайдырса да басынан бақ шынарын, 
Жалғыздықтан сақта деп жас бұладым. 

3. Ойхой, 
Кҿңіл - құлыным 
Қандай қызық қылығың. 
Тастамасын ешқашан 
Тағдыр саған құрығын!("Сағыныш". 106 б, М.А) 

Қазақ тіліндегі фразеологизмдер – тілімізде, халықтың рухани, 
мҽдени ҿмірі мен салт-дҽстүрі, наным-сенім, дүниетанымы негізінде 
туындап, кҿркем сҿздің кең қолданылатын бейнелі де ҽсерлі құралына, сҿз 
мағынасы мен мҽніне эмоционалды-экспрессивті реңк беріп тұратын 
тҽсіліне айналған тілдік құбылыс. Оның кҿптеген сыры 
этнолингвистикалық, этнопсихолопиялық, экстралингвистикалық 
факторларға да байланысты. 

"Ұлттық реңктегі фразеологизмдердің идиоэтникалық ерекшелігі 
олардың құрамындағы реалийлердің болуымен ғана аныкталмайды, жалпы 
мҽдени ұлттық коннотация арқылы түсіндірілсе ғана ұлттық реңктегі 
фразеологизмдер болып табылады" [6,25-6]. 

Ақын ҿлеңдеріндегі ұлтгық мҽнді білдіретін "тағдыр" жҽне "бақ" 
ұғымдарын жете танып түсінудегі қазақтың ұлттық дүние таным 
ерекшеліктерін айта кетуіміз керек.  

"Тағдыр'' халықтың мҽдени мҽні бар ұғымдарының бірі ҽрі қазақ 
дүниетанымында басты орын алады. Ол – ҿзінің абстракциялық 
сипаттамасы бойынша ҿте күрделі жҽне символдық мҽнге ие. 

Қазақтың танымында «Тағдырға» қанағаттанудан гҿрі 
қанағаттанбаушылығы басым екендігі байқалады. Яғни, "тағдыр" ҿмірдің 
тұщысы мен ащысында да қолданыс табады [7]. "Асау тағдыр", "қатал 
тағдыр", «тағдыр тәлкегі», "тағдыр құрығы". Сонымен, «тағдыр 
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құрығы», «бақ таю», "бақ шынары" авторлық фразеологизмдер қазақ 
дүниетанымында бір тұтас философиялық контексте ғаламның тілдік 
бейнесіарқылы ұлттықдүниетанымдық кҿрініс береді. Олар-бірін-бірі 
алмастырып, толықтыратын концептілік құрылымдар.  

Символдың тағы бір ҿзіндік қыры – оның метафора, эпитет жҽне 
фразеологизмдермен байланысы. Метафора мен символдың негізінде образ жатыр. 

Символдарда бекітілген екінші реттік сезінулерде бейнеленетін ҽлем – 
кез-келген нақты ұлттың ғаламдық бейнесінің ҽмбебаптылығы мен ерекшелігін 
анықтайтын басты фактор. Түрлі ғаламның тілдік бейнелерінде ұлттық 
ерекшелігі мен ҽмбебап адами факторларды айыру маңызды болып табылады. 
Символдық мҽнге ие сҿздердің табиғаты ерекше. Ҿйткені сҿз символдар 
танымдық, ұлттық мҽдени, фондық мағынаға ие бола отырып, халықтық 
дүниені түйсінуімен тығыз байланысты болып келеді.  

Мысалы, Фариза ақынның ҿлеңдерін оқи отырып талдағанымызда, 
сҿз символдарды күрделенген метафоралар түрінде берген. Фариза 
ҿлендеріндегі сҿздердің тізбегі символдық мҽнде «мен» жікгеу есімдігі 
арқылы метафоралық тіркестер түрінде келген. 

Мен ҽлі нҥкте де емен, ҥтір де емен,  
Қидаймын жаңбыр сайын түтіндеген.  
Мен жез едім 
Ҿмір ҿзі шыңдады алмас қылып 
Отыра алмаймын қаперсіз малдас құрып. 
Мен айдын, мынау дҥнне тас қамалдай,  
Қаламын кейде ҿзімді басқара алмай. 

Ҿлең ҿріміне аса сақ қарайтын жҽне ерекше мҽн беретін ақынның 
"Қоштасу" аталатын туындысьнда бірте-бірте күшейіп, күрделеніп, 
ұлғайған метафораның бірнеше түрін кездестіреміз. 

Мен Атыраудың ақ маралы болғанда, 
сен қырағы мерген ең. 
Мен – ҿмірдің лҽззатын сҥйген балауса 
назік гҥл едім, 
Қимайтының бар, семсерді неге сыйладың?! 
Сен – Атыраудың ақ еркесі болғанда, 
Мен - жағалауында жайқалып  ҿскен балауса ем. 
Арманымдай менің мҿлдірсің ҿзің қашаннан, 
Мен-жҧрт  айтып жҥрген хор қызы сынды болсам да 
Сұлулығыңнан сенен аса алман («Қоштасу» 55б, Ф.О). 

Бір лирикалық туындыда осыншалық ой-образды ҽсерлі де ҽдемі 
ойнаткан ақын суреткерлігінің сымбатты жыр жиһазы кыздың жиған 
жүгіндей сұлулық ҿрнегін алдымызға жайып салады. Фариза лирикасындағы  
осыншалықты мол ою-ҿрнектердің кең қанат жайып ҿркендеу ҿрісіне ой 
тоқтатсақ, ежелгі ақын-жыраулар мұрасымен қатар Махамбет жҽне Абай 
дҽстүрінің шырайлы лебі еседі. Ақынның кҿп қолданатын ауыстыруларының 
кҿбіне ҿзіне тҽн ерекшелік шендестірумен байланысты. Ҿлең жолдарына мҽн 
берсек, жіктеу есімдігі (мен) тұлғасында жасалған метафораның 
мұншалықгы мол дҽстүрін ақын Абай поэзиясынан да үйренгенін аңғаруға 
болады. Басқа ақын-қыздармен салыстырғанда ҿлең ҿлкесінде ҽйел жанын, 
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оның бұлқыныс атқан сезім сырларын салып, ақын "мені" мен лирикалық 
кейіпкер тұлғасы арасында кҿпір тұрғызған суреткер ҿте сирек. Ендеше, 
мағыналы сҿздерді мегафора жасауда ақын сҿз ҿрнегін ҿзінше құбылтып 
жҽне де "мен" деп жіктеу есімдігін алуында, сҿзден сурет бояу жасап, 
ақындық "менін" нактылай түседі. 

Яғни, атауыш мағынадағы сҿз нақтылыққа, даралыққа ие болса, 
символдық мағынадағы сҿз жалпылыққа, біртұтастыққа ие. Осы қасиеті 
арқылы ол дүниені біртұтастыққа байланыстырып, кҿз алдыңа бүтін сурет 
бейнесін елестетеді. 

Символды тіл мен мҽдениет сабақтастығында қарау негізінде оның 
астарынан халықтың терең дүниетаным, түсінік, ұлттық-сана мен парасат-
пайым, эстетикалық кҿзқарас пен адамгершілік құндылықтарды ғасырлық 
тҽлім-тҽрбиені танимыз. Мұның бҽрі қысқа да нұсқалы түрде тіл жүйесінде 
когнитивтік құрылым ретіндегі символдарда сақталған. 

Ҽр түрлі тілде сҿйлейтін адамдардың белгілі бір жағдайларда 
ғаламның концептуалдық бейнелері бірдей, ал бір тілде сҿйлейтіндердікі 
ҽр түрлі де болуы мүмкін. Демек, ғаламның концептуалдық бейнесінде 
жалпы адами, ұлттық жҽне жеке ҽрекеттер де ҿзара байланысты болады. 

Ғаламның тілдік бейнесі түрлі бояулар арқылы қалыптасады, біздің 
кҿзқарасымыз бойынша, олардың ең жарқыны – мифологемалар, бейнелі-
метафоралық сҿздер, коннотитвті сҿздер т.б. Біздің ҽлем туралы түсінігіміз 
ішінара ғаламның тілдік бейнесінің тұтқыны десек те болады. Кез-келген 
нақты тіл, сол тілді тасушылардың кҿзқарастарын анықтап, олардың 
ҽлемдік бейнесін тудыратын ұлттық, ҿзіндік ерекше жүйеден тұрады. 

Тілдің мазмұндық жағында (грамматикасында азырақ) барлық 
мҽдени стереотиптің бастамы болып табылатын белгілі бір этностың 
ғаламдық бейнесі кҿрініс табады. Оған анализ жасау арқылы, ұлттық 
мҽдениеттер арасындағы айырмашылықтары, олар ҽлем мҽдениеті 
деңгейінде бір-бірін қалай толықтыратындығы туралы түсінуімізге болады. 
Сондықтан, тілдің мҽдени-ұлттық аспектілерін қарастыра отырып, тілдік 
бірліктердің ҽмбебаптылығын да ұмытпауымыз керек. 
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Abstract. Outdated set-expressions are those phraseologies of which meanings are 

identified through dictionaries and they are usually appear in literary pieces, i.e. in those 

historical literary works. In this article, we discuss these specific features of the phrasal 

unites, and carry out linguistic analysis to present their features. 

Keywords: set expressions, active phraseologies, outdated phraseologies,, passive 

phraseologies, Literary work. 

 

 

Тіліміздегі сҿз байлығымызда тек жеке сҿздер ғана емес, құрылысы 

жағынан күрделі бірліктер де кездеседі. Олар: ала ауыз, тайға таңба 

басқандай, тҿбе шашы тік тұру, қой аузынан шҿп алмас, қой үстіне 

бозторғай жұмыртқалаған т.б. Мұндай сҿздер қазақ тілінде мыңдап 

кездеседі. Оларды фразеологизмдер немесе тұрақты тіркестер деп атайды. 

Тұрақты тіркес деп, кемінде екі сҿздің, сонымен қатар бірнеше сҿздің тұтас 

бір меншікті мағынаға ие болып, бір бүтін бірлікке айналуын айтамыз. 

Фразеологизмдер қолданылу аясына қарай үш аспектіде 

қарастырылады: 

1) тілдегі ең негізгі, ҿнімді жұмсалатын актив фразеологизмдер; 

2) кҿнерген фразеологизмдер; 

3) пассив фразеологизмдер. 

Бұлар кейде кҿнерген фразеологизмдердің де есебінен толығып 

отырады. Соңғы екі түрі кҿнерген жҽне кҿнеруге жақын фразеологизмдер 

стилистикалық интерпретация арқылы ҿз мүмкіндіктерін қолданыс 

аясында ғана кҿрсете алады. Пассив фразеологизмдер мен кҿнерген 

фразеологизмдердің арасында ғана нақтылы қолданыс кезінде бір-бірінен 

айырмашылықтары айқындалады. 

Кҿне фразеологизмдер тілімізде кҿптеп кездеседі. Кҿне 

фразеологизмдер де лексика тҽрізді «Кҿнеру сипаты мен тілдегі қолдану 

ерекшеліктеріне қарай кҿнерген сҿздер архаизмдер мен историзмдер 

болып екі салаға бҿлінеді. 

Архаизмдер – халықтың күн кҿріс тіршілігіне, салт-сана тұрмысына, 

ҽдет-ғұрпына, дүние танымына қарай ҽр дҽуірде ҿзгеріп, басқаша 

сҿздермен ауысып отырған немесе ескіріп біржола қалып қойған сҿздер. 

Тарихи сҿздер дҽуірі ҿтіп, сол ескі заманның ҿзімен қоса жоғалған 

сҿздер тарихи сҿздер деп аталады. Тарихи сҿздердің кҿнеруі тарихи 

атаулардың құрып бітуімен, біржола жоғалуымен байланысты болады» 

[1,180-182]. 

mailto:sarekenova@mail.ru


15 

Қазақ тілінде архаизмге айналған фразеологизмдердің мынадай 
түрлерін айтуға болады: 

1. Салт-сана, ҽдет-ғұрыпқа қатысты: сауын айту; ұрын бару; жылу 
жинау; ат-шапан айып; ақ киізге кҿтеру; босаға аттар (күйеуден 
алынатын кҽде); кҿрпе қиындатар; шаш сипату; қол ұстатар; күйеу 
аттандырар; қара байлау т.б. 

2. Діни ұғымға қатысты: тҽуап ету; азан айту; бармай тапқан 
қағба; үшкілсіз кҿйлек кию (о дүниелік болу); кыдыр дару; қыдыр қону, 
шаһид кешу т.б. 

3. Үй тұрмысына қатысты: тал шарбаққа мад сақтау, тас қалаға жан 
сақтау, жылқышысын дойырлау, жылқыларын сойылдау; аузынан ас, қара 
кҿзден жас кету; құнсыз кету; ит түрткі кҿру; қара табан; кесік құлақ; 
ғарып болу; ат арты күң; айырбас сарай (айырбас, сауда жүргізілетін орын); 
тҿбесін тесу (жазасын беру); жеті атасынан қара кҿк; қаралы ер тұрман; 
есігінде жүру; аң білік (аңшы бұйымдар дүкені); құрама шапшақ кҿп қымыз 
(бір күбі қымыз); малы пышақтан кетпеу, қазаны оттан түспеу, дҽулеті 
күнге артылу (баю, дҽулеті молаю); ақ берен т.б. 

4. Мал атауына қатысты: тоғынды сарты нар; табаны жалпақ 
тарлан (жүйрік ат); суын түсті жүйрік (тұлпар ат) т.б. 

5. Адамға қатысты: қара мен тҿре; сҿзі аузына сыймаған (шешен); 
қисық туу (мінезі нашар адам); алтын тонның жеңі болу (қадірлі, сыйлы); 
найзасының ұшы алтын кісі (ержүрек, батыр); жүрегінің басы, кҿз 
үстіндегі қасы (ең жақыны, ақылшысы); қара сирақ (тақыр кедей); 
кҿкірегі жаулы (ер жүрек); жуан жұдырық; ғарып мүскін (бейшара жан), 
атайман атану (мықтысы, күштісі); ауылнай басы; жауырына қонды 
кҿбе сыймау (ұрыста жеңілмеген) т.б. 

6. Кҿңіл-күйге қатысты: кҿзін қамау (алдау); ақылды белден алдыру 
(ақылды тыңдамау); ҿкпесі торығу (сазайын тарту); желке терісі 
құрысу (ашулану); жүрекке сары су болу (уайымдау); мүйізі бұлтқа жете 
жаздау (қуану); топқа жаяу бару (қадірі кету); жағасына қол тию (зҽбір 
кҿру); аттың басын тартпау (қаймықпау, жауына қарсы тұру); саусағын 
жерге түсірмеу (иілмеу, асқақтау) т.б. 

7. Ҽр түрлі ұғымға қатысты: арғымақ сайлау (жауға аттану); хан-
талау қылау (үлесіп алу); кедейдің керінен сақта, жазған [жаппар] құлда 
жан [шаршау] бар ма?; дат тақсыр!; билердің кҿтен билігі (жҿнсіз 
билік); алпыс ала балта сындыру (кҿп ҽскерді жеңу), артқы топтан 
адаспау (елден қол үзбеу) т.б. 

Тарихи фразеологизмдерді де бірнеше топқа бҿлуге болады: 
1. Тарихи кезеңдерге қатысты: алты сан алаш; қарағай басын 

шортан шалу; ақтабан шұбырынды, алқа кҿл сұлама; Қасымханның қасқа 
жолы; Есімханның ескі жолы; Күл тҿбенің басында күнде жиын; құба 
қалмақ заманы т.б. 

2. Ҽскери атақ пен қару-жараққа қатысты: ала балта; қара нҿпір қол 
(кҿп қол, ҽскер); алты құлаш ақ найза; білтелі мылтық; жүз басы; түмен 
басы; ал білек оқ; дулығалы бас; қара мылтық; қоңыраулы найза; алдаспан 
ауыр қылыш; сары жүн оқ; толғамалы ала балта т.б. 
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3. Кеңес тұсында пайда болған тарихи фразеологизмдер: кедейлер 

комитеті; партия ұясы; қызыл отау; қызыл ҽскер; ақ банды; ұя хатшы; 

қара таяқ; қазынаға түсіру; ауыспалы қызыл ту; социалистік жарыс т.б. 

Кҿнерген тұрақты тіркестер. Бұлар, кҿбіне кҿркем ҽдебиет тілінде, 

оның ішінде тарихи шығармаларда қолданатындығымен ерекшеленеді. 

«Идиомалық тізбектер талай ғасырдың жемісі болғандықтан, бұлар 

да дамиды, кейбіреулері ескіріп, ұмытылып қалады. Қоғамдық 

құрылыстың, экономикалық жағдайдың жайына байланысты жаңа 

идиомалар да пайда болады. Мысалы, «Ол бір алмас қылыш» деген 

жаугершілік заманда айтылса, осы күнде қолданылмайды», – деп жазылған 

1954 жылы шыққан «Қазіргі қазақ тілі» еңбегінде [2,82]. 

Мұндай ұмтылып, ескіріп қалған, яғни лингвистикалық терминмен 

айтқанда, кҿнерген фразеологизмдер қазіргі сҿйлеу тілімізде 

қолданылмайтындықтан, жоғарғы стильдік реңкке ие болады. 

Қазақ халқы бүгінгі таңға дейін небір замандарды басынан кешірді. 

Бір тіл – бір ұлт дейтін қағидаға сүйенер болсақ, заман ҿзгерген сайын 

халықтың тілдік элементтері де ҿзгеріп отырады. Мысалы, ХV ғасырда 

қазақ хандығы құрылды, одан кейінгі қазақтардың басынан ҿткен жоңғар 

шапқыншылығы, қалмақтар мен қазақтар арасындағы қырғын, хандар 

билік еткен заман, кеңес үкіметінің орнауы, Ұлы Отан соғысы, 

Қазақстанның Тҽуелсіздік алуы мұның барлығы да тілімізге ҿз 

элементтерін қосып, ескіргені қалып, кҿне элементтерге айналып отырды. 

Ал осының барлығы «ғалымның хаты ҿлмейді» дегендей ҽдебиетіміз 

арқылы, тарих арқылы бізге жетіп отырды. Ҽдебиетпен ұштастырып, 

кҿнерген фразеологизмдерді уақытқа қарай саралар болсақ, онда былай 

бҿлуімізге болады деген ойдамыз. 

1. Ауыз ҽдебиетіміздегі кҿнерген фразеологизмдер 

2. Ескі түркі жазба ҽдебиетіміздегі кҿнерген фразеологизмдер 

3. XV-XVIII ғасырдағы ақын-жыраулар тіліндегі кҿнерген 

фразеологизмдер 

4. XIX ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы шығармалардағы кҿнерген 

фразеологизмдер 

5. Кеңес дҽуірі тұсындағы кҿнерген фразеологизмдер  

Міне, осындай бес дҽуірге бҿліп қарастырғандағы фразеологизмдерге 

мҽн берер болсақ, Е.Жұбановтың Эпос тілінің ҿрнектері еңбегінен  

«Қозы Кҿрпеш-Баян сұлу» жырының бірнеше нұсқасындағы кҿнерген 

фразеологизмдерге мыналарды жатқызуға болар еді: 

Тазшамен ойнас болып жамандатты, 

Күймеде Баян деген бақыты қараң 

 

Жасымнан ерке болып ҿсіп едім, 

Жақпас қонақ келдесін кесіп едім. 

 

Нетесің босқа сұрап Сарыбайды, 

Сұрасаң Сарыбайды мәрғау кеткен.  
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Бұл мысалдардағы, қазір қолданбайтын, яғни кҿнерген бақыты 

қараң-бақытсыз, келдесін кесу - басын алу жҽне мҽрғау кету - келмеске 

кету, ҿлу мағыналарын білдіреді.  

Мінді де күреңшені кетті дейді, 

Жылында ат құйрығы жетті дейді 

(Қозы Кҿрпеш-Баян сұлу) 

Осындағы «жылында ат құйрығы жетті» дегеннің мағынасын біз тек 

ассоциация жолымен «ұзақ жүріп жеттің деп қана түсінбесек, қазіргі 

тілімізде кездеспейтін құбылыс [3,126]. 

Ал ескі түркі жазба ескерткіштерінде қолданылған фразеологизмдер 

«Шежіреде» қазіргі қазақ тілінде кездеспейтін сҿз тіркестері де ұшырайды. 

Бұлар сан жағынан ҿте кҿп емес. Мысалы: «ештеңе дей алмайды (демеді)» 

деген мағынада «шежіреде» - «дем ұрмады» деген тіркес қолданылған. – 

Ол кіші менің бу сҿзім раст келгендін соң һеч дем ұрмады. Білекеч 

султан... көз іліб йазмас мерген екендүр, арабаның ічінде Йатыб тік 

иүкүнүб туруб онлы уа соллы атғаныға көз икермес екендүр. Қазіргі қазақ 

тіліндегі «құралайды кҿзге атқан» немесе «кҿрінгенді қалт жібермейтін 

(мерген)» деген мағынада «шежіреде» «кҿз іліб йазмас» фразеологизмі, ал 

«кҿз ілеспес (шапшаңдық)» дегеннің орнына «кҿз икермес» тіркесі 

қолданылған [4,93]. 

Қазақ ҽдебиетінің тағы бір кезеңі XV-XVIII ғасырдағы ақын-

жыраулар поэзиясында кездесетін тұрақты тіркестер жайлы Г.Боранбаева 

XV-XVIII ғасырдағы қоғамдық құрылысқа, ҽлеуметтік басқару жүйесіне 

байланысты жҽне бұл күнде қолданылмайтын қару-жарақ, құрал-сайман 

атауларына қатысты фразеологизмдер қазір түсінікті болғанымен, 

қолданыста сирек кездеседі.  Мысалы, ала балта, ала білек оқ, дулығалы 

бас, боз орда т.б. фразеологизмдер», – деп келтіреді ҿз диссертациясында. 

Қазіргі ҽдеби тілде тҧл сҿзі қатысатын мынандай тіркестер бар: тұлан 

тұту – «ашулану», тұл қатын – «жесір ҽйел», тұл болу – «иесіз қалу» XVIII 

ғасырда Бұхар жырау тілінде жер тұлдану деген фразеологизм кездеседі. 

Сегіз қиыр шартарап, 

Жер тұлданып тұрмасқа. 

«Жер иесіз қалу, шапқыншылыққа ұшырау» деген тіркестердің 

образды түрі – XVIII ғасырда қолданылған жер тұлдану деген 

фразеологизм [5,104]. 

Ал енді ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы хатқа тізілу – «айыпты 

адам ретінде аты жҿні жазылып, есепке алыну» (Жігітектен отыз адам 

хатқа тізіліпті); бойын кездеу – «тұтқындалған адамның түр тұрпатын 

кҿрсететін белгілерді қою» (Болмаса сұр шекпенді кигізіп, бойын кездеп 

айтқанша тоқтаспасын); молда болу – «сауатты адам болу» (Балам, молда 

болдың ба?) деген етістіктер бұл күнде кҿрсетілген мағыналарда 

қолданудан шығып қалған сҿздер. Бұларды жазушы кейіпкерлер аузына 

салып, сол тұстың сҿйлеу үлгісін шынайы түрде берген», – деп түсіндіреді 

ғалым Р.Сыздық [6, 180]. 
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Біздің смена жеңіс вахтасында тұрып, ауыспалы Қызыл туды 

қолдан шығармай келеді (Ҽ.Сатыбалдиев). 

Осындағы «ауыспалы Қызыл ту» - кеңестік дҽуірде жарыста жеңіске 

жеткен коллективке, жеке адамдарға берілетін ту. Бұл тіркес те осыдан 

20-30 жыл бұрын ғана қолданылса да, қазіргі тілімізде кҿнерген элементке 

айналып отыр. 

Ойбай-ау, тіпті қара қағаз алғандар да отырған жоқ па. Саған не 

болған – сонша. (Қазақ тілінің фразеологиялық сҿздігі). 

Осы мысалдағы қара қағаз тіркесі Ұлы Отан соғысы кезіндегі қаралы 

хатты білдірген. 

Сондай-ақ, кеңес дҽуірінде қолданылған мынадай фразеологизмдерді 

келтіруге болады: арғы бетке ҿту (ел тұрғындарының шет елге кетуі); 

жаппай сауат ашу; қызыл отау; қырғи қабақ соғыс; ауыспалы қызыл ту; 

тың кҿтеру; мойнына ақша міну; комсомол комитеті; ҽйел теңдігі; 

Орталық комитет; бесжылдық жоспар тҽрізді тіркестер кҿнерген 

элементтер қатарына ҿтті. 

Бұл кҿнерген элементтер қазіргі ауызекі сҿйлеу тілімізде 

қолданылмағанмен Р.Сыздықтың айтқанындай белгілі бір жағдайларда 

кітаби фразеологизмдер ретінде қолданылады. «Кҿне сҿздер олардың 

кҿнерген (архаизм) деп аталатын түрлері де бірнеше мақсат кҿздей 

жұмсалады. Кҿнерген сҿздер бұл күнде қолданыстан қалып, мағыналары 

кҿмескі тартқандар, орнын ҿзге тұлғалар басқан сҿздер, ал тарихтық сҿздер 

бұл күнде қолданыстан шығып қалған заттардың, құбылыстардың, ұғым-

түсініктердің атаулары, сондықтан бұлардың жұмсалуы тек қана 

зҽрушіліктен тууы қажет. Ал зҽрушілік туғызатын фактордың бірі – ҿмір 

шындығын дҽл суреттеу принціпін ұстау [6,201]. 

Демек, заман шындығын танытатын кҿне элементтер: жеке атаулар, 

сҿз жұмсау модельдері, сҿз құрастыру үлгілері, кҿне жалғау-жұрнақтары 

мен ескіше сҿз қосарлар тҽрізді кҿнерген тұрақты тіркестер де кҿркем 

ҽдеби тіл нормасына сай түсетін, орынды қолданыстар болып саналады. 

Кҿркем шығармаларда ҿмір шындығын нақты кҿрсету үшін кҿнерген 

тұрақты тіркестердің қолданылу уақытына байланысты кҿркем 

шығармаларда қолданылуы орын қолданыс деп танылады. 
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Аннотация. Ценностный статус хикметов Ходжа Ахмеда Ясави постоянно 
менялся по времени. Несмотря на то, что оценка и научный взгляд на хикметов как на 
литературное наследие превалировали, есть много нерешенных задач и в этом плане. 
В настоящее время выясняется актуальность ислледования их с позиции восточной и 
исторической поэтики. Так как хикметы ориентированы на устное  исполение, 
появляется неоходимость выявить их соотношение с устной поэзией.  

Ключевые слова: Ясави, хикмет, восточная поэтика, историческая поэтика, 
фольклорная поэтика, литературный жанр, индивидуальная устная литература.  

Abstract: The valuable status of hikmet of Hodge Ahmed Yasavi constantly changed 
on time. In spite of the fact that assessment and a scientific view on hikmet as on the literary 
heritage prevailed, there are many unresolved tasks and in this plan. Now relevance of their 
research from a position of east and historical poetics becomes clear. As hikmet are focused 
on an oral execution, the necessity appears to reveal their ratio with oral poetry.  

Keywords: Yasav, hikmet, east poetics, historical poetics, folklore poetics, a literary 
genre, individual oral literature. 

 
 
Бүгінгі таңда Қожа Ахмет Ясауидің ілімі мен мұраларының қазақ 

ұлттық дүниетанымы мен мҽдениетінің негізі болғандығы жиі айтылуда. 
Шындығында да, соңғы жылдарда жүргізілген зерттеулер нҽтижесі мұны 
растайды. Ал Ясауи мұраларының ішіндегі ең танымалы ҽрі ықпалдысы 
«Диуани хикмет» екені кҽміл. Хикметтердің құндылықтық мҽні ҿзінің 
пайда болған заманынан бастап, біздің заманымызға дейін түрлі сипат 
алып келді. Ҽуел баста ол Құранның мҽні деп бағаланғандықтан, халық 
арасында қасиетті саналып, кие тұтылғаны анық. 

«Диуани хикмет» Ясауи ілімін насихаттау мен халыққа сіңірудің 
басты құралы болды. Оның халыққа түсінікті тілде жазылуы, эстетикалық 
ҽсерлілігі, адресаттық ауқымдылығы, мҽн-мағыналық кҿпқабаттылығы 
ықпал ету қуатын барынша арттырды. Кеңестік кезеңге дейінгі қазақтың 
ҽрбір отбасында еңкейген кҽріден бастап жас балаларға дейін Ясауи 
хикметтерін ҽуендетіп айтып жүрген. Хикметтерді толық меңгерген 
адамдарды жұртшылық «хафиз» дeп атаған. Құранды түгeл жатқа 
білeтіндeргe бeрілeтін бұл атақ автордың: «Мeни хикматларим фарман-
субхан, Oқыб уқсаң һамма мағна: қуран» [1,428], – дeгeн сҿзінeн туғаны 
күмҽнсіз. Қазақ ҽйелдері хикметтерді бесік жыры ретінде айтып, 
нҽрестелерін тербететін болған [2,98]. Хикметті жатқа білетіндердің 
кҿптігі Ясауи ілімінің жалпыхалықтық сипат алуының кепілі болатын. 

Хикметтердің бастапқы атқарымдарының бірі – хал ілімінің насихат 
құралы, мектеп-медреселердің негізгі оқулығы болса, бертінірек ұжымдық, 
отбасылық рухани тҽрбие құралына айналды. Ал кеңестік кезеңде оған 
философиялық жҽне ҽдеби мұра сипатында кҿбірек назар аударылды. 
Ҽсіресе, оны ҽдеби туынды деп танудың басымдығы ғылыми 
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зерттеулерден байқалды. Түрік ҽдебиеттануындағы М.Ф. Кҿпірілінің, 
Н.Банарлының, К.Ерасланның, ҿзбек ҽдебиеттануындағы Э.Хаққуловтың, 
Н.Хасанның, Э.Рустамовтың зерттеулері сияқты, қазақ ҽдебиеттануындағы 
Қ.Жұбанов пен Ж.Жолаевтың, Х.Сүйіншҽлиевтің, Р.Бердібайдың, 
М.Жармұхамедұлының, Н.Келімбетовтің, М.Мырзахметұлының, 
С.Дҽуітұлының, А.Ахметбектің, А.Ҽбдірҽсілқызының ізденістері де осы 
бағытта жүргізілген. Алайда бұл зерттеулердің дені хикметтерге кезеңдік 
поэтика тұрғысында қараған. Тіпті кҿпшілігінде хикметтердің кҿркемдік 
пішініне бүгінгі ҽдебиет талабына сай ҿлшеммен баға беріледі. 

Хикметтердің кҿркемдік жетістіктері мен ҽсерлілік ҽлеуеті тарихи 
поэтика тұрғысында ғана толығырақ ашылары аян. Ал бұның кешенді ҽрі 
ұжымдық зерттеулермен ғана іске асу мүмкіндігі бар. Хикметтердегі қазірге 
дейін оқырманды сезімге бҿлеу қасиетін жоғалтпаған тілдік-образдық 
құралдардан басқа тұрмыстағы жиі қолданыстың себебінен мұндай 
мүмкіндігінен айырылған түрлері де болуы мүмкін. Құндылықтық зор 
мҽртебесіне орай, «Диуани хикметтің» жалпыхалықтық сҿйлеу тіліне ықпалы 
күшті болғанын ескерсек, мұндай таптаурын күйге кҿшкен кҿркемдік 
құралдардың аз болмағанын болжай аламыз. Хикметтердің эстетикалық қуатын 
дұрыс бағамдауда осы мақсаттағы ізденістер ҿте қажет-ақ. Ҽрине, мұндағы 
ҽсерліліктің эстетикалық факторлармен, кҿркемдік құралдармен шектелмесі 
тағы белгілі. Хикметтердің ең күшті сезім оятарлық күші оның мазмұнына да, 
оны қабылдаушы санаға да кҿбірек қатысты. Жаратушы ұлықтығы мен ҿзінің 
ҽлсіздігін терең сезінген сана мен түйсіктің шығармадағы Илаһи мазмұнды 
ҿзгеше күйзеліспен ҽрі ҿзгелер үшін тылсым лҽззатпен қабылдары даусыз.  
Бұл – хикмет ҽсерінің уақыт пен кеңістіктік тұрғыда ҿзгермейтін жағы. Тек қана 
қоғамда мұндай сана мен түйсік ҿкілінің аз не кҿп болуына байланысты 
хикметтердің құндылықтық дҽрежесі ғана ҿзгеріп отырады. 

«Диуани хикметті» тек ҽдеби туынды сипатында қарастырғанда да, 
оның айқындалуы тиіс мҽселелері ҽлі ҿте кҿп. Соның ең бастыларының бірі – 
жанр мҽселесі. А.Ҽбдірҽсілқызы ҿз зерттеуінде [3] хикметті симбиоз жанр деп 
кҿрсеткен. Алайда бұның күмҽн туғызатын тұстары жоқ емес. Мҽселен, жанр 
атауы бір типтегі шығармалар тобының тікелей мазмұнына немесе пішініне 
қатысты атаулардан, нақтырақ айтсақ, туындының ҿзіне тҽн сипаттардан 
пайда болса, «хикмет» сҿзі шығарма меншігіне тҽуелді емес, «Жаратушыдан 
келетін ілім» деген одан тыс мағынаға ие. Сонда ол тіпті шығарма тұрмақ, 
автордың да шығармашылық еңбегіне тиесілі емес мҽнде қабылданады. Оның 
үстіне, «Диуани хикметтің» жанрлық ерекшелігі ҽрісі Шығыс ҽдебиеті, берісі 
сопылық поэзия контексінде қарастырылуы керек. Ал бұл мҽселелер тек қазақ 
ҽдебиеттануының ғана емес, ҽлемдік гуманитарияның нысаны болғандықтан, 
хикметті жанр ретінде зерделеу де осы деңгейде жүргізілуі қажет. Хикметті 
жанр ретінде мойындаудың ҽлемдік кҿлемде жүзеге шықпағанын ескеруіміз 
тиіс. Оның есесіне, Ясауидің Шығыс ҽдебиетінде бұрыннан бар кҿптеген 
жанрлар аясында жазған шығармаларын «хикмет» атауы аясында 
топтастырғанын кҿреміз. Ал жай ғана жинақталған шығармалар симбиоз бола 
алмайды. Симбиоз болуы үшін бірнеше түрдің ықпалдасуынан жаңа бір түр 
шығуы тиіс. 
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Ясауи жинағындағы хикметтердің дені Шығыс ҽдебиетіндегі 

жанрлар шеңберінде жазылған. Тіпті біз үнемі тҿл фольклорымызбен 

байланыстыратын «Пейіш пен тозақтың айтысының» да шығыстық тҿркіні 

байқалады. Шығыс ҽдебиетіндегі муназара жанры осы хикметтің басты 

сипаттарын қамтиды. Муназара – Таяу жҽне Орта Шығыс елдері 

ҽдебиетінің поэтикалық жанры. Жанр атауы араб тіліндегі «талас», 

«пікірсайыс» деген мағынадағы сҿзден шыққан. Онда ҽрқайсысы ҿзінің 

артықшылығын дҽлелдеуге тырысатын қарсыластардың егесі бейнеленеді. 

Унсури сияқты ақындар муназараны ҿзінің қасидаларына қосқан. Ондағы 

сҿз таласы мақтау арнаған тұлғаны дҽріптеумен аяқталып отырады. 

Муназара парсы-тҽжік ҽдебиетінде де кҿне замандардан бар.  

ІІІ-ІV ғасырларға жататын «Драхт Асурик» атты шығарма – парсы-тҽжік 

ҽдебиетіндегі муназараның ең кҿне үлгісі болып табылады. ХІ ғасырдағы 

шайыр Асади Тусидің қасидаларында да «Күн мен түннің таласы», «Аспан 

мен жердің таласы» сияқты муназаралары бар. ХV ғасырдағы ҿзбек 

ҽдебиетінде Ахмадидің «Музыкалық аспаптар таласы», Яқинидың «Жебе 

мен жайдың таласы» атты осы жанрға жататын шығармалары белгілі 

[4,1017]. Зерттеуші А.Ҽлібeкұлы айтыс үлгісін пайдаланудың Сайф 

Сараида да бар eкeнін айтып, ақынның «Байлық пeн жарлылықтың 

пікірталасы» атты шығармасын муназара жанрына жатқызады [5,161]. 

Нeгізгі нысаны Жаратушы жҽнe рухани ҽлeм бoлғандықтан, 

хикмeттeрдe ҿмірлік, тұрмыс-тіршіліккe қатысты мҽсeлeлeр тым аз 

айтылады. Бірақ қарапайым халық хикмeттeргe аса құрмeтпeн 

қарағандықтан, oсы аз айтылған жайттарға да мұқият зeр салған. Сoның 

нҽтижeсіндe, бұл мҽсeлeлeр қазақ фoльклoрдағы жҽне авторлы ауыз 

ҽдебиетіндегі дҽстүрлі тақырыпқа айналып, oлар жанрлық сипат ала бастаған. 

А.Байтұрсынoв, Х.Дoсмұхамeдұлы сияқты ғалымдар oларды жeкe жанр 

рeтіндe қарастырған. Мақтау, даттау, бoлжау, насихат сҿздeрдің дҽстүргe 

айналуында хикмeттeрдің ықпалы күшті eкeні анық. Ал ғұмырнамалық, 

ҿмірбаяндық тақырыптар кҿнe түркі фoльклoры мeн ҽдeбиeтіндe бұрыннан 

бар бoлғанымeн, oның қазақ фoльклoры мен авторлы ауыз ҽдебиетінде 

eрeкшe ҿркeндeуінe ғұмырнамалық хикмeттeрдің күшті ҽсeр eткeні даусыз. 

Бұл да Шығыс ҽдебиетінде бар дҽстүр. 

Шығыс ҽдебиетіндегі сияқты қазақтың ауызша ҽдебиетінде стильдік 

тҽсілдердің жиынтығы, кейіпкерлер типтері, сюжеттер, жанрлар дҽстүрмен 

бекітіледі. Дҽстүршіл поэтика ықпалындағы автор ҿзінің шығармашылық 

еңбегін канонның сыртында емес, ішінде жүргізсе де, ол канон оған 

жеткілікті дҽрежеде ҿзін кҿрсетуге, сомдаған образының бойында белгіліні 

белгісізбен, дҽстүрліні даралықпен үйлестіруге мүмкіндік береді. Алайда 

бұл мүмкіндіктер қазіргі ҽдебиеттегіге мүлде ұқсамайды. Осы тұрғыдан 

қарағанда Шығыс ҽдебиеті мен Ясауи хикметтерінде, сондай-ақ қазақтың 

ауызша ҽдебиетінде ҿзара ұқсастықтар мол. Осыдан келіп, бұлардағы 

жанрлар ұқсастығы да туындайды. Кҽсіби жазба ҽдебиетте жанр құраушы 

элементтерден жанрды айқындаушы элементтер кҿбіне шығарманың 

пішінінен сараланса, Шығыс ҽдебиеті мен қазақтың ауызша ҽдебиетінде 
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бұл мҽселе мазмұн аясында, ҽсіресе, тақырып тұрғысында айқындалады.  

Мҽселен, ауызша ҽдебиетіміздегі мақтау жанры Шығыс ҽдебиетіндегі 

мадхияға, даттау – мазамматқа, жоқтау – мҽрсияға жақын.  

Бұл жанрдың бҽрі, негізінен алғанда, дҽстүрлі-тақырыптық тұрғыда жіктелген. 

Ҿкінішке орай, қазақ ауызша ҽдебиетінің жанрлары бізде тереңірек 

тексерілмеген. Толғау, терме, арнау сияқты жанрлар арнайы зерттеу 

нысаны болғанымен, ауызша ҽдебиеттің тұтас жанрлар жүйесі толықтай 

қарастырылған жоқ. Олардың да шығыстық баламалары барлығы кҿп 

күмҽн туғызбайды. 

Қазақтың ауызша ҽдебиетінің поэтикасы кҽсіби жазба ҽдебиет 

сияқты кҿркем модальдылыққа емес, Шығыс ҽдебиеті сияқты 

дҽстүрлілікке құрылған. Дҽстүрлілік кие тұтылатын мұндай поэтиканы 

кейбір ҽдебиеттанушылар «эйдетикалық» деп атап жүр. Дҽстүршіл бұл 

поэтиканың синкретизм дҽуіріндегі (фольклорлық) поэтикамен ортақ 

тұстары да бар, сонымен қатар, одан елеулі айырмашылығы да бар. Оларға 

ортақ ең басты сипат – тепе-теңдік эстетикасы. Ал дҽстүршіл поэтиканың 

алдыңғыдан (фольклорлықтан) ерекшелігі – мұнда автордың орны елеулі. 

Ал классикалық жазба ҽдебиеттен ҿзгешелігі – авторлық сезім, авторлық 

«мен» ҽлемнен дербес күйде кҿрінбейді. Бірақ бұл деген сҿз авторлық 

тұлғаның түбегейлі жоқтығын немесе оның шаблонды екенін білдірмейді. 

Сондай-ақ «жаңаға» немесе «қайталанбас даралыққа» бағытталған 

қондырғының түбегейлі жоқтығын да кҿрсетпейді, бірақ бұл «жаңа» мен 

«қайталанбас даралық» басқаша ұғынылды жҽне ол дҽстүр мен канонға 

қарсы қойылмайды: жаңа нҽрсе дҽстүрдің ішінде, қайталанбас даралық 

канонның ішінде ҿмір сүреді [6,117]. 

Осы тұста тағы бір жайтқа кҿңіл бҿлу қажет болады. Oл – Ясауи 

хикмeттeріндeгі кeйіпкeр мҽсeлeсі. Зeрттeушілeрдің кҿбі oны «лирикалық 

кeйіпкeр» дeп атап жүр. Бұл мҽсeлeні ҽлі дe тeрeңірeк қарастыру кeрeк. 

Ҿйткeні хикмeттeрдe қазіргі лирикаға тҽн лиризм, ҽр түрлі кҿңіл-күй 

типтeрі, мeдитациялық бастау, экспрeссиялық ҽсeр, eң бастысы, пoэзия 

үлгісіндe жазылуы сияқты бeлгі-қасиeттeр мoл бoлғанымeн, oны лирикаға 

тoлық жатқызбайтын eрeкшeліктeрі дe oдан кeм eмeс. Oның eң бастылары: 

хикмeттeр қазіргі лирика сияқты эстeтикалық қабылдау үшін 

шығарылмаған жҽнe мұнда лирикадағыдай рeалды автoр мeн шығармадағы 

бeйнeнің (лирикада – лирикалық кeйіпкeр) арасындағы eлeулі 

айырмашылық жoқ. Сoл сeбeпті хикмeттeрдeгі бeйнeні ҽрдайым 

«лирикалық кeйіпкeр» дeп атаудың жҿні кeлe бeрмeйді. Ҽдeбиeт 

тeoрияшысы С.Н.Брoйтман мұндай канoндық жанрлардағы автoр 

бeйнeлeнуші eмeс, бeйнeлeуші, сoмдалушы eмeс, сoмдаушы eкeнін тілгe 

тиeк eтe oтырып, «Сoндықтан ҿзінің дe, ҿзгeнің дe oбразын сoмдауы 

мүмкін eкeндігінe қарамастан, oл oбраз eмeс. Бірақ автoр oбразы мeн 

тудырушы-автoр – мүлдeм бҿлeк фeнoмeндeр. Тудырушы статусында 

автoр ҿз шығармасына қатысты тeк oның ішіндe ғана қалып қoя алмайды: 

oл oған қатысты сыртқы ҿмірлік тұрғыны ҽрдайым ұстануы кeрeк» [6,132], 

– дeйді. Oнда мұндай канoндық жанрлардағы басты бeйнeні қалай атаймыз 
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дeгeн сауалдың туындары сҿзсіз. Бұған жауапты автoрдың ҿмірлік тұлғасы 

мeн oның шығармадағы бeйнeсінің арақатынасын сҿз eткeн eңбeктeрдeн 

іздeгeн дұрыс. В.E.Хализeв oсы мҽсeлeні А.С.Пушкин шығармашылығына 

қатысты қарастырған oрыс филoсoфы С.Л.Франктың «Кҿркeм 

шығармашылықтың нeгізіндe жeкe ҿмірдің эмприкалық тҽжірибeсі eмeс, 

рухани тҽжірибe жатады», – дeгeн сҿзін кeлтірe oтырып, шығармадан 

танылатын автoрдың рeалды автoрмeн бір eмeс, бірақ oлар бір-бірімeн 

тығыз байланысты, рeалды автoр мeн автoр бeйнeсін бір-бірімeн 

байланыстыратын рухани тұлға дeп eсeптeйтін қҿзқарастың да ҿзіндік 

oрны бар eкeнін айтады [7,65]. Сҿйтіп oсы кoнцeпцияларды нeгізгe ала 

oтырып, Ясауи хикмeттeрінeн танылатын бeйнeні, рeтінe қарай, «рухани 

тұлға» немесе «рухани қаһарман» дeп атаған дұрыс сияқты. Ҿйткeні бұл 

жeрдe кҿркeм oйдан шығарудың үлeсі мүлдeм аз. Ал хикмeттeрдeгі 

мeдитация уақыттық айырмашылықтың ғана жeмісі бoлуы мүмкін. Яғни 

Ясауи хикмeттeрдeгі кҿңіл-күйді сoл сҽтіндe ғана eмeс, бір кeздe ҿзі 

басынан кeшіргeн ахуалды қайта eсінe алып бeйнeлeуі мүмкін. Бірақ мұнда 

oйдан шығарудың мардымсыз, тeк eскe түсірудің ғана басты oрында 

бoлатынын ұғыну қиын eмeс. Oсыған oрай, біз кҿп жағдайда «рухани 

қаһарман» атауын қoлдануды дұрыс деп санаймыз. Ал бұған қатысты 

«лирикалық кейіпкер» атауын пайдалана қалсақ та, оны шартты түрде 

қoлданған дұрыс сияқты. Ҿйткeні кeйбір хикмeттeрдe автoр ҿз-ҿзін 

сырттай бақылаушы, ҿз-ҿзінe баға бeруші рeтіндe кҿрінeді. Сҿз жoқ, 

мұндай сҽттeрдe шығармашылықтың кҿркeмдік қызмeті бeлсeнді бoлады. 

Қазірге дейін кҿркемдік қуатын жоймаған хикмет пішінінің 

қатарында кейіпкерді, ҿлең құрылысын, кейбір ұйқас, құбылту, айшықтау, 

ажарлау түрлерін атауға болады. Бұл тұрғыда хикметтердің аруз ҿлшеміне 

құрылған шығыстық поэзиядан гҿрі халық поэзиясымен туыстығы 

байқалады. Сондай-ақ шығыстық сопылық поэзияға қарағанда, мұнда 

символ, тұспал аз. Oсы oрайда, хикмeттeрдeгі адрeсатты eсeпкe алып 

oтырудың да кҿркeмдік мҽсeлeлeрін шeшугe кҿп жeңілдік бeрeтін жoл 

eкeнін айта кeткeн жҿн. Ұлы сoпының жаратқан Иeсінe жалбарынған 

хикмeттeрі бұрынғы сoпылық пoэзия үрдісімeн үндeсіп жатуы заңды. Ал 

күнҽһар пeндeлeргe, дҽруіштeргe т.б. нақты тұлғаларға арналған 

шумақтарда сoпылық тeрмин-атаулардың азырақ қoлданылуы да түсінікті. 

Oның eсeсінe, мұндай туындылар халықтық дүниeтаным мeн тұрмыс-

тіршілік кҿріністeрін мoлырақ бeйнeлeугe мүмкіндік алады. Oсы тeктeс 

хикмeттeрдің халықтық пoэзияға жақын бoлмағы да заңды. Oсындай 

хикмeттeрдe халық фoльклoрына тҽн фoрмулалық түрлeрі дe байқалады. 

Мысалы, 

Қул Қoжа Ахмад, хақ хизматида жан бeрмаса, 

Дeхһан ирмас кeтман шапиб нан бeрмаса. 

Ачилмағай гул ғунчаси нам бoлмаса, 

Нeчук ғилаж итаримни билмам, дoстлар [1,284], – 

дeгeн шумақтың eкінші жҽнe үшінші тармағы фoльклoрлық тілдік 

фoрмулаларды eскe түсірeді. Жыр жoлдарындағы нeгізгі айтылып oтырған 
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oйдан мағыналық, мазмұндық жағынан oқшауланып тұру – тілдік 

фoрмулалардың басты eрeкшeлігі [8,69]. Сoндай-ақ мағыналық дeрбeстігі 

бар жoлдарды қoлданып oтыру – қара ҿлeңдeрдің дe басты бeлгілeрінің 

бірі. Қазақтың қара ҿлeңін фoльклoрлық жанр рeтіндe қарастырған 

Б.Уахатoв oның 8 eрeкшeлігінің қатарында oсы бeлгісін дe: «Ҽр шумақтың 

алдыңғы бір нe eкі жoлы нeгізгі айтылар oймeн тікeлeй байланысты 

бoлмайды, сырт тұрады» [9,235], – дeп атап ҿтeді. А.Сeйдімбeкoв бoлса, 

oсы пікірдің «байланысты бoлмайды» дeгeн тұсына кeліспeушілік білдіріп, 

«Қара ҿлeңдeрдeгі oй-тұжырым кҿбінeсe дeдуктивті фoрмада, яғни 

силлoгизм тҽсілімeн айтылады. Мұндайда ҿлeңнің алғашқы eкі жoлындағы 

oй дҽстүрлі ұғым жүйeсі бoйынша eкінші бір oйдың oбраздық, симвoлдық, 

eмeуріндік айғағы нeмeсe шeндeстірілгeн пoстулаттық нeгізі бoлып 

oтырады да, сoл oй-айғақ ҿлeңнің үшінші жҽнe тҿртінші жoлында айтылар 

тoқ eтeр түйін идeяға қызмeт eтіп oтырады» [10,67], – дeйді. Жoғарыда 

айтылған хикмeт жoлдарының да нeгізгі oймeн oсылайша байланысып 

тұрғаны күмҽнсіз. Бірақ мұндағы oбраздық салыстыру қарама-қарсы, яғни 

шeндeстірілгeн мҽндe eмeс, қатар қoйып, салыстырған түрдe бoлып oтыр, 

дeмeк мұны параллeлизм сипатында қарастырмақ лҽзім.  

Хикмeттeр мeн қазақ фoльклoрында бeйнe сабақтастығы да мoл. 

Халық эпoстарындағы бала тілeп, ҽулиe-ҽнбиeлeрді іздeп шыққан 

пeрзeнтсіз ата-ана бeйнeсі мeн oлардың тартқан азабы хикмeттeрдeгі 

дҽруіштeрді eскe түсірeді. Eкі шығармашылық түріндeгі Қызыр-Ілияс, 

пірлeр жҽнe мeтафизикалық бeйнeлeр сoмдалуы жағынан бір-бірінe ҿтe 

жақын. Бұл, бірінші кeзeктe oлардың сыр түріндe бeйнeлeнуінeн 

байқалады. Сюжeтті хикмeттeрдің қазақ фoльклoрындағы діни жҽнe 

хикаялық дастандармен байланысы күшті. 

Қoжа Ахмeт Ясауидің ҿз хикмeттeрін ауызша пoэзия дҽстүрінe 

бeйімдeп шығарғанын танытатын пoэтикалық фoрманың бірі – дыбыс 

үндeстігі. Хикмeттeрдe ассoнанс пeн аллитeрацияның кҿлбeу жҽнe тік 

түрлeрі аз кeздeспeйді. Дыбыстық нeгіздe жасалған кҿркeм тҽсілдeрдің 

жазба ҽдeбиeттeн гҿрі ауыз ҽдeбиeтіндe жиі қoлданылатын жҿні бар. 

«Халық ҿлeңіндe жҽнe халық ақындары ҿлeңіндe дыбыс ҽуeзі ҽнмeн 

мінeздeс, oнымeн бітe қайнасқан. Сҿз ҿнeрі ҽу баста eсту мүшeсінe 

байланысты дамып ҿркeндeгeн. Сoған сҽйкeс ҿлeң тармақтары тeпe-тeң, 

нақпа-нақ түсіп, тҽртіпті түзіліс пайда бoлған (ҽуeзділіктің ҿзі 

ырғақтылықта). Мұның арқасында ҿлeңнің дыбысталу жүйeсі ҽсeм 

ҽуeнмeн кҿмкeрілгeн. Дeмeк, ҽуeлдe ҿлeң шығарудың нeгізгі ҽдіс-амалы 

ауызша айту бoлса, ауызша айтылған ҿлeңді бeлгілі бір ҿлшeмгe салып 

рeттeуші – eсту мүшeсі» [11,79], – дeгeн С.Нeгимoв пікірі халықтық 

пoэзияның нeгізгі eрeкшeлігінің пайда бoлу сeбeбін кҿрсeтіп тұр.  

Ҿлeң ҽуeзділігін арттырудағы ассoнанс пeн аллитeрацияның oрны 

ҿлшeусіз. Хикмeт жoлдарында «Тoқузимда тoлғанмадим тoғри иoлға», – 

дeгeндeй аллитeрация мeн «Oтиз иашда oтун қылыб куйдирдилар», – дeгeн 

сияқты ассoнанс түрлeрі жиі кҿзгe түсeді.  
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Хикмeттeрдe ішкі ұйқас ҿтe кҿп қoлданылады. Сҿзіміз дҽлeлді бoлуы 

үшін нақты мысалдар кeлтіріп, ұйқас түрлeрін майлы жҽне жай курсив 

ақылы кҿрсeтe кeтeйік: «Жафа тартиб яратқанға бoлды кариб», 

«Мадинага Расул барыб бoлды ғариб», «Кузи иашлық, халиққи башлық, 

кади калал», «Хақни табқан узи пинһан, сузи пинһан», «Халим хараб, 

бағрим кабаб, кҿзим праб», «Закир бoлыб, шакир бoлыб, хақны табтым», 

«Яман ишим, қылмышларим хазир бoлса», т.с.с. Ҿзбeк ҽдeбиeттанушысы, 

филoлoгия ғылымдарының дoктoры Эргаш Рустамoв: «Кeйбір хикмeттeрді 

ғажайып ішкі ұйқастар ҽуeнгe бҿлeп, ҽуeзді eтіп тұрады. Бұл да халықтың 

ауызша шығармашылығына тҽн» [12,33], - дeйді. 

Хикмeттeрдің тілдік қoлданысы мeн ырғақтық ҿлшeмі қазақ 

фoльклoры мен ауыз ҽдебиетіне eтeнe жақын. Бұл, ҽсірeсe, 

фразeолoгизмдeр мeн кoнцeптуалдық мҽні бар эпитeт, мeтафoра, симвoл 

түрлeрінeн жҽнe ҿлeң ырғағындағы бунақтың таңдаулы oрнынан анық 

кҿзгe түсeді. Хикмeттeр мeн қазақ фoльклoрындағы 7-8 буынды ҿлeң 

ҿлшeмінің жауынгeрлік рухқа қатыстылығы, oның «лҽҽ илаһа илла Аллаһ» 

калимасымeн ырғақтық сҽйкeстігі жҽнe бeйнeлeу құралдарында 

кҿшпeлілeр ҿмірі мeн дала сурeтінің басымдығы – oлардың мазмұндық-

пішіндік туыстығының қалтқысыз дҽлeлі. 

Қoжа Ахмeт Ясауидің кeйінгі қазақ фoльклoры мен ауыз ҽдебиетінде 

кeң қанат жайған кҿнe түркі фoльклoрындағы жанрлық бeлгілeрді, кҿркeм 

тҽсілдeрді, бeйнeлeрді пайдалануы хикмeттeрді фольклорлық поэтикаға 

барынша жақындата түскeн. Ясауидің айтыс үлгісіндe хикмeт жазуы, 

жoқтаудың кeйбір кoмпoзициялық құралдарын пайдалануы, дeрбeс oйды 

білдірeтін дидактика түрлeрін тeрмeгe тҽн үлгідe біріктіруі, бeйнeлeнуші 

тұлғаның жoл қиындығын сeзіндіру үшін тeл oппoзициялы ұғымдарды 

кҿркeмдік тҽсіл сипатында жұмсауы – сoның жарқын мысалы. 

Хикмeттeрдің мінҽжаттық мазмұны фoльклoрдағы бата жанрына жҽнe 

халық эпoстарындағы жырлаушы мeн кeйіпкeрлeрдің жалбарыну сҿздeрінe 

үлгі рeтіндe қызмeт eткeн. Біз ҿз зерттеуімізде [13] бұл мҽселелерге 

кеңінен тоқталған болатынбыз.  

«Диуани хикметті» ҿзінің кҿпсалалы атқарымы деңгейінде ғана емес, 

ҽдеби мұра сипатында зерттеудің де ҿзекті мҽселелері ҿте кҿп. Атап 

ҿткеніміздей, оны Шығыс ҽдебиеті контексінде қарастырудың ділгірлігі 

бар. Сондай-ақ оның кҿркемдік құралдарын тарихи поэтика тұрғысында 

тексеру де тың жатқан мҽселе. «Диуани хикметті» дербес күйде 

зерделеудің ҿзі оңай шаруа емес. Ал оның кҿптеген тылсымдары қазақ 

ҽдебиетінің басқа да аз зерттелген салаларын айқындаумен қатар 

ашылатыны аңғарылады. Мҽселен, қазақ авторлы ауыз ҽдебиетінің 

жанрлары толыққанды сараланған жоқ. Бұл мҽселе дұрыс шешілсе, 

«Диуани хикметтің» де ҽдеби дҽстүрдегі орны нақтылана түспек. Атүсті 

қарағанның ҿзінде, қазақ авторлы ауыз ҽдебиетіндегі жанрлардың Шығыс 

поэзиясы мен кҿне түркі фольклорының синтезінен туғаны анық сезіледі. 

Бұл синтездің басы тағы да «Диуани хикметте» жатқаны күмҽн туғыза 

қоймайды. Осы тұрғыда хикметтермен қатар, қазақтың ауызша ҽдебиеті 
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жанрлары да терең зерделенуі тиіс. Демек бұл хикметтерге тереңірек 

ғылыми бойлаудың жекелеген ғалымдардың мүмкіндігі мен 

бастамашылдығына ғана емес, қазақ ҽдебиеттануының табиғи дамуына да 

тҽуелді екенін кҿрсетеді. 

Біз Қожа Ахмет Ясауидің хикметтерінің тереңіне бойлаған сайын 

ҿзімізді де айқынырақ тани түсеміз. Тек кешенді тексерулер ғана емес, 

дербес ғылым саласы тұрғысындағы ізденістер де осы ізгі бағытқа үлес 

болып қосыла бермек. Белгілі ғалымдардың ясауитануды қазақ ҽлемін 

зерттеудің алғышарты деп қарауы да сол себепті екені даусыз[14]. Бұдан 

хикметтерді қай тұрғыда да талдаудың ғылыми ғана емес, мҽдени, рухани, 

саяси маңыз алатыны белгілі болмақ. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада қазақ студенттерінің ағылшын тілін үйрену барысында 

қиындық тудыратын немесе жақсы оқуға мүмкіндік беретін факторлар қарастырылады. 
Сонымен қатар, студенттердің ағылшан тілін сҽтті немесе сҽтсіз үйрену себептері 
жҿнінде оқытушылар пікірі де есепке алынады. Соңында, сауалнама жҽне интервью 
қорытындылары беріліп, зерттеудің нҽтижесі жан-жақты сараланған. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены трудности, возникающие у 
студентов казахских групп при освоении английского языка, и факторы, влияющие на 
успешное обучение. К тому же, изучены мнения преподавателей о причинах успешного 
или неуспешного освоения английского языка студентами. В заключении представлены 
результаты опроса и интервью, а также проанализированы итоги исследования.  

Key words: language learners, language acquisition, failures, ability, effort, strategies  

 
 

1. Introduction 
This research will assess the factors which enable and prevent Kazakh 

students at university to become successful language learners. The topic of this 
research has been chosen for two reasons: firstly, to understand hindrance and 
encouragement in learning English as a foreign language. The purpose of this 
paper is to understand: ―Which characteristics seem to you most likely to be 
associated with success in second language acquisition in the classroom? Which 
do you think are less important?‖ (Lightbown and Spada, 2006: 54). 

Secondly, I have met many situations with language difficulties among Kazakh 
students who came from rural areas and urban students who studied English from an 
early age, but still have problems; it is widely believed that to be a foreign language 
teacher, it is important to discover what takes place in English classes. I will try to 
identify foreign language difficulties amongst Kazakh students at the L.N.Gumilyov 
Eurasian National University, in Kazakhstan. 

For Oxford (1992), understanding the learning conditions of students is 
the main factor and she believes that if teachers can understand what their 
students really need, this is the first step to success. She also adds that teachers 
should know the abilities of their students, their weak and strong sides, and after 
identifying the difficulties in learning a foreign language, teachers can work to 
improve the weak points of students. 

The successful student is a learner who participates actively in foreign 
language learning (Ellis and Sinclair, 1989, Naiman et al., 1996). Conversely, an 
unsuccessful learner is a passive participant who has too little or none of the act of 
planning how to achieve in learning (Rees-Miller, 1993). However, Lightbown 
and Spada (2006) blame language teachers who speak in their native languages 
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when teaching a foreign language; according to their claim, not to speak in the 
target language prevents students from learning language successfully. 

Both students, who studied English at school and those who did not, will 
be investigated thoroughly. It can be seen that the real reasons are from the 
words of students. Questions will be asked about students‘ opinions of their 
English lessons, from the everyday work experiences, and from problems which 
students meet in their classes. Students will participate voluntarily in a 
questionnaire and interviews and their confidentiality will be kept, so hopefully, 
all participants are able to give honest answers. This will lead our paper work 
and the focus of this research will, therefore, benefit both students and teachers. 

The reason why paper was chosen is to understand how and why students 
who study English at school become demotivated and do not want to continue 
learning a foreign language, while novice students in English language, study 
successfully without school-based English language knowledge. The answers to 
these questions, hopefully, can be found doing this research. 

 

2. The background 
Many researches have been conducted about student learning of foreign 

languages (Rubin and Thompson, 1994, Naiman et al., 1996, Jallouli, 1996, 
Ehrman, 1996, Ehrman and DÖrnyei, 1998, Kenning, 2001, Gallagher-Brett, 
2007, Jones, 2009). However, there are different opinions about the reasons for 
students‘ successes and failures in learning foreign languages; some scholars 
(Rubin and Thompson, 1994) consider that the main factors needed hard work 
and persistence, while others (Dornyei and Schmidt, 2001) believe that success 
and failure depend on teachers and environment. The third group (Williams, 
Burden and Al-Baharna, 2001) emphasise the role of cultural factors. 

According to Rubin and Thompson (1994: 5), ‗a good combination  
of talent and perseverance‘ is the key factor in learning language successfully. 
Nikolov (2001) maintains that perseverance, a willingness to study and every 
day work will lead to success on the basis of a study which he set up with 
Hungarian students. Hungarian language learners believe that perseverance and 
work with energy and effort are more important factors to be successful learners 
than natural ability, a feeling of interest or to learn a language at an early age. 
Rubin and Thompson (1994) also add that having good language learning 
aptitude helps to acquire language more quickly. 

Weiner (1992) noted four reasons for both successful and unsuccessful 
students, such as ‗ability, effort, task difficulty and luck‘, and he identified 
‗Intrinsic motivation, interest, teacher competence and mood‘ as the main 
factors which influence students to learn language effectively (cited in Williams 
et al., 2004: 19-20). However, Williams, Burden and Al-Baharna (2001) provide 
a piece of research and found that practice, support from family and teachers, 
exposure to the language and a positive attitude encourage students to learn a 
foreign language. In contrast, the following factors such as inadequate teaching 
methods, lack of support from family and teachers, and a negative attitude 
prevent learners from learning a language well. 
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Noels (2001: 55-56) points out the influence of teachers and parents, and 
environment including peer students, other teachers, and school heads, in 
becoming successful language learners. Ehrman and Dornyei (1998) also 
emphasise the importance of the peer group students in language learning. 
Similarly, Clement (1980, 1986) maintains that every day communication with 
peer students enables learners to succeed and to have the ability to acquire the 
language well (cited in Noels, 2001: 43-68). Others, however, believe that peer 
group influence is not the main reason for students‘ learning. Williams et al. 
(2004: 27) state, for example, that according to their research where they studied 
285 school students in the UK who were French, German and Spanish foreign 
language learners, they were not influenced by their peer students much, just 
more than three per cent. 

Ehrman (1996: 137) emphasises the role of ‗anxiety‘ in preventing 

students from learning a language; it threatens directly, for example, with an 

unsatisfactory mark in the exam, or indirectly. He also adds that ‗guilt and 

shame‘ lead to ‗anxiety‘, and they altogether may prevent the learning process 

from working effectively. He also writes: ―Another important element of 

motivation is that it is sensitive to success and failure‖ (Ehrman, 1996: 141). 

Horwitz (1987: 124) noted that, according to her research, learners 

considered ‗cultural knowledge and a second language environment as highly 

facilitative of language teaching‘. In her study, she found that 94% of students 

think that the best way to master English is to visit a country where the English 

language is spoken; and 63% believed that knowledge of those countries‘ 

cultures play a leading role in learning the English language. In this study, 

students supported ‗traditional learning strategies‘ for success in language 

learning, and more than 75% learners approved of listening activities, and 95% 

preferred more repetition and practice in other methods (Horwitz, 1987: 124). 

The following two main questions will be explored in the present research: 

1. What factors help Kazakh students to become successful or to fail in 

learning English as a foreign language? 

2. What are teachers‘ opinions about their students‘ achievements and 

failures? 

3. Method 

3.1 Participants 

Participants of this research will be first and second year Kazakh students at 

the L.N.Gumilyov Eurasian National University, in Kazakhstan, where I work as a 

teacher of English language. The participants will be aged between 17 and 19; 

some students enter university immediately after leaving school, whilst others after 

one or two years break and this depends on the United National Test results. 

There will be approximately 480 students and 32 teachers in the group, 

both those students who learned English at school and starter learners who have 

not learned a foreign language before. Probably, the Language School and 

Kazakh-Turkish High-School leavers will be among the group who have studied 

English for 20 hours per week, and can speak a foreign language freely, and 

novice students who do not know English or even Russian, the language which 
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is usually helpful to learn a foreign language in Kazakhstan. The aim of the 

study should be explained to the students and they also will be asked to give 

their permission to take part in the questionnaire and interviews. 
3.2 Materials 
a Questionnaires: The questionnaire is a widely used and useful 

instrument for collecting survey information, providing structured, often 
numerical data, being able to be administered without the presence of the 
researcher, and often being comparatively straightforward to analyse (Wilson 
and McLean, 1994, cited in Cohen, Manion, and Morrison, 2000: 245). 

The questionnaire will consist of three parts. In order to know the basic 
reasons of failure and success in learning foreign language, a questionnaire 
suggested by Williams et al. (Williams et al., 2004: 21) will be presented to 
students to answer. In order to provide students with an understanding of the 
English questionnaire, copies of translations from English into Kazakh and 
Russian languages will be offered. The questionnaire will consist of three parts, 
while there will be just two questions in the teachers‘ questionnaire. 

Figure 1. Students’ questionnaire 
1. When I do well at learning English, the main reasons are: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

2. When I don‘t do well at English, the main reasons are:  
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

The same questionnaire will be given to the teachers (see Figure 2). 
Figure 2. Teachers’ questionnaire 
1. When my students do well in English, the main reasons are: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

2. When they don‘t do well in English, the main reasons are: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

b Interview: A semi-structured interview schedule will be administered to the 
students. The general structure of the interview suggested by Williams and Burden 
(1999) will be used (see Figure 3). It will also be translated into Kazakh language 

Figure 3. Interviews with students 

 How well do think you are doing in English? 

 Give me an example(s) of when you did well? 

 What were the reasons you did well? 
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 Is doing well up to you or someone else? 

 Do you ever not do well? Give me an example. 

 What were the reasons? 

3.3 Procedures 

The researcher will visit the English classes and the questionnaire will be 

filled in by the students during class hours. The aim of the practice-based 

inquiry will be explained and students will be asked if they come voluntarily; 

their confidentiality will also be guaranteed. The process of the questionnaire 

with teachers will also be similar as mentioned above. 

After English classes, students will be interviewed, with their permission, in 

English, but in some cases, the interview will be conducted in Kazakh for those who 

have poor listening skills and who cannot speak in a foreign language at the 

university. The interview will take approximately 7-12 minutes. A digital audio tape-

recorder or digital camera will be used to record the semi-structured interviews. 

As mentioned earlier, this practice-based inquiry will be based on such tools 

as a semi-structured interview and questionnaire, and Table 2 shows these types 

which will be used in this study, their aims, and the period of gathering data. 

Table 2. Timetable with milestones. 
Types Aims Period 

1. Open-ended questionnaire (for students) 

2. Open-ended questionnaire (for teachers) 

3. A semi-structured interview 

 

To understand the reasons for 

students‘ successes and 

failures in learning a 

foreign language 

December, 2016 

January, 2017 

February, 2017 

 

4. Ethical issues in inquiry 

Participants‘ confidentiality will be the main issue in this practice-based 

inquiry, and before every questionnaire and interview, they will be asked if they 

would like to participate in the research. Students‘ and teachers‘ safety would be 

guaranteed in the inquiry and they can also be helpful and participate in further 

studies if they are safe and happy. I shall use data collection from the students‘ 

and teachers‘ interviews and questionnaire, and the whole research will be based 

on real conditions which take place on a daily basis. Trust between the 

researcher and participants will also enhance the work to make this practice-

based inquiry successful. 

 

5. Conclusion 

The present research has investigated the factors what prevents students 

and what enables students in learning a foreign language by completing a 

questionnaire and an interview. Various data have been collected in order to 

establish the reasons for success and failure in student learning. 

As the researchers and teachers with 20 years‘ experience of work, we are 

eager to find this paper helpful and the common problems which can be seen 

every day, so understanding the reasons is important. The researchers tend to 

understand the daily situations in English classrooms using this kind of inquiry 
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and methodological tools, particularly in Kazakhstan, where, for over 70 years, 

Russian has been taught as a second language. Questionnaires and interviews 

were taken as research instruments. 

As this small-scale inquiry shows, there are many reasons for success and 

failure in students learning. The influence of cultural factors have been widely 

noticed in this study (10%). Learning strategies were also one of the main 

factors for success (30), and other students have considered ‗anxiety‘ in learning 

a foreign language (10%). 

From this research‘s perspectives, if the student is persistent, he or she can 

achieve success in learning a foreign language (40%). However, as a teacher of 

English language, I also highlight the need for ‗teaching materials and methods‘ 

(Williams, Burden, and Al-Baharna, 2001: 178). 

I support these findings, that ‗shyness and inhibition‘ (10%) are factors 

which prevent students from learning a language successfully. It is widely 

believed that Kazakh students are quiet and shy by nature and they also dislike 

to speak in student groups so other factors are ‗criticism‘ and ‗being ridiculed‘ 

by their peer students. As my work experience shows, students who have not 

studied English before, have problems with writing, because they are not used to 

writing English letters. ‗The peer group students‘ influence was not such an 

important factor in learning foreign language. 

Students who took part in the interviews were chosen for a particular 

purpose, because it is clearer to understand when there is data collection from 

students of different levels: one of them is from a rural area who did not study 

English at all; the second comes from a language school where she had English 

classes for 10 hours per week. The third student studied at secondary school and 

learnt English twice a week, and finally, there are students from Kazakh-Turkish 

High Schools, who speak a foreign language well and had 20 hours of tuition 

per week. It was very interesting to understand their attributions for success and 

failure. Teachers‘ perspectives were also helpful, who are thirteen experienced 

teachers and nineteen young beginning teachers. 

Teaching strategies are also a key tool in student learning, but it is widely 

believed that this depends on individuals: ability, age, sex, family background 

and so on. Teachers‘ training is very useful for students because before teaching, 

teachers should provide interviews or questionnaires in order to know students‘ 

abilities, which strategies are suitable for whom, and what is the best way to 

start the English classes. 

Most students want to have relevant syllabuses and programmes in their 

English classes and suitable classroom activities which encourage them to learn 

hard and effectively. In most cases, learners‘ successes depend on teaching 

practice and classroom teachers who can provide appropriate strategies and 

support, and inspire students to work hard. 

There are two research questions to answer, and I hope to achieve an 

understanding of the reasons for the prevention or enabling of students in 

learning a language using two recognised instruments: interview and 

questionnaire.  
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6. Implications 

Through investigating other cultures‘ experiences in learning a foreign 

language, this research has assisted in finding reasons behind what both hinders and 

enables students to become effective learners. This work was useful for learners and 

teachers alike: learners may become more aware of their common problems and 

teachers can adopt a variety of teaching strategies appropriate for the learners' needs. 

This paper directly relates to leadership and management, because when 

teachers teach students successfully they become leaders of students: facilitator, 

coach, mentor, trainer, curriculum specialist, creating new approaches, leading 

study groups‘. It will also improve teachers‘ professional development, because 

professional development occurs when teachers have the opportunity to learn 

from theory and practice as part of their job. A teacher leader shows appropriate 

ways to students in learning, improves their achievement, and assists them in all 

difficult situations in order to succeed in both classroom and educational 

establishments.  A teacher leader is a loved person who has warm interpersonal 

relationships with students, colleagues and the community. Good teacher leaders 

are supported and appreciated by both students and their colleagues, and even by 

students‘ parents and the whole organisation. 

Why is it important to be leaders for teachers? It will assist them in 

developing all necessary personal and professional qualities. Some researchers 

state that there is a close link between leadership and management. 
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Аннотация. В статье рассматривается структуралистический метод 

возникший в французском литературоведении 60-е годы ХХ века, совершивший 

лингвистический переворот в литературоведении. Анализируются теорий и концепций 

предшественников литературоведческого структурализма. Огромное внимание 

уделяется особенностям структруализма по структрурному анализу поэтики мифа 

Клод Леви Строса и повествования А.Ж.Греймаса. 

Ключевые слова: литературоведение, методология, структурализм, поэтика, 

нарратология, инвариант, миф, повествование, синтагма. 

Abstract: The structuralist method arising in the French literary criticism in the 60-ies 

of the twentieth century, which made the linguistic turn in literary criticism has been 

discussed in the given article. More over, the theories and concepts of the predecessors of 

literary structuralism are analyzed. Further more, the great  attention is paid to the features 

of structuralism in structural analysis of the poetics of the myth of Claude Levi Strauss and 

the narrative of A. J. Greimas. 

Keywords: literary studies, methodology, structuralism, poetics, narratology, 

invariant, myth, narrative, syntagmа. 
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Қазіргі ҽдебиеттану ғылымындағы ҽдіснамалардың барлығына 

ҽмбебаптық, бірнеше салада қатар қолданыс табу үдерісі тҽн. Формалистер 

негізін қалаған лингвистикалық структурализм ҽдістерін кҿркем мҽтін 

поэтикасы үшін пайдаланып, ҽдебиеттану ҽдіснамасы ретінде туған 

құрылымдық ҽдіс жҿнінде де осыны айтуға болады. 

Ҽдебиеттанудағы  структурализм (құрылымдық ҽдіс) ХХ ғасырдың 

50-60 жылдары Париж семиотикалық мектебінің ҿкілдері Р.Барт, 

А.Ж.Греймас, К.Бремон, Ж.Женнет, Ц.Тодоров еңбектерінің негізінде 

пайда болды. Ҽдіснамалық бағыт ретінде құрылымдық лингвистиканың 

тілге байланысты қолданған идеяларын ҽдебиетке де екшеп келтіру, яғни, 

Фердинанд де Соссюр ілімін кҿркем ҽдебиетке пайдалану арқылы 

ҽдебиеттанулық структурализм ҿмірге келді, теориялық тұжырымдары 

түзілді. Құрылымдық ҽдістің мақсаты мҽтіндегі екі деңгейді анықтау 

болып табылады: біріншісі – анық, екіншісі – жасырын, яғни анық емес, 

түпкі құрылымды табу. Сонымен, шығарманың түпкі құрылымын табу 

структурализм ҽдісінің нысаны болып табылады. 

Ҽрбір ҽдістің эволюциясы, яғни тууы, дамуы, қанат жайып 

ҿркендеуі, полемикаға ұшырап, ҿшуі немесе оның басқа бір бағыттың 

тууына себепкер болатыны белгілі. Структурализм ҿзінің орнын 

алмастырған постструктурализмге дейінгі тарихында бірнеше 

концепциялар пайда болды. Солардың негізгілеріне тоқталып ҿтейік. 

Француз структурализмінің кҿшбасшысы болып саналатын Клод 

Леви-Стростың Tristes Tropiques (1955), Structural Anthropology (1958), 

Mythologiques (1964), The Raw and the Cooked (1964), From Honey to Ashes 

(1966), The Origin of Table Manners (1968),  The Naked Man (1971) еңбектері 

структуралистік ҽдіс теориясының жасалуына септігін тигізді.Ол ең 

алғашқы болып лигвистикалық ҽдісті американдық үндістердің ҿмірін, 

олардың мифологиясы мен туыстық жүйелерін зерттеуде қолданған. 

«Мифологика» 4 томдық еңбегінде американдық үндістердің  

20 тайпасының мифологиясына талдау жасаған Леви-Стросс алғашқы 

ойлауда, алғашқы ойлаудың жемісі болып саналатын мифтерде бинарлық 

оппозициялық логика бар екендігін айтады [1]. Алайда бұл тұжырым Леви-

Стросқа дейінгі француз антропологы Леви-Брюльдің алғашқы ойлау, ілкі 

дүниетаным логикалық байланыстарға қабілетсіз деп есептеген 

тұжырымына қайшы келді [2]. 

Леви-Стросс зерттеуінше ежелгі адам ҽлемді екіге қақ жарылған 

бҽсекелес қарсылас (оппозиция) ұғымында түсінген. Мҽселен, кеңістіктік 

/жоғары/тҿмен, алыс/жақын, оң/сол/, уақыттық /бұрын/жақында, 

кеше/бүгін/, сезінушілік /суық/жылы, жұмсақ/қатты, дымқыл/құрғақ/, 

естушілік /қатты/ақырын/, дҽмділік /шикі/пысқан/, т.б. Осы қарама-

қайшылықты ажыратып, түйсіну барысында ежелгі мифтер туындаған. 

Сҿйтіп алғашқы ойлауға талдау жасау үшін Леви-Стросс лингвистикалық 

тіл жүйесінің фонетикалық деңгейінің элементтерін ажырату үшін 

тілшілер енгізген ҽдіснаманы пайдаланады. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tristes_Tropiques
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raw_and_the_Cooked
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=From_Honey_to_Ashes&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Origin_of_Table_Manners&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Naked_Man_(book)&action=edit&redlink=1
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Леви-Стросс ҿзінің жаңалығын «Миф құрылысы» еңбегінде Эдип 

туралы мифке талдау жасау арқылы дҽлелдейді. Бинарлық қарама-қайшылық 

логикасын пайдалану арқылы Леви-Стросс Эдип туралы мифтің түпкі 

мазмұны адамның пайда болуымен байланысты сенім мен айғақтың 

арасындағы қайшылық деп түсінеді. Сонда мифтің түпкі мазмұны «адамның 

жерден пайда болуына сенім мен екі адамның бірлігінен пайда болды деген 

айғақты алға тарту болып табылады» деген шешім шығарады [3, 248-250]. 

Леви-Стростың құрылымдық талдауы тек мифологиялық материалға 

арналған деп табады ғалымдар. Себебі, кҿркем шығармадан тек 

Ш.Бодлердің «Мысықтар» сонетіне Леви-Стросс пен Р.Якобсон екеуінің 

бірлесе жасаған құрылымдық талдауы американдық ғалым М.Риффатердің 

сынына ұшырайды. Поэтикалық мҽтінге құрылымдық талдау жүргізудің 

ғылыми мүмкіндіктеріне  байланысты күмҽн тудырған ғалым М.Риффатер 

қос структуралистің Ш.Бодлер ҿлеңін талдай отыра жазған 

оппозицияларының кҿпшілігі зейін қойып оқығанның ҿзінде 

байқалмайтынын айтады. М.Риффатердің тұжырымы бойынша 

құрылымдық талдау шығарманы нысан ретінде қарастырады, ал ҿлең 

табиғи қабылдау үдерісінде, яғни оқыған уақытта ол ҿзінің мағынасын 

ретімен жүргізеді. М.Риффатер структурализмнің осал жерін 

феноменология аясында негізделген «шығарма тек оқылған кезде жүзеге 

асырылады» деген фактіні ескермегендіктен деп табады [4, 85]. 

Құрылымдық ҽдістің ҽдебиеттану ҽдіснамасындағы (методологиясы) 

жаңа тұрпаттағы ғұмыры - баянға құрылымдық талдау жасау ҽдісін туғызу 

арқылы жалғасын тапты. Бұл жаңа бір концепцияның басталуына негіз болып, 

қазіргі ҽдебиеттанудың аспектісіне айналған нарратология ғылымын туғызды. 

Құрылымдық нарратология – баяндалатын шығарманың фабуласы 

құрылатын ҽмбебап объективті заңдар туралы ғылым. Париж 

семиотикалық мектебінің ҿкілдері нарратологияның мақсатын кез-келген 

баяндалатын мҽтіннің негізінде жататын, универсалды құрылымды 

іздеумен байланыстырады. 

Нарратологияның негізі Ролан Барттың «Баяндалатын мҽтіннің 

құрылымдық талдауына кіріспе», /1966/ Цветан Тодоровтың 

«Декамеронның Грамматикасы» /1969/, Клод Бремонның «Баяндалатын 

мүмкіндіктер логикасы» /1966/, Альгирдас-Жюльен Греймастың 

«Құрылымдық семантика» /1966/ еңбектерінен бастау алады. 

А.Ж.Греймастың нарративті теориясы танымал орыс ҽдебиеттанушысы 

В.Я.Пропптың 1928 жылы жазылған «Қиял-ғажайып ертегілердің 

морфологиясы» кітабын зерделеу барысында туындайды. Жақтаушылары 

да, даттаушылары да жетерлік болған бұл монографияағылшын тіліне  

1958 жылы, француз тіліне 1965 жылы аударылады. В.Я.Проптың «Қиял-

ғажайып ертегілердің морфологиясындағы» ашқан жаңалығы біршама 

еуропалық структуралистердің назарын аудартты. Структуралистердің 

ҽрдайым формализмге жақындығын сынға алатындарға жауап ретінде 

Леви-Строс В.Проптың аталған еңбегін пайдаланып «International Journal 

of Slavic Linguistics and Poetics» журналының 1960 жылғы 7 наурыздағы 
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санында «La structure et la forme. Reflexions sur un ouvrage de Vladimir 

Propp» мақаласын жазып, құрылымдылық пен формалдылықтың ара-жігін 

ашып кҿрсетуге тырысады. Леви-Стросс мақаласында «Ертегі 

морфологиясын» (ағылшын тіліне осы атаумен аударылған – Ҽ.Ҽ.) 

формалистік деп санауымен қатар, В.Проптың ғалымдық қабілетіне де 

орынсыз шек келтіреді.  Нҽтижесінде туындаған полемикадан В.Проптың 

ертегі құрылымын зерттеудегі ұстанған ҽдісі мен теориялық 

тұжырымының туу үдерісін кҿреміз. [5, 133-135] 

В. Пропп жүзден аса қиял-ғажайып ертегілерге талдау жасап, 

ертегілік баянның екі деңгейін анықтайды: анық, яғни баяндаушы, 

оқырманның кездесіп, байланысқа түсетін деңгейі жҽне анық емес, яғни 

жасырын. Екінші деңгейдің «іс-ҽрекет иелері» жҽне «қызметтер» (Пропша 

действующие лица жҽне функции – Ҽ.Ҽ.) сияқты құрамдас бҿліктері бар. 

Іс-ҽрекет иелері Проптың тұжырымы бойынша барлық қиял-ғажайып 

ертегілерде қайталанатын персонаждар, ал қызметтер - іс-ҽрекеттердің 

инварианты, бір тҽртіппен мҽтіннен мҽтінге қайталанатын типтер. 

Персонаждар жетеу: қаһарман, жалған қаһарман, қаскүнем, жебеуші, 

кҿмекші, ізделетін кейіпкер, жіберуші. 

Қызметтерден ертегінің фабуласы жасалады. Пропп қызметтердің  

31 түрін кҿрсетеді: қаһарманның үйден шығуы, тыйым, тыйымды бұзу, 

барлау, құрбаны туралы мҽлімет беру, құйтырқылық ҽрекет немесе алдау, 

қолға түсіру, қаскүнемдік, делдалдық, қарсы ҽрекет, аттану, жекпе-жекке 

шақыру, қаһарманның қабылдауы, сиқырлы құралды алу, жол кҿрсеткіштік, 

күрес, таңбалау, жеңіс, бақытсыздықтың жойылуы, оралу, ізіне түсу, құтылу, 

танылмас кейіпте келу, негізсіз дҽмелену, күрделі тапсырма, шешім, тану, 

антагонисттің ҽшкереленуі, қаһарманның жаңа бет-бейнесі, жазалау, үйлену 

тойы.  Осы қызметтердің шеңберінде кез-келген орыс қиял-ғажайып 

ертегісінің фабуласы құралатынын орыс ғалымы эмпирикалық тҽсілмен 

дҽлелдеген. Бұл қызметтер синтагмалық түрде жүзеге асады. Ертегінің 

синтагматикалық құрылысына жасаған В.Пропп ҽдісінің реттілік жүйесін 

сипаттаған В.Д.Шинкаренконың [6], Л.В.Ярошенконың [7] талдау 

еңбектерінен байыптағанымыздай, ең алдымен қиял-ғажайып ертегілердің 

барлығында қайталанатын іс-ҽрекеттер анықталып, осы іс-ҽрекеттер, яғни 

қызметтер бірінің соңынан бірі қалыптасқан ретімен жүзеге асып, ертегінің 

құрылысын түзеді. Осы тұтас құрылым - ертегінің тірегі. Бұл құрылым 

негізінде келесі бір құрылым анықталады. Ол – персонаждар, яғни іс-ҽрекет 

иелері. Бұл жайында мифтанушы-ғалым Е.М.Мелетинский: «...В.Я.Пропп 

разработал две структурные модели – одну (временная последовательность 

действий) – более обстоятельно, другую (действующие лица) – более бегло. 

Отсюда и два различных определения В.Я.Проппа для волшебной сказки 

(«рассказ, построенный на правильном чередовании приведенных функций в 

различных видах» и «сказки подчиненные семиперсонажной схеме») [8] деп 

жазады. Кеңес ғалымы В.Пропп еңбегі структурализм ҽдісінің дамуында 

ҽлем ҽдебиеттанушылары иек артқан бірден-бір еңбек болып қалуда. 
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Француз ғалымы А.Ж.Греймас баянның бір ҽмбебап формуласы 

болатыны туралы В.Пропп пікірін қолдай отыра, ҿз ұсынысын енгізеді. 

Структуралист ғалым идеяның теориялық-ҽдіснамалық жабдықталуы 

негізінде құрылым ұғымы жатқанын айтады. В.Пропп эмпирикалық 

индуктивті жолмен, яғни фактіден тұжырымға кҿшеді, жүзден аса қиял-

ғажайып ертегінің фабуласын салыстырып оларға ортақ форма шығарады. Ал 

А.Ж.Греймас біртұтас баяндаушы құрылым іздеуде эмпирикалық жолмен 

емес, структурализмнің басты идеясынан, яғни ҽдебиет тіл тҽрізді 

құрылыммен жасалған, сҽйкесінше ҽрбір баян мҽтінінің негізінде барлық 

баяндалатын мҽтіндерге ортақ, модель жатпауы мүмкін емес дегенді айтады. 

Бұл идея француз нарратологиясы шеңберінде былай нақтыланады: кез 

келген баяндаушы мҽтін сҿйлем моделі бойынша құрылған, сондықтан тілдік 

фразаға тең бола алады. Осыған орай, Р.Барт: «Кез-келген ҽңгіме – үлкен 

сҿйлем, ал баяндаушы сҿйлем кішкене ҽңгіменің долбары /наметка/» деп 

түйеді. Осы пікірге сҽйкес Ж.Женнет «Одиссеяны» «Одиссея Итакаға қайтып 

оралады», «Құдіретті комедияны» «Данте жер асты ҽлемін шарлайды», 

Прусттың «Бос кеткен уақыттың соңында» туындысын «Марсель жазушы 

болып қалыптасады» фразалармен бейнелеуге болады деп кҿрсетеді [4,88]. 

Осыдан барып, мҽтін құрылысының тілдік фразаға ұқсастығына қарап, 

негіздеме ретінде ұсынады. 

Лингвистикада сҿйлем үлгісін /моделін/ субъект, предикат, объект 

сияқты элементтер құрайды. Сҿйлемдегі субъект - іс-ҽрекет иесін 

білдіретін мүше, предикат – бұл субъект туралы айтылатын ойды білдіреді, 

объект – субъектінің іс-қимылы бағытталған затты немесе адамды 

білдіреді. Осы үлгіні кҿркем шығармаға пішіндейтін болсақ, баяндаушы 

субъектісінің орнын іс-ҽрекет иесі, предикаттың орнын оның ҽрекеттері 

мен жағдайлары айтылатын баяндау эпизодтары, объекттің орнын іс-

қимыл субъектісінің қызметі бағытталған зат немесе зат иесі басады. 

Осы үлгіні баяндаушы мҽтінге екшеп қолдана отыра, Греймас 

баяндаушы мҽтінде екі баяндау деңгейімен ерекшеленетін ҿзінің нарративті 

теориясын құрайды. Біріншісі – анық, яғни баяндаушы, Греймастың 

терминологиясында «акториалды». Бұл автор-шығарушы мен оқырман-

реципиент кҿрініс беретін деңгей. Бұл деңгей А.Ж.Греймастың зерттеу 

объектісінен тыс ұғым десек, ғалымға керегі баянның тереңдегі жасырын 

құрылымы. А.Ж.Греймастың ойынша бұл деңгейді автор бейсаналы түрде 

жүзеге асырады. Ғалымның пікірінше, баян синтаксисінің деңгейін 

«актанттар» мен «қызметтер» құрайды. В.Пропп анықтаған 31 қызметтен 

тұратын тізімнің құрылымдылық принципін қарастыру үшін оның кҿлемін 

ауқымды деп санап, А.Ж.Греймас 20 қызмет түрін ұсынады. 31 қызметті 

мүмкіндігінше жұптастырып 20-ға қысқартады. Греймас енгізген «актант» 

терминінің рҿлі В.Пропп зерттеуіндегі іс-ҽрекет иелері, яғни персонаждармен 

пара-пар. А.Ж.Греймастың актанттары субъект/объект, адресат/адресант, 

қарсылас/кҿмекші ретінде келіп, «Құрылымдық семантика» еңбегінде 

бірнеше мысалдармен түсіндіріліп ҿтеді [9, 262]. Танымал ғалым Р.Барт 

В.Пропп кезеңінен бастап, кейінгі уақыттарға дейін баян мҽтініне 
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құрылымдық талдау жасау ҽдісінің кейіпкерге (персонажға) байланысты 

туындаған мҽселесі жайында тұжырымдап тҿмендегі салмақты пікірін 

білдіреді. «Аналитик-структуралистер кейіпкерді психологиялық 

терминдермен анықтаудан қашқақтап, соның салдарынан осы уақытқа дейін 

«тіршілік иесі» ретінде емес, ҽрекетке (қызметке) «қатысушы» ретінде 

сипаттауға тырысты» [10, 380]. 

Қазақ ҽдебиеттануына келетін болсақ, баян құрылысындағы 

инварианттылық мҽселесі фольклортанушы ғалым С.Қасқабасовтың зерттеу 

еңбектерінде кҿрініс тапты. Ғалым ертегі поэтикасын зерттеу барысында 

қазақ ертегілерінің құрылысындағы қайталанып кездесетін «қызметтер» ретін 

анықтайды. Олар тҿмендегіше синтагмалық тҽртіппен түзілген: 

1. Кҽрі ата-ана 

2. Кейіпкердің дүниеге келуі: 

а. ғайыптан тууы 

ҽ. тотем-бабадан тууы 

б. баба аруағының жҽрдемімен тууы 

в. мұсылман ҽулие-ҽнбилерінің, пірлердің кҿмегімен тууы 

г. ҽкесі үйде жоқта тууы. 

3. Кейіпкердің қалыңдығын іздеп шығуы: 

а. жолдағы оқиғалар (ҽр түрлі мақұлықтар жолығып, оларды жеңуі 

жҽне достасуы) 

ҽ. болашақ қайын атасының жұмыскеріне (тазша, қойшы) жолығуы, 

соның кейпіне енуі 

4. Қайын атасының  ауылына танылмай келуі: 

а. атасының ауылына танылмай келуі 

ҽ. болашақ атасының ҽр қилы шарттары мен тапсырмаларын орындауы 

б. атасының тағына отыруы 

5. Еліне оралуы [11,408]. 

Жоғарыдағы В.Проптың қиял-ғажайып ертегілері құрылысындағы  

31 қызмет пен А.Ж. Греймас зерттеуіндегі 20 қызметке қарағанда, 

С.Қасқабасов анықтаған инварианттар жүйесі барынша ықшамды болып 

келген. Ҽсте, ертегі поэтикасын зерттеген қай ғалым болмасын, ҽлем 

ертегілерінің мотивтерінің бірізді екендігін айтады. Сондай-ақ 

С.Қасқабасовтың «Қай халықтың болсын классикалық ертегісі 

қаһарманның үйден шығуымен басталып, үйге қайтып келуімен 

аяқталады» [11, 253] деген пікірі осы 31, 20, 5 қызметтің шеңберінде 

жүзеге асады. В.Пропп 31 қызметті ертегі жанрының бір түрі – қиял-

ғажайып ертегілер негізінде анықтаса, С.Қасқабасов қазақ ертегілерін ішкі 

жанрларына қарай классификациялап, барлық жанр сюжетіне саятын, 

жалпы кҿркем ертекке тҽн 5 қызмет түрін анықтайды. Бұл жайында ғалым: 

«Сҿз жоқ кҿрсетіп отырған элементтеріміз – ертектің қаңқасы ғана.  

Ал ертектің жанр ретінде дамыған процесі бұл қаңқаға ҿзіндік жан бітіріп, 

қан жүгіртіп, сҿлін кіргізеді. Соның нҽтижесінде ҽрбір бҿлек аталған 

элемент кҿптеген қосалқы мотив, ситуация, эпизодтармен 

толықтырылады...», - [11, 408] дейді. Ғалымның ертегі құрылысындағы 
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инвариант мотивтерді топтау барысындағы еңбегінің мақсаты орыс жҽне 

француз структуралистінің діттеген ойынан біршама ҿзгеше. С.Қасқабасов 

зерттеуінің мақсаты: 

 ертегі құрылымындағы мотивтердің басқа елдердің ертегілерінде 

кездесуінің себебін; 

 ертегіде қалыптасқан мотивтердің эпостағы сипатын анықтау болып 

 табылады. Бұл мақсатқа жету жолындағы ҽдіс те айқын. Тарихи-

типологиялық, тарихи-салыстырмалы ҽдісті негізге ала отырып, 

ғалым тҿмендегі тҽсілді ұстанады: 

 ертек сюжетіндегі ҿзгермейтін бҿлшектерді анықтап алу; 

 олардың барлық ел ертегісінде болу себебін ашу; 

 тұрақты элементтерлің эпостағы кҿрінісін анықтау [11, 409] 

 Сонымен, қортындылай келе, структурализм ҽдісі мҽтіннің 

имманентті талдау ұстанымына негізделетініне кҿзіміз жетті. 

Құрылымдық зерттеулердің міндеттері: 

 мҽтіннің айқындалған элементтерін мүшелеу (бинарлық 

оппозиция, мифемалар, қызметтер); 

 олардың арасындағы байланыс пен арақатынасты қарастыру 

(синтагматика мен парадигматика аспектісінде); 

 барлығына ортақ инвариантты анықтау болып табылады. 

 Жалпы структуралистер типологиялық талдау жасауға басымырақ 

болады. Структуралистердің кҿпшілігі зерттеулерін эмпирикалық 

тҽсіл арқылы жүргізді. Француз, орыс, америка ҽдебиеттануында 

ерекше қолдау тапқан структурализм ҽдісі ҽдебиеттану 

методологиясын ҽлем ҽдебиеттануы контексінде қарастыруда, 

постструктуралистік теорияны жасауға ықпал еткен ҽдебиеттану  

ҽдіснамасы тарихында орны бар ҽдіс болып табылады. 
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Аңдатпа. Мақалада тіл тұлғасының түрлі тұжырымдамалары талданады. 

Ю.Н.Карауловтың тіл тұлғасының моделі толық түрде суреттеледі. Тіл тұлғасының 

жеке- дара жҽне ҽлеуметтік қырлары қарастырылады. 

Түйін сөздер. тіл тұлғасы, тілдік сана-сезім мҽдениет, мҽдениаралық қарым-

қатынас, қарым-қатынастық қажеттіліктер. 

Abstract. The article considers the review of different kind of consents, methods for 

examining the problems of language mastering personality. The author gives some historical 

excursus in styling and characterising language masterty persons, their development and 

lingodidactics. Individual and social affects of language learning personality according to the 

model by Yu.N.Karaulova are also dealt with. 

Keywords. language mastering individual, language cognition, culture, cross-cultural 

communication, communicative needs. 

 

Языковая личность в последнее время стала объектом особого 

внимания прежде всего в силу важнейшего методологического сдвига, 

наметившегося в современной лингвистике - смены еѐ базисной 

парадигматики и перехода от лингвистики «имманентной» с еѐ установкой 

рассматривать язык «в себе и для себя» к лингвистике антропологической, 

предполагающей  изучать язык в тесной связи с человеком, его сознанием, 

мышлением, духовно-практической деятельностью [1, с.34]. Язык является 

средством общения и познания, основой мышления, функциональной 

деятельности, социализации. Владение языком в современной 

лингводидактике рассматривается через понятие языковой личности. 

В настоящее время в соответствии с требованиями гуманизации и 

гуманитаризации образования коммуникативное образование направлено на 

то, чтобы формировать языковую личность, способную к межкультурному 

взаимодействию на изучаемом языке, к межкультурной коммуникации, 

к участию в непосредственном и опосредствованном диалоге культур. 

Известный лингвокультуролог В.А.Маслова [2] предлагает 

рассматривать личность в перспективе культурной традиции народа, 

этноса, ибо для рождения человека в человеке необходим культурно-

антропологический прототип, который формируется в рамках культуры. 

Культура по утверждению А.П.Садохина и Т.Г.Грушевицкой, 

определяется как сущностная характеристика человека, то, что отличает 

его от животных, приспосабливающихся к окружающей среде, а не 

целенаправленно меняющих ее, как человек. Она не наследуется 

биологически, а приобретается только в результате воспитания и 

образования, проходящего в обществе, среди других людей. Единственным 
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субъектом культуры, создающим для себя особую жизненную среду и 

формирующимся под еѐ воздействием, бесспорно, является человек.  

Это значит, что становление мира культуры является результатом 

длительного процесса воздействия биологической и социальной эволюции 

[3, с. 113-114]. Как справедливо замечает В.А.Маслова, категории 

культуры, к которым относятся пространство, время, судьба, право, 

богатство, труд, совесть, смерть и т.д., отражают специфику 

существующей системы ценностей и задают образцы социального 

поведения и воспитания мира. Это своеобразная система координат, 

которая формирует языковую личность [2, с.118]. 

Впервые к проблеме языковой личности обратился известный 

немецкий ученый И.Вайсгербер. Русский ученый - лингвист В.В.Виноградов 

выдвинул главную идею о соотношении и взаимодействии в произведении 

языковой личности, художественного образа и образа автора и выработал два 

пути исследования языковой личности – личность автора и личность 

персонажа. А.А.Леонтьев исследует структурные и содержательные 

характеристики говорящей личности. Модель языковой личности в форме 

куба разработал Г.И.Богин. Оригинальную трехуровневую функциональную 

модель языковой личности выдвинул Ю.М.Караулов. 

Трактовку языкового сознания личности, опосредованного с позиций 

«образа мира», предлагает А.А.Леонтьев, указывая на то, что это вытекает 

из понимания языка как единства общения и обобщения  

(по Л.С.Выготскому) и из признания факта существования значений как в 

предметной, так и в вербальной форме. Языковое сознание также следует 

рассматривать как один из уровней в структуре целостной картины мира 

языковой личности, т.е. как один из вариантов возможных схем освоения 

мира, в наибольшей мере приспособленный для целей коммуникации. 

В настоящее время известны различные подходы к изучению языковой 

личности, определяющие статус ее существования в лингвистике и 

лингводидактике: полилектная (многочеловеческая) и идиолектная 

(частночеловеческая) личности (В.П.Нерознак), этносемантическая личность, 

семиологическая личность (А.Г.Баранов), русская языковая личность 

(Ю.Н.Караулов), элитарная языковая личность (О.Б. Сиротинина,  

Т.В. Кочеткова), языковая и речевая личность (Ю.Н. Прохоров, 

Л.П. Клобукова), словарная языковая личность (В.И. Карасик), национальная 

языковая личность (В.В. Воробьев) [2], билингвальная языковая личность 

(К.М. Абишева), двуязычная языковая личность (М.Р. Кондубаева), субъект 

межкультурной коммуникации (С.А. Кунанбаева). 

Несомненный научный интерес вызывает концепция языковой 

личности, разработанная В.В. Красных. В ней выделяются следующие 

компоненты: 

1) «человек говорящий» – личность, одним из видов деятельности 

которых является речевая деятельность (охватывающая как процесс 

порождения, так и процесс восприятия речевых произведений); 2) языковая 

личность – личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая 
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определенной совокупностью знаний и представлений; 3) речевая личность – 

это личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая и 

использующая тот или иной репертуар средств как собственно-

лингвистических, так и экстралингвистических); 4)коммуникативная 

личность – конкретный участник конкретного коммуникативного акта, 

реально действующий в реальной коммуникации [4,с.151]. Именно языковая 

личность,  по утверждению В.В.Красных, как ипостась человека говорящего 

связана с когнитивными феноменами, актуализирующимися и 

проявляющимися в процессе коммуникации, и человек говорящий, 

рассматриваемый в первую очередь как языковая личность, является 

носителем определенных знаний и представлений [4, с.152]. 

В разработке и исследовании структуры и содержания языковой 

личности существует несколько подходов и путей: психолингвистический, 

лингводидактический, лингвистический, в художественном творчестве 

(изучение языка художественной литературы). 

Языковая личность в лингводидактическом ракурсе исследуется в 

плане способностей овладения вторым языком,умения гибко и динамично 

оперировать единицами второго языка,стройно излагать свои мысли, 

использовать элементы изучаемого языка в соответствии с ситуацией. 

Известный казахстанский ученый-методист М.Р. Кондубаева в контексте 

современной лингводидактики рассматривает языковую личность, 

способную овладеть двумя языками, «двумя знаковыми кодами,двумя 

средствами обладания и двумя мыслительными орудиями». 

Согласно позиции известного казахстанского ученого-лингвиста 

К.М.Абишевой, вводимое ею понятие «билингвальная языковая личность» 

шире понятия «языковая личность», так как предполагает характеристики, 

связанные с выбором вербального кода коммуникации не только на одном 

языке, но и на втором языке общения [5, с.347]. Билингвальная социально-

культурная личность понимается К.М.Абишевой как одно из проявлений 

личности, совокупность ее индивидуальных свойств и характеристик, 

которые определяются степенью коммуникативно-языковых потребностей 

билингва, когнитивно-национально - культурным диапазоном, 

сформированным в ходе познавательного опыта, уровнем языковой 

компетенции билингва, умением правильного выбора коммуникативного 

кода из двух коммуникативных систем (первого и второго языковых 

систем), когда автоматизмы связи между означаемым (общим) и 

означающим (новым) обеспечивают полноценное восприятие и 

целенаправленную передачу информации, а  также ее межэтническую 

компрессию в процессе межкультурного общения [5, с.347-348]. 

В структуру билингвальной личности К.М.Абишева включает 

следующие параметры: 1) мотивационный; 2) дискурсивный; 3) статусно-

ролевой; функциональный; 5) параметр социокультурно-лингвистической 

компетентности билингва [5, с.348]. 
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Г.И.Богин разработал модель языковой личности, являющейся, с его 

точки зрения, параметрической и имеющей форму куба, который включает 

60 компонентов, полученных при умножении трѐх параметров 

(ось А –  фонетика, лексика, грамматика; ось Б – адекватный синтез, 

адекватный выбор, насыщенность, интерпретация, правительность; ось B  

–  чтение, письмо, аудирование, говорение) [6]. 

Ю.Н.Караулов предлагает совершенно иную модель языковой 

личности, учитывающую философский и психологический аспекты 

моделирования (c разграничением языка, интеллекта, действительности, а 

также семантического, когнитивного и прагматического уровней) с 

выделением трех уровней структуры языковой личности (вербально-

семантического,тезаурусного, мотивационного) и установлением 

специфичных для разных уровней единиц (слов,понятий,деятельностно-

коммуникативных потребностей),отношений и стереотипов. 

Согласно разработанной Ю.Н.Карауловым модели, языковая 

личность имеет три структурных уровня: 1) вербально-семантический 

(семантико-строевой, инвариантный), отражающий степень владения 

обыденным языком; 2) когнитивный, на котором происходит актуализация 

и идентификация релевантных знаний и представлений, присущих 

социуму (языковой личности) и создающих коллективное и (или) 

индивидуальное когнитивное пространство; 3) прагматический , 

включающий в себя выявление и характеристику мотивов и целей, 

движущих развитием языковой личности. Следовательно, кодирование и 

декодирование информации происходит при взаимодействии трѐх уровней 

«коммуникативного пространства личности» – вербально-семантического, 

когнитивного и прагматического. Как утверждает Ю.Н.Караулов, 

концепция трѐхуровнего устройства языковой личности соотносится с 

тремя типами коммуникативных потребностей–контактоустанавливающей, 

информационной и воздействующей, а также с тремя сторонами процесса 

общения – коммуникативной, интерактивной и перцептивной. Согласно 

концепции Ю.Н.Караулова, уровневая модель языковой личности отражает 

обобщенный тип личности. Конкретных языковых личностей в данной 

культуре может быть великое множество, они отличаются вариациями 

значимости каждого уровня в составе личности. Согласно определению 

Ю.Н.Караулова, языковая личность представляет многослойный и 

многокомпетентный набор языковых способностей, поступков, которые 

классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности 

(имеются в виду говорение, аудирование, письмо и чтение), а с другой – по 

уровням языка, т.е фонетике, грамматике и лексике [7, с.29]. При этом, 

уточняет Ю.Н.Караулов, речевая личность – это языковая личность в 

парадигме реальной коммуникации, в деятельности. Именно на уровне 

речевой личности проявляются как национально - культурная специфика 

языковой личности, так и национально - культурная специфика самого 

процесса коммуникации. 
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Применительно к изучению неродного языка модель овладения 

языком в процессе обучения «может быть представлена как модель 

вторичной языковой личности» (Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез), которая 

рассматривается как «совокупность способностей человека к иноязычному 

общению на межкультурном уровне, под которым подразумевается 

адекватное взаимодействие с представителями других культур. Она 

складывается из овладения вербально- семантическим кодом изучаемого 

языка и глобальной (концептуальной) картиной мира, позволяющей 

человеку понять новую для него социальную действительность» [8, с.68]. 

Концепт вторичной языковой личности [Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез] 

предусматривает формирование у обучаемого, кроме всего прочего, 

вторичного языкового сознания, вторичного когнитивного сознания  -- 

инофонной картины. Онтологией языкового сознания в современной 

психолингвистике стала теория и практика межкультурной коммуникации, 

речевые продукты которого являются материалом для выявления 

этнокультурной специфики языкового сознания представителей разных 

культур. Поэтому для подобного анализа языкового сознания чрезвычайно 

важно утверждение о внешней детерминации языкового сознания, о его 

обусловленности человеческим способом бытия в мире (О.В.Тимашева). 

Языковая личность социально обусловлена. Индивидуальные 

аспекты в ней формируются через внутреннее отношение к языку, через 

становление личностных языковых смыслов; при этом следует заметить, 

что языковая  личность оказывает влияние и на становление языковых 

традиций. Она характеризуется лексическим запасом, имеющим тот или 

иной ранг частотности употребления и заполняющим  абстрактные 

синтаксические модели. Если модель достаточно типична для 

представителя данного языкового коллектива, то лексикон и манера 

говорения могут указывать на принадлежность к определенному социуму, 

свидетельствовать об уровне образованности, типе характера, указывать на 

пол и возраст и другие параметры. Языковой репертуар личности, 

деятельность которой связана с выполнением ролевого репертуара, зависит 

от конкретных условий социального взаимодействия людей друг с другом  

и окружающим миром. Следовательно, вторичная языковая личность , 

резюмируют Н.Д.Гальскова и Н.И.Гез, есть категория, имеющая выход на 

такие качества личности индивидуума, как раскрепощѐнность, 

креативность, самостоятельность, способность строить взаимодействие и 

взаимопонимание с партнѐрами по коммуникации (социальное 

взаимодействие), умение включаться в современные мировые процессы, 

совершенствовать человеческое общество [8]. 

Поскольку формирование личности, культурное становление 

человека неразрывно связано с развитием мозга  (А.Н.Леонтьев), 

результатами коммуникативного образования послужат позитивные 

изменения в структуре коммуникативного поведения обучаемых,  

появление новых языковых способностей и готовностей к реальной 

межкультурной коммуникации. 
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Аңдатпа. Мақалада Қытайдағы қазақ жазба ҽдебиетінің негізін қалаған 

ақындардың үлгі алған үлкен мектебінің бірі – халық ауыз ҽдебиеті болғаны, яғни 
олардың халық ҽдебиетінің ҿшпес ҿнегесін терең түсіне, одан тҽлім ала отырып 
шығармашылығын байытқаны, шығармаларында ажарлы айшықтардың ғасырлар 
сүзгісінен ҿткен халық поэзиясының үлгі-ҿрнегімен ұштасып жататыны 
қарастырылады. 

 

Қытайдағы қазақ жазба ҽдебиетінің негізін қалаған ақындардың үлгі 
алған үлкен мектебінің бірі - халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа 
ауысып келген халық ауыз ҽдебиеті. Халықтың кҿркемдік ақыл-ойының 
жемісі саналатын фольклордан нҽр-қорек алмаған бірде-бір ақын жоқ десек 
те болады. Олар негізінен халық ауыз ҽдебиетімен ауызданды, соның 
топырағында ҿсті. Олардың жасампаздығы халық ауыз ҽдебиетімен тығыз 
байлансыты болды. Олар ең алдымен халық ауыз ҽдебиеті туындыларын 
ҽсіресе халық ҿлең- жырларын қаршадайынан жаттап үйреніп, содан нҽр 
қабылдады, шабыт алды, соның бесігінде ҿсіп-жетілді. Ақындар 
шығармаларында ажарлы айшықтардың ғасырлар сүзгісінен ҿткен халық 
поэзиясының үлгі-ҿрнегімен ұштасып жатқанын аңғару қиын емес. 

Ақыттың «Жақсы қатын мен жаман қатын» ҿлеңінде мынадай 
жолдар бар: 

Қарақас, жазық маңдай, қаракҿзді, 
Бұралған тал шыбықтай жұмсақ сҿзді,- 
десе, Кҿдектің «Ақмарқа» атты ҿлеңінде: 
Ақмарқа аққу құстың мамығындай, 
Терісі піскен алма қабығындай. 
Ақ бетің, айдай кҿркің, қара шашың, 
Пері мен перизаттың аруындай,- деп суреттейді.  

Ал ақын Таңжарық Салихан қызды: 
Міні жоқ он тҿртінде туған айдай, 
Шырын сҿз, қарақат кҿз, күміс маңдай. 

Немесе: 
Шалқаласып кетеді жанталасып, 
Буын босап аққудай мойнын иіп,- деп сипаттайды.  
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Бұған қарағанда ақындар кҿбінесе сүйген жар, сұлу қыз бейнесін 

суреттегенде фольклорлық шығармаларда бұрыннан келе жатқан 

кҿркемдеу құралдарына (эпитет, теңеу) сүйенген. Мұның бҽрі де ару 

қыздың тал бойынан табылатын сұлулығын айқындап аша түскен. Ал ер-

азаматтарды қыран құстармен салыстырған. Мысалы: 

Ақсұңқардай түлеген, 

Тұяғын тасқа білеген 

Ер жігіттің сол болар... 

(Ақыт) 

Арасын қалың шҿптің кҿктей ҿтіп, 

Жалтақтап лашындай мойнын созып... 

 (Таңжарық) 

Ақсұңқардай ұшқыр қып, 

Құдай- ақ артық жаратқан... 

(Кҿдек) 

Туар ма Демежандай қайтпас қыран, 

Асқанда дар басына именбеген... 

 (Ҽріпжан) 

Кейбір жігіт қаршыға, 

Зырлап ұшар қарсыға. 

(Арғынбек) 

Сұлу қыздарды аққуға, ер жігіттерді қыран құстарға теңейтін мұндай 

мысалдарды кҿптен келтіруге болады. Алайда біз бірнеше ақындардың ҽр 

түрлі ҿлеңдерінен бір-бір ғана мысал келтірумен шектелдік. Мұндай 

халықтық поэзияға тҽн құралдар жоғарыдағы ақындар шығармасында 

жақсы жарасымдылық тапқан. Ержігіт бейнесін қыранмен, ару қызды 

аққумен салыстыру қазақ жҽне басқа түркі тілдес елдер ғана емес, кҿптеген 

халықтардың ҽдеби нұсқаларында, ауыз ҽдебиетінің ежелгі, ескі 

туындыларында кездеседі [1, 30-б]. 

Ақындар кҿркемдік бейнелеу құралдарын қолданғанда халықтық 

үлгідегі ажар айшықтарға ден қойып, оны ҿздерінің шығармаларында 

пайдаланған. Халық поэзиясының дҽстүріне сүйене отырып дамытқан. 

Мақал-мҽтел аз сҿзге кҿп мағына сыйдырып, айтар ойды образды 

түрде ажарлап, ҿткір де ҿтімді жеткізетін кестелі сҿз. Сондықтан мақал-

мҽтелдер ауыз екі сҿзді ҽсерлі жеткізуде ғана емес, кҿркем шығармаларда 

да кҿп қолданылады. Осы ерекшелік біз сҿз еткен жоғарыдағы ақындардың 

ҿлең жырларында да сақталған. Олар ҿз шығармаларының идеялық-

кҿркемдік қуатын арттыру мақсатында кейде мақал-мҽтелдерді таяныш, 

тірек етіп, сол арқылы айтпақ ойларын ұштай түскен. 

Бұрынғыдан үлгі бар, 

«Талапты ерге нұр жауар» 

«Ерінбеген екі асар» , 

Еңбекпен кҿпке сол жағар, - дейді Ақыт 

«Елу тҿртінші тақта сҿзінде».  
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Мұнда ақын екі мақалды қатар қолданған. Екі мақалда логикалық 

жақындық қосыла келіп, автор ойын жинақы түйіндеуге мүмкіндік 

тудырған.  

Осы сияқты халық даналығы тудырып, «тоқсан ауыз сҿздің тобықтай 

түйіні» болған мақал-мҽтелдерді пайдалануды басқа ақындар да кҿркем 

тҽсіл еткен. Мҽселен:  

«Болса да қырық жыл қырғын ажалды ҿлер» 

Деген шын тағы айналып келдім міне 

 (Таңжарық) 

Біз келдің алдыңызға ақыл сіз ден, 

Мақал бар «бҿрі азығы- түзден» деген 

 (Арғынбек) 

«Жағың түспей жамандық кҿрме» деген. 

Ҽшейін айта салған сҿз екен ғой 

(Ҽріпжан). 

Ақындар кейбір мақал-мҽтелдерді бұрынғы айтылған қалпында 

қолданса, кейде оны ҿз ҿлеңдерінің формасына қарай ҿзгертіп, қысқартып 

мағынасын ғана сақтағанын байқаймыз. Ақыт ақын «Кедейдің бір тойғаны 

шала байығаны» деген мақалды «Бір тойған шала байлық, - деген қазақ» 

деп қолданса, Кҿдек «Алтау ала болса ауыздағы кетеді» деген мақалды 

«Алдырар ала болса деген мақал» түрінде айтады. Сондай-ақ, Арғынбек 

Апашпайұлы: 

Жау жағадан алғанда 

Бҿрі етектен тақымдар. 

Күн кҿре алмай барады, 

Сорлы қазақ пақырлар,- дейді. Мұндағы «жау 

жағадан алғанда бҿрі етектен алады» дейтін халық даналығының екінші 

тармағы «бҿрі етектен тақымдар» деп сҽл ҿзгерткен.  

«Құлан құдыққа құласа, құлағында құрбақа ойнайды» деген мақалды 

Ҽріпжан Жанұзақұлы біраз ҿзгертіп, тұтас ҿлең жолдарына айналдырған. 

«Құдыққа құлан жығылса, 

Құлағында колбақа 

Ойнайды» ,- деген осы да. 

Болмаса халық аузындағы... 

Білімді ҿлсе 

Қағазда хаты қалар, 

Ұста ҿлсе, артында 

Істеген заты қалар,-  деген мақал негізінде Ақыт: 

... Патшалардан тақ қалар, 

Мергендерден жақ қалар 

Ұсталардан тат қалар, 

Ғалымдардан хат қалар. 

Ақыл серік асылдан 

Айтып жүрер ат қалар,- деген ақыл, ҿнеге 

боларлық ҿлең жолдарын тудырған.  
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Ақындар ҿздерінің айтпақ ойларына мағыналары сҽйкес келетін 
мақал-мҽтелдерді ғана таңдап-талғап пайдаланып отырған. Кейде ҿз 
пікірлерінен ұзақ сонар түсіндірмей-ақ қағидаға айналған бейнелі кҿркем 
сҿз арқылы ұтымды жеткізген. Сол арқылы шығармаларының идеялық-
кҿркемдік ҿткірлігін арттырып, түйдек ойды түйіндеп отырған.  

Шыңжаң қазақ жазба ҽдебиетінің ҿкілдері кейбір шығармаларында 
бұрыннан келе жатқан халық ауыз ҽдебиетіндегі дҽстүрлі мотивтерді 
сақтаған, яғни белгілі мақсатқа, кҽдеге жарата білген. Таңжарық 
Жолдыұлының «Садық пен Салихан» дастанынан бұл анық байқалады.  

Эпостық жырларда баласыз ата-ананың мұң-зарына құлақ асып, олардың 
тілегінің қабыл болуына ҽулиелер кҿмектеседі. Соның бірі – Шашты Ҽзиз. 
«Алпамыс батыр» жырында сексен жасқа келген Байбҿрі мен Аналыққа  

Менің атым Шашты Азиз, 
Қыламын десең ықылас. 
Жарылқады жаратқан, 
Ей бейшара, кҿзіңді аш! - деп олардың бір ұл,  

бір қызы болатынын айтады.  
Осы сарын Таңжарықтың «Садық пен Салихан» дастанында кезігеді. 

Екі қыз (Салихан, Сағихан) боранды күні адасып далаға қонады.  
Түнде Салиханның түсіне ақсақалды шал кіреді, жол сілтейді.  

Бұдан соң қылма балам, қайғы мен зар, 
Қашан болса боламыз біз саған жар. 
Бір атың шылбырына оралып тұр, 
Менің атым Шашты Ҽзиз тез тұрып бар,- деп аян 

береді. Сҿйтіп екі қыз таңертең тұрып оралып жатқан атын шешіп, 
ҽулиенің айтқан жолымен жүреді. Іздеушілерге жолығып ауылына аман-
есен жетеді. Эпостық жырлардағы бұл мотивты орынды пайдаланған. 
Эпикалық жырларды үлгі- ҿнеге тұтқан.  

Ақындық пен шешендікті егіз ҿнер ретінде бағалаған халық 
қадырсыз сҿзді қажет етпесе, орайы келгенде оңтайлы айтылған сҿзді 
жадында сақтаған. Одан үлгі алған, үйренген. Ҽсіресе, ақын-жыраулар 
поэзиясында шешендік сҿздің үлгі ҿрнегі кҿп. Ақыт пен Таңжарық та ҽрі 
ақын ҽрі сҿзге ұста шешен де болған адамдар. Сондықтан бұлардың кейбір 
ҿлең-толғауларында шешендік сҿз бен поэзияда астасып жатады. Ақыттың 
«Ал жарандар тыңдай бер» толғауында мынадай жолдар бар. 

Наданнан кҿрген қорлығың, 
Ішті ҿткізер тұзбен тең. 
Жеке басы жақсының, 
Бір де болса жүзбен тең. 
Ҽділетсіз заң- жарлық 
Кҿкіректегі шермен тең. 
Қайғысыз болса қара қос, 
Тар да болса кеңмен тең. 
Жанға жылы жақсы сҿз, 
Жүрекке шипа еммен тең, - деп басталатын  
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толғауда жамандық пен жақсылықты салыстыра жырлаған. Кісілік, 
адалдық, қадір-қасиет насихатталады. Жақсылықты саралап кҿрсетеді. 
Мұндай шешендік үлгіде жырланған ҿлеңдер Арғынбек пен Таңжарықта 
да баршылық. Таңжарықтың «Бір мысал» ҿлеңінде былай термелейді: 

Атты сұлу кҿрсеткен, 

Аяғындағы тағасы. 

Жігіті мықты кҿрсеткен 

Алдындағы ағасы. 

Ішікті сұлу кҿрсеткен, 

Қара бұйра жағасы. 

Келіншекті сұлу кҿрсеткен, 

Құшағындағы баласы... 

Қызды сұлу кҿрсеткен, 

Тамағындағы танасы. 

Ай да болар күннен соң. 

Күн де болар түннен соң, 

Құлпырып тұрған бҽйшешек 

Қурай болар солған соң. 

Бұл ҿлең келелі ойдың кесімді тұжырымындай ҽсер қалдырады. 

Халық даналығының негізінде қортылып, шұбырта баяндаған шешендік 

сҿздің ҿрнек үлгісін бірден аңғаруға болады. Ақындық пен шешендік 

қабысып келген қатар ҿнер екендігі де белгілі. 

Аталған ақындар шығармаларында шешендік нақыл, толғау жҽне 

қоштасу, жоқтау үлгісінде жазылған ҿлеңдер де бар. Ақыт жас кезінде 

жаңа түскен келіннің бетін ашып беташар ҿлеңін жазсса, «Хош бол, 

Боқай» - оның жоқтау үлгісіндегі ҿлеңі. Ақын мезгілсіз қайтыс болғаннан 

ҽйелінің қазасына қайғырады. «Жүрегін ашытқан, сүйегін жасытқан» 

ҿлімнің ҿкініші кҿп екенін айта келіп, ата-ана мен бала-шағаны сабырлық 

сақтауға шақырады. 

Тірі де басым қарманған, 

Не бітеді арманнан. 

Қайран ғазиз дос жарым 

Жарламда ҿтті жалғаннан,- деп жанына жара 

салған қазаға ҿкінеді. «Қайран ғазиз дос жарым» деген сҿз ақын 

жұбайының адамгершілік болымысын аша түскен, қайтыс болған адамның 

жақсы қасиеттерін айту жоқтаудың негізгі бір шарты екені белгілі. 

Ақынның Боқайды жоқтаған ҿлеңінен халық ауыз ҽдебиетінің ҽсер 

ықпалын аңғару онша қиын емес.  

Мұндай жоқтау ҿлеңдері Кҿдек ақында кҿп жазған «Бір жалқы 

жігітке шығарылған дауыс», «Бір қыздың дауысы», «Дегенбайдың 

дауысы», «Осы заман пендеге», «Сҽрсенбайдың дауысы» ҿлеңдерінің қай-

қайсысында да қайтыс болған адамның тіршілігіндегі жақсы қасиеттеріне 

баса назар аударған. Мҽселен, Сҽрсенбайды жоқтағанда оның 

ақылдылығын, қайырымдылығын, ҿнеге ете айтады. Тіпті арғы аталарын 

да таныстырып, солардан бері үзілмей келе жатқан кісілік бар екенін 
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ескертеді. Мұнан кейін ҿмірдің ҿтпелілігіне, Сҽрсенбайдың жұртқа үлгі 

жан екеніне тоқтала келе:  

        Толған айдай халқыңа, 

Ҽр қашан түскен жарығың. 

        Қырғыз, қазақ ішінде 

Екпінді болған арының. 

       Серпілмеген сескеніп, 

Қорғасындай ауырым, - 

Бір- ақ күнде тиылды- ай  

Соғып тұрған дауылым.  

            Жаратқан Алла жар болып,  

Жҽннатта болғай қабірің, - деп түйіндейді.  

Ақындардың жоқтау ҿлеңдеріне назар аударғанда фольклорлық 

дҽстүрді сақтаған жҽне кейбір кҿркемдеу құралдары да (қой аңдыған 

қасқырдай, толған айдай, шолпандай болып таңдағы, ақсұңқар құстай, сары 

алтындай т.б.) фольклордан алынған. Сондай-ақ, «биссмиллҽ деп бастайын» , 

«ҽуелі сҿзді бастайын» , «биссмилла деп ҽуелі» т.б. деп келетін дҽстүрлі 

жолдар да қайталанып отырады. Сондықтан бұл топтағы шығармаларды 

жоқтау үлгісіндегі туындылар деп айтуға болады. Ақындар кҿнеден келе 

жатқан мұң-шер ҿлеңдерінің негізінде жоқтаулар жазып оны дамытқан.  

Сонымен бірге дыбыс, сҿз қайталау да фольклорға тҽн ерекшеліктің 

бірі десек, аталған ақындар шығармаларында мұндай ерекшеліктер де 

кездесіп отырады.  

Бірер ғана мысал келтірейік. Ақыттың «Ынтымақсыз ел азар» деген 

ҿлеңінде «азар» сҿзі жиырма екі рет, ал «Биссмилла тҽңірім бір болар» 

ҿлеңінде «күн болар» сҿзі қырық екі рет қайталанса, Таңжарықта «Сҽлем» 

деген сҿз он бір рет жҽне «Ҿткен күн» ҿлеңінде «күн» деген сҿз тоғыз рет 

қайталанады. Бұлардан шығатын қортынды шыңжаң қазақ ҽдебиетінің 

қалыптасуына үлес қосқан ақындардың кейбір шығармалары фольклорлық 

дҽстүрге ҿте жақындық танытады.  

Таңжарық бата-тілек, қарғыс түрінде де ҿлең жазған ақын. Оның 

«Шын тілек» ҿлеңінде:  

Араздық, алалықты ҿсірмес қыл, 

Қымызға қызып алып есірмес қыл. 

Тұйықтап бас- аяғын біздің елдің 

Тау-тасқа бұрынғыдай кҿшірмес қыл! 

Лирикалық кейіпкер халық үшін шын тілек тілейді. Негізгі мақсаты 

тау-тасты сағалап кҿше бермей, араздық, алалығы жоқ берекелі, озық ел 

болу. Бұл ҿлеңде дҽстүрлі бата ҿлеңінде кездесетін тұрақты, кҿп ҿзгере 

бермейтін жаттанды сҿздер жоқ. Копшілікті жаңалыққа шақыру, үндеу 

сипаты басым. Осы ҿлеңнің екінші бҿлігі қарғыс түрінде келеді, 

сатқындық жасау арқылы ел ішін бүлдіріп, момындардың обалына 

қалғандарға назаланған ақын:  
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Жерге енсін елдің ішін бүлдіргендер, 

     Жоқты езіп залымдарды күлдіргендер. 

Арамға жанын жалдап, арын сатып 

     Қармаққа момындарды ілдіргендер,- деп қарғыс айтады. 

Бұдан шығар түйін сол Ақыт, Таңжарық, Кҿдек тұрмыс-салт 

жырларының бұл түрлерін дамытып ҿз замандарына лайық жаңаша мазмұн 

беріп жырлаған. Сонымен бірге олар халық ҽдебиетінің ҿшпес ҿнегесін 

терең түсіне отырып одан үйреніп тҽлім алған. Екіншіден, жоғарыда 

есімдері аталған ақындардың бҽрі де ҿлеңдерін жазып та шығарған, реті 

келгенде қысқа қайырым ҿлеңдерді суырып салып та айта білген.  

Ал Ҽріпжан бірер рет айтысқа түссе, Таңжарық ірі айтыс ақыны ретінде 

танымал болған дарын иесі. Сондықтан жазу мен ауызша айту бұлардың 

екі қыры деуге болады. Басқаша айтқанда дҽстүрді жаңашалықпен 

ұштастыра отырып, еліміз қазақ ҽдебиетін дамытуға үлес қосқан.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается любовная лирика в современной башкирской 
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the modern Bashkir authors studied the ideological and thematic features of poetry. Examines the 
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Хҽҙерге кҿн шиғриҽтендҽ һҽр дҽүер ҽҙҽбиҽтендҽ актуаль булған 

мҽңгелек темалар ҙа үҫешен дауам итҽ. Мҿхҽббҽт темаһы хҽҙерге шиғриҽттҽ 

артыҡ үҙ гҽрешһеҙ  һаҡланды тип ҽйтһҽк тҽ була. Был осраҡта Р.Бикбаевтың 

башҡорт шиғриҽтендҽ мҿхҽббҽт лирикаһының үҙенсҽлекле эволюцияһы 

тураһындағы [1, 356]: «… йҽшҽү илһамы һҽм мҽғҽнҽһе булған мҿхҽббҽтте 

бҿтҽ тулылығында, нур-ялҡынында күрһҽтеүгҽ, уй-кисерештҽрҙең 

тҽбиғилегенҽ, психологизмға табан – башҡорт шиғриҽтендҽ мҿхҽббҽт темаһы 

mailto:Aynurut@mail.ru
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бына шундай үҙ гҽрештҽр кисерҙе» - тигҽн һүҙҙҽренҽ ҿҫтҽп, ни бары ул 

нығыраҡ асыҡланды, тулыланды, һүҙ  азатлығы йоғонтоһонда мҿхҽббҽт 

лирикаһында интимлек кҿсҽйҙе; элегерҽк асыҡтан-асыҡ һүҙ  алып барырға 

ярамаған проблемаларҙы авторҙар ҡыйыуыраҡ асыуға мҿмкинселек алды, 

тип ҽйтһҽң дҽ яңылыш булмаҫ .  

Башҡорт халыҡ шағиры Мостай Кҽримдең бар тормош юлындағы 

ижады ла мҿхҽббҽткҽ арналды тиһҽк, яңылыш булмаҫ . Ул, тыуған ергҽ 

мҿхҽббҽт булһынмы, ҽсҽгҽ, һҿйгҽн йҽренҽ, халҡына - барыһы ла һҿйҿү менҽн 

һуғарылған. Шағирҙы матурлыҡ, гүзҽллек һҽм мҿхҽббҽт йырсыһы тип 

атаһаҡ дҿрҿҫҿрҽк булыр ине. Мостай Кҽрим үҙенең «Мҿхҽббҽттең дүрт 

миҙ геле» китабындағы традицияларға, темаларға ғүмеренең һуңғы кҿнҿнҽ 

тиклем тоғро ҡалды. Уның 2004 йылда яҙылған бер шиғыры былай яңғырай: 

Һинҽн башҡа ерем күкһеҙ , рухым үкһеҙ , 

Һин ҿн түгел, һин тҿш хҽҙ ер, уйым ғына. 

Бҿгҿн тҿндҿ ай нурҙары, бҿгҽрлҽнеп, 

Йомарланып һыйындылар ҡуйыныма. 

Йоҡом ҡасҡан ошо һалҡын аяҙ  тҿндҽ 

Мин йылыһын тойҙом тулған ай нурының, 

Үткҽндҽргҽ ҡайтып - килеп мең ураным, 

Ҡуйынымда һинең йҽнең тип юраным. 

Шағирға берсҽ яңғыҙ , моңһоу, шул уҡ ваҡытта ул тулған ай 

нурҙ арының йылыһын да тойорға һҽлҽтле. Үткҽндҽре уның хҽтерендҽ тик 

яҡты ҿмҿттҽр генҽ уята. Ул ҡуйынына һыйынған ай нурҙары һҿйгҽненең 

йҽне булыуына ышана. Шиғыр уҡыусыла ҡыйынһыныу тойғоһо, күңелһеҙ  

уйҙ ар ҡалдырмай, ҽ киреһенсҽ, йылылыҡ бҿркҽ. 

Рауил Бикбаевтың «Һҿйҿүҙҽн иҫ  йыйыр иҫһеҙ ...» тип башланған 

исемһеҙ  бер шиғырында лирик герой һҿйҿүҙ ең ғҽйҽт ҙур кҿскҿ эйҽ булған 

серле күренеш икҽненҽ иғтибар йүнҽлтҽ. Уның ҿсҿн һҿйҿү - барҙы юҡ 

итеп, юҡты бар итеүсе илаһи кҿс: 

Һҿйҿү йүнһеҙ гҽ йүн бирер, 

Күҙһеҙҙ е күҙ ле итер. 

Һаҡ ҡолағыңды томалап, 

Күҙ еңде бҽйлҽп китер... 

Шиғырҙ ан аңлашылыуынса, мҿхҽббҽт барыһы ҿсҿн дҽ уртаҡ, уның 

дауылынан «ҡотолоу юҡ ышыҡта», ул терелтеү ҡҿҙрҽтенҽ эйҽ: 

Үлеп ғашиҡ булғанда ла 

Ғашиҡтар булып үлмҽйҙҽр, 

Терелҽлҽр ғишыҡтан... 
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Ғҿмүмҽн, шиғриҽттҽ мҿхҽббҽт - изге хис, ҽ ғашиҡтар донъяһы үҙ е 

бер серле донъя булып күҙ  алдына баҫа. Лирик герой күберҽге мҿхҽббҽттҽ 

сафлыҡ, гармония сығанағын күрҽ, уны гонаһлы тормошҡа, яуызлыҡҡа 

ҡапма-ҡаршы ҡуя. Шуның ҿсҿн ҡайһы бер саҡта яңғырап ҡалған уның 

сҽйер телҽге лҽ ҽле урынлы һымаҡ: 

Тик ғашиҡтар  ғына ҡалһын ине 

Ер йҿҙҿндҽ, бҿтҽ йыһанда. 

Уларҙа бит мҽкер, уҫаллыҡ юҡ – 

Тик аҡ нурҙар улар йыйғандар… 

(Р.Йҽнбҽк «Телҽк») 

Ҽлбиттҽ, лирик герой беренсе ҡарамаҡҡа үтҽ ҡҽтғи, тура күренгҽн 

үҙ енең телҽгенең сҽбҽптҽрен аңлатып бирергҽ онотмай. Шиғырҙың килҽһе 

строфаларындағы килтерелгҽн дҽлилдҽр ҙ ҽ бер яҡлап лирик герой 

уйҙ арының изгелеген белдерһҽ, икенсе яҡлап ғашиҡтарҙың сифаттарын 

һанай. Уның фекеренсҽ, тик ғашиҡтар ғына «тупаҫлыҡҡа, йҽбер-золомға 

бармай», «наҙлы, изгелекле, киң күңелле», «һҽр саҡ батырлыҡҡа ҽҙ ер», 

«алдамай» һ.б. Ошо матур һыҙаттар ғашиҡтарҙы ер йҿҙҿндҽ ҡалырга 

лайыҡлы итҽ. Ҽммҽ нисек кенҽ лирик геройҙың телҽктҽре паҡ булмаһын, 

уның был донъяһында бүтҽндҽргҽ урын ҡалмауын күрҽбеҙ . Уҡыусының 

ауыр тҽьҫораттарын аҙ аҡҡы строфа тарҡатҡандай тойола. Лирик герой 

үҙ енең тҽүге уй-телҽктҽренҽн ҡайта һҽм ниһҽйҽт, хыялдарын тормошҡа 

ашырға башҡа юлды һайлай: 

Тик ғашиҡтар ғына ер йҿҙҿндҽ… 

Юҡ! Бар кешелҽр унда ҡалһындар. 

Ҽммҽ улар ошо кҿндҽн алып 

Бер-береһенҽ ғашиҡ булһындар! 

Бының менҽн ул етешһеҙлеге булмаған, яҡшылыҡҡа, дҿрҿҫлҿккҽ 

нигеҙлҽнгҽн, үҙенсҽлекле идеаль донъя тҿҙҿргҽ телҽй. Лирик герой ҿсҿн 

мҿхҽббҽт, ғашиҡтарҙың хис-тойғолары - был тормошто насар ҡылыҡтарҙан 

дауалау, гонаһтарҙан арындырыу ысулы. 

Г.Яҡупованың «Аҡланыу» шиғырының лирик геройы мҿхҽббҽт 

хистҽрен илаһи бер кҿс, серле күренеш тип баһаларға бер ҙ ҽ ашыҡмай, 

сҿнки был наҙлы тойғолар менҽн бергҽ донъяла ҡатмарлыраҡ тормош 

хҽҡиҡҽте лҽ йҽшҽүен ул үҙ е татып ҡараған. Лирик герой, «Ғашиҡтарға 

ҡыуышта ла ожмах, тиҙ ҽр» тигҽн фекер менҽн бҽхҽскҽ ингҽндҽй, «Нисҽ 

кҿнгҽ?» тип һорау бирергҽ мҽжбүр һҽм был ҡарашты инҡар итеп үҙ енең 

яуабын да ҡайтара: 

Тҽмле тҿштҽр күреп бҿткҽс, 

Ҡайтаһы бар икҽн ҿнгҽ. 
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Ул йҽшҽүҙ ең идеал түгеллеген һҽм ике йҽрҙ ең мҿхҽббҽтенҽ 

ҡоролған ғүмерҙ ең дҽ ожмахтарҙ ан ғына тормауын иҫкҽртҽ, ҽ «Йорто 

кҽрҽк, малы кҽрҽк, / Йыһазы ла, ҡаралтыһы…» - тип ул тормоштың ваҡ 

ығы-зығылары, кҿндҽлек донъя мҽшҽҡҽттҽре лҽ бар икҽнен һыҙыҡ ҿҫтҿнҽ 

ала. Шул уҡ ваҡытта ул үҙ енең донъяһын теүҽллҽү ҿсҿн ярты ғүмере 

китеүен дҽ йҽшермҽй. Бына хҽҙ ер күп йылдар үткҽс, лирик герой ҽйтерһең 

үҙ енең йҽшлегендҽге һауалы хыялдарынан арынған, уның донъяһы теүҽл, 

барыһы бар, ҽммҽ тормоштың кҿндҽлек мҽшҽҡҽттҽре араһында юғары 

хистҽргҽ генҽ урын ҡалмаған: 

Тик мҿхҽббҽт ҡыуышында 

Тороп ҡалған, эйҽрмҽгҽн… 

Шулай итеп, башҡа лирик ҽҫҽрҙ ҽрҙ ҽ күнегелгҽнсҽ, лирик герой 

мҿхҽббҽт, яратыу һымаҡ хис-тойғоларҙы бында идеаллаштырырға 

йыйынмай. Ул, нисек кенҽ ҡырыҫ  яңғырамаһын, был юғары хистҽрҙ ең 

тормош ысынбарлығы алдында кҿсһҿҙ  икҽнен таный. 

Мҽүлит Ямалетдин ижады үҙ енең кҿтҿлмҽгҽн образдары менҽн 

иғтибарҙы йҽлеп итҽ. Ул үҙ енең бер шиғырында һҿйҿү мҿнҽсҽбҽттҽрен 

яман сир - наркомания менҽн тиңлҽй: 

Ауырыйым. Сирем бик яман -  

Һин - наркотик, ҽ мин - наркоман...  

Бер яҡтан, шағир һҿйҿү ғазаптарын уңышлы тотоп алып, тапҡыр 

итеп наркотик образы аша уҡыусыға еткерҽ алған: 

Һине уйламаған мҽлем юҡ, 

Һағыныуға түҙер хҽлем юҡ... 

Икенсе яҡтан, һҿйҿү һымаҡ изге хистҽрҙ е яман ауырыу, наркотик 

образы аша биреү ҡурҡыныс уйҙ ар тыуҙыра, шомға һала: 

Һин - наркотик, ҽ мин - наркоман, 

Сирлҽүемҽ инде ни заман?!  

Лирик герой үҙен наркоман, ҽ һҿйгҽн йҽрен (―һин‖) – наркотик тип атай, 

бының менҽн автор лирик ―мин‖ менҽн ―һин‖ араһындағы яҡынлыҡты, аҡыл 

менҽн генҽ аңлап булмаған бҽйлҽнеште күрһҽтергҽ телҽгҽн. 

Сағыштырмаса йҽшерҽк быуын шағиры Салауат Ҽбүзҽровтың 

мҿхҽббҽткҽ арналған бер шиғырының лирик геройы үҙенең мҿхҽббҽтен 

иҫке шарап менҽн сағыштыра: 

Мҿхҽббҽтем иҫке шарап һымаҡ, 

Ул иҫкергҽн һайын, кҿслҿрҽк… 

Йҿрҽгемдҽ оҙаҡ һаҡланғанға 

Тоноҡлана һҽм хуш еҫлерҽк… 

(“Иҫке шарап”) 
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Ҽлбиттҽ бында лирик герой, алдағы шиғырҙ ан айырмалы рҽүештҽ, 

үҙ енең мҿхҽббҽтен ҡҽтғи рҽүештҽ шарап тип атамай, ҽ сағыштыра ғына. 

Шуға ла ауыр тҽьҫораттар ҡалдырмай, яҡты хистҽр уята. Иҫкергҽн һайын 

яҡшыра тҿшкҽн шарап образы менҽн автор лирик герой мҿхҽббҽтенең бар 

асылын бирҽ алған: 

Гҽлсҽр бокал кеүек ике күҙ ем 

Мҿлдҿрҽмҽ тулы шараптан. 

Сҽкҽштереп түңкҽрҽйем, йҽнем: 

“Яратам мин һине!.. Яратам!..” 

Сатира һҽм юмор оҫтаһы Камил Фазлыйҙың шиғыры ла үҙенең 

кҿтҿлмҽгҽн сиселеше менҽн иғтибарҙы йҽлеп итҽ. Лирик герой туҡталышта 

һылыуҙарҙың иң һылыуы, сибҽрлеге сиктҽн ашҡан ҡыҙҙы күреп һуштан 

яҙа. Был осраҡлы тыуған уның хис-уйҙары ла ҡҽҙимге һымаҡ: 

…Ун һигеҙ е тулды микҽн, 

Бына ҡайҙан сафлыҡ ҿрҽ! 

Ҡыҙҙың сихри күҙ  ҡарашы 

Йҿрҽгемде тишеп керҽ… 

(«Тариф») 

Лирик герой егетлеген эшкҽ егеп ҡыҙ ға һүҙ  ҡушырға була, уның 

һүҙҙҽре ғашиҡтарға хас хис-тойғоға тулы, тура телмҽр ялҡынлы, 

эмоциональ яңғырай: - «Һеҙ  – тим, - күңелемҽ яҡын. Алтын түлҽп алыр 

инем, Белһҽм ҽгҽр һҿйҿү хаҡын. Һеҙҙең кеүек аҫыл ҡошто Мең йылға бер 

бирҽ тарих». Ниһҽйҽт, һылыуҙың оҙаҡ кҿттҿрмҽгҽн яуабы лирик геройҙың 

ғазаплы уйҙарына бер яҡлап нҿктҽ ҡуйһа, икенсе яҡлап уҡыусыны шаҡ 

ҡатыра: 

   Аҡсаң булһа, рҽхим ит, - ти, - 

Сҽғҽтенҽ фҽлҽн тариф… 

Ҽлбиттҽ, традицион мҿхҽббҽт шиғырына хас хис-тойғолар менҽн 

һуғарылған лирик ҽҫҽрҙең бҿтҿнлҽй икенсе тҿрлҿ йүнҽлеш алыуы 

уҡыусыны аптыратмай ҡалмай. Лирик герой ҙ а бында - саф мҿхҽббҽткҽ 

ышанған, гүзҽллеккҽ, матурлыҡҡа табынған һҽм бер ҡатлыраҡ эскерһеҙ  

кеше. Һҽм ошо лирик герой саф хистҽрҙ ең, йҽ иһҽ ―хуштан яҙырлыҡ‖ 

сибҽрлектең дҽ акса менҽн баһаланыуына, дҿрҿҫҿрҽге аҡсаға һатылыуына 

шаһит була. Был ситуацияға лирик геройҙың ҡарашы, баһаһы бирелмҽгҽн, 

шиғыр диалог менҽн генҽ тамамлана, ҽммҽ уның кисерештҽре 

уҡыусыларҙыҡына яҡын икҽне былай ҙ а аңлашылалыр, моғайын. Лирик 

ҽҫҽрҙ ҽ гел юғары хис-тойғолар һҽм уға бҽйле тҿрлҿ мҿнҽсҽбҽттҽр күреп 

ҿйрҽнгҽн уҡыусы ҿсҿн дҽ был күренеш тормошто ҿр яңы яҡтан асыу, 

традицион теманың  - яңы боролош алыуы ул. 

Бҽлки, XX быуаттың аяуһыҙ  ауырыуы менҽн мҿхҽббҽтте 

сағыштырыу һымаҡ күренештҽр тап заман мҿхҽббҽт лирикаһының 
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үҙ енсҽлегелер. Ғҿмүмҽн, хҽҙ ерге кҿн шиғриҽтендҽ йыш ҡына яман менҽн 

яҡшы, Алла менҽн Иблес һымаҡ тҿшҿнсҽлҽр буталып киткҽндҽй ҙ ҽ 

тойола. Дҿрҿҫлҿк менҽн ялғанлыҡ, матурлыҡ менҽн йҽмһеҙлек, яуызлыҡ 

менҽн яҡшылыҡ бер ҡатарға ҡуйыла. Был күренештҽр хҽҙ ерге кҿн 

шиғриҽтенең шулай уҡ бер үҙенсҽлеге булып тора. 
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Аңдатпа. Мақаланың теориялық бҿлімінде аңдатпаның жанрлық белгілері 

суреттеледі. Кҿлемінен тыс мҽтіндік аңдатпа мазмұны сілтеуіштерге, яғни тек ғана 

шығарма тақырыбынан (мақсатын) құрылатын жҽне сипаттамалы, маңызды бҿлшектерін 

айта отырып, мҽтін мазмұнын толық түрде баяндайтын болып бҿлінеді. Мақалада 

аңдатпаның композициялық - мазмұндық құрылымы белгіленген. Яғни, құрылымы: бастама, 

негізгі ақпараттан тұратын, орташа, толық түрде жҽне бҿлімді толықтырушы мен 

қорытынды бҿлімі, сондай-ақ, ҿлшемі мен тілдік ерекшеліктерінің аңдатпасынан тұрады.  

Жұмыста аңдатпалауды оқыту ҽдістемесі сипатталып, аңдатпалау жұмыстарының 

тҽжірибелік кезеңдері мен теориялық жақтары кҿрсетіліп, аңдатпаны оқытуға арналған 

құрылымдық сипаты мен аналитикалық жаттығулары  кҿрсетілген. 

Түйін сөздер. оқыту, шығармашылық жазбаша жұмыстар, аңдатпа, қысқа 

айтушылық, ақпарат, аңдатпаның копмозициялық - мазмұндық құрылымы, мҽтіндегі дайын 

сҿздік қолданыстар. 

 

Abstract. In the theoretical part of the article describes the characteristics of the genre 

annotations are specified, depending on volume, destination and content of the text annotations are 

divided into the index, containing only the wording of the theme (idea) of the work and descriptive, 

outlining in more detail the content of the text listing of significant details. The article noted the 

compositional-semantic structure of the annotation, which may have the following construction: an 

introduction, providing basic information, average detailing, complementary parts and the end – 

result, as well as the size and language of osobennostei annotations.  

The paper describes the teaching methods of annotation are listed the 

theoretical and practical phases of the annotation, the selected exercises are analytical and 

constructive for learning annotations. 

Keywords. learning, creative writing jobs, resume, simple, information, compositional-

semantic structure of the annotation, the clichéd momentum, briefly locking. 

 

 

Аннотация – это вторичный текст, создаваемый на основе исходного 
и обладающий текстовыми характеристиками, то есть содержательной и 
структурной цельностью. Аннотация состоит из описания 
библиографических данных книги (автор, название и т.д.), краткого 
изложения материала содержания, (указания, для кого данная книга 
предназначается). 

Лаконично обобщать информацию – непростая задача. Очевидно, 
что этому необходимо обучать школьников специально. Однако развитию 
у учащихся умений и навыков обобщать, сжимать и кратко излагать 
информацию в учебном процессе уделяется очень мало времени и 
внимания [1, с.16]. 
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В зависимости от объема, назначения и содержания текстовые 
аннотации делятся на указательные, содержащие лишь формулировку 
темы (идеи) произведения и описательные, более подробно излагающие 
содержание текста с перечислением существенных деталей. 

Композиционно-смысловая структура аннотации отличается 
стереотипностью. Текст может иметь следующие построение: зачин, 
содержащий основную информацию, среднюю, детализирующую, 
дополняющую части и концовку – итог. Размер аннотации определяется 
не объемом аннотируемого текста, а тем материалом, который, с точки 
зрения автора аннотации, заслуживает изложения. Что касается языковых 
особенностей аннотаций, то прежде всего следует отметить предельную 
краткость изложения, далее, ясность и простоту изложения, его 
имперсональность, то есть изложение не от себя, а от лица обобщенного 
автора. В аннотациях используются стандартные, клишированные 
обороты [2, с.47]. 

С методической точки зрения чтение текстов как учебных, так и 
художественных, с установкой на последующее их аннотирование может 
быть использовано в учебном процессе в качестве эффективного средства 
обучения чтению и контроля понимания прочитанного на уроках 
литературы. Аннотирование способствует совершенствованию навыков 
письменной речи учащихся, выработке умения лаконично излагать мысли и 
при этом помогает усвоить правила построения языковых структур, 
поскольку они включены в активную речевую деятельность. Также 
необходимо отметить, что творческое переосмысление воспринимаемой 
информации при аннотировании и фиксация ее в письменной форме 
подготавливают учащегося не только к интерпретации содержания текста, 
но и к высказыванию с элементами оценки, а также к высказыванию более 
высокого типа – к обсуждению,  дискуссии как в письменной, так и в устной 
форме. Наряду с этим, интонирование обладает и высоким 
контролирующим потенциалом. Правильно, грамотно составленная 
аннотация, основанная на адекватном понимании содержания текста, 
свидетельствует о способности ученика сосредоточиться при чтении, 
сохранять в памяти связь между частями текста, об общем читательском 
интересе, кругозоре и уровне владения языком. 

При помощи аннотации можно контролировать: 1) понимание 
текста на разных уровнях (значения и смысла); 2) умение 
интерпретировать и обобщать информацию; 3) умение передавать ее в 
соответствующей сжатой форме. 

Необходимо научить школьников действиям, которые 
способствуют правильному составлению аннотаций. Этим действиям 
соответствуют следующие умения и навыки: 1) прогнозировать и 
осмысливать содержание текста, выделять главное; 2) интерпретировать 
материал, который предусматривает реконструкцию логической 
структуры текста, делить текст на смысловые фрагменты, составлять 
план, группировать, обобщать, критически анализировать и 
формулировать собственное мнение; 3) сжимать информацию;  
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4) фиксировать сжатую информацию на письме – кратко излагать в виде 
аннотации, что предполагает определенную композиционную 
организацию сообщаемых фактов, навыки владения с краткими формами 
языкового выражения, умения вводить информацию с помощью речевых 
стереотипов, характерных для аннотаций, использование оценочных 
клише. Например, при сообщении об авторе произведения используется 
следующие речевые клише: работает в области; ему принадлежит; его 
первая книга в свет; им написано; в его творчестве привлекает. [2, с.48] 
При оценке произведения используются следующие слова и выражения: 
автор сумел показать (рассказать, осветить, раскрыть); талантливо и 
правдиво (ярко, образно, убедительно, достоверно, исторически точно); 
основные достоинства книги заключаются в том, что …. [2, с.49] 

Основным принципом в методике обучения аннотированию должен 
быть, на наш взгляд, принцип постепенного перехода от простого к 
сложному, который детерминируется особенностями самого материала, 
текстов, предназначенных для аннотирования, и характером 
методических приемов, заданий и упражнений. 

Рассмотрим на конкретном примере обучение аннотированию на 
уроке-практикуме. 

Теоретические сведения об аннотации, полученные на 
факультативных и внеклассных занятиях, учащиеся используют на этом 
уроке. Учащимся предлагается задание: выяснить значение слова 
«аннотация» по словарю. В процессе беседы учитель фиксирует внимание 
учащегося на формы изложения, подчеркивает, что основное назначение 
аннотации – дать в предельно краткой форме представление о 
содержании книги, о ее целевом назначении и о том, для какой категории 
читателей книга предназначена. Чтобы ученики усвоили определение 
аннотации раздается готовая аннотация на исторические романы 
Я. Хамматова «Салават, Сырдария» и дается задание определить 
основные части аннотации. 

Учащиеся анализируют текст аннотации и записывают основные 
части аннотации. 

1. Исходные данные (книги, произведения). 
2. Краткое содержание текста (книги, произведения). 
3. Заключение, указывающее на назначение. 
После чего учащиеся анализируют несколько аннотаций 

самостоятельно, прослушивают некоторые выступления, коллективно 
устраняют ошибки и оценивают результаты работы. Это задание 
закрепляет в памяти композицию аннотации. 

Далее учитель предлагает учащимся три текста. Например:  
Библиографические данные (текст №1).  Рецензия на книгу (текст №2). 
Аннотация на орфографический словарь (текст №3).  

Необходимо определить, которой из этих текстов является 
аннотацией и доказать это. Ученики отмечают, что текст № 3 является 
аннотацией, потому что в этом тексте имеются все три компонента 
аннотации (исходные данные, краткое содержание, рекомендации). Цель 
этого задания – научить учащихся распознавать аннотацию среди других, 
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а также познакомить школьников со специфическими особенностями 
некоторых видов аннотаций на разные жанры произведений. Только 
сильные учащиеся сумели выделить индивидуальные особенности 
аннотации на словарь [2, с.19]. 

Следующее задание определить вид аннотации. Учитель предлагает 
три вида аннотации. После чтения и анализа, учащиеся устанавливают, что 
текст № 1 – специализированная аннотация, текст № 2 – рекомендательная, 
текст № 3 – описательная. Цель этого задания – научить учащихся 
определять виды аннотации по индивидуальным особенностям. 

Выполнение тренировочных упражнений поможет учащимся лучше 
усвоить специфические особенности аннотации и использовать их на 
практике. Если текст (рассказ) по объему маленький, то его можно 
прочитать в классе. В следующем задании учащиеся должны ответить на 
вопрос – В каком предложении сформулирована основная мысль 
рассказа? Можно ли дать другое название рассказу? Выполнение этого 
задания требует от учащихся логического рассуждения и навыка 
находить в тексте основное. После чего учащиеся отмечают в тексте 
смысловые части: зачин, основную часть, концовку и устанавливают, что 
тип текста повествовательный. В рассказе события излагаются 
хронологически. Рассказ состоит из завязки, основной части, развязки. На 
вопрос: Как в рассказе достигается смысловая целостность? Учащиеся 
отвечают, что смысл целостности достигается единством действующих 
лиц, событий, глаголами со значением последовательности.  

Важным этапом в обучении аннотированию является словарная 
работа. Отвечая на каждый вопрос и выполняя задание, учащиеся 
анализируют и усваивают содержание произведения. 

Далее учащиеся находят в тексте ключевые моменты и составляют 
план, пересказывают рассказ по плану и отмечают  основные пункты плана. 

Перед тем, как написать окончательный текст аннотации, готовятся 
опорные слова, которые будут использованы при написании аннотации. 
Цель задания – научить правильно оформить начало аннотации. После 
чего учащиеся пишут аннотацию на рассказ [3, с.23]. 

Таким образом, полученные навыки писать сочинения в малых 
жанрах следует эффективно использовать в процессе изучения 
художественной литературы [4, с.10]. 

На уроках башкирской литературы можно активно использовать 
аннотацию для контроля за самостоятельной работой над 
произведениями, предназначенными для внеклассного чтения. Ученик в 
течение четверти делает в тетради для внеклассного чтения аннотации на 
прочитанные произведения. В конце четверти учитель на основании этих 
аннотаций делает выводы о самостоятельной творческой работе ученика. 

В заключение следует сказать, что аннотирование текста дает 
широкие возможности  проявления и развития творческих, литературно-
художественных склонностей и способностей учащихся [5, с.12]. 
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Aндатпа: Автор мақалада қазақ ҽдебиетінің негізін қалаушы Абай 

Құнанбаевтың  қара сҿздеріндегі философиялық ойларға тоқталып, қандай 
тақырыптарды қамтығанын қарастырады. Ҽрбір қара сҿзінің негізгі идеясына 
тоқталып, тҽрбиелік мҽнін ашып кҿрсетеді. 

Кілт сөзі: ақын, шығарма, проза, жанр, идея, тақырып. 
Aннотация: В статье автор остановился на философских мыслях 

основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева, словах назидания, 
рассматриваемых темах. Раскрывая основную идею каждого слова назидания, 
раскрывает сущность воспитательного значения. 

Ключевые слова: Поэт, произведение, проза, жанр, идея, тема. 
Abstract: In this article author pays special attention to the philosophical thoughts of the 

founder of Kazakh literature by Abay Kunanbayev, based on his “Қара сҿздер”. Revealing the main 
meaning of each words edification, showing message of educational value. 

Keywords : poet,work,prose,genre,idea, topic. 

 
 

Kazak halkının büyük Ģairi, aydını Abay hep milletini iyi yaĢama 

sokmayı, onları aydınlatmayı düĢünürdü. Abay‘ın gözündeki halkın yaĢamsal 

koĢulları, kültürü, örf ve adetleri, iyi ve kötü düĢünceleri yazıya döküldüğü 

görülmektedir. Onun halkına bıraktığı bol eserler mirası kazak kültürü ve yazı 

dilinin geliĢmesini etkiledi. 
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Abay‘ın Büyük Ģair olduğunu sadece Ģiir değil kara sözle, nesir olarak 

yazılan ‗Kara sözler‘ adlı çıkarmalarından da göre biliriz. 

‗1890 yılından itibaren Abay‘ın Ģiir formatındaki kazak toplumunu 

aydınlatma, bilimsel fikirleriyle besleme konusundaki yazıları yavaĢça kara 

sözlere döner. ‗Ğaqliya‘ adlı nasihat çıkarmaları 1890 ve 1898 yıllarında yazılır. 

Böylece Abay 1891 yılından itibaren Ģiir formatında söylemek istediği 

duyguları, düĢünceleri ve hislerini kara sözle, yani nesirle verir. Bazen de Kara 

sözlerde anlatılan oylar Ģiire de dönüĢür. 

‗Neyse ki son 10-15 sene içinde Abay Kara sözler adlı yeni bir tür bulup, 

daha çok zamanını ona ayırt eder‘ (1,364s). 

Kara sözler Abay‘ın söz sanatındaki sanatsal gücünü, felsefedeki dünya 

görüĢünü gösterenklasik bir stilde yazılan nesir eseridir. Kara sözler, tamamıyla 

ayrı ayrı konuyu nasihat edici bir niteliktedir ve toplamda 45 sözden 

oluĢmaktadır. 

Büyük yazarımız M.Awezov, ‗Genelde Abay‘ın bu Kara söz adlı mirası 

kazak nesrinin en güzel örneklerini vermektedir. Onlar öykü eseri değil. Eski 

yazarlar kullanmıĢ olan masal, anı yazısı da değil. Ġçeriği, stili özel ayrıntıya 

sahip olduğu için kara sözler sadece Abay‘a ayıt edebiyat türüdür. Bazen de bu 

çıkarmalar adalet, medeniyet, insanlık ve adillik gibi meseleleri kapsayan 

iradeye benzer‘ der (2,210s). 

Kara sözler ‗Kazak halkının aydınlanması yönünde öğüt verici 

niteliktedir. Edebi tür olarak insanlara akıl, terbiye veren felsefeli ilmi 

denemedir. Konusuna, iddiasına baktığımızda Kara sözler Ģairin Ģiir 

formatındaki eserlerinin devamıdır. ġair Ģiirle veremediği duygu ve 

düĢüncelerini Kara sözlerle vermiĢtir‘ diye açıklar profesör akademik 

Z.Kabdollov (3,37s). 

Kara sözlerdeki dönem itibariyle Kazak halkının yoklukla, kötü idareyle 

ve toplumsal hayattaki eĢitsizliklerle sınandığı bir zaman tarihi gerçektir. ġairin 

Kara sözleri küçük boyutlu, içeriği zengin, az sözlederin anlamın verilmesiyle 

farklı olmaktadır. Kara sözlerin eğitim konusu bilgiye ihtiyacı olan gençler için 

çok önem taĢır. Abay adaletli davranmak, adil çalıĢmak, ziraat yapmak, ticaret 

yapmak, sanat öğrenmek, bilgi ve bilimi sevmek, toplumdaki insanların 

hareketi, ahlak, manevilik gibi çok meseleleri eserlerin söz konusu olarak 

uygular. 

Abay Birinci Kara sözünde artık yerin ortası kadar yaĢta olduğunu  

(45-55 yaĢ arası) ve bu yaĢa kadar ne yapığını, neler yazdığını anlatır.  

Kendi düĢüncelerini kâğıda yazmaya ve halk, dünya, ilim, manevilik, çocuk 

yetiĢtirmek konusundaki duygularıyla paylaĢmaya karar verdiğini yazar. Birinci 

sözde Ģairin hayatıyla ilgili malumatlar verilir ve tüm eserlerine giriĢ yapılır. 

Ġkinci Kara sözde Abay milletlerin her türlü farklılıklarını karĢılaĢtırarak 

duygusal sonuca varır. Bizim bir düĢünceye, ya da fikre ulaĢmak için 

Avrupa‘ya, Batı‘ya seyahat etmemize hiç gereksiz olduğunu söyler. Yan yana 

yaĢan Taciklere, Özbeklere, Sartlara, Ruslara baksak o bile bize yeterlidir. 

ÇalıĢmayı seven halkların yanında Kazaklarda bulunan adaletsizlik, ahlaksızlık, 

medeniyetsizlik, tembellik, övünme, dedikoduculuk, yalan gibi olumsuz haller 
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Kara sözde eleĢtirilmiĢtir. GeçmiĢine saygı duyan geleceğine ümitle bakan Abay 

kendi halkının baĢka halklardan örnek almasını, kötü yoldan iyi yola geçmesini, 

bir biriyle uğraĢmayıp, ilim almaya, bilim öğrenmeye istekli olmalarını uyarır. 

Kendi milletinin kötü hallerine canı acıyor ve onlara dik durmalarını, artık 

uyanmalarını önerir. 

Üçüncü Kara sözde Abay hükümet (yönetim) konusundan bahseder. 

Kazak halkının hallerini iyi bilenler ‗Hâkim iki ise, Dava dört olur‘ derlermiĢ. 

Abay kazak topraklarını yöneten yöneticiler, baĢkanlar, hâkimler, mahkemeler 

hakkında söz eder. Kazak halkının yoklukla, kötü idareyle ve toplumsal 

hayattaki eĢitsizliklerle sınandığı bir zamandaki Rus yöneticiliği hakkındaki 

düĢünceleriyle paylaĢır. Velilerin millete çektirdiği zorlulukları ve onların 

ahlaksızlıklarını anlatır. 

Dördüncü Kara sözde Abay bir cahilin ahlaksızlığına güldüğünde 

mutlulukla değil kızgınlıkla gül, çünkü cahillik bir derttir. Ġyi insanın ahlakına 

güldüğünde mutlulukla gül, çünkü ondan örnek alırsın der. 

BeĢinci sözde Kazak halkının bazı atasözlerini eleĢtirir. ‗Bir Erin ve bir 

kurdun yemeği yolundadır‘, ‗Öğlene vaktine kadar bile ömrün olsa bir günlük 

mal yığ‘, ‗Zenginin yüzü parlak, Fakirin yüzü çarık‘ gibi atasözlerinde kazak 

halkı zengin olmaya kaygılanır. Ama mal bulmak için çaba göstermez, malı 

nasıl kazanacağını bilmez düĢüncesini anlatır. 

Altıncı Kara sözde Abay kazakların ‗Sanat oluĢturmak için birlik, 

rızkolması için hayatta hareket lazım‘ atasözüne filozof görüĢündeki bir 

duygusal açıklama yapar. ‗ġair akıl beraberliğinden bahseder. Onun çok yönü 

var. Örneğin, akıllı düĢünmek, yani toplumun yararına çalıĢmaktır. ġairin yaĢam 

felsefesi zengin olmak, mal kazanmak değil iyi olmak, anlayıĢlı olmaktır. Abay 

Onurunu, dürüstlüğünü, vicdanını satarak mal kazanmayı eleĢtirmiĢti‘ der 

filozof Ğ.Yesim (4,308s). 

Yedinci sözünde ‗bebek annesinden iki türlü davranıĢla doğar. Biri ise: 

yesem, içsem, uyusam Ġkincisi ise:görsem, bilsem ve öğrensem‘. ġair gelecek nesli 

eğitime ihtiyaç duymaya, akıllı davranmaya, bilim ve ilim öğrenmeye yönlendirir. 

Sekizinci Kara sözde ‗Zenginin dini, Tanrı, halkı, yurdu, bilimi, vicdanı, her 

Ģeyi maldır‘ denir. Ama adalete, bilime, ilime, vicdana hiç ihtiyacı yoktur. Bu yüzden 

Abay gelecek nesli ilim öğrenmeye, bilimiyle mal kazanmaya çağırır. 

Dokuzuncu sözde Ģairkendi ülkesinin milletine canı acıyor. Halkının 

istikbalini düĢünüp kaygılanıyor. Halkının eksiklerini görse de görmez oluyor. O 

yüzden ‗Ben hayatta olsam bile, bir yandan kendimi ölü hissediyorum‘ der. 

Kara sözlerin onuncusunda ise hayatın anlamı, çocuk ve baba arasındaki 

davranıĢlar, gençlerin istikbali konusu söz edilir. ġair çocuk ve baba arasındaki 

davranıĢlar hakkında söz ederken onların arası böyle olmalı 

prensiplerinisavunmuyor. O hayatta yer alan nesiller arasındaki konuĢmalar, 

kiĢisel sorumluluk konusunu gündeme getirdi. 
On birinci sözde hırsızlık ve ahlaksızlık gibi kötü davranıĢları bırakıp, 

dürüst olma, iyi yolla yürüme tavsiyesinde bulunur. Abay o dönemin tarihi 
gerçeğini anlatarak zengin, zalimlerin tarafını değil, ezilenlerin, fakir milletinin 
tarafını tutar. 
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ġairin on ikinci, on üçüncü sözlerinde Tanrıya yalvarmak, inançlar söz 
konusu olur. Abay Müslüman dinini propaganda edip Ġslam Ģartlarıyla yaĢamayı, 

Ġnsanlık iradeleri korumayı tavsiye eder. Ġnsanlık adamı bir satır üstün 
edeceğini söyler. 

On dördüncü sözünde Abay insanın akıllı olması çok önem taĢıdığını 
anlatır. Halkın fakir hale düĢmesi akılsızlığından değil akıllının sözünü 
dinlemediğindendir. Neslin garip hale düĢmesine Abay çok kaygılanır. Ondan 
kurtulma yolunu arar. Ve bunun en iyi yolu halkın düĢüncesinin değiĢmesi lazım 
olduğunu anlar. 

On besinci kara sözünde ġair akıllı ve aptal insanının arasındaki farkı 
anlatır. Akılı baĢında olan kiĢi ne yapmalı, ne öğrenmeli onu söyler. Deli 
insanların ahlakları, davranıĢlarını güzel tanımlar. ‗Eğer akıllı insanların 
arasında olmak istersen her günde bir, ya daher ayda bir defa kendine hesap sor! 
Bu hesabın bir öncekinden daha mı farklı, daha mı iyi? Yoksa tam tersi mi? Bir 
önceki zamanın nasıl geçti? Ġlim için, ahiret için, dünyaya huzur getiren neler 
yapa bildin? Yoksa zamanın nasıl geçtiğini anlamadın mı bile?‘ diyerek Abay 
insanın geçmiĢe göz geçirerek geleceğe adım atmalı olduğunu açıklar (5,36s). 

Abay‘ın on altıncı sözü sekiz cümleden oluĢan bir metindir. Kara sözde 
kazak halkının Tanrı‘ya ibadeti ve din konusunu önemsemedikleri 
anlatılmaktadır. Her Ģeye üstün bakmalarına rağmen kazakların iyi kalpli, iyi 
niyetli oldukları söylenmektedir. 

On yedinci sözünde Abay gayret, akıl ve yürek hakkındaki düĢüncelerine 
açıklama yapar. Bu üçü kendi aralarında tartıĢırlar. Hepsi kendi özelliklerini 
anlattıktan sonra ilim onlara cevabini söyler. On yedinci sözü analize eden 
filozof Ğ.Yesim Ģöyle bir fikir bildirir: ‗Bu sözün bir farklığı: gayret, akıl, yürek 
ve ilim çıkarmadaki nesnel kahramanlar. Böyle bir yöntemi filozof Platon 
kullanmıĢtır. Gayret, akıl, yürek ve ilmi ayrı ayrı madde olarak kullanmak Doğu 
Felsefesinde oluĢan bir gelenektir. Bu nedenle bu sözlerin anlamını Batı 
Felsefesinden aramaya hiç ihtiyaç yok. Buna Ġslami dünya görüĢünde bilgi 
kuramı görünüĢü denir‘ (4,324s). 

ġair on sekizinci sözünde düzenli giyinmeyi, düzgün konuĢmayı tavsiye 
eder. Ama fazla kibirli olanları eleĢtirir. 

On dokuzuncu kara sözünde Abay insan doğuĢtan akıllı olmayacağınıher 
Ģeyi duyunca, görünce, elinde tutunca, tadına bakınca öğreneceğini söyler. 
Bilmeyeni öğrenmek kötü Ģey değil, tam tersi üĢenmeden çalıĢıp, akıllı olanın 
sözünü dinleyen kiĢi akıllı ola bileceğini uyarır. 

Abay yirminci sözünde insanın en kötü huylarından biri her Ģeyden 
sıkılmak olduğunu anlatır: ‗Sıkılmak her Ģeyi gören, bilen, tadına bakan akıllı 
kiĢiden çıkar‘. Ġnsan bütün gün çalıĢmayıp dinlenirse canı sıkılır. Canı sıkılırsa 
tembelleĢir. TembelleĢince hoĢnutsuz duruma düĢer. Böyle bir hoĢgörüsüz 
huydan nasıl kurtulmak mümkündür? Bu can sıkıntısı nereden çıkmıĢtır? ġair bu 
soruların cevabini arar. Ġnsanların gücü aynı değil, bazen sıkılır, bazen de 
tembelleĢir. Bu nedenle ömrün asıl amacı ve anlamını düĢünmek gerekir. 

ġair yirmi birinci Kara sözünde köyde yaĢayan Ģerefsiz zenginlerin, zalim 

idarecilerin kötü huylarını, hırsızlıklarını, aptal toplumun övünmelerini, boĢuna 

konuĢmalarını eleĢtirir. 
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Yirmi ikinci sözünde Abay Ģöyle der: ‗ġu anda tüm kazakların arasında 

kimi seveyim, kime saygı göstereyim diye düĢündüm‘. Böylece ġair kazak 

toplumundaki sosyal ayrıntıları açıklar. Toplumdaki insanların kimin kim 

olduğunu anlatır. 

Abay yirmi üçüncü sözde hayattan değiĢmez kanıtlar getirir. Örneğin, 

‗eğer yüz at yarıĢmaya katılırsa ve senin atın onuncu sıradan yer alırsa, buna çok 

mu mutlu olursun? Veya çok kiĢi ilim öğrenir. Ama sadece binden biri âlim 

olur. Bu nedenle kazakların ‗Ne yaĢasak ta hep beraber‘ atasözünün anlamı 

kaybolur. Ailede herkes hastalanırsa, hepimiz hastayız diye mutlu olmak iyi 

davranıĢ mı?‘ diyerek ġair kazak toplumunun kötü davranıĢlarını eleĢtirir. 

Yirmi dördüncü sözde Ģair kazak halkının hayatını, geleceğini düĢünüp 

kaygılanır. ‗Yüz kiĢiye iki yüz kiĢi mızrak atar. Bunlar bir birini öldürmeden 

duramazlar mı?‘(5,50s) deyip Abay yüz kiĢinin arakasından iki yüz kiĢi koĢarak 

hata aradığını, böylece bir birini yok etmeye çalıĢtıklarını söyler. Akıllı, güçlüler 

idareci, yönetici olmayı hayal edermiĢ. Abay‘ın ‗devleti, milleti düĢünen kimse 

yok. Herkes kendi derdinde‘ diye kaygılanması ondandır. 

Yirmi beĢinci kara sözde halk arasından saygılı, dürüst, topluma fayda getiren 

idarecinin çıkması için Rusça öğrenmek lazım olduğu söylenir. Abay bu sözlerinde 

okuyan insan kendisi için değil, halkı için emek veren insan olmasını ister. 

Abay yirmi altıncı sözünde: ‗Birini sinirlendirmek Ģeriatta haramdır, iĢe 

zararlıdır, akılla terstir. Birini sinirlendirmekten mutluluk duymanın veya birine 

o kadar sinirlenmenin bir anlımı var mıymıĢ?‘ der. Bu yerde Abay yersiz yere 

çocuk gibi davranmayı, kendini mutlu hissetmeyi eleĢtirir. Bu soruya insanlık 

acısından vakar. 

ġairin yirmi yedinci Kara sözü sohbet, vasiyetnameye çok yakındır. Çok 

düĢünceli olduğu için on sekizinci söze de benzemektedir. 

Abay yirmi sekizinci sözünde: ‗Ġyilik ve kötülüğü yaratan Tanrıdır. Ama 

yaptıran değildir. Hastalığı yaratan tanrıdır. Ama hastalandıran değildir. 

Zenginliği ve fakirliği yaratan tanrıdır. Ama zengin kılan, fakir kılan değildir‘ 

der. Abay insanoğlunun özgürlüğü Allaha değil kendine ayıt der. O yüzden 

insan özgürlüğünü her türlü faydalanmıĢtır. 

Yirmi dokuzuncu Kara sözünde bir atasözü bir kaĢ anlamda kullanmak 

mümkün olduğunu anlatır. Abay bazı atasözleri yanlıĢ sözlenmiĢ olan sözler 

diye eleĢtirir. 

Abay otuzuncu kara sözünde övünme konusunu söz etmektedir. Ġnsanın 

övünmesi hiç hoĢ olmadığını güzel mecaz kelimelerle vermektedir. 

Otuz birinci sözünde insanın ezberini nasıl güçlendirmek mümkün 

olduğunu anlatmaktadır. Örneğin, ‗Ġnsanın duyduğu her Ģeyi unutmaması için 

dört tane sebep vardır. Önce konsantre olması lazım. Sonra duyduğu Ģeyi 

akılından geçirmesi lazımdır. Üçüncü, duyduğu Ģeyi birkaç defa tekrar etmesi 

lazımdır. Dördüncü, akıl karıĢtıracak Ģeylerden uzak durmak lazımdır. Akıl 

karıĢtıran Ģeyler: gülmek, oynamak, kaygılanmak, hırslanmaktır. Onlar akıl ve 

ilmi yıpratmaktadır‘(5,67s). 
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Otuz ikinci kara sözünde insan kıskançlık, ihmal etmek, hırslı olmak gibi 

kötü huylardan yararlanırsa ilmi akılında tutamayan, bilgiyi faydaya 

yaratamayan aptala döneceği konuĢulmaktadır. 

Otuz üçüncü kara sözünde meslek, adil çalıĢmak söz konusudur. Eskiden 

insanların huyu nasıl olduğu hakkında söz edilir. 

Abay otuz dördüncü sözünde ‗Ġnsanoğlu her zaman bir birine dosttur. 

Niçin dersen, hayattaki doğmak, büyümek, doymak, acıkmak, kaygılanmak gibi 

duygularımız ve vücudumuz, çıktığımız yer, gideceğimiz yer de aynıdır. BeĢ 

günlük bile hayatımız var mıdır, yok mudur onu da bilemeyiz. Ġnsan insana 

misafirdir. O yüzden bir birimizi kıskanmayıp, bir birimize kötülük yapmayıp 

dostlukta zaman geçirelim mi?‘(5,74s) der. Bu kara sözde ömür ve ölüm 

felsefesi söz konusudur. Ġnsanın dünyaya misafir olduğu için kendinden 

geçmeyip baĢka insanlarla barıĢla, huzurla yaĢamayı tavsiye eder. 

Otuz beĢinci, otuz altıncı sözlerde Abay kazakların din meselesini 

eleĢtirir. ġair Peygamberin vasiyetlerini söyleyerek din meselesinde dürüst 

olmaya çağırır. Böylece Abay insanlara ahlak felsefesini anlatır. 

Abay otuz yedinci sözünde: ‗ġansla kazanılan padiĢahlıktan akılla 

kazanılan gariplik daha iyidir. Sakalını satan yaĢlıdan emeğini satan çocuk daha 

iyidir. Dostu olmayana dost olmak, Dostu çok olana saygı göstermek lazımdır. 

Kaygısızdan uzak dur, kaygısı olana destek ol‘(5,79s) deyip mecaz anlamlarla 

insana akıl verip, yol göstermektedir. Artık bunlar ata söze dönüĢmüĢtür. 

Otuz sekizinci kara sözünde manevilik, Allah‘ın hikmeti söz konusudur. 

Tanrı‘ya inanmayı Abay insanlık iddialarıyla bağlamaktadır. 

ġairin otuz dokuzuncu kara sözünde milli ahlaklar hakkında söz 

etmektedir. ġairin Kazak halkının atasözlerini çok önemsediğini görmekteyiz. 

‗Abay‘ın kırkıncı sözü baĢtan sona kadar hiç anlamsız görünmesine 

rağmen tüm zihnimizle okuduğumuzda arka arkaya gelen çok önemli sorular 

olduğunu anlamaktayız‘ der Abayı inceleyen, ProfesörZ.Ahmetov(6,243s). 

Halkın huyu kırk birinci sözde konuĢulmaktadır. Abay bu kara sözünde 

Ģiirlerindeki konuları anlatmaktadır. O yüzden aklımıza ‗Halkı eğitim öğretim 

düzeltirdi. Ama o yok‘ düĢüncesi gelmektedir. 

Kırk ikinci söz halkın fakir halinin, zorluluklarını, iĢsizliklerini anlatan 

eserdir. ‗ÇalıĢmayıp, boĢuna gezmek, her zaman iĢsiz olmak insanın ve 

toplumun en büyük derdidir‘ gibi düĢünceler Abay tarafından kanıtlanmaktadır. 

Abay kırk üçüncü sözünde ‗Biri kendi dıĢında olan olaylara önem verip, 

duyduğu, gördüğü Ģeylerden analize ederse, böyle bir insana akıllı deriz‘ 

(5,115s) deyip dikkatli olmayı tavsiye etmektedir. 

Kırk dördüncü sözünde ‗insanoğlu ya zeki, ya da zekâsız olmasına 

rağmen övünmeyi sever. Herkes birinin kendisini övmesini ister. Bu 

insanoğlunun eksik tarafıdır. Hâkim Abay bütün milletin boyundan bu eksikleri 

göre bilmektedir‘ denilen açıklama yapmaktadır. 

Kırk besinci sözünde: ‗Ġnsanlıktan önce aĢk, adalettir. Onlar karıĢmadığı 

yer yoktur. AĢk ta, adalet Tanrıdandır. Atların arasında bile aĢk hissi vardır. 

Kimin kalbinde aĢk, adalet hisleri fazlaysa o adam âlim, akıllı olur. Biz Tanrı 

yaratığı gibi yeni Ģey, yeni nesne, yeni ilim doğuramayız. Çünkü Allah 
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büyüktür‘ (5,121s) deyip analize etmektedir. Abay felsefesine göre, Allah 

insanın yaratıcısıdır. Ġnsanın boyundaki insanlık, akıl ve sevgi Allah‘tandır. 

Allaha inanıp onu kabul etmek, onun hikmetlerini hissetmek kendini tanımanın 

baĢlangıcı olmaktadır. 

Abay kendi Kara sözlerinde sadece çıkarmanın güzelliğine değil onun ne 

kadar derin anlamlı olduğunu önemsemektedir. Böylece sanatsal beceri ve ilmi 

entelektüel felsefi bilincimizi birleĢtirmekteyiz. Abay‘ın kara sözlerindeki 

insancılık, aydınlatma ve sosyal düĢünceler kazak halkının bütün bir felsefi 

kavramını oluĢturmaktadır. Abay‘ın kara sözleri hepimize ortak değerli bir eser 

olarak kabul edilmektedir. 
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Уақыт пен кеңістік ҿлшемін ұлттық ҽдебиеттану ғылымына, оның 

тарихы мен дҽуірленуіне, ҽдіснамалық мҽселелеріне байланысты 

қарастырар болсақ, оларға лайықты деңгейдегі ғылыми ой-пікірдің  кеңдігі, 

биіктігі, тереңдігі мҽселесі туындайды. Бұл үш санат кез келген 

гуманитарлық ғылымдар саласының болмыс-бітімін танытады десек, артық 

айтқандық емес. Ал оларды ұлттық ҽдебиеттану ғылымының тарихи ҿткен 

жолына сай таразыласақ, мҽн-маңызы жоғарылай түседі. Себебі, ҽр ұлт 

ҽдебиеті ҿзіне тҽн ғана ерекшелікпен қалыптасатын болса, оны тексеретін 

ғылым саласы да басқа елдің ҽдебиет туралы ғылымын қайталамайтыны 

сҿзсіз нҽрсе. Ҽдеби мұраны игерудегі жалпы заңдылықтары мен зерттеу 

ҽдіс-тҽсілдері ортақ болғанмен ҽр ұлт ҿз ҽдебиетінің тарихы, теориясы, 

сыны, библиографиясы, текстологиясы мен тарихнамасын тек ҿзі ғана 

тексереді. «Бұл жерде ҽдебиеттану ғылымы белгілі бір дҽрежеде жоғары 

елдің фолклорист жҽне ҽдебиеттанушы ғалымдарының басқа ұлт ҽдебиетін 

зерттеген еңбектері сол елдің ҽдебиеттануына қосылған үлес болып 

табылмайтынын естен шығармаған абзал. Олардың ғылыми зерттеулері сол 
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ҿзі ҿкіл болып табылатын елдің ҽдебиеттануына қосылатын үлес болып 

табылады. Сондықтан тек ұлттық зерттеушілік таным-білік аясындағы 

ізденістерін белгілі бір дҽрежеде саралап алған соң ғана барып ҽлемдік 

ҽдебиеттану табыстарына кҿз салатыны анық» [1, 440].  

Ендеше қандай да болсын ұлт ҿзінің ҽдебиеттану ғылымы мен сынын 

қалыптастыруда ҽлемдік ғылыми-зерттеушілік ҽдіснамалық ізденістерден 

шет қалуы мүмкін емес. Қандай да болсын халықтың  ҽдебиеттану ғылымы 

ҿзіне ғана тҽн ерекшелікпен туып-қалыптасатынын ескеретін болсақ, 

ҽлемдік ғылыми мектептер мен теорияларға қарама-қатысы анықталар еді. 

Себебі олар ҽдеби мұраларды зерттеуде ҿз кезінде кеңінен таралған ҽдіс-

тҽсілдерді қолдана отырғанымен, ешбір ұлттың ҽдебиет сыны мен 

ҽдебиеттану ғылымы басқадан үйреніп барып жасалмақ емес. Ҽдеби жҽне 

фольклорлық мұраны жинап-жариялаудағы танымдық сипатта кҿрінетін 

қарапайым жұмыстардың ҿзі-ақ филологиялық мектептің ҽдіс-тҽсілдерінің 

алғышарттары болып табылары анық. Егер ҽлемдік ҽдебиеттану 

ғылымының тарихына кҿз жіберсек, онда зерттеу бағыттары мен 

салаларына сай бірнеше түрлі теориялар мен ғылыми мектептердің 

қалыптасқанын байқар едік. Ең кҿп тарағандарын атасақ: а) филологиялық 

мектеп, ҽ) эстетикалық догматизм мектебі, б) биографизм, в) мҽдени-

тарихи мектеп, г) тарихи салыстырмалық  мектеп (компаративизм),  

д) психологиялық мектеп, е) психо-аналитикалық мектеп (фрейдизм),  

ж) формализм мектебі з) социологиялық мектеп деген атаулармен белгілі.  

Ал теорияларға келетін болсақ, олар фольклортануда мифологиялық жҽне 

ауысып алу теориясы деп аталады. Социализм дҽуірі ҿз идеологиясы мен 

саясатының ықпалын жүргізу үшін маркстік – лениндік методология деген 

зерттеу ҽдістерін, социалистік реализм деген кҿркемдік ҽдісті қолдан 

жасап насихаттағаны да тарихи шындық. Осы мектептердің ҽрқайсысына 

немесе олардың қандай да бір үндестігіне сҽйкес ерекше ҽдістер мен 

бағыттар туындаған. 

Ҽдебиет туралы ғылым ҽдіснамасы салыстырмалы түрде 

ҽдебиеттанудың ҽлі де болса жас саласына жатады. Ал ҽдебиеттанудың 

жеке ғылым саласы сипатындағы белгілерін білу мҽселесі жҽне соған сҽйкес 

оған тҽн зерттеу ҽдістерінің міндетін талдауды, баға беруді ғылыми анықтау 

- ғалымдардың назарын ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде  ғана ҿзіне 

аударды. Ғалым А.С.Бушминнің ҽдебиет теориясы мен ҽдебиеттану 

ҽдіснамасының ҿзіндік ерекшеліктері туралы: ―Ҽдебиет теориясы мен 

ҽдебиет туралы ғылымның ҽдіснамасы бір-бірімен тығыз байланысты 

дегенмен ҿздерінің қызметтері мен міндеттері тұрғысынан ерекшеленетін 

теориялық ҽдебиеттанудың екі бҿлім немесе екі аспектісі ретінде 

қарастырылуы керек. Ҽдебиет теориясы кҿркем ҽдебиеттің заңдарына жҽне 

категорияларына қатысты болса, ҽдебиеттану ҽдіснамасы осы заңдар мен 

категорияларға сүйене отырып, нақты тарихи-ҽдеби процестегі олардың 

ғылыми зерттеу принциптерін анықтайды, - деп жазған болатын [2, 90].  

Ҽлемдік ҽдебиеттанудағы ғылыми мектептер ҽдебиеттің дамуында аса 

зор рҿл атқарады. Мҽселен, қазақ ҽдебиеттануының жеке ғылым саласы 
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ретінде қалыптасып, даму жолында филологиялық, ғұмырнамалық 

(биографизм), формализм, мҽдени-тарихи, эстетикалық догматизм, тарихи-

салыстырмалық (компративизм), психологиялық, психоаналитикалық, 

социологиялық мектептердың ҽдіснамасы тарихи алғы шарт немесе 

дамытушы күш болып саналады. Осы мектептердің  ҽрқайсысына немесе 

олардың қандай да  бір үндестігіне сҽйкес ерекше зерттеу ҽдістері мен 

бағыттар туындаған. «Ҽдебиеттанудағы бұл мектептердің  ҿкілдерінің жеке 

табыстарын  жоққа  шығаруға болмайды, олардың жұмыстарында барлығы 

жарамсыз емес. Бірақ бұл құптарлық нҽтижелер олардың таңдаған 

ҽдіснамасының дұрыстығын айғақтамайды. Олар ҽдіске тҽуелсіз, кейбір кезде 

осы ҽдіс толық түрде дұрыс болмаса да, бақылаудың тар аумағында ҿзін жеке 

тҽсіл ретінде ақтап, жоғарыда  айтылғандай нҽтижелерге жеткен» [2, 90]. 

Ешқандай да ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікір осы ҽлемдік 

ҽдебиеттанудағы ғылыми мектептер мен теориялардың ҽдіс-тҽсілдерінен 

тыс дамуы мүмкін емес. Осы тұрғыдан алып қарағанда, ұлт зиялыларының 

Қазан тҿңкерісіне дейінгі зерттеу мақалаларынан біз биографизм мектебіне 

тҽн ҽдістерді молынан кездестіреміз. Мысалы, Ҽ.Бҿкейханов, 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов жҽне басқаларының мақалалары ұлт ҽдебиеті 

тарихын осы ғұмырнамалық зерттеулер арқылы зерделеуді бастады.  

Ал 1914 жылы «Қазақ» газетінде жарияланған Р.Мҽрсековтің «Қазақ 

ҽдебиеті жайынан», «Н» деген автордың «Ҽдебиетімізге кҿз салу» 

аталатын мақалаларында мҽдени-тарихи мектептің ҽдіс-тҽсілдері алғаш 

қолданды. Ең бастысы сол бұл зерттеулер сол кезең үшін маңызды болып 

табылатын «Бізде ұлт ҽдебиеті бар ма, егер болса оның ақындары кімдер?» 

сұраққа жауап іздеді де шешімді пікір түйіндеді.Ұлт кҿсемі Ҽ.Бҿкейханов 

«Мұсылман сиезі» мақаласында қазақ тілінің тағдыр-талайы туралы ой 

айтқанда Абай, Шҽкерім, Міржақып, Мағжандардан бастап 18 ҿлеңді 

мысалға келтіре келіп: «осындай ақындары бар бір дерде тізе қосып 

отырған 5 миллион қазақтың тілі қалай жоқ болады. Ғұмыр жүзінде біздің 

қазақ тілі ҿз бҽйгесін алар: Абай, Ахмет, Мір Яғқұп, Шаһкерім, Тарғыннан 

һҽм ҿзгелеріне бұл кҿрініп тұр ғой» деп жазуының сыры да осында жатыр 

[3, 284]. Алаш Арыстарының мақалалары мен зерттеулері ҽдіснамалық 

тұрғыдан жаңаша зерделенуі керек. Тҿңкерісшіл ақын – жазушылардың 

«пролеткультшылдық» теориясындағы ой – пікірлері мен Алаш Арыстары 

ұстанған «бірыңғай ағым» теориясы арасындағы кҿзқарастар қайшылығы 

тура осы кезде ҿтті. Бұл ҽдіснамалық тұрғыда терең де кешенді 

таразылайтын тақырыптардың бірі. 

1918-25 жылдар аралығында тҿңкерісшілдер тарапынан ерекше 

даңғазаланған «пролеткультшылдық» теориясы Алаш арыстары тарапынан 

дами бастаған филологиялық, биографизм, мҽдени-тарихи мектептаріне 

тҽн ҽдіснамалық ізденістерге барынша кедергі келтіргісі келгенімен олар 

жалғаса берді. Оған дҽлел ретінде Ж.Аймауытов пен М.Ҽуезовтің «Екеу» 

деген бүркеншік атпен жазған «Абайдан соңғы ақындар», М.Ҽуезовтің 

«Қазақ ҽдебиетінің қазіргі дҽуірі», М.Жұмабаевтың «Ақан сері» 

мақалалары мен «тарихи-сыншылдық очерк» деген анықтамамен жазған 



72 

С.Садуақасовтың «Қазақ ҽдебиеті», Х.Досмұхамедұлының «Мұрат 

ақынның сҿздері» атты еңбектерінен басталатын аса зор ҽдіснамалық 

ізденістерді айтуға болады. 

Пролеткультшылдық бағыттағы тҿңкерісшіл сыншы-ҽдебиетшілерді 

В.И.Лениннің «Біз қандай мұрадан бас тартамыз?», «Пролеткультшылдық 

мҽдениет туралы» атты еңбектеріндегі ҽр ұлттың ҽдебиетінде екі түрлі 

яғни «буржуазияшыл - ұлтшылдық», «пролетарлық ҽдебиет» болатыны 

туралы пікірі қағидаға айналды. Бұл ҿз кезеңінде «тұрпайы социологизм» 

теориясын кеңестік ҽдебиеттанудың қазығына айналдырды. Осыдан соң-ақ 

Алаш Арыстарының бұқарашыл бағыт атанып жүрген ҽдебиетіне «ұлтшыл 

буржуазияшылдық» таңбасы оп-оңай басылды, ал тҿңкерісшілдер 

«пролетариат ҽдебиеті» болып екіге бҿлініп шыға келді. Азатшыл алаш 

ҽдебиетінің ҿкілдері «тап жаулары» ретінде танылғандықтан олардың 

ғылыми жұмыстары «бірыңғай ағым теориясы» ықпалындағы зерттеулер 

деп бағаланды. Ҽ.Бҿкейхановтың атап тұрып жазғанындай оларға 

«баспасҿз бен мектептерге оқу құралдарын жазудан басқа жол қалмады». 

Қазақ білімпаздарының І сиезінен кейін пролеткультшылдар үзілді-кесілді 

бас тартып, ал «тұрпайы социологизм» теориясы таптық тұрғыдан ғана 

бағалап жатқан бүкіл ҽдеби мұрамызды жинап-жариялаған, зерттеп-

зерделеген осы «бірыңғай ағым теориясын» жақтаушылар болды.  

«Пролеткультшылдық» теориясын жақтаушылардың «Қанішер 

Николайдың малайы – Пушкиннің, граф Толстойдың, орыс мұжығы мүлде 

ұқпайтын Чехов, Тургенов, нҽзік жанды Буниннің бізге қажеті шамалы, 

оларды тарихтың қоқысына лақтырып тастау керек» деген нигилистік 

кҿзқарасына қарсы орыс ҽдебиетшілері «бірыңғай ағым теориясын 

туғызды. Алаш арыстарының алғашқы ұсталуында саяси кҿзқарастарына 

қоса басты айып болып табылған да осы «бірыңғай ағым теориясы» болды. 

Бұл не теория, оның ұлттық ҽдебиеттану ғылымының қалыптасу кезеңінде 

атқарған маңызы қандай, жетістіктері мен кемшіліктері неде еді деген 

мҽселе ҽлі де болса жабық жатыр. Ҽзірге білетініміз – «бұл теория ҽдеби 

мұраны жақсы-жаман демей, социалистік құрылысқа қажет пе, қажет емес 

пе деп қарамай барлығын да пайдаға асыруды кҿздеді. Олардың таптық, 

халықтық тұрғыда мҽн-маңызын ашпады, барлығы да халық сынынан 

ҿткен классикалық шығарма, ал ақын-жыраулар ешкім тең келмес 

дүлдүлдер деп қарады» деумен келеміз. «Бірыңғай ағым теориясы» 

дегеніміз марксизмнің ҽдеби мұраға таптық идеология тұрғысынан қараған 

пролеткультшылдық пен  «тұрпайы социологизм» теориясына қарсы 

тұрған бірден-бір ҽдіснамалық теория  болды. Ҽр ұлтта бір ғана  ҽдебиет 

болатыны, ол тапқа бҿлінбей тұтас зерттелетінін айтып, маркстік-лениндік 

методологияға ашық қарсы шықты. Кҿзқарастар эволюциясының аяқ асты 

қалыптаса қоймайтын үрдіс екенін, оның ҽдіснамалық тұрғыдағы 

тамырлары мен тарихы бар екенін естен шығарып жүрміз. 

Міне тура осы тұрғысынан қарағанда, бұл теорияны жақтаушылар 

ұстанған зерттеу ҽдіс-тҽсілдеріне барлау жасасақ, олар филологиялық, 

биографизм, мҽдени-тарихи мектептің ҽдіснамасы аясында бірталай 
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жұмыс тындырды.  Білімпаздар сиезінің шешімімен жасақталған үш бірдей 

ғылыми экспедиция жұмыстарының нҽтижесінде «Академцентр» құрылды. 

Алайда ғылыми біліктілікті былай қойғанда, филологиялық таным-біліктің 

жетісе бермеуі мен маман кадрлардың болмауы салдарынан жаппай 

жинаушылық тенденциясы басым болды. Сол себепті ҽдеби мұраның 

асылы мен жасығын айыра алмау, барлығы да классика деп тану кҿзқарасы 

басым түсіп жатты. Оған сол кездің ҿзінде Х.Досмұхамедұлы «бұл - ҿте 

жауапты жұмыс, оны кім кҿрінгенге тапсырып жүргізуге болмайды» деп 

ашық айтқан болатын. Бірақ амал жоқ, ойланып-толғануға, ғылыми 

таразылауға заман мүмкіндік бермеді. Сол орын алған кемшіліктердің 

барлығы «бірыңғай ағым» теориясының ықпалындағы ҽдебиетшілер 

қауымына күштеп таңылды, оның зардаптарынан ҽлі де арыла алмай 

отырғанымыз анық.  

Тҽуелсіздік алғалы жиырма жылдан асты кеңес дҽуірінде  

Алаш арыстарының ғылыми мұраларына айып болып тағылған «бірыңғай 

ағым» теориясының еш қисынға да келмейтінін ҽдіснамалық тұрғыда 

зерделеу мүлде назардан тыс қалып отыр. Орыс ҽдебиеттануында болған 

осы теорияны «ұлтшыл-алашордашылар» атауына тҿңкерісшілдердің 

күштеп таңғанын ғылыми тұрғыда дҽлелдеуге ешбір талап жасамауымыз - 

шынын айтқанда ұят нҽрсе. Пролеткультшылдардың таптық тұрғыдағы 

кҿзқараста бұл теориядағы ҽдебиетшілерге таңған айыптауларын 

санамалап жату қажет емес. Қазір тарих ҿзі дҽлелдеп отырғандай, 

«бірыңғай ағым» теориясы ҽдіснамалық тұрғыдан алғанда біздің ҽдебиет 

туралы ұлттық ғылымда тура орыс ҽдебиеттануындағыдай дҽрежеде орын 

алған жоқ. Тҿңкерісшілдердің ҽдебиеттің таптығы мен халықтығы туралы 

солақай сыншылдығына қарсы айтқан ой-пікірлерінде тек белгілері ғана 

кҿрінді. Оны алаш арыстарының тҽуелсіздік кезінде қайта жарияланған 

ғылыми мұралары дҽлелдеп отыр. 

Кеңес тұсындағы ҽдебиеттануда осы теорияны қате деп тауып, Алаш 

Арыстарын күстаналаған уақытымызда, «олар «бірыңғай ағым» теориясы 

ықпалында ҿздерінің ұлтшылдық идеяларын сыналап енгізгісі келді» деп 

жазғырғанда оның болмыс-бітіміне ой жіберген жоқпыз. Шетпұшпақтап 

айтқанымыз болмаса, одан ҽлі де арыла қойған жоқпыз. Бүгінгі таңда да 

оған ҽдіснамалық тұрғыда ғылыми талдау жасай зерттеу мҽселесі кенже 

қалып жатқаны жасырын емес. Қазақ  ҽдебиет туралы ұлттық ғылымының 

тарихы мен ҽдіснамалық мҽселелерін зерттеуде профессор Т.Кҽкішев 

айтқандай: «Ҿнегенің үлгісін  кҿріп тұрып, содан үйренбеуіміз, шыр 

айналып совет ҽдебиетінің шындығынан  кандидаттық, докторлық 

диссертация қорғап, атақ алуымыз, 1917 жылға дейінгі былай қойғанда, 

соғыстан ҽріге бара алмайтын ғылыми мүсҽпірлікті, «социалистік реализм 

туы астында» деген ұранмен шапқылай берушілігіміз қазақ ҽдебиеттану 

ғылымының сорына шыққаннын енді ашық айтайық» [4]. 

Ҽр түрлі кҿзқарастар қақтығысындағы ғылыми ой-пікірдің даму 

эволюциясын ҽдіснамалық тұрғыда таразылауда Алаш Арыстары «былай 

деп жазыпты, мынаны жасапты» деп тамсана беруді қоятын уақыт жетті. 
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Енді ұлттық ҽдебиеттану ғылымының бастан ҿткерген тарихи кезеңдеріне 

сай олардың мақалалары мен зерттеулерінің ҽдіснамалық негіздерін 

зерделеу қажет. Жасыратыны жоқ, Алаш арыстарының еңбектеріндегі 

Плеханов пен Л.Троцкийдің ықпалын байқау қиын емес. 1920 жылдардың 

басында Л.Троцкийдің «Литература и революция» еңбегіндегі жаңа 

замандағы ҽдебиет туралы идеялары үстемдік құрды. Оның «творчество 

Демьяна Бедного есть пролетарская и народная литература, т.е. 

литература, жизненно нужная пробужденному народу. Если это не 

«истинная» поэзия, то нечто большее ее», - деген пікірі басында 

«демьянша жазу» ұранының тууына негіз болды. Ал Блокқа берген: «И все 

же «Двенадцать» – не поэма революции. Это лебединая песня 

индивидуального искусства, которое приобщилось к революции. Конечно, 

Блок не наш. Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался», - деген 

бағасы блокшылдықтан бас тартуды туғызса, орыс ҽдебиетіндегі 

футуризмді сынаған ойлары «жанды адамды кҿрсету» қағидасының ҿріс 

алуына себепкер болды [5, 167]. «Бірыңғай ағым» теориясы осы 

Л.Троцкийдің «методы марксизма не методы искусства» деген тезисін 

ғылыми ҽдіснамада орын алуынан туғандығын, оны басшылыққа 

алғандарға сор болып шыққандығын саралау міндеті алдымызда тұр.   

Орыс ҽдебиеттану ғылымындағы проф. В.Ф. Переверзевтің бұл 

идеяны жоққа шығарып, кҿркем образды ғана алған концепциясының ҽсері 

де сезілмей қалмады. Д.Бедныйша жазуға үндеу арқылы кҿркемдік 

дамудың заңды жолдарына тежеу салып, ҽдебиетті бір ғана таптың 

мүддесіне сай тар шеңберде ғана болуын талап ету, ақын-жазушы таптық 

ортаның жемісі екенін дҽлелдеу басым болды. Профессор В.Переверзевтің 

концепциясына қарсы дискуссияда нҽтижесі де қабылданды. «Только тот 

критик и историк близок к марксизму, который не отходит от точки зрения 

Плеханова» деген тұжырымынан кейін ҽдеби-теориялық ой-пікір 

«Плеханов ортодоксиясы үшін» деген қағиданы түсіндіру мен теориялық 

негіздеуге кҿшті. 

Л.Троцкийдің «методы марксизма не методы искусства» тезисіне 

Г.Плехановтың бір жақты методологиялық теориялары, ҽсіресе, 

Толстойдың суретшілігі мен ойшылдығын бір-біріне метафизикалық 

тұрғыда қарама-қайсы қоюын, Е.Онегин туралы «жұмысшы адам бұл 

романның ішкі мазмұнын мүлде түсінбейді» деген секілді пікірлері 

қосылды. Ал В.Г. Белинскийдің ғылыми мұрасы туралы сол кезеңде 

біржақты кҿзқарас болып табылған пікірлерін маркстік-лениндік ҽдіснама 

кҿп ұзамай қатты сынап, «Плеханов ортодоксиясы үшін» ұраны заман 

талабынан шығып қалды. Орыс ҽдебиеттануындағы осы айтылған 

ҽдіснамалық жағдаяттардың туу дҽуірін енді ғана бастап жатқан ұлттық 

ҽдебиеттанудағы болмыс-бітімін салыстырмалық тұрғыда саралау кезек 

күттірмейтін мҽселелердің бірі. Ол бір жағынан ғалым Сантьягоның 

сҿзімен айтқанда «Тарихтан тағылым алмаған ұрпақ сол тарихыты 

қайталауға мҽжбүр болады» деген сҿзіне келіп тіреледі. «Кҿженің қоюын 

қою, сұйыған сұйық» деп айтар болсақ», пролеткультшылдар нигилистік 
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танымда басы Абайдан бастап ұлт ҽдебиетін жоқққа шығарып, ал 

«тұрпайы социологизм» теориясы таптық қағидамен бағалап жатқан кезде, 

ұлт зиялыларына осы «бірыңғай ағым теориясынан» басқа сүйенетін 

ҽдіснамалық тірек те болмады. Алашшыл ақын-жазушылар мақалалары 

мен зерттеулерінде «бірыңғай ағым теориясының» ықпалы амалсыздан 

«социологиялық мектептің» ҽдіс-тҽсілдеріне байланысты бола тұрса да 

шынайы ғылыми ҽдіснама орын алды. Сондықтан олардың зерттеушілік 

ҽдіснамасы ұлттық ҽдебиеттанудың қалыптасу тарихындағы алатын орны 

мен маңызына сай кешенді түрде саралану қажет. 

Ахаңның «Ҽдебиет танытқышы» еңбегінің ғылыми негіздерін 

ҽлемдік қай ғылыми мектептің ҽдіснамасы тұрғысынан қарастыру керек 

екеніне компаративистік ҽдебиеттануға сай герменевтикалық ҽдіспен 

зерттеу мҽселесі назардан тыс қалуда. Қазіргі қазақ ҽдебиеттануының 

абызы Т.Кҽкішұлының ғылыми мектебінің шҽкірттерінің пайымдауынша 

«Ҽдебиет танытқышта» филологиялық мектеп, мҽдени-тарихи 

мектептердің зерттеу ҽдістері жалғаса келіп, ұлттық ҽдебиеттануда тарихи 

салыстырмалық мектеп (компаративизм) негізінде зерттеп-зерделеудің 

іргесі қаланды. Рас,  атақты Гете айтқандай «Кім ізденсе сол адасуға 

мҽжбүр». Қателесуіміз мүмкін, алайда келешек ізденістер жасау 

мақсатында айтып отырмыз. «Ала қойды бҿле қырқып келгенбіз», енді «ҿз 

қазанымызда ҿзіміз қайнай беруді» тоқтататын уақыт жеттті. Бір ғана 

мысал келтірелік. Алаш арыстары ұсталып, олар жазған орта жыне жоғары 

мектепке арналған оқулықтар мен ғылыми зерттеулері қолданыстан 

шығарылып тасталған кезде, 1930 жылдары басы Сҽкен болып жазған 

оқулықтар мен зерттеулардің ҽдіснамалық сипаты қандай болды дегенге ой 

жүгіртетін кез жетті. Ҽлде сол баяғы бетпен маркстік-лениндік 

методологияның тар шеңберінде қарай береміз бе!? Немесе 1927-29 жылдар 

аралығында болған кҿркем ҽдебиет туралы айтыс барысында жарияланған 

елуден астам мақалалардағы ҽдіснамалық ізденістер сипаты туралы сҿз 

қозғар уақыт жеткен жоқ па?  

Жалпы алғанда ұлттық қазақ ҽдебиеттану ғылымының теориялық 

жҽне ҽдіснамалық мҽселелерін тереңдете қарастыру бағытындағы ғылыми 

ізденістер жасау  қазір кенжелеп қалып отыр. Ҽзірге сүйенеріміз 

Т.Кҽкішев, Ж.Смағұлов, С.Жұмағұлов, А.Ісімақованың қазақ ҽдебиеті 

сыны мен ғылымының тарихы туралы монографиялары мен оқулықтары 

ғана [6].  Оларда жҽне ұжымдық «Қазақ ҽдебиеттану ғылымының тарихы» 

(2008)  атты екі томдық академиялық басылымда ҽдебиеттану 

ҽдіснамасының мҽселелері тек шет пұшпақтап қана сҿз болып, ең 

құрығанда арнайы тарау ретінде де қарастырылған жоқ. Ҽдебиеттану 

ҽдіснамасынан ҽзірге тілге тиек етеріміз қазақ тілінде Т.Кҽкішев пен 

Ж.Смағұловтың «Ҽдебиеттану ғылымының ҿзекті мҽселелері» (2005) атты 

оқу-ҽдістемелік құралы, ал орыс тілінде жазылған Н.Жұбанышпековтің. 

«Проблемы сравнительно – тиологического изучения литературы» (1995), 

М.Маданованың  «Путь Ауэзова в страну Бальзака» (1997), «Актуальные 

вопросы литературной компаративистики» (1999) атты еңбектері ғана. ҚР 
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ҒА М.Ҽуезов атындағы ҽдебиет жҽне ҿнер институты болса, «Ҽдебиет 

теориясы мен ҽдебиеттану методологиясы» бҿлімін жауып тастап, 

«жамбылтану» бҿлімін ашты. Сонда ҽдебиет туралы ұлттық  ғылымының 

ҽлемдік ҽдебиеттанудың кҿкейкесті арналарының ҽдіснамалық 

талаптарына сай келелі мҽселелерімен кім шұғылданады? Осыдан кім 

ұтты, кім ұтылды?! Айтты-айтпады осы бҿлімнің ыждағатты  

бастамасымен жарық кҿрген «Мировая литературоведения» (2007, 2008) 

атты үш томдық еңбектің ұлттық ғылыми зерттеушілік ой-пікірдің 

ҽдіснамалық сипатта кемелдене түсуі үшін кҿмегі зор деп ойлаймыз.  

Онда ҽлемдік ҽдебиеттану ғылымы ҽдіснамасының жауһарлары 

жинақталған. Ал біз бір кезде ұлттық кҿркем ҽдебиетті Жамбыл шалдың 

шапанына орап тастағанымыз аздай, тағы жамбылтану ілімінің аясында 

тырбаңдап жүрміз. 

Қорыта келгенде, ҽдебиет тулалы ұлттық ғылымның туу. қалыптасу 

кезеңдеріндегі мақалалар мен зерттеулерді ҽдіснамалық тұрғыдан зерделеу 

барысында сол кездегі ғылыми ізденістердің басты бағыттары ғана емес, 

зерттеу ҽдістері мен жаңа заман алға тартқан түрлі теориялардың 

ықпалына да байланысты саралау арқылы ғана тарихи шындық 

тұрғысынан бағалай аламыз. 
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Аннотация. В статье анализируется исследование казахской литературы ХІХ 

века на основе научных материалов 1980 годов. Определены главные направления 

исследования национальной литературы в контексте развала советской идеологии 

тоталитарной системы. 

Ключевые слова: история литературы ХІХ века, новые направления в 

литературоведении, партийные постановления по вопросам литературы и искусства,  

переосмысление духовного наследия. 

Abstract. The study of Kazakh literature of the XIX century is analyzed in the article 
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Қазақ ҽдебиетінің тұтас тарихын ұлттық мүдде тұрғысынан 

зерттеудегі басты кедергі партиялық қаулылар десек, ҽдебиеттануды 

маркстік-лениндік ілімдегі олқылықтардан арылтудың ең бір ҿзекті де 

түйіні мҽселесі тұрғысынан ерекше маңызда еді. Сондықтан ХХ ғасырдың  

30-50 жылдары қабылданған ҽдебиет пен ҿнер мҽселелері бойынша 

идеологиялық қаулы-қарарлардың күшін жоюы ҽдеби-тарихи мҽн-маңызы 

зор оқиға болды. Онда Ресей отаршылдығына қарсылықтан туған  

ХІХ ғасырдағы «зар заман» ақындары, ХХ ғасыр басындағы қалам 

қайраткерлерінің шығармашылығын бағалауда орын алған қателіктер  

50-жылдары бұл шығармаларға орыстарға қарсы, феодалдық құрылысты 

марапаттайтын кертертпа-ұлтшыл шығармалар ретінде қатып-семген 

сарындағы баға берілді. Аса кҿрнекті ақындардың ҿзіндік ҿрнекке бай 

творчествосы ұзақ жылдар бойы жҿнсіз ұмыт қалдырылды» [1] деп 

кҿрсетілді. Ол қазақ ҽдебиетінің тарихын толымды зерттеуде орын алған 

«ақтаңдақтар» мҽселесін байыптауға, идеологиялық қысым зардабынан 

жапа шеккен жекелеген дарындар шығармашылығын зерттеу, ҽдеби 

мұрасын игеру мҽселесін ұлттық ҽдебиеттану ғылымының кемел 

арнасының басты ҿзегіне айналдырды. Міне, осынау ділгір мҽселелердің 

ҽдебиеттану ғылымының ҿзекті тақырыбына алынуы тұрғысынан 

келгенімізде Дулат, Шортанбай, Мұрат мұрасын жаңаша танымда 

зерделеудегі Р.Сыздықова, М.Мырзахметов, Х.Сүйіншҽлиев, К.Жүнісов, 

М.Қойгелдиев, С.Негимов, Р.Сағымбекұлы мақалалары айрықша аталады. 

Мҽселен, Р.Сыздықова Дулат мұрасы зерттелуінің жай-күйіне, 

поэзиясының ҽдеби тілді дамытудағы маңызына тоқталып, ендігі кезекте 
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сҿз зергерлерін ҽдеби дамудағы тарихи сабақтастық тұрғысынан 

обьективті зерттеу керектігіне ой салып: «Абайдың алдында қазақтың 

күшті дамыған, халықтың эстетикалық-рухани талғамын сан ғасыр бойы 

ҿтеп келген, ауызша тараған мықты поэтикалық мектебі тұрмаса, Бұхар, 

Махамбет, Дулаттар сияқты сҿз зергерлері жасап ҿтпесе, Абай да мұндай 

шырқау биікке бірден кҿтеріле алар ма еді!» деп түйсе [2], М.Мырзахметов 

«Дулат мұрасы жартылай танылған «ақтаңдақ» қалпында қалып, аты 

аталса да ҽдеби жұртшылық арасында пікір таласында оқтын-оқтын қозғау 

да салып отырды. Бірақ ол жайында айтылар шындықтың толық, тұтас 

күйінде айтылмай, жартыкеш түрінде орнығуы себепті, тарихи-ҽлеуметтік 

ҿмір болмысына орай туындаған Дулат шығармаларының басты да туынды 

сарыны, яғни лейтмотиві ғылыми тұрғыдан ашылмай қала берді. Жалпы 

қазақ ҽдебиет тарихында бұл іспеттес «ақтаңдақ» күйін кешіп, түсі 

түстеліп, мағынасы ашылып, түгелденбей жатқан мұралар қанша ма?» 

[3,191-192] деп Дулат ақындығын, саяси-ҽлеуметтік поэзиясын 

отаршылдық дҽуірмен байланыста алып қарастырды. Осы орайда  

«ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясы» (1985) кітабындағы Дулат 

шығармашылығына қатысты «...ҿмірге кҿзқарасы, идеялық позициясы 

жағынан феодал тобының тілек-мүддесінен, дүниетанымынан аулақ кете 

алмады» деген сипаттағы қате кҿзқарасты сын тезіне ала отырып, мұндай 

біржақты идеологиялық қасаң талаптың ҽдіснамалық негіздерінде орын 

алып келген басты теориялық олқылықтарды ашып берді. Соның ішінде 

ұлтсыздандыру, діннен айыру мақсатындағы Ресей империясының 

отаршылдық саясатының отандық тарих сол кездері ҽлі сҽулесін толық 

түсірмеген беймҽлім қатпарларына терең бойлап, құнды тарихи дерек 

кҿздерімен дҽйектейді [3, 191-201]. Ал Х.Сүйіншілиев «зар заман» 

ҽдебиеті ҿкілдерінің мұрасын бағалау, шығармашылығын зерттеудегі 

идеологиялық қателіктерден туындаған ғылыми ағат кҿзқарастарды айта 

келіп, Мұрат ҿнерпаздығын тану бастауында тұрған Х.Досмұхамедұлының 

тарихи тұлғасын бұрмалаудағы қиястықтарды дұрыс кҿрсетті. «Мұрат 

ақынның сҿздері» (1924) жинағындағы Халел пікірлерінің ғылыми 

маңызын зерделеп, ақын поэзиясындағы отаршылдық дҽуір шындығының 

жырлануын жаңаша танымда зерделеген ғалым бодандық қыспақтағы 

ұлттың зар-шері, шерменде кҿңіл-күйінен туған отаншылдық аңсардағы 

«Үш қиян», «Сарыарқа», «Қазтуған», «Ҿттің бір қапы дүние» мұраларын 

елдік мҽселелермен тығыз бірлікте қарастырды. 

Қоғамдық ҿмірдегі рухани сілкініс пен саяси серпіліс талабына орай 

ХІХ ғасыр ҽдебиетінің кеңестік идеология тарапынан тиым салынып 

келген ақындар мұрасын жариялау ісі барынша жанданды. «Жыр шежіре» 

айдарымен «Қазақ ҽдебиетінде» Дулаттың «Шаштараз» дастаны 

(1987.4.ХІІ), «Жұлдыз» журналында Кҿкбайдың «Сабалақ» (1990.№8), 

Жамбылдың «Сыздық сұлтанға» (1990.№9), Сүйімбайдың «Ҿтеген батыр» 

(1990.№11), Нысанбайдың «Кенесары мен Наурызбайды жоқтау» 

(1990.№12), Досқожаның «Кенесары қоныстан ауғанда айтқаны» 

(1991.№2), Шортанбайдың «Зар заман сарындары» (1991. №3), Мұраттың 
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«Еділді алды, елді алды» (1991.№4), Қашағанның «Жұттан кейін» 

(1991.№5), Кердері Ҽбубҽкірдің «Замананың түрі» (1991.№11) мұралары 

жарияланды. 

Сондай-ақ Базар жырау (1986), Бақтыбай ақын (1988), Молда Мұса 

(Мұсабек Байзақұлы) (1988) шығармалары жинақтарымен қатар 

Қ.Ҿмірҽлиевтің құрастыруы, «Дулаттың дҽуірі мен ақындығы» атты алғы 

сҿзімен Дулат Бабатайұлының «Замана сазы» [4], «Жыр жүйріктері» атты 

Қ.Сыдиқов, Ш.Керімов алғы сҿзімен Қашаған Күржіманұлы, Шынияз 

Шанайұлы, Мұрат Мҿңкеұлы, Насихат Сүгірұлы шығармалары 

топтастырылған «Алқаласа, ҽлеумет» (1991) жарық кҿрді. 

М.Ҽуезовтің «Ҽдебиет тарихы» (1991), Х.Досмұхамедовтің 

«Аламан» (1991) кітаптарының ғылыми айналымға түсуі қазақ ҽдебиетінің 

тарихын тұтастықта ҽрі тарихи шындыққа сай қарастыру мен зерттеудің 

ҽдіснамалық негіздеріне ҿзгерістер ҽкелді. Сонымен қатар 

С.Асфандияровтың «Қазақстан - патшалық Россия отары» [«Қазақстан 

мектебі».1990.№10], Х.Досмұхамедұлының «Тайманұлы Исатай еңіреп 

ҿткен ер еді» [«Жалын». 1991.№3], С.Мұқановтың «Кенесары-Наурызбай 

туралы» [«Жұлдыз». 1991. №6], Е.Бекмахановтың «Қазақ халқының 

Кенесары бастаған азаттық қозғалысы» [«Жұлдыз».1991.№7,8,9,10] тарихи 

зерттеулері жарияланып, қазақ халқының тарихындағы ұлт-азаттық 

кҿтерілістердің маңызын ұлттық мүдде тұрғысынан қарастырудың басым 

бағытын айқындап берді. Ал Р.Сүлейменов, Ж.Қасымбаевтың «Кенесары 

кҿтерілісі: кҿне шындыққа жаңа кҿзқарас» [«Қазақстан коммунисі». 

1991.№3] мақаласында тарихи оқиға мен тарихи тұлға жаңаша танымды 

сараланды. 

ХІХ ғасыр ҽдебиетінің ҿзге де айтулы тұлғалары шығармашылығы-

ның бұрындары ҿз деңгейінде обьективті қарастырылмаған ғылыми 

мҽселелері жаңаша кҿзқараста зерделенді. Атап айтқанда, 

Ы.Алтынсариннің жарияланбай келген «Шариат уи-Ислам» кітабы 

А.Сейдімбеков алғы сҿзімен жарық кҿрді [5]. Сондай-ақ қыр перзентінің 

ағартушылық қызметіндегі Ильминский сынды орыс миссионерлерімен 

күрделі қарым-қатынасының беймҽлім болып келген қырлары 

проблемалық мақалалар ҿзегіне алынды. Ұлы ағартушының аталған діни 

тақырыптағы мұрасы Ш.Сҽтбаеваның «Ұлы ағартушының айтулы еңбегі» 

мақаласына арқау болса [«Қазақстан коммунисі». 1991.№7], «Орыс 

миссионері Ильминскийді Ы.Алтынсаринмен дос қылып, ағартушы-

қайраткер етіп кҿрсеткеніміз бар. Ал ол іс жүзінде қазақтарды құлдана 

түсуге құлшынған, орыстардың ҿзін мҽдениеттендіруге қарсы болған адам. 

Қазіргі қайта құру кезеңінде осындай ақтаңдақтарды ашып, ҽрбір тарихи 

құбылыстың шыны мен сырын байыптауымыз керек» [«Қ.Ҽ».1987.25.ХІІ] 

деген батыл ғылыми ұстанымда болған М.Мырзахметовтің «Ыбырай жҽне 

Ильминский» мақаласы кезінде барынша дҽріптеліп келген Ильминскийдің 

орыстандыру мен отаршылдық саясатта ұстанған ұстанымына ҿзгеше 

сипатта қарау керектігін кҿтеруімен құнды [«Қазақстан мектебі».1991.№9]. 
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«Ыбырай Алтынсарин тағылымы» (1991) атты естеліктер, зерттеулер 

жинағына енген «Ыбырай жҽне проф. Ильминский» мақаласында да 

«Ильминский мақсаты - Россия империясының орыстандыру саясатын 

қазақ арасында жүзеге асыруды қазақтардың ҿз қолымен істеу саясаты 

жағынан ҽлдеқайда сенімді жол болады деп білгендіктен, А.Алтынсаринді 

осы іске пайдалануды кҿздеген» [6,102] деп осы мҽселедегі орыс 

отаршылдығынан ҿрістеген миссионерлік саясаттағы Ильминскийдің 

ұстанған бағытына соны кҿзқарста келді. 

ХІХ ғасыр ҽдебиетінің тарихын тұтастықта зерттеуде үлкен мҽнге 

шоқантану, абайтану ілімдеріндегі ізденістер барынша ҿрістеп, жаңа ҽдеби-

тарихи деректермен толықтырылды. Ш.Уҽлихановтың 150 жылдығының  

Одақ кҿлемінде аталып ҿтуі ұлы тұлға мұрасын жариялау, сан қырлы 

шығармашылығын монографиялық тұрғыдан қарастыру ісіне қозғау салды. 

Алматыда «Аса кҿрнекті ойшыл, ағартушы-демократ Шоқан Уҽлиханов 

жҽне оның ғылым мен мҽдениетті дамытудағы үлесі» тақырыбында 

Бүкілодақтық ғылыми-теориялық конференция болып ҿтті.  

Онда З.Ахметов «Шоқан Уҽлиханов шығармаларындағы қазақ халқының 

ұлттық мҽдениетінің байлығы» баяндамасын жасады. Қазақстандағы 

ғылыми жҽне мҽдени іс-шаралармен қатар Ҿзбек КСР ҒА Шығыстану 

институтының мҽжіліс залында ғылыми сессия ҿтіп, М.Хайруллаев, 

Ҽ.Каюмов, Ш.Сҽтбаевалар баяндама жасады. Мерейтой қарсаңында 

Ҽ.Марғұлан басшылығымен Ш.Уҽлихановтың орыс тілінде 5 томдық 

шығармалар жинағы басылып шықты (1984-1985). Таңдамалы 

шығармаларының қазақ тіліндегі І томы да жарияланып (1985), «Қазақ 

шежіресі», «Қазақ халық поэзиясының түрлері жҿнінде», «Тҽңірі»,  

«Сот реформасы туралы жазбалар», «Сахарадағы мұсылмандық туралы», 

«Іле ҿлкесінің географиялық очеркі» сынды іргелі зерттеу еңбектері 

қамтылды. Егер де бұрынғы жинақтарда (1980) ұлтымыздың тарихи атауы 

«қырғыз», «қайсақтар» деп бұрмаланып берілген болса, жаңа басылымда 

олардың бҽрі түзетіліп «қазақ» деп жазылды. 
Ұлы тұлғаның 150 жылдығына орай қазақ, орыс тілдерінде басылған 

библиографиялық кҿрсеткіште Ш.Уҽлиханов шығармаларының қазақ 
тілінде жарияланған жҽне орыс тілінен аударылмаған шығармаларымен 
бірге оның ҿмірі, қызметі туралы жарық кҿрген 843 ҽдебиеттің тізбегі 
берілді. Сондай-ақ «Чокан Валиханов и современность» (1988) атты 
ғылыми мақалалар жинағы жарық кҿрді. Е.Букетовтың «Пути в незнаемое» 
(1985), С.Мұқтарұлының «Шоқан жҽне ҿнер» (1985) кітаптары шықты. 
Ш.Сҽтбаева «Ч.Ч.Валиханов и русская литература» (1987), «Шоқан 
Уҽлиханов-филолог» (1987) зерттеулерімен шоқантану ілімін тереңдетті. 

Ұлттық ҽдебиеттанудағы күрделі ҿзгерістер сипатын 
байыптағанымызда оның күретамыры іспеттес абайтануда жарияланған 
ғылыми мақалалардағы ділгір мҽселелер қойылымының ҿзектілігін баса 
кҿрсетеміз. «Абайтану» курсын жандандыру, академиялық 
жинақтарындағы текстология мҽселелері, шығармаларының бір қалыпқа 
түсірілген канондық мҽтінін түзу сынды ғылыми мҽселелер 
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М.Мырзахметов, Қ.Ҿмірҽлиевтің «Абайды танып біттік пе?» мақаласында 
ҿткір кҿтерілсе, Г.Бельгер мақаласында ақын поэзиясының канондық 
мҽтініне қатысты келелі ойлар талқыға салынды. 

Г.Бельгер сҿз зергері шығармаларының бір қалыпқа түсірілген 
канондық мҽтіні жоқ екенін айта отырып, ақын жинағы кітаптарындағы 
(«Жазушы». 1976). («Ғылым».1977) кейбір жеке сҿздердің, ҿлең 
жолдарының екі басылымында екі түрлі беріліп, қым-қиғаш болып 
жүргені, тыныс белгілерінің жҿн-жосықсыз, қалай болса солай қойылудағы 
ағаттықтарды Абайдың он ҿлеңін салыстыру негізінде тоқсан тоғыз 
сҽйкессіздіктің орын алғанын саралады [«Қ.Ҽ».1985.9.05].  
Ал Қ.Мұхаметханов «Түзетілгені» қане? «Түсініктері» қайсы? (Абай 
ҿлеңдеріне түсініктер жайында)» атты проблемалық мақаласында Абай 
шығармаларының екі томдық толық жинағында (1977) ақын қолданған 
кейбір сҿздерге берілген түсініктердің ғылымдық дҽрежесінің тҿмендігіне, 
дҽйексіздігіне тоқталып, ҿлеңдеріне берілген мҽтіндік түсініктерді түпкі 
жҽне түрлі нұсқаларын салыстыра талдау негізінде толықтырды 
[«Қ.Ҽ».1986.10.10]. Ҿз кезегінде «Маржанды тозаң баспасын» 
мақаласында Г.Бельгер тарапынан кҿтерілген Абай шығармаларының 
текстологиясына орай ой бҿлісіп, біріншіден, «Қалың елім, қазағым, 
қайран жұртым», «Кҿңілім қайтты достан да, дұшпаннан да», «Алланың 
ҿзі де рас, сҿзі де рас», «Қансонарда шығады бүркітші аңға» ҿлеңдеріндегі 
қате басылып жүрген, бұрмаланып беріліп келе жатқан ҿлең жолдарын 
нақты қарастырып, түзетілген нұсқасын соның ішінде Абай 
шығармаларының ҽр жылғы басылымдарымен салыстыра отырып, ең 
басты да негізгі нұсқаларды дҽлелдей отырып ұсынды [7]. Екіншіден, 
«Ғылым» баспасынан шыққан (1977) екі томдықтағы «Жігіттер, ойын 
арзан, күлкі қымбат», «Ҿлең - сҿздің патшасы сҿз сарасы», «Мен 
жазбаймын ҿлеңді ермек үшін», «Бай сейілді» ҿлеңдеріндегі қате басылған 
сҿздерді сараласа, үшіншіден, «Ескендір», «Масғұт» поэмаларының 
мҽтінінде 1909 жылғы жинақпен салыстырғанда кейінгі басылымдарда  
19 сҿз дұрыс берілмегенін, ал орыс ақындарының аударма ҿлеңдерінің  
1909 жылғы басылымымен салыстырғанда сҿз қайшылықтарының 
ұшырайтын саны 74 екеніне дҽлелді түрде кҿз жеткізеді. Бұл ретте Абай 
шығармаларының жинағын шығаруға, мҽтіндеріне үлкен жауапкершілікпен 
қарау керектігіне принциптілікпен келген ғалым Абай қара сҿздерінің 
мҽтіндеріне қатысты сҿз қозғау бұл мақалада мүмкін еместігін ескертіп, тек 
жинақтардың бҽрінде «Отыз бірінші сҿз» деп басылып жүргені  
«Он тоғызыншы сҿз» екеніне зерттеушілер назарын аудартты [7]. 

Абайтанудағы маңызы зор жоғарыда қарастырылған проблемалық 
мақалалар  ұлы ақын шығармашылығын кешенді зерттеу, шығармалар 
жинағын шығару ісіндегі жауапкершілікті еселеу мҽселелерінде тұтас 
ҽдебиетші ғалымдар қолға алар, атқарылар түбегейлі тиянақтаудағы істерді 
қамшылай түскені анық. Ақынның екі томдық шығармаларының (1986), 
«Абайтану тағылымы» мақалалар жинағының (1986), «Абайтану. 
Библиографиялық кҿрсеткіштің» (1988), «Абайтануда жарияланбаған 
материалдар» (1988) жинағының, сондай-ақ М.Мырзахметовтің «Абай 
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жүрген ізбенен» (1985), қытай ғалымы Қабайдың «Абай жҽне оның заманы» 
(1987. Пекин), М.Бейсенбаевтың «Абай жҽне оның заманы» (1988), 
Г.Бельгердің «Гете и Абай» (1989) зерттеулерінің жарық кҿруі абайтану 
іліміндегі ілгерлеу жолындағы маңызды ізденістер аясын танытады. 

М.Мырзахметов құрастыруымен ұлы ақынның 140 жылдығына орай 
қазақ жҽне орыс тілдерінде басылған «Абайтану. Библиографиялық 
кҿрсеткіште» (1988) 1939-1985 жылдар аралағында Абай жҽне оның 
мұрасы жайлы жарияланған мақала, зерттеу, монографиялық еңбектердің 
библиографиялық кҿрсеткіш, Л.М.Ҽуезова, М.Мырзахметов 
құрастыруларымен М.Ҽуезовтің абайтануда үлкен ғылыми мҽнге ие Абай 
мұрасы жҿнінде бұрын жарық кҿрмеген зерттеу материалдары 
топтастырылған «Абайтанудан жарияланбаған материалдар. 
Неопубликованные материалы по абаеведению» (1988) жарық кҿруі 
абайтанудың ҿрісті арнасына тҽн басты сипаттарды аңғартады. 

«Абайтанудан жарияланбаған материалдарда» М.Ҽуезов мұражайы 
мұрағатында абайтану ілімінде жарияланбай қалған зерттеуші қолжазбаларын 
саралап, зерделі ой елегінен ҿткізген құрастырушылар жинаққа  
97 қолжазбаның 63-ін енгізді. Оның 44-і қазақ тілінде, ендібір жуығы қазақ, 
орыс тілдерінде аралас жазылғаны анықталды. Соның барысында абайтану 
ілімінің негізін қалаған М.Ҽуезовтің ғылыми-шығармашылық зертханасының 
беймҽлім тұстарын терең тануда соны қадам жасалды. Еңбектегі «Абай 
ҿмірбаяны», «Абай шығармаларының текстологиясы», «Абай мұрасының 
рухани кҿздері», «Абайдың ақындық дҽстүрі (мектебі)», «Абайтанудың 
арнаулы курсы», «Баяндамалар, сҿздер, пікірлер», «Абайтану жайлы 
еңбектерге пікірлер», «Абай жолы» эпопеясының жазылу тарихынан» атты 
тақырыптық жүйелеу абайтану мен Ҽуезовтану арнасындағы күрделі ғылыми 
мҽселелердің тығыз байланысын тануға мүмкіндік береді [8]. Ҽсіресе Абай 
мұрасының зерттелуін таза саяси сипатта қарастырған С.Нұрышев мақаласына 
қарсы жазылған қаламгердің «Открытое письмо в редакцию «Литературной 
газеты» мақаласының қамтылуы идеологиялық қиястықтан туындаған сан 
мысалдың бір ғана кҿрінісі тұрғысынан маңызды. «Осы жалалы да зиянды 
мақаланың дауынан ҿзін ақтап қорғау үшін Мұқаң «Литературная газетаға» 
ашық хат жазып, қоғамдық пікірдің ара түсуіне мұқтаж болған» [8,364] деген 
түсінік Ҽуезовтанудың беймҽлім беттерін терең де жан-жақты зерттеудің 
бастамасы болатын. 

Ақын мұрасын, шығармашылығын филологиялық жҽне ҽдеби-тарихи 
тұрғыдан тануда үлкен ғылыми маңызға ие А.Байтұрсыновтың «Қазақтың 
бас ақыны», М.Ҽуезовтің 1951 жылы жазылып түрлі себептерге 
байланысты жарияланбай келген «Кҿкбайдың ақындығы», 
Ж.Аймауытовпен бірге жазылған «Абайдың ҿнері һҽм қызметі», 
М.Дулатовтың «Абай», «Хан  Абылай», «Шоқан Шыңғысұлы Уҽлихан», 
Ҽ.Бҿкейхановтың «Абай. (Ибраһим Құнанбаев)» сынды құнды ғылыми 
мұраларының қайта оралуымен абайтану ілімі кемелдене түсті. 1990 жылы 
М.О.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институтында Абайтану бҿлімі 
ашылып, сҿз зергерінің 150 жылдығы қарсаңында ақын шығармаларына 
«текстологиялық зерттеу жүргізу, сол негізде екі томдық академиялық 
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жинақ дайындауды, оның ҿмірі мен шығармашылығын зерттейтін жаңа 
еңбектер жасауды күн тҽртібіне қойды» [9,233]. Оған Қ.Мұхаметханов, 
З.Ахметов, М.Мырзахметов, Ж.Ысмағұлов, Б.Байғалиев, Қ.Салғарин ҿзге де 
ғалымдар жұмылдырылды. «Осы топтың күшімен Абай шығармаларының 
мҽтіні толық қайта қаралды. Ақын қолжазбалары мен барлық 
басылымдары салыстырылды. Шығармаларының ғылыми түсініктері қайта 
жазылып толықтырылды. Абай туралы естеліктер жинағы құрастырылды. 
Мұндай жинақ Абайтану тарихында бірінші рет басылып отыр» [9,233]. 

Түйіндей айтқанда, ХІХ ғасыр ҽдебиеті тарихының толық ғылыми 
жүйеде толымды жазылуы «Қазақ ҽдебиетінің тарихы» сериясымен жарық 
кҿрген Х.Сүйіншҽлиевтің жоғары оқу орындары филология факультеттері 
студенттеріне арналған «ХІХ ғасыр ҽдебиеті» (1992) оқулық жҽне 
хрестоматиялық оқу құралында (1992) шешімін тапты. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

современного айтыса. В этом аспекте делаются выводы.  
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Abstract. In this article actual problems of modern aitys. In this aspect, the 

conclusions. 
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Халқымыздың сан ғасырлардан бері ұлттық ерекшелігін айқындап, 

рухани тіректерінің біріне айналып келе жатқан қазынасы – Айтыс ҿнері.  

Ауыз ҽдебиетінің іргелі саласының бірі болып табылатын ақындар айтысы, сан 

қырлы, синкретті жанр болып табылады. Атамұра ҿнердің ҿн бойынан қазақ 

халқының шешендік, ҽншілік, күйшілік, театр ҿнері, жыршы-термешілік секілді 

бірнеше ҿнер түрлерінің сипаттарын аңғаруымызға болады. 

Халықтың күйініші мен сүйініші, аңсар мұраты, ұлттық болмысы, 

ҽдет-ғұрып, саяси ұстанымы мен ҽлеуметтік хал-ахуалы, тарихи танымы 

мен ой-санасы – осының барлығы да айтыс ҿнерінің табиғатынан кҿрініс 

тауып отырады.  

Айтыс – қай кезде де қоғамдық ой туғызып пікір қалыптастыратын 

идеологиялық қауқары күшті ҿнер саласы.  

Тіпті кешегі Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында да сол кездегі 

Қазақстан Компартиясының бастауымен билік жүйесінің ақындар айтысына 

ерекше мҽн беруі жоғарыдағы сҿзіміздің дҽлелі болмақ. Яғни, ел еңсесі 

түскен соғыстың сұрапыл жылдарында тылдағы еңбек күшіне айналған 

қатын-қалаш пен бала-шағаның рухын кҿтеріп, еңбек майданындағы 

қарқынын күшейту үшін сол кезеңдегі Жамбыл бастаған Кенен, Шашубай, 

Нартай, Нұрлыбек секілді т.б. халық ақындарының қосар үлесі зор екендігін 

сол кездегі билік ҿкілдері де, зиялы қауым да жақсы сезінген. 

1943 жылғы 4 желтоқсанда Алматы қаласында ҿткен республикалық 

ақындар айтысына Қазақстан Орталық партиясының бірінші хатшысы, 

Жоғарғы кеңес тҿрағасы, министрлер кеңесінің тҿрағасы түгел қатысып, 

Мұхтар Ҽуезов, Сҽбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов бастаған ҽдебиет 

алыптарының айтысты ұйымдастыруға белсенді кірісуі осының айғағы. 

Себебі олар Шашубай ақынның тілімен айтқанда:  

Ҿзім оқ, ҿзім бомба, ҿзім танк,  

Ҿзім кен, ҿзім қазына, ҿзім алып – деген секілді халық 

ақындарының отты жырлары халықтың рухын кҿтеріп, бірлігін, елдік 

мұратын нығайта түсетінін анық аңғарды.  
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Айтыс ҿнерінің жаңаша сипатпен қоғамдық мҽн беріліп, тың серпіліс 
алып жарқырай кҿрінген, сҿз бостандығына сҽл де болса мүмкіндік 
берілген тұсы ҿткен ғасырдың 80-жылдарының ортасынан бергі уақытты 
қамтиды. Ҿзбекҽлі Жҽнібеков, Камал Смайылов, Мырзатай Жолдасбеков, 
Сағат Ҽшімбаев секілді сол жылдардағы идеологияның басында болған 
қайраткер ағаларымыздың қолдауымен, Жүрсін Ерман, Рахманқұл 
Бердібаев, Тұрсынбек Кҽкішев, Мардан Байділдаев, Мүсілім Базарбаев, 
Мырзабек Дүйсенов, Мұзафар Ҽлімбаев секілді ақын-жазушылар мен 
ғалымдардың ұйымдастыруымен телевизиялық айтыстар қоғамда рухани 
серпіліс туғызып, бұрын-соңды болып кҿрмеген аса ауқымды аудитория 
жинап, халықтың ерекше ықыласына бҿлене білді.  

Халық ақындары Кҿкен Шҽкеев, Манап Кҿкенов, Қалихан Алтынбаев, 
Кҿпбай Омаров сынды ақсақалдарымыздың кҿшін жалғастырып Ҽселхан 
Қалыбекова, Ҽсия Беркенова, Қонысбай Ҽбілов, Есенқұл Жақыпбеков, 
Шорабек Айдаров, Баянғали Ҽлімжанов, Ерік Асқаров, Құдайберлі 
Мырзабеков секілді ақындар легі айтыс айдынына шықты. 

Біз айтыс ҿнерінің бүгінгі болмысын сҿз еткенде сол кешегі аға буын 
ҿкілдерінің қосқан үлесін, жол салып берген ерен еңбектерін ескеріп, үлгі-
ҿнеге ала білуіміз қажет. Ҽсіресе, айтысқа енді ғана қосылып жүрген жас 
ақындарымыздың алатын сабағы, тҽрбиесі мол деп түсінем. Жоғарыдағы 
аттары аталған 1985-1991 жылдарда белсенді айтысқан аға-апаларымыз 
Арал мҽселесі, Алаш арыстарын ақтау, ана тілі тағдыры, Семей полигонын 
жабу, қазақ мектептерін ашу, желтоқсан кҿтерілісі, елдің еркіндігі секілді 
ұлт тағдыры үшін аса мҽнді, кҿкейкесті мҽселелерді жан-жақты жырлап, 
қоғамдық пікір қалыптастыра білді. Жҽне  сол ақындар тарапынан 
айтылған сын пікірлердің шешімін тауып оң ҿзгерістер қалыптаса бастаған 
тұстары да аз болған жоқ.  

Еліміздің тҽуелсіздік алуы сҿз бостандығы мен ой еркіндігіне есік 
ашып ақындарымыз ҿз ойларын еркін жеткізуге, небір кҿкейкесті 
мҽселелерді ашып айтуға мүмкіндік алды. Тҽуелсіздікке енді ғана қол 
жеткізген жас мемлекетіміздің қалыптасу барысындағы ел Президентін 
сайлау, Ата заң қабылдау, Кҿк байрағын кҿтеру, тҿл теңгесін шығару, 
сыртқы  елдермен дипломатиялық қарым-қатынас орнату секілді үлкен 
оқиғалардың барлығын ақындарымыз сүйіншілей жырлап, ақпарат 
құралдарымен бірге халыққа жарыса жеткізіп отырды. Мырзатай 
Жолдасбеков ағамыз: «Тҽуелсіздікті айтыс ақындарындай жан-жақты 
жырлаған ешкім жоқ» - деген сҿзінің сыры осында. 

Қазіргі айтыс ҿнерінің ерекше дамып, кемелденген, шырқау биігіне 
кҿтерілген тұсы 1997-2007 жылдар аралығындағы ұлт ҿнерінің қабырғалы 
қайраткері Жүрсін Ерман ағамыздың ұйымдастыруымен ҿткен айтыстар 
деп айтқан болар едім.  

Оның бірнеше ҿзіндік себептері бар. Біріншіден: айтыс аренасына 
тоқсаныншы жылдардың басында келген Мэлс Қосымбаев, Ақмарал 
Леубаева, Мұхаметжан Тазабеков, Бекарыс Шойбеков секілді толағай 
талантты ақындарымыздың ізін суытпай. Оразалы Досбосынов, Айнұр 
Тұрсынбаева, Балғынбек Имашев, Дҽулеткерей Кҽпұлы, Айбек Қалиев, 
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Серікзат Дүйсенғазы, Бауыржан Халиолла, Жібек Болтанова секілді 
дарынды топ айтыс аламанында ҿз жемісін берді. Жаңа ғасырдың  кҿшімен 
жарқ етіп келген Ринат Зайтов, Сара Тоқтамысова, Мақсат Аханов, Дидар 
Хамиев, Жандарбек Бұлғақов секілді жас таланттардың жарқырай кҿрінген 
тұсы да сол жылдардың еншісіне жатады.  

Екінші себебі: 1997-2006 жылдарда болған айтыстардың мҽтіндері 
«Егемен Қазақстан», «Қазақ ҽдебиеті», «Жас алаш» секілді ақпарат 
құралдарында үнемі жарияланып ҽрбір ҿткен айтыстарға ізін суытпай 
журналистік сараптау, талдаулар жасалып қоғамдық қызу пікірталастарға 
түсіп жатты. 

Үшінші себебі: республикалық «Хабар» агенттігі мен «Қазақстан» 
ұлттық арнасы жүйелі түрде айтыстардың барлығын халыққа насихаттап 
кҿрсетіп отырды. Жҽне кҿрсетілім барысында айтысты монтаждау Жүрсін 
мырзаның ҿз құзырында болды. Осы жылдарда айтысты ұйымдастыру 
барысында «Супер-дода», «Жекпе-жек айтыс» секілді жаңаша форматтағы 
тың жобалар іске асырылды.  

Тҿртінші себебі: айтыс ҿткізудің географиялық ауқымы кеңейіп, 
интеграциялық сипат алды. Соның нҽтижесінде ел тарихында тұңғыш рет 
шетелдердің Мҽскеу, Париж, Анкара секілді қалаларында ақындар айтысы 
ҿткізілді. Осының барлығы да Амангелді Ермегияев, Ҿмірзақ Сҽрсенов 
секілді  жекелеген меценаттардың қолдауымен жүзеге асырылып отырды.  

2007-2010 жылдар аралығында телеэкрандардан кҿрсетілмей бас 
иесіз, жүрісінен жаңылып, кҿрермен халықтан ажырап қалған айтысты 
еліміздің ең ықпалды, құзырлы да қабілетті «Нұр-Отан» партиясының ҿз 
қанатының астына алуы кҿңілге сҽуле ұялатады.  

Бірақ ҿкінішке орай бүгін айтыстың қордаланған проблемалары да, 
ақындарға айтар сын-ескертпелеріміз де жетерлік.  

Бүгінгі айтыстың басты проблемасының бірі – ондағы ауызбірліктің, 
ортақ үйлестірудің болмауында. Айтыс ешкімнің қанжығасына байлап 
берген еншісі емес, ол қашанда халықтың ортақ қазынасы екенін естен 
шығармауымыз жҿн. «Тҿртеу түгел болса тҿбедегі келер, алтау ала болса 
ауыздағы кетеді» дейді бабаларымыз. Ат тҿбеліндей ақындарымызды 
алаламай, айтысты ұйымдастыру мҽселесін жан-жаққа тартпай, дұрыс 
жолға қоюға тиіспіз. 

Жалпы бүгінгі айтыскерлеріміздің аяқ алысынан мынандай 
кемшіліктерді атап айтуымыз керек.  

Біріншіден: ақындарымыз неге сақал қойғансың, мен сені алып 
қашам, неге үйленбей жүрсің? Неше бала туғыздың деген секілді елді 
ҽбден жауыр қылған жеңіл қалжыңдардардың шеңберінен шыға алмай 
жатады. Бұл кемшілік ҽсіресе қазіргі жас ақындарымызға тҽн.  

Екіншіден, ҽлеуметтік, қоғамдық проблемаларды Ҽселхан, Ҽсия 
апаларымыз секілді, Бекарыс, Оразалы, Мұхаметжан, Мэлс бауырларымыз 
секілді жіліктеп айту, сараптап айту, кешенді түрде тереңнен толғап айту 
дҽстүрі қазіргі жас ақындарда ізденудің, білімнің жетіспеушілігінен кемшін 
түсіп жатады. 
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Үшіншіден, ақындарымыздың рок музыканың, эстраданың 

ҽуендеріне салып ҽндетіп кету секілді кемшіліктер етек алып барады. 

Қазіргі айтыстағы мақам мен ҽуеннің жұтаңдығы да жоғарыдағы айтылған 

кемшілікке жол ашады. Бүкіл ақын жиналып айналдырған үш-тҿрт 

мақамның шеңберінен шыға алмауы жұртты жалықтыра бастағандай.  

Тҿртіншіден, ҿзара келісіп алу, яғни жаттандылық кеселі күн сайын 

меңдеп бара жатқандай кҿрінеді. Ҽрине, үлкен айтысқа ақынның 

дайындықпен, багажбен, ойын жұптап шыққаны дұрыс, дегенмен 

айтыстың ең негізгі сипаты оның суырып салмалық импровизациясында 

емес пе, сонысымен де айтыс қызықты һҽм ерекше болмақ. Бұл тұста да біз 

жоғарыда есімдері аталған аға буын ҿкілдерінен үлгі-ҿнеге алуымыз керек.  

Бесіншіден, жыл бойы ҿткен айтыстардың барлығын жыл аяғында 

қорытындылап, ақындардың маслихатын ҿткізіп бағаланып, 

баяндамаларда сын-пікірлер, ұсыныстар айтылып, бағыт-бағдар беріліп 

отырылуы тиіс. Тіпті жас ақындарға саясаттанушылар, тарихшылар, 

ҽдебиеттанушылар, ҿнертанушылар, ақын-жазушылар тарапынан арнаулы 

дҽрістер ұйымдастырылса да артық болмас.  

Алтыншыдан, ой түйіні ретінде айтпағым ақындардың нені жырласа 

да, негізгі алтын қазығы, ұстанымы мемлекетшілдік, отансүйгіштік, елдік 

мақсат, ұлттық мүдде, ынтымақ пен бірлік аясында болуы тиіс. Жекелеген 

саяси күштердің, ағымдардың идеологиясына түсіп кетуден ақындарымыз 

сақ болуы керек, яғни ақын халықтың ғана сҿзін сҿйлеп, елдік мүддені 

мақсат тұтуға міндетті.  

«Дүниедегі ең мықты мемлекет – Түркия мемлекеті, ең мықты халық 

– түрік  халқы»,-деп Мұстафа Кемал Ататүріктің елдің рухын кҿтергені 

секілді, біздің бүгінгі ақындарымыз да «Ең мерейлі, болашағы мықты 

мемлекет – Қазақстан, ең талантты да білімді, рухты халық – қазақ халқы» 

деп сҿйлеуге, жырлауға үйренейік, сонда ғана халықтың ұлттық санаға 

кҿтеріліп, жылауық құлдық санадан арылуына ықпал етеміз.  

 

 

  



88 

КҾРКЕМ МҼТІН АРХИТЕКТОНИКАСЫ 

(Ғ.Мҥсіреповтің «Кездеспей кеткен бір бейне» хикаяты бойынша) 

 

Қ.М. Байтанасова  
ф.ғ.д., профессор. 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ,  

Астана, Қазақстан 

Beka-talgat  

 
Аннотация. Многогранный характер эпического жанра, еѐ художественное 

существо рождает многочисленные исследования. Имеющая различные черты в качестве 
жанра эта особенность прозы часто становится объектом исследований в науке 
литературоведения. В статье рассматриваются некоторые проблемы архитектоники 
художественного произведения. 

Ключевые слова: эпика, архитектоника, фабула, эпизод, концепция. 
Abstract. The Multifaceted character of the epic  genre, its artistic essence bears a lot of 

researches. Having various lines as a genre this feature of prose often becomes an object of the 
researches in science of literary criticism. This article discusses some of the problems 
architectonic work of art. 

Key words: jepika, arhitektonika, fabyla, jepizod, konsepsia. 

 
 
Кҿркем шығарма – автордың идеялық-эстетикалық ұстанымынан 

туындайды. Кҿркем туынды сыртқы орта жағдайын, оқиғаны баяндау 
арқылы берсе, ал ішкі дүниені ой, толғаныс (экспрессивтік форма) арқылы 
бейнелейді. Соның нҽтижесінде оның ішкі жҽне сыртқы жағы айқындалады. 
Шындығында бұл абстрактілі түсінік, негізінде туындының формасы мен 
мазмұны бір-бірінен ажырамайтын компоненттер. 

Кҿркем туындыда тақырып, проблема, кҿркем идея, конфликт, пафос, 
сюжет, композиция, орталық жҽне жанама кейіпкерлер, характерлер, 
кейіпкер бейнесін жасау тҽсілдері, ҽрекет пен оқиға (сюжет жүйесінде), 
тікелей авторлық мінездеу, портрет, кейіпкерлердің ҿмір сүру ортасын 
суреттеу, психологиялық талдау, тілдік мінездеме, кейіпкерлер қатынасы, 
пейзаж, интерьер, кҿркем детальдар, кҿркем тіл кҿрінеді. 

Кҿркем шығарманың архитектоникасы кейіпкерлермен, олардың іс-
ҽрекетімен, бір-бірімен қарым-қатынас динамикасымен, жалпы, сюжет 
құрылым мҽселесімен тығыз байланысты. Ҽрине, кҿркем туындының 
құрылымы түгелдей сюжетке тҽуелді деу дұрыс бола бермейді. Кейбір 
шығармада фабуладан тыс тұратын баяндау эпизодтарының мҽні ерекше 
болады. Сондықтан да болар ҽдебиеттану ғылымында сюжетологияға 
қатысты пікір алшақтықтары кҿп болған. Зерттеуші Е.Добин ҿзінің ертеректе 
жарық кҿрген «Жизненный материал и художественный сюжет» деп 
аталатын еңбегінде: «Сюжет – шынайылық ұстанымы. Тұтас кҿркем туынды 
секілді сюжет те шынайы ҿмірдің кҿрінісі мен суреткердің сол шынайылыққа 
кҿзқарасын береді»,-деген [1,115]. Ҽрине, сҽл ұшқарылау айтылған пікірде 
сюжеттің мҽні жоғарылап кеткен. Қазіргі кезде сюжеттің бұл функциясы 
бҽсеңдеді. Себебі, кҿркем туындыдағы сюжетті талдаудың кеңеюі, талдау 
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тҽсілдерінің күрделенуі, тақырып дамуының ассоциативтілігі сюжеттің 
ҿзіндік салмағын ҿзгерте бастады. Кейде ҽдеби шығарманы талдау 
барысында сюжеттің байланысы, шиеленісуі мен шешімі мүлдем басқа 
сипатқа ие болып жатады. Себебі, қазіргі оқырман автор ұсынған сюжеттік 
жүйе мен оның шешімін түгелдей қабылдай да бермейді. 

Кез келген кҿркемдік жүйе тек сҿзге ғана емес, заттық ұғымға, оның 
бейнеленуіне қатысты мҽселеге де назар аударады. Сондықтан қаламгер 
ҽлемі деп аталатын дүние ҽлемді, болмысты бейнелеу жағынан ешкімге 
ұқсамайды. Заттық дүниенің берілген кҿркемдік жүйеде қаншалықты рҿл 
атқаратыны маңызды. Осы «затқа қатыстылық» жағынан ҽдебиетте қаншама 
бағыттар (натурализм, символизм, акмеизм) пайда болды. Зат барлық 
кҿркемдік жүйеде: кейіпкердің мінез-сипатын ашуда, диалогта, ҽрекетте, 
оқиға желісінде қолданылады. Қаламгер ҽлемінде заттың қолданылуын 
қарастыру – оның кҿркемдік жүйесінің заттық деңгейін суреттеу деген сҿз. 
Заттық ұғымдарды суреттеудің тҽсілі алуан түрлі. Кейіпкерді қоршайтын 
заттық ҽлемнің ҿзіндік ҿзгешелігі бар. Олардың ҽрқайсысы адам характерін 
жанама түрде болсын сипаттауға дайын. Осы ретте, француз философы, 
И.Тэннің пікірі мынадай («Histoire de ia literature anglaise» (1864)): «Адамның 
сырт болмысында оның ішкі сипаты танылып тұрады. Біз адамның үйін, 
тұтынатын дүниесін, киімдерін байқай отырып, оның ҽдетін, машығын, 
мінезін танимыз» [2,78]. Бұл ҽдебиеттің барша бағыттарына тҽн ҽрі прозада 
басым мҽнге ие. Біз шығарма архитектоникасын қаламгер Ғ.Мүсіреповтің 
«Кездеспей кеткен бір бейне» хикаяты арқылы талдап кҿрейік. «Шағындау 
ғана ақ отау ... байлық белгісі – кҿнетоздау, күн қақтылау кҿк ала батсайы 
шымылдық. Қызыл ала, торы ала ситсамен тысталған кҿрпе-жастық шын 
байлықтың ауылы алыстау екенін кҿрсетті. Ақ жарқын, қонақжайлық та 
байқалмайды. Үй иесінде бір абыржу бар сияқты» [3,11]. Бұл үй ішінің 
суреті адамның сол тұстағы кҿңіл-күйімен үндескен. Отбасы бір 
алаңдаушылықты, ҿзгерісті күткен сыңайлы. Кҿнеріп, ҿңі кете бастаған 
шымылдық болмаса, ҽр түрлі матамен тысталған кҿрпе-жастық бұл үйден 
байлықтың алыстай бастағанын танытады. Үй иесі айтарлықтай 
психологиялық жүкті кҿтеріп тұр. Осы суреттеудің шығармада жалғасуы ақ 
отау туралы ақпаратты кеңейте түседі. Яғни, ҽрбір бейне, деталь арқылы 
автор оқырманды жаңа бір ойға жетелейді. «Жас ҽйел бейтаныс қонағына 
бар ниетімен құрмет кҿрсеткісі келгені байқалады. Ол үйге кірсе, үй іші 
жарқырап кеткендей болады да, ол шығып кетсе қоңырқайлана қалады» 
[3,21]. Осы үйге жарық сҽуледей болып жүрген ҽйелдің бар ҽрекеті 
ұнасымды. («Кешкі шай да кҿңілді басталды. Ақ жарқын жас ҽйел шайды 
қаймағын қалқыта құйып, ара-тұра жеңіл қалжың айтады»). 
Автор суреттеуінің кҿркемдік мақсаты да айқындала түседі. Бұл детальдар 
адам мінезін ашуға ықпал етеді. Бір-бірінен ҿрбіген ситуациялы кҿріністер 
адам болмысын, алуан түрлі мінездерін, ішкі қайшылықтарын ашуға бастап 
тұр. Қаламгер қолданған тҽсілдің сҽттілігі – адам болмысын ашуда жанама - 
заттық дүниені қолдануы. Осы арқылы оқырманды шығарманың 
құрылымына мҽн бере оқуға шақырады. 
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Кҿркем шығармадағы диалог – нағыз «табиғи», неғұрлым 
шынайылылыққа жақын тҽсіл түрі. Диалогта (немесе полилог) негізінен 
сҿйлесуші тараптарға басымдық беріледі де, автор түсіндірмесі оны 
толықтырып тұрады. -Жігітім-ақ екен! Қатын-баланы құдайға тапсырып, 
соңынан еріп жүре берейін бе! - Сҿздерінде бір дүдамалы болсайшы! - 
 Ҿзі алданса алданар, ҿзі ешкімді алдай қоймас!-десіп қояды [3,12].  
Пікір үндестігі бар кейіпкерлердің бір-бірін қостай, сүйсіне, жарыса тіл қатысуы 
нанымды берілген. Қаламгер Ғ.Мүсірепов шығармасындағы заттық ҽлем 
кейіпкерлерінің іс-ҽрекетін, мінезін, оның психологиялық ҿзгерісін сипаттауға 
құрылған. Автор кейіпкерінің болмысын ашу үшін тек айналасын қоршаған 
заттық ҽлемді немесе диалог түрлерін ғана қолданбайды. Жақындағы зат пен 
құбылыстан бҿлек, одан да кең ареал – табиғат, жаратылыс құбылыстарын, жол, 
ҿзен, кҿл, аспан мен тау, құс, аң т.б. алады. «Ана белдің астында деген 
қыстауды Қайсар ҽлі таба алмай келеді. Улыкҿл де жоқ, Қисық там да жоқ. 
Түн қараңғылығы қоюлана түсті. Меңіреу дала бір дыбыс бермейді. Бір от 
жылт етпейді. Аспаннан да бір жұлдыз жылт етпей қойды» [3,47].  Бұл 
пейзаж келе жатқан екі жолаушының суыт атқа қонып, тез арада жолға 
шығуын, асығыстығын, ҽлде бір нҽрседен құтылудан туған ҽрекетке барғанын 
байқатады. Мҽтінде қолданылатын ендігі бір тҽсіл – кейіпкер мінезі, характері. 
Бұл  кҿркем мҽтіндегі ҽр эпизодтың динамикасын тудырады. 

Ҽдеби дҽстүрде фабуланы құрайтын ҽр эпизод оны дамытуымен 
ерекшеленеді. Бұл тұста эпизодтың кҿлемі, оның шынайы болмыспен 
қатынасы мҽнді емес. Эпизодтың мҽні – сюжеттік құрылымды жасауында, 
кҿркемдік жүйенің ішінде ҿзіндік қарым-қатынас орнықтыруында. Хикаят 
пафосты басталады: «Жиырма тҿрт жасқа жаңа ғана шыққан жас ақын 
Еркебұлан айналасы үш-тҿрт айдың ішінде ел ойында қандай биікке 
кҿтеріліп кеткенін ҽлі де сезінген жоқ еді» [3,9]. Шығармадағы ҽр эпизод 
фабуланы оқиға шешіміне қарай жылжытып отырады. Осыдан оның 
шығармадағы рҿлі анықталады. Алғашқы эпизодтың кҿтеріңкі басталуы 
туынды құрылымында Еркебұланның бейнесін одан ҽрі де жоғарылатып, 
үнемі автордың баса назар аударуымен жалғасады. Ҽңгімеші немесе автор 
суреттеліп отырған эпизодтың фабулаға қатысты-қатыссыздығын ҿзі 
анықтайды. Эпизодты ұйымдастыруға қатысатын кейіпкерлер ҽрекеті мен 
заттық ҽлем белгілі бір автор ұстанымымен байланысты. Кей сҽтте 
фабулалық тұрғыда кейбір оқиға, элементтер артық болуы да мүмкін. 
Алайда, оның ҽрқайсысы суреттелетін оқиғаның тұтастығына ықпал етеді. 
Фабулалық оқиғалар жалпы жҽне нақты болады. Кейіпкердің ҿмірі жайлы, 
бастан кешкені туралы оқиға, басқа біреулердің сҿзін араластырмай, «ҿз 
жағынан» айта отырып, автор кейіпкердің жағдайы туралы кейбірін 
қалдырып, кейін таңдап алып пайдалануға ерікті. Кейіпкерінң ҿмір жолынан 
ең бір мҽнді тұстарын нақты таңдап, соны барынша толық баяндайды да, 
аралық оқиғалар қысқа беріледі. Эпизодтың тізбектей берілуінен шығарма 
құрылымының тұтастығы шығады. Автор «Кездеспей кеткен бір бейне» 
шығармасында Еркебұланның Ақлимамен кездесуінің екі эпизодын береді. 
Екеуі де мҽнді. Екеуі де бір-біріне ынтық жандар. Осылардың арасындағы 
кҿркемдік жүйе сақталған. Кҿркем шығарма кеңістігінде баяндаудың бірнеше 
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түрлері бар. Бірінде автор жалпы ҽңгімелеу түрінде, кейіпкерлердің ҿзіне тҽн 
ерекшеліктерін ҿз атынан баяндап береді. Екіншісі кейіпкерлердің ҿздерінің 
баяндауы, ҿз характерлерін ҿздері ашуынан тұрады. Ҽрине, кҿркем мҽтіндегі 
ҽрбір эпизодтың дҽлелдемесі (мотивировка) болады. 

Жазушы кейіпкерінің дербес сипатын беру үшін оның ішкі ҽлемін 
суреттейді. Ҽрине, ҽдебиет барлық дҽуірде адамның ішкі ой-толғанысы мен 
кҿңіл-күйін бере алған жоқ. Мҽселен, орта ғасыр ҽдебиеті қаһармандардың 
сыртқы ҽрекетін белгілі бір қалыптасқан  үлгіде беруге ғана басымдық берді. 
Ұнамды жҽне ұнамсыз кейіпкерлер үшін белгілі бір ереже, мінез-құлық, сҿйлеу 
мҽнері орнықты. Сол себептен де адамның ішкі болмысы оның ҽрекеті, қимыл-
қозғалысы мен сҿздері арқылы ашылды. Кейбір сентименталдық шығармаларда 
ғана адамның кҿңіл-күйіне басымдық берілді. Осы тұста қаламгерлерге кҿмекке 
адамды табиғат аясында суреттеу, жыл мезгілдерінің ауысуы, табиғаттың 
жекелеген құбылыстары: ай, күн, дауыл, найзағай ойнауы, боран алынды. 
Алайда бұлар адамның тұтас характерін емес, сол мезеттегі жағдайын, кҿңіл-
күйін кҿбірек берді. Кҿркемдік амал-құралдардың алуан түрі оқырмандарға ҽсер 
етуді күшейту үшін  қолданылады. Романтикалық кейіпкерлер үшін драмалық 
жағдайдың ҽрекет орны теңіз, құз суреттеліп, осыларды жеңу арқылы 
кейіпкердің болмысы ашылады. 

Кейіпкердің ішкі дүниесін ашуда қолданылатын монологтің ерекшелігі 
адам ҿзінің күй-жағдайын ҿзі бақылайды, яғни сҿз ҿзгенің тҿл сҿзі арқылы 
беріледі де, ой мен сезім жанама формада кҿрінеді. Яғни, осы тҽсіл арқылы 
адам жанының диалектикасы («диалектика души») ашылады. Зерттеуші 
А.П.Скафтымов бұл ұғымды былайша түсіндіреді: «Жан диалектикасының» 
негізі адам бұрындар соншалықты мҽнді болған дүниенің жалғандығын біліп, 
содан арыла бастайды» [4,87]. Яғни, ҿзінің ҿмір жолында ҽрбір адам ҿз кҿңіл 
түкпіріндегі артық, жалған, кҿнерген дүниелерден арылады де, ҿзінің табиғи, 
гармониялық сипатына енеді. Адамның ішкі ҽлемін суреттеуде детальға, 
заттық ҽлемге, интерьерлерге  кҿбірек жүгіну кҿркем мҽтінді барынша терең 
талдауға ҽкеліп, мҽтіннің психологиялық сипатын тереңдетеді. Кейбір 
қаламгерлерде психологиялық талдау туындының астары арқылы беріледі. 

Кейіпкердің портреті мен психологиялық портреті басқа 
кейіпкерлердің немесе автордың кҿзімен берілуі мүмкін. Белгілі орыс 
ҽдебиеттанушысы А.Б.Есин барлық ҿнер түрінен тек ҽдебиет қана терең 
психологиялық талдауға бара алады дейді [5]. «Сҿйлеп тұрып жаңағы Беріш 
деп аталған адамның артындағы айтағы кімдер екенін абайлады. Кҽнігі кҿз 
тани кетті: семізше келген, қызыл күрең жүзді, қара мақпалдан киген, қара 
елтірі бҿрікті баса киген шоқпар бас - шоқпар бас адамдар екен. Кҿздері 
дамылсыз жүйткіп, бірінің қойнынан шыға келіп, екінші бірінің қойнына сып 
етіп кіріп бара жатқан ұсақ-ұсақ қара тышқанға ұқсайды. Жез ораған 
қамшы саптары алдарақ отырған Берішті бірі санынан, бірі белінен 
түртіп-түртіп қояды». [3,14]. Бұл заттық ұғымдарды (бҿрік, шоқпар, 
тышқан, қамшы) қолдана отырып берілген психологиялық жалпы портрет. 
Киген киімдері мен бет-пішіндері қандай ұқсас болса, мінез-сипаттары да 
бір-біріне жақын топ. Оның ар жағында ойға алғандарын бір-бірін 
айтақтатып, итермелей отырып орындайтын пиғылдары да байқалады. 



92 

Ҽдебиетте характерді ашуда қолданылатын маңызды тҽсілдің бірі - 
кейіпкердің тілі. Мҽселен, драмалық шығармада бірден бір тҽсіл - сҿз. Ал, 
эпикалық шығармада ҽдеби бейнені суреттеуде автордың бағасы мен 
мінездеуі қосымша рҿл атқарады. Кейіпкердің болмысы мҽтіннің ҿне 
бойында ҿзгеріп, автордың назары бір кейіпкерден екіншісіне ауысып 
отырады. Ҽдеби характер кҿркем мҽтіннің деңгейінде қалыптасады: бұл 
кейіпкерге деген автордың қарым-қатынасы, психологиялық картинасы. Осы 
ретте, авторлық баяндау кейіпкердің ҽрекетіне қарай ҿрбиді. Кҿркем 
туындыда детальдің рҿлі үлкен. Жекелеген сҿздер, бҿгде тҿл сҿздер, онша 
маңызы жоқ жалпы жағдайлар, бас кейіпкердің характерін тереңдете түседі. 
«Жоғары шық, Тҿке... Шайға жақында, шайға..., - деп жыбырлай бастады 
Отарбай. -Шай ішетін мен Қараҿткелдің жатағы ма едім! Болса 
қымызыңды ҽкел! Тҿріңе де шықпаймын, құда түсе келгенім жоқ...» [3,26]. 
Бұл эпизодтан  кейіпкердің онша бейбіт жағдаймен келмегені кҿрініп тұр. 
Мҽтінде оның есімі де атала қоймай «жырық ерін» деп беріледі.  
Осы диалогтар кейіпкерлердің жағдайын, психологиялық күйлерін 
аңғартады. Бұл «жырық ерін» кезінде Ақбалада кҿңілі болып, қалай 
ҽрекеттенсе де қолына түсіре алмаған. Сол бір кездегі ішкі қыжылын дҿрекі 
сҿздерімен («Жұт жылы жарты қап бидай, жалғыз бұзаулы сиырға 
сатылғаның ҿтірік пе») басқысы келсе, Ақбала да қалыспай («Сонда да сенің 
аузыңа түсе қоймағанмын. Жырылып кеткенмін»), жырық ернін мысқалдап, 
ащы тілін жұмсайды. Осы шағын эпизодтар шығармада біршама мҽнді рҿл 
атқарып тұр. 

Кейде жаратылыстың ерекше кҿрінісі, оның ҽсемдігі кейіпкердің 
толқынысын, шабытын еселей де түседі. Бұл да қаламгер қолданатын тҽсіл. 
Сҿз ҿнері арқылы адамның кҿңіл-күйін, оны қоршаған заттық ҽлемді де 
суреттеуге болады. Ендеше, ҽдеби туынды айтылған, суреттелген 
құбылыстармен бірге, айтылмаған, меңзелген ұғымдарды да, үзік сҿздер, 
мҽтін бҿлшектері, интонация, кідіріс – бҽрі де айтылатын ойдың, сҿздің 
орнына қолданыла алады. Ҽдеби мҽтінде мҽтін жҽне мҽтін астары болады. 
Екеуі де маңызды, себебі сезімтал оқырман мҽтін астары арқылы автордың 
ұстанымын, ҽдеби ойын шартын, интонацияны түсіне алады. Ҽдеби 
шығармада монолог, диалог, лепті жҽне сұраулы сҿйлем ырғағы, кҿп 
нүктелік, ойдың жалғаспай үзілуі, ішкі ой, автор мен кейіпкерлердің 
психологиялық күйінің сҿздік эквиваленті, үнсіздіктің, кідірістің алуан түрлі 
формалары, дыбыс ассоциациясы – осылардың бҽрі ҽдеби шығарманың 
кҿркемдік бейнелілігін тудырады. 
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Аннотация. Казахский эпос – один из основных жанров фольклора. Героический 

эпос – это сюжетные поэмы, рассказывающие о героической жизни и подвигах 

батыров, обладавших необычайной силой, защищавших народ, спасавших народ от 

тяжелых бедствий. В эпосах мастерски характеризуются быт, нравы, обычаи, 

традиции народа.Героизм, мужество, нежная любовь, радость, восторг, комические 

моменты в положении отдельных героев отражены в высокохудожественной форме, 

отличается своими идейно-художественными особенностями.В поэме  реальная 

действительность преобладает над фантастикой, гиперболами. 

Ключевые слова. эпитет, гипербола,эпос, батыр,сюжет 

Abstract. The Kazakh epos is one of the main genres of folklore. Heroic epic is a 

narrative poem that tells about heroic life and exploits of the heroes who possessed special 

power to protect the people, to save people's distress. "Masterful Epics describes the life, 

customs, and traditions.Heroism, courage, tender love, joy, comic characters are 

distinguished by artistic form reflects certain moments in the position of their ideological and 

artistic features."The reality today is dominated by the fiction of the poem, hyperbole. 

Keywords: epithets, hyperbole,epic, hero,story 

 

 

Қай халықтың болмасын асыл сҿз ҿнері басқа халықтардың 

ҽдебиетінен, ең басты айырмашылығы – ҿзінің образдар жүйесімен, сҿз 

бейнелеу тҽсілдерімен ерекшеленді. Ҽдебиеттегі образдар жүйесі жҽне сҿз 

бейнелеу тҽсілдері-ұлттық болмыс-бітімімізді анықтайтындығы рас. Тіл – 

ҽдебиеттің құрылыс материалы, жер бетіне ауа тіршілік үшін қандай қажет 

болса, ҽдебиетке тіл де сондай қажет екендігі баршаға түсінікті. 

Ауыз ҽдебиеті шығармаларының тіл кестесі, ҿлең құрылысы, 

құрылымы, образдар жүйесі, сюжет деңгейіндегі қарастырулар 

С.Қасқабасов, О.Нұрмағамбетова, Ш.Ыбыраев, Б.Ҽзібаева, Б.Рақымов 

жҽне т.б. зерттеулерде жүзеге асқан. Аталған ғалымдар фольклорлық   

мұраларымыздағы сҿз кҿркемдігіне арнайы тоқталып, оны жүйелей 

кҿрсеткен. Эпосты – ҽуезе, лириканы – толғау, драманы – айтыс деп  

жүйелеп, сала- салаға жіктеп ҽкеткен ғалым-теоретик, эстетик-сыншы 

А.Байтұрсыновтың «Ҽдебиет танытқыш» атты еңбегінде кҿріктеу (эпитет) 

теңеулерге негізгі дҽлел батырлық жырлардан алынған еді [1, 353].  

Осы бастама Е.Ысмайловтың «Ҽдебиет теориясының мҽселелері», 

«Ақындар жҽне Қ.Жұмалиевтің «Ҽдебиет теориясы» атты еңбектерінде 

mailto:beibarys@mail.ru


94 

жалғасын тапқан. Батырлық жырлардан бейнелеу құралдарына қатысты 

мысалдар келтірілген. Одан кейінде халық ауыз ҽдебиетіне байланысты 

жарық кҿрген еңбектерде шолу түрінде айтылып, мектеп окулықтарында 

батырлық жырлардан үзінділер келтіріледі.Қазақ эпосына байланысты 

зерттеулер жасаған М.Ҽуезов жҽне Л.Соболев, А.С.Орлов, В.Жирмунский, 

Қ.Жұмалиев, М.Ғабдуллин, Ҽ.Қоңыратбаев, Р.Бердібаев, С.Садырбаев 

еңбектерінде де жырдағы дыбыстық кайталаулар, эпитет, теңеулер шолу 

түрінде айтылып отырған. Осындай зерделі еңбектердің негізінде  

XX ғасырдың 40 жылдарынан бастап, «Қазақ ҽдебиетінің тарихы» атты 

кҿптомдықтар шығарылу кҿзделген еді. Алғашқы жарық кҿрген «Қазақ 

ҽдебиеті тарихының» бірінші томында жҽне кейінгі басылымдарда да 

батырлық жырларға қатысты тарауларда жырдың сҿз кҿркемдігі, тіл 

ҿрнегіне қатысты мҽселелерде ажарлаудың үлгілері қалыс қалмай  

кҿптеген мысалдар арқылы түсіндірілген. Сонымен  коса, «Қазақ  ауыз 

ҽдебиетінен» арнайы жоғарғы оқу орындарына оқулықтар дайындаған 

М.Ғабдуллин, Ҽ.Қоңыратбаев, М.Тілеужановтар еңбектерінен де эпостық 

жырлардан ажарлауға катысты мысалдарды табуға болады. Т.Қоңыровтың 

ажарлаудың бір түрі теңеулер жҿніндегі зерттеу еңбегіндегі мына 

тҿмендегі пікірі дҽлелді айтылған:«Қазақ теңеулерін лингвистикалық 

тұрғыдан зерттеу былай тұрсын, оны ҽдебиеттану тұрғысынан тексерген 

арнайы бірде-бір еңбек жоқ» [2, 3]. Шындығына келсек, бұл ажарлаудың 

бірі теңеуге қатысты жиырмасыншы ғасырдың жетпісінші жылдарынан 

кейінгі айтылған пікір екендігі даусыз. Жалпы қазақ фольклорының аса 

бай саласы болып табылатын эпостық жырлардың кҿркемдік күш-қуатын 

таразылау, ондағы бейнелеу құралдарының алатын орны, атқаратын 

қызметін зерттеудің негізі ғылымдағы үлкен жетістіктердің бірі 

болатындығына ешкімнің күмҽн туғызбайтындығы анық. Біз эпикалық 

жырлардағы ажарлаудың аса пҽрменді кҿркемдеу, бейнелеу құралы 

екендігіне кҿңіл бҿліп, осы мҽселелердің негізінде ажарлаудың 

ассоциациялық мүмкіндіктері мен тұрақтылық сипатын, дыбыс үндестігі 

мен бояу үйлесімдігін анықтау, ажарлаудың жоғарыдағы аталған 

түрлерінің семантикалық құрылымы қандай, стильдік вариациялары мен 

эмоционалдық-экспрессивті сапасына назар аудару, сҿйтіп, нҽтижесінде 

ажарлаудың қолданыс аялары мен функционалдық негіздерінің 

мүмкіндіктері қандай деген сауалдарға жауап беру. Осы мақсатта 

ажарлауға қатысты дауыс ырғағы (интонация), дыбыс қайталаулар   

аллитерация мен ассонанс, эпитет (айқындау) пен теңеу ізденісімізге арқау 

болып, олардың эпикалық шығармадағы қызметін ерекшелеу алдынғы 

орынға шығады. 

Жалпы алып қарағанда, қазақ халқының ҿлеңдік қоры, оның ҿзіндік 

ерекшеліктері дейтін мҽселелер ерте замандардан айтылып келеді. 

Қазақтың даңқты перзенті Ш.Уҽлихановтың бұл істе елеулі еңбегі бар 

екендігі ҽркімге жақсы таныс. Сонымен қатар, қазақ жеріне келіп, оның 

ҽдет-ғұрып, салт-дҽстүрлеріне үңілген кҿптеген Еуропа ғалымдарының аса 

қызыға қарағаны тағы да халқымыздың поэзиясы екендігі мҽлім. Ерте 
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кездің ҿзінде айтылған академик В.В.Радловтың мына пікірі соның дҽлелі: 

«Қазақтың ҿз ҿлеңдерінде бағалы санайтын ертегілердегідей ҽлдеқандай 

бір жан түршігерлік жҽне ғажайып дүние емес, ол ҿзінің сезімі мен талап-

тілегін, қоғамның ҽр мүшесі аңсайтын арман-мұратты жыр етеді. 

Тыңдаушыларды сүйіндіретін қисынсыз ғаламат жайлар, керемет зор 

нҽрселер емес, табиғи жайлар, айналадағы   ҿмірдің ақиқат шындығы» [3, 9]. 

Сҿз ҿнеріндегі кҿркем бейнелер, тіл шұрайы, кҿркемдік кестелер дегеннің 

ҿзі ұлттық ерекшеліктің ғажайып бір айғағы. Бұл ҽсіресе, эпостық 

шығармалардан айрықша танылады. Белгілі ғалым, академик 3.Ахметов 

былай дейді: «Тілдің, сҿз кестесінің табиғилығы мен қарапайымдылығы 

дегеніміз – халықтың кҿркем дүниетанымы, кҿркем ой -сезімі қоғамдық 

ҿмірімен нақтылы ҽлеуметтік -тарихи жағдайлармен тығыз байланысты 

қалыптасқандығының белгісі. Міне, сондықтан да тілінің 

қарапайымдылығы, кҿркемдігі мен тартымдылығы жағынан халық 

поэзиясы ҽрқашан да тамаша үлгі болып қала бермекші. Нағыз поэзиялық 

кҿркемдік шеберлікті танытатын халықтың ҿлең жырлары болса, халықтық 

тілдің тұнығынан алынған нелер асыл сҿздерді де сол ҿлең-жырлардан 

табамыз» [429], - депті. Осы пікірдің жалпы эпостық шығармаларға 

қатысты айтылғандығын да байыптау қиын іс емес. Бір анығы ҿлең-жыр 

болсын оның күш-қуаты, сҿздік нақышы алдымен айтушы шеберлігіне 

байланысты екен. Батырлық жырларды жырлаушы шеберлігін анықтау, 

ондағы сюжеттік ерекшелік пен образ жасаудағы мүмкіншіліктен ғана 

емес, соны қиыннан- қиыстырудағы сҿздік қолданыспен де 

ерекшеленетіндігін ұмытпайық. Осы қисынның түп негізі- кҿркемдік 

ойлауға тіреледі. «Кҿркемдік ойлаудың табиғаты мен мҽні –дүниені 

кҿркемдік тұрғыдан игерудегі рухани қабілет екендігімен анықталады. 

Образдық сезімділік тұрғыдан ҽлемді тану, адам болмысына үңілу, 

тіршілік-тұрмыс мҽнісін бағалау, кҿңіл-күй құбылыстары жҽне қиял 

ырқымен жүзеге асатын суретті, бейнелі ұғымдар синтезі кҿркемдік 

ойлаудың ерекшелігі болып табылады»-, дейді ғалым С.Негимов  [5, 118]. 

Эпостағы кҿркемдік ойлаудың ең кҿне кезеңінің басты белгісі – 

ертегілік элементтердің мол ұшырасатындығында жатыр. Эпикалық 

шығармадағы батырлардың «суға салса батпайтын, отқа салса 

жанбайтыны», оқ ҿтіп, қылыш кеспейтін қасиеттері мұны анық дҽлелдеп 

тұрғандай. Батырлардың мінген пырақтары кұстан жылдам, айшылық 

жерді алты сағатта алатындығы қандай ғажап. 

«Кҿркемдік ойлау жүйелері шежіре (тарих) ретінде бірнеше 

сатылардан тұрады, ең алғашқысы – ертегілердегі мифтік тотемдік, фетиштік, 

магиялық ұғымдар (бұлар қазақ фольклористикасында, тіпті зерттелген жоқ), 

екінші сатысы – бҽдік туралы ұғымдармен, ал, үшіншісі – жан- 

жануарлардың бабасы (жаратушысы) болады деген ұғыммен жалғасады. 

Күрделене барып, бұлар «Қозы Кҿрпеш-Баян сұлу», «Алпамыс» 

жырларындағы кҿркемдік ойлу жүйелерімен жалғасады» [6, 150]. 
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Батырлық жырлар мен ғашықтық жырлардағы негізгі ҿзекті мҽселе – 

намыс. Міне, осыны биікке кҿтеру жолында бүкіл адамзат бойындағы күш- 

жігер, қайрат пен ақыл, адамгершілік асыл сезімдердің барлығы кҿркемдік 

ойлау жүйесі арқылы эпостағы негізгі қаһарманның бойына жинақталған. 

Келе-келе бұл тамаша дҽстүрге айналған. Жырды айтушы тыңнан толғап, 

бейнелеу құралдарының түрлі-тҽсілдері арқылы образды сомдауды барынша 

кҿркемдеген. Осы процестің едҽуір ғасырларға созылғаны, жырдың кҿп 

нұсқалы болу себептерінен де кҿрінеді. Батырлық жырлардағы жар таңдау, 

жауға мінетін керемет пырақ ат таңдау, оның кездесетін жауының да  осал 

болмауы-даралаудың дҽлелі. Бұған назар аударған Ш.Ыбыраевтың тҿмендегі 

тұжырымы соны аңғартады: «Іс-ҽрекет ҽсерлі де ойнақы болу үшін жыр  бұл 

жерде оқиғаны баяндап отырмайды, сол іс-ҽрекеттің сҿз арқылы кҿзге 

елестетіп, кҿңілге ұялатарлықтай кҿркем суреттемесін жасайды. Осындай 

суреттеменің бел ортасында қаһарманның тұлғасы тұрады. Оқиға неғұрлым 

қалыңдаған сайын бас қаһарман да пайдалана түседі. Баяндалып отырған 

оқиға ұзарып, ҽрі ұлғайтылып, мыңдаған адам тағдыры түйісіп жатқанымен 

бҽрібір ол батыр тұлғасын кҿлегейлей алмайды. Керісінше оның бейнесі 

халықтың идеалына сҽйкес онан сайын асқақтай береді» [7, 274], - дейді. 

Демек, эпостағы батыр бейнесінің жасалуындағы сҿз кҿркемдігінің 

атқаратын қызметі айрықша екен. Жырдағы жойқын жекпе-жек, батыр 

астындағы пырағының жекелей алынуы, алынбас аса биік тас қамалдар,терең 

қазылған орлардың жан түршігерлік суреттері батыр бейнесін ерекшелеуден 

туған. Осының бҽрі ҿнер тілімен, сҿз құдіретімен ғана түсіндірілетін күшке 

ие. Бірақ мұндағы кҿркемдік ойлаудың негізі – ел қорғанышы болған адамды 

дҽріптеу. Ел қамқоры, қорғаны болатын қаһармандарды жасау ертеден 

қалыптасқан. Қазақ эпосына елеулі еңбегі сіңген ғалым Р.Бердібаев былай 

деді: «Эпостың ҿзіне хас, қалыпты белгілері: онда белгілі бір халықтың 

эпикалық ҿткен дҽурені суреттеледі, эпопея негізіне жеке бастың емес, 

ұлттық ҿмірдің аңызы алынады, мұнда бұрынғы мен қазіргінің арасында ұзақ 

уақыттық белестер жатады. Эпос –ҿмір оқиғаларының нақтылы талдауы 

емес, естелігі. Ал қандай да болмасын ұлттың эпикалық естелігі қайта 

ҿзгертуге, басқаша баяндауға болмастай қасиетті ұғым ғой. Ол жеке 

адамдардың ҿңдеуіне, ҽрлеуіне кҿнбейді, эпикалық аңыз ҿз келбетімен 

қызық, оның бағасы да беріліп, қорытындысы да шығарылып қойылған» [8, 

45]. Осы пікірдің эпостағы кҿркемдік ойлау, қиялға немесе бейнелеу 

құралдарына да қатысы бар. Жырдағы дыбыс ырғағының белгілі үндестігі, 

дыбыстар заңдылығы, түр-түсті айқындап берулері мен батырдың мінез-

құлқын  (психологиясын), оның астындағы пырағының ҿзіне сай келуі, 

бойына асынған бес қаруының сайма-сайлығы кҿркемдік тұрғыдан 

кҿріктеудің алғашқы озық үлгілерін кҿрсетеді. Образды сҿз жасауға айрықша 

қызмет етеді екен. Бұларсыз тіптен айтарыңды анықтау мен суреттеліп 

отырған құбылысты, затты нақтылау қиын. Олай болса ажарлау сҿз 

ҿнеріндегі бейнелеу құралдарының пҽрменді бір үлгісі. Қысқаша айтқанда, 

ажарлау – кҿркемдік ойлау мен қиялдың келісті бір кҿрсеткіші. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности проявления реальности в 

мемуарных произведениях. В этом аспекте анализируется художественная поэтика 

романа Ш.Муртазы «Ай мен Айша» и делаются выводы.  

Ключевые слова: поэтика, идея, документальность, очерк, дневник, автор, 

художественный метод.   

Abstract. The article considers the peculiarity of demonstrating the truth of life. With 

this aim, literal peculiarities of Sh. Murtaza's novel «Ai men Aisha» is analyzed. 

Keуword:Poetica, idea, documentaryness, essay, diary, author, artistic method. 

 

 

Соңғы бiр ғасырда жазылған қазақ мемуарлық романдарының саны 

біршама. Солардың арасында Кеңес үкiметiнiң қалыптасу кезеңiнде 

жазылған мемуарлардың шоқтығы биiк деуге болады. Оларға 

С.Сейфуллиннiң «Тар жол, тайғақ кешу», С.Мұқановтың «Ҿмiр мектебi», 

Ғ.Мұстафинның «Кҿз кҿрген», С.Кҿбеевтiң «Орындалған арман» сияқты 

туындыларын жатқызуға болады. Бұл мемуарлардың оқиғалары тарихи-

қоғамдық күрделi ҿзгерiстер, аласапырандар кезiне сай келген-дi. 

Сондықтан олар iрi, кесек мҽселелердi қозғады, сюжеттi желiлерi мен 

шиеленiстерi де күрделi болды. Ал, кеңестiк идеология күшiне ҽбден енген 

тұста жазылған мемуарларда осындай iрiлiк, кесектiк байқалмады. 

Олардың авторлары ҿзi ғұмыр кешкен ортадағы қоғамдық-саяси 

оқиғалардың шынайы кҿрiнiсiн бейнелей алмады. Дегенмен, олар сол 

кездегi тарихи оқиғаларды баяндауымен маңызды. 

mailto:s-aituganova@mail.ru


98 

Қандай да болсын кҿркем шығарманың идеялық негізі кҿркемдік 

іргетасы шынайы ҿмір болып табылса, мемуарлық туындының қайнар кҿзі сол 

реалистік шындықтың ҿзі деп тұжырымдауға болады. Себебі, оның ең 

алдымен арқа сүйейтіні - деректілік. Жҽне мемуарлық шығарманың қайсысы 

болмасын сол шындықтың ең маңызды, ҿзекті жақтарын кҿрсетеді. 

Мемуарлық роман жазу қай қаламгерден де үлкен жауапкершілікті 

талап етеді. Ҽсіресе, мемлекеттік, халықтың тарихына қатысты оқиғалар 

туралы қалам тербеуде ең алдымен шыншылдық керек.  

Қазіргі қазақ прозасындағы табиғаты жағынан алып қарағанда таза 

мемуарлық шығармалар мен мемуарға жақын болып келетін естелік 

туындылардың мазмұндық, идеялық-кҿркемдік ерекшеліктерін ажырата 

білу қажет. Естелік очерк, күнделік, ой-толғаныстар, хат жҽне 

эпистолярлық, ақпараттық-деректік сипатта жазылған шығармалар қазіргі 

таңда ҿте кҿп. Олардың бҽрінің де ортақтастығы - ҿмір дерегіне, нақты 

фактіге құрылуы. Қатардағы деректі туындыдан мемуар несімен 

ерекшеленеді дегенге келетін болсақ, алдымен олардың ұқсас жақтары бар 

ма, бар болса, қандай деген сұраққа жауап іздеген дұрыс.  

Тҽуелсіздіктің алғашқы жылдары жазылып, оқырман назарына 

ұсынылған кҿрнекті қаламгер Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» роман-эссесі 

жанрлық тұрғыдан мемуарлық шығармалар қатарына жатқызылады.  

Шығармада оқиғалар желісі шағын тақырыптарға бҿлініп 

баяндалады. Бұл оқиғалардың барлығы жинақтала келіп тұтастай бір 

заманның бейнесін танытады. Роман: « – Сен қайдан келдің? – дегенде бір 

данышпан: – Мен балалық елінен келдім, – деген екен», – деген сҿздермен 

басталады. Автор сол балалық еліне сапар шегіп, қасіреті мен қақтығысы 

кҿп кезеңге тап келген балалық шағын сҿз етеді. Ҽкесі Мұртазаны «халық 

жауы» деген жаламен ұстап ҽкеткенде Барсхан бес жаста ғана еді. Міне, 

сол кезден бастап үлкен ҿмірмен бетпе-бет келу, басқа түскен қиындықтар; 

жетімектерін жетелеп, жарының қайғысын азалаған Айша ананың қасіреті 

мен қайраты романның ҿзегіне алынған. Соғыс уақытындағы тыл ҿмірінде 

еңбек еткен ҽйелдер бейнесі Айша образы арқылы бейнеленсе, тура 

осындай еңбек ҿтінде жүрген жас балалардың халі, жайы шығарманың бас 

кейіпкері Барсхан арқылы кҿрінеді. Айша таңсҽріден тұрып, егіс 

даласында күні бойы еңбек етіп, қас қарайғанда үйіне шаршап-шалдығып 

оралса, ұлының мойнындағы жүк те ҿз жасына қарағанда ҽлдеқайда ауыр.   

Жала жабылып айдалып кеткен ҽкесінің сол қалпы қайтып оралмауы, 

шиеттей үш баламен тірідей жесір қалған шешесі Айшаның ауыр тағдыры, 

отағасынан айрылған отбасының бірінен соң бірі таусылмас озбырлыққа 

ұшырауы, қаншама қайғы-қасірет тартса да, мойымай, алға ұмтылып, 

күрессе де жеңіліске ұшырай берген ұзақ жылдар – адамды барлық 

жағынан шаршатып жіберетін жағдайлар. Шығарма кейіпкерлері Айша да, 

жас бала Барсхан да ел қатарлы қиындықтарды, зорлықты кҿре жүріп, 

күндерін кҿреді. Бұл жолда олардың жеңістерінен гҿрі жеңілістері кҿп. 

Жетім, жесір деп есіркемей, керісінше, үстемдіктерін кҿрсетіп, ҿмірлерін 

қиындата түсетіндер қай кезеңде де табылатыны белгілі. Мұндай ҿктемдік 
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жасаушы адамдардың романдағы ҿкілдері – Тасбет бригадир, Жуанқұл 

бастық, Олар Айша мен Барсханға ҽуелден теріс кҿзбен қарап, қырына ала 

береді. Ана мен бала таңның атысынан күннің батысына дейін далада 

колхоз жұмысында аянбай еңбек етсе де, бригадирдің кҿңілінен бір 

шықпайды. Осындай ҽділетсіз қиянаттың бірінде Барсхан оған айыр ала 

жүгіреді. Осы оқиғадан кейін зорлықшылардың жазасынан қорқып, Айша 

жалғыз ұлын нағашыларына жібереді. Ауыл жуандарының қорлығы ҽбден 

батқан соң, ҿзі де балаларын жетектеп, ұрланып кҿшуге мҽжбүр болады. 

Алайда Тасбет оларды жай жібермей, арбаға жеккен ҿгіздерін тартып 

алып, ҿздерін далаға қаңғыртып тастап кетеді. Бұл олардың жағдайын одан 

сайын ауырлата түседі. 

Барған ауылдарында да ұзақ тұра алмай, Ҽулиеата қаласына келеді. 

Ол жерде ҽйтеуір ҿлместің күнін кҿріп, соғыс біткеннен кейін ғана еліне 

қарай қайта бет алады.   

Кейіпкердің бастан кешкен оқиғаларының қамтитын уақыты – он 

шақты жылдың кҿлемі ғана. Осынау қысқа кезеңде оның алдынан сан 

қилы тағдыр иелері, ҽр түрлі мінезді адамдар жолығады. Олардың ішінде 

ҿмірлері трагедиялық жағдаймен аяқталатындары да бар. Мҽселен, ҿзі 

қатарлас Сүлеймен – құрт ауру. Құрдасына жаны ашыған Барсхан «шіркін, 

қымыз болса, жазылып кетер еді» деп армандайды. Осы ойдан арыла 

алмаған оның емдік қасиеті бар сусынды іздеп сандалуы логикалық 

тұрғыдан дҽлелді. Жуанқұлдың ҽйелінен ҽрең сұрап алған қымызды жолда 

кезіккен Жуанқұлдың қамшымен тартып қалып, ақтарып тастауы – осы 

сюжеттің шарықтау шегі.  

Барсханның нағашы апасы Зибаның да тағдыры Сүлеймендікіне ұқсас. 

Күйеуі ел қатарлы соғысқа кетіп, соңында аман-сау оралғанымен, оның 

басты трагедиясы – ауыр науқасқа душар болуында. Дерті айықпас емес, 

дұрыстап емделер болса, жазылып кетуге болатынын бала да болса Барсхан 

да түсінеді. Бҽріне кінҽлі – қолдың қысқалығы. Ҿмірге құштар ҽйелді 

құтқарып қала алмау бұл желідегі оқиғаның салмағын ауырлата түскен. 

Зибаның аузы аққа тисе ауыруынан сауығып кетер деген үмітпен, 

туысқандарына қосып қойған сиырын алып келуге Барсханды жұмсайды. 

Алайда жақындарының аузына келгенін айтып оны қуып жіберуі – оқиғаның 

түйінді тұсы. Бұл оқиғалардан туындайтын ҽлеуметтік қорытынды – 

қысылтаң кезеңде адамдардың пиғылының осылайша тарылып кететіндігі. 

Романның бас кейіпкері жазушының ҿзі екенін байқау қиын емес. 

Шығармаға да ҿзі басынан ҿткерген шынайы оқиғалар арқау болған. 

Шығарманы оқып шыққаннан соң оқырманның ең алдымен түйетін ойы – 

жазушының балалық шағындағы оқиғалардың қоюлығы, бастан кешкен 

жайларының, ҿмір соқпағында ұшырасқан адамдарының алуан түрлігі мен 

молдығы. Ҿмір кеңістігіне енді ғана қадам басқан жас баланың алдынан 

ұшырасып, тағдырына араласқан ҽрбір адам ҿз алдына дара бір сюжеттің 

туындауына, бұрынғы айтылып келе жатқандарға ұқсамайтын жаңаша 

ойдың түйінделуіне себепші. Мҽселен, мектепке барғысы келген 

Барсханды «халық жауының» баласы деп мектепке алмай қояды. Бұған 
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намыстанып үйіне жылап қайтып келе жатқанда алдынан шыққан 

комсомол қызметінде жүрген Ноха есімді жігіт кҿмектесіп, мектепке 

алдырады. Бұл білім алуға құштар жас бала үшін ұмытылмастай ҽсер 

қалдырған оқиға болады. 1941 жылдың күзінде соғысқа кеткен Ноха содан 

қайтып оралмайды. «Осы күні қолымда бел ортасынан жыртылған суреті 

бар... Мен алпыстан асып, егде тарттым. Ол жап-жас, уыз жас. 

Үйленген де жоқ. Ұрпағы да жоқ», - деп жазады автор осы кейіпкерінің 

трагедиялық тағдыры туралы.  

Бір кейіпкердің тағдыры арқылы соғысқа аттанып, қайта оралмаған, 

соңында ізі қалмаған қыршындар ҿмірінен де хабар береді. Бас кҿтерер 

азаматтың бҽрі соғысқа аттанған ауылдың да халі жақсы болған жоқ. 

Ауылдағы бар жұмыс бала-шаға мен ҽйелдерге қарап қалды. Олар ҿздері 

аш жүрсе де, тапқандарының бҽрін майданға жіберіп отырды. Осындай 

ауылдағы ауыр жағдайды шығармадағы мына бір үзіндіден кҿруге болады: 

«Шҽй ішіп отырмыз. Дастархан жүдеу. Жарты таба нан. Айша кҿзінің 

қарашығындай сандыққа салып сақтап жүретін кішкентай қозы қарын 

майдан бір қасық қана алып мейманның алдына қойды. Оны менің кҿзім 

тесіп барады. Таба нанға май жағып жеу деген – арман. Қарындасым мен 

інім де жетісіп отырған жоқ. Бірақ шыдайсың. Айшаның айбарынан 

қорқамыз. Иҽ, бұлар нан жемегелі қашан. Үнемі қызылша пісіріп жейді. 

Айша кейде қос уыс бидай қуырып, үш баласына теңдей бҿліп береді. Сол 

дҽнді бұлар ауыздарына бір-ақ салмай, бір-бір талдап қытырлатып, 

неғұрлым ұзағырақ таусуға тырысатын. Қайтеді, жағдай солай». 

Осылайша шағын ауылдағы қарапайым бір отбасының тіршілігі арқылы 

сол кездегі кез келген қазақ аулындағы ҿмір шындықтарымен танысамыз. 

«Ай мен Айша» - ҿмірбаяндық романның жаңа үлгісін танытатын, 

адамның қалыптасуы мен қоғамның дамуын сабақтастыра суреттеген 

шығарма. Мұндағы адам тағдырлары сұрқай заман шындығы ойлантпай, 

толғантпай қоймайды. Автор адам жан-дүниесін кҿркемдік тұрғыдан 

зерттей отырып, кейіпкер мінезін ашу арқылы оның адам ретіндегі 

болмысын жан жақты ашуға тырысады.  

Мемуарлық роман дегенде оқырманның есінде тұратыны – автордың 

бҽрінің де ҽңгімені ҿзінің балалық шағынан бастап, оқиғаларды ҿмір 

белестерімен ары қарай ҿрбітетіндігі. Олар алдымен ҿздері ҿмірге келген 

ортаны, ата-тегін, одан кейін ата-анасы туралы мағлұматтарды келтіре 

отырып, ҿзінің балалық шағына барлау жасап алады. Сонан кейін 

жетілдіре отырып ҽңгімелеп кететіні – ес біліп, етек жапқан кездерінде 

бастан кешкен оқиғалары. Бас кейіпкердің автордың санасы ашылып, 

түсінік-танымы, ҿресі кеңейе түскен сайын жүрген ортасымен, қоршаған 

қоғамымен қарым-қатынасы да арта береді, ҿзімен қоғам арасындағы 

қайшылықты жағдайлар молая түседі. 

Жалпы мемуар жазудың мұндай қалыптасқан қалпын ҿзгертіп, 

тыңнан тосын үлгі ұсыну қиындау. Ҿйткені адам ҿмірінің ҿзі 

бұлжымайтын, ешқандай да ҿзгертуге кҿнбейтін дҽл осындай қалыпты 

белестерден тұрады. Мысалы, нҽрестелік кезең, сҽбилік шақтан бұрын 
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жеткіншектік кезеңнің болуы мүмкін емес екендігін сезіне білгендіктен, 

оқырман мемуарлық туындының осындай қалпына наразылық 

білдірместен, бой ұсынып, кҿркемдік қабылдауға дайын тұрады. 

Дегенмен, ҽр жазушы шығармасын жазу барысында ҿз басынан 

ҿткізген оқиғаларды тізбектеп бере салмай, оларды кҿркемдеп, оқырманға 

қызықты етіп жеткізе білуге тырысады. Бұл тұрғыдан келгенде, «Ай мен 

Айша» романының да кҿркемдік табыстары аз емес. Ш.Мұртазаның ҿзіне тҽн 

шығармашылық ерекшелігі қысқа жаза отырып, салмақты ой айтатындығы. 

Автор бірыңғай баяндау, шылқымай суреттеу, орынсыз тҽптіштеуге орын 

алдырмайды. Осы ретте романның қысқа-қысқа ҽңгімелерге бҿлініп берілуі 

де сюжеттік желінің жинақы шығуын, композициялық бітімнің 

жинақылығын ойластырудан табылған кҿркемдік тҽсіл деуге болады. Автор 

қаламына тҽн лирикалық ҽуен бұл туындысында барынша тереңдеген. 

Ҿзімен тұстас жазылған басқа да мемуарлық шығармалармен салыстырғанда 

лирикалық реңкі ерекше бұл роман-дилогиянының орталық кейіпкері – 

Барсхан. Сондай-ақ осы Барысханмен үнемі қосарлана, егізделе, тұтаса 

суреттелетін Айша, сағынышқа айналған Мұртаза, жұмбақ сырлы Ай 

шығарма оқиғасына нҽзік сыршылдықты үстеген. Мұндағы Ай, кҽдімгі қара 

түнді жарық қылып, ҽлемге нұрын шашқан Ай үлкен символдық мҽнге ие. 

Шығарманың басынан аяғына дейін Ай Айшамен бірге қатарласып 

суреттеліп отырады. Сол кезеңдегі қытымыр заманның ызғарын сҽл де болса 

жылытып, адамның жабырқау тартқан жанына жылу себетін осы Ай сияқты. 

Тағдыр тауқыметін тартып, кҿп қиыншылық кҿрген Айшаның да кҿңіліне 

желеу болар жалғыз жарық, жалғыз шуақ, жалғыз үміт те осы - Ай. 

Шығарманың басында Мұртаза ұсталатын түнгі ай суретіне назар аударайық: 

«Айша  аспандағы топ-толық айға қарап: 

- «О,Жаратқан, басқа-басқа мына үрпек балапандай үш 

нҽрестенің не жазығы бар еді? – деді. 

Толықсып тұрған Ай бір аунап түскендей болды. 

Жаңа ғана жарқырап тұрған Ай бұлт ішіне сүңгіп кетті де, 

жетімдіктің алғашқы түні жан жақтан қаптап келе жатты». Ай суретін 

жазушы кейіпкерлерінің басындағы ауыр жағдайды шынайы жеткізуде 

ұтымды пайдаланған. Айшаның отбасына аяқ асты келген қиындық секілді 

жаңа ғана жарқырап тұрған Ай да қараңғылыққа сүңгіп жоқ болып кетті. 

Ҽділетсіздікті кҿре тұрып, шарасыздық танытқанына ұялғандай. Шығарма 

басынан осылайша кҿрінетін Ай аяғына дейін Айшамен қатарласа беріліп 

отырады. Мұртаза бар кездегі толы Ай, ол ұсталып кетіп, отбасы ауыр 

жағдайда болғанда жарты Ай болып беріледі. Ол ҽрдайым бұлт арасынан 

сығалап, олардың тіршілігін бақылап тұратындай. 

Айша да үнемі Айға қарап, бір жақсылық күтетіндей. Шығармада 

беріліп отыратын Ай суреттеріне назар аударып кҿрелік: 

«Боран басылып, аспан ашылайын деді ме, терезеден ауру кҿздей Ай 

кҿрінді». 

«Батыстан Жабағылы тұсында қан қызыл Күн ұясына батып бара 

жатқанда Шығыстан құп-қу болып, ҿңі қашып тұрған Ай кҿрінді». 
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«Үйге кеш оралдық. Түнгі аспан ашық, жұлдыздар самсап, Ай 

толықсып тұрды. Мыңбұлақтан бүгін бұлт арылды». 

«Батысқа кҿшкен жартыкеш Ай тым-тым бозарып кетіпті. 

Қылаңытып ҽрең кҿрінеді». 

Қарап отырсақ, Ай бейнесі де кейіпкерлер ҿміріндегі оқиғаларға 

сҽйкес ҿзгеріп отырады, солардың кҿңіл-күйін меңзейтіндей. Шығарма 

соңында Айшалар туған ауылына оралып келе жатқандағы Ай кҿрінісі 

тіпті бҿлек: «Қарашы, Барсхан, туған жердің Айы да бҿлекше... Дұрыстап 

қара, мына жарықтық Ай бізге мейірін тҿгіп тұр ғой», - дейді Айша 

нұрын тҿккен Айға қарап.  

Иҽ, Айша ғана байқайды оны. Ай мейірленсе, қату заманның да 

жұмсара бастағаны». 

Міне, мұның бҽрі шығармада суреттеліп отырған уақыт, заман 

шындығын танытумен қатар Айшаның да жан толқынысын, күйінішін, 

сүйінішін тереңдете түсуге қызмет етіп тұр. Сонымен бірге романдағы негізгі 

оқиға мен адам тағдырына деген оқырман ықыласын да күшейте түсетін 

эмоциялық жүк арқалап тұрғанын айтуымыз керек. Бұл орталық кейіпкерлер 

бейнесінің сҽтті шығуы шығарма концепциясын тереңдете түсу жолындағы 

жазушы ізденісінен туған кҿркемдік ҽдіс, кҿркемдік табыс деуге болады. 
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Аннотация. В статье говорится о первых образцах драматургических жанров и 

драматургических произведений. В казахской литературе драматургия 

сформировалась в начале 20 века. Сопоставляя события исторических традиций с 

историей независимого Казахстана, особое место уделяется процессу углубленного 

рассмотрения  образа человечности духовности общества. 

Ключевые слова: казахская национальная  драматургия, историческая трагедия, 

историческое признание,  историческая личность, смысл произведений. 

Abstract. The article informs about the initial examples of dramaturgy and the genre of 

drama. The drama plays started to form in Kazakh literature at the beginning of the XX -th 

Century. Since that time the process of depicting human character, moral values started in the 

historic drama plays of independent Kazakhstan. 

Keywords: the Kazakh national dramaturgy, historical tragedy, Cognition of history, 

historical individual, base of creative works. 
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Драматургия (гр. dramaturgіa)— қандай да бір халықтың немесе 
жазушының белгілі бір дҽуір мен кезеңдегі драмалық шығармаларының 
жиынтығы. Драматургия шығармалардың алғашқы үлгілері Ежелгі 
Грекияда діни дҽстүрлерден (Дионис құдайға табынудан) басталған. 
Олардың сюжетінің негізін құдайлар мен мифтік кейіпкерлер құрады. 
Ежелгі гректер драматургиясы құдайлардың ҽділеттілігі мен ҽлемдік тҽртіп 
туралы ой толғады (Эсхил), адамның құқығы мен оны қайғы-қасіретке 
душар ететін жағдайларға қарсы наразылықты бейнелеп кҿрсетті (Софокл, 
Еврипид), адамдардың кемшіліктері мен кемістіктеріне, олардың бір-
бірімен қарым-қатынастарына күліп, діни табынушылықтарына күмҽнмен 
қарады (Аристофан, б.з.б. 445 — 385). Осылайша драматургияның комедия 
жҽне трагедия жанрлары туды.  

Ежелгі римдіктер грек драматургиясының сыртқы пішінін мұра етіп, 
оны ҿздерінің қоғамдық ҿмірінің қажеттілігіне сҽйкес жаңа рухпен 
байытты. Олардың трагедиялары қанды оқиғаларға (Сенека, б.з.б. 47 — 
65), ал комедиялары гротескке (Теренции, б.з.б. 195 — 159,

[1]
 Плавт, б.з.б. 

3 ғасырдың ортасы — 184) толы болды. Орта ғасырларда драматургия 
кҿпшілік ойын-сауық, пұтқа табынушылық дҽстүрімен қайта жаңарды. 
Христиан діні Еуропа халықтарының негізгі сеніміне айналғаннан кейін 
(Ү-ҮІ ғасырлар) шіркеулерде литургиялық драма (Х ғасыр) пайда болды. 
Қалалардың дамуына байланысты драматургияда Тҽурат оқиғаларын 
суреттеген мистерия, фарс жанры пайда болды. Қайта ҿрлеу дҽуірінде 
Испания мен Англияда драматургия ҿзінің ―алтын ғасырын‖ басынан 
ҿткерді. Англияда У.Шекспир адамзат трагедиясын суреттесе, Испанияда 
Лопе де Вега мен Кальдерон (1600 — 1681) ҽлемнің қайшылығын 
кҿрсетеді. Қайта ҿрлеу дҽуірінде трагедия мен комедия ҿз дамуының 
жоғары сатысына кҿтерілді. ХҮІІ ғасырда Францияда абсолюттік 
монархия орнағаннан кейін классицизм драматургиясы дамыды. 
Драматургияда ішкі композициялық үйлесім, бҿлімдер арасындағы 
логикалық байланыс басты орынға шықты. Классицизм трагедияларының 
ішкі пафосы — адам сезімін қорғауға құрылды (П.Конель, Ж.Расин). 
Классицизм драматургиясы Мольердің комедияларында жоғары кҿркемдік 
биікке кҿтерілді. ХҮІІІ ғасырдағы ағартушылық дҽуірінің ҿкілдері 
(Францияда Дидро, Германияда Лессинг) драматургияда ҿмірдің ақиқатын 
реалистік тұрғыдан бейнелеп, оны жанр, сюжет, мінез бен тіл жағынан бір 
қалыпқа келтіруге тырыстты. Классицизм мен реализмге қарағанда ақыл 
мен сананы бірінші орынға қойған сентименталистер мен ―штюрмерлер‖ 
(―Дауыл мен тегеуірін‖ драматургиясының ҿкілдері), сезімді ҿнердің ең 
басты ҿрісі деп есептеген романтизм ҿкілдері (Гете мен Шиллердің 
бастапқы пьесалары) ерте кездегі тарихты нақты суреттеуге талпынды 
(В.Гюго, А.Виньи, Байрон, Шелли, А.Дюма) Батыс Еуропадағы 
драматургияның дамуындағы жаңа кезеңді ХІХ ғасырдың ІІ жартысында 
қоғамдық ҿмірде ҿте маңызды ҽлеуметтік-философиялық жҽне этикалық 
мҽселелерді кҿтерген Г.Ибсен реалистік драмамен ашты. ХІХ ғасырдың 
аяғында драматургияда да екі бағыт: натурализм жҽне символизм пайда 
болды. Натурализмді негіздеуші теоретик Э.Золяның айтуынша, пьесада 
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http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81
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http://kk.wikipedia.org/wiki/1600
http://kk.wikipedia.org/wiki/1681
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD.%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
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кейіпкерлердің ҿмірін нақтылы түрде кҿрсету керек (Ибсен, 
Г.Гауптманның кейбір шығармалары). Ал символистер, керісінше, ҿмірді 
нақтылы түрде суреттеуден бас тартып, болмыстың мистикалық мҽнін 
түсіндіруді кҿздеді (М.Метерлинк, Верхарн). ХҮІІІ ғасырдың соңы мен 
ХІХ ғасырдың басында Ресейде сыншыл реализм дамыды  
(Д.И. Фонвизин). А.С. Пушкин драматургияда ҽлеуметтік талдау жасап, 
ҿмірдегі қайшылықтар мҽніне үңілді. А.С. Грибоедов ҽлеуметтік-
сатиралық комедияны жалғастырды. Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, А.В. Сухово-Кобылин, А.Н. Островский сыншыл 
реализм драматургиясының арнасын кеңейтті. Ҿмір шындығына терең 
бойлау, қоғам кемістіктерін сынау бағдары Л.Н. Толстой, А.П. Чехов 
драматургиясында ҽлеуметтік-философиялық мазмұнға ие болды.  
ХХ ғасырда драматургиядағы кҿркемдік бағыт-бағдарларға бай ғасыр 
болды. Сыншыл реализм де (Б.Шоу, Дж.Голсуорси, М.Горький, т.б.). 
сонымен қатар символистік драматургия (Метерлинк, Г.Д. Аннунцио, 
А.Блок, т.б.) одан ҽрі дами түсті. 1 дүниежүзілік соғыстан кейін реалистік 
драматургиямен (Францияда М.Паньоль, АҚШ-та Л.Хелман. А.Миллер, 
Англияда С.Моэм, т.б.) қатар, ҿмір шындығынан бас тартпай, бірақ 
шарттылық, фантастика, эксцентрика формалары қолданылған ―сана 
драматургиясы‖ (Англияда — Шоу, Италияда Л.Пиранделло, Францияда 
— Ж.Жирору, Ж.Ануй, Ж.П. Сартр, Швейцарияда — Ф.Дюрренматт) ҿріс 
алды. ХХ ғасырдың 20-30 жылдары экспрессионалистік драматургия 
(Германияда — Г.Кайзер, В.Газенклевер, АҚШ-та — Э.Райс, т.б.) кең етек 
жайды. ХХ ғасырда дүниежүзілік соғыстар мен қоғамдық ҿзгерістер 
ҽсерімен үлкен ҽлеуметтік мҽселелер кҿтерген жаңа кҿркемдік ізденістегі 
драматургия үстем болды.  

Қазақ ҽдебиетінде драматургия ХХ ғасырдың басында қалыптасты. 
Қазақ жастары ұйымдастырған ҽдебиет, ойын-сауық кештері ұлттық 
сахналық ҿнер мен драматургияның бастамасы болды. Қазақстанның ҽр 
түкпіріндегі алғашқы сахналық талпыныстар Қазан тҿңкерісімен ілесе, 
ұлттық драматургияның дүниеге келуіне негіз болды. 1915 жылы 
К.Тоғысовтың ―Надандық құрбаны‖ драмасы жеке кітап болып Уфада 
басылып шықты. Ж.Аймауытов, М.Дулатов, Қ.Кемеңгеров, М.Ҽуезов, 
С.Сейфуллин, Ж.Шанин, т.б қаламгерлердің алғашқы драма шығармалары 
ұлттық драматургия жанрының негізін қалады.  

Қазақ ұлттық драматургиясы – бүгінгі күні жан-жақты даму үстіндегі 
жанр. Арнайы зерттеу нысанасына алынып жҽне жекелеген белгілі 
қаламгерлеріміздің шығармашылықтарын қарастыруда да бірнеше құнды 
еңбектер жазылған. Қазақ драматургиясы ҿзінің даму жолын, сатысын – ҽлем, 
батыс драматургиясының озық шығармаларынан үлгі алып, сабақтастырады. 

Қазақ тарихы тҽуелсіздік үшін жерін, елін, егемендігін сақтап қалуға 
ұмтылған күреске толы. Еркіндікті ежелден басты орынға қойған еліміздің, 
бостандық пен ар-намыс жолында ешнҽрседен қайтпайтын қайсар 
халқымыздың тарихи ҿмір жолы қаншама қиын-қыстау сҽттерді басынан 
ҿткерді. Ғалым С.Қирабаев «Кҿне замандардан бері ҽдебиет ҿзінің 
материалын тарихтан алып, оны кҿркем суретке айналдырып, ҿсіп, жетіліп 
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келеді. Ҽдебиет ҿзінің негізгі зерттейтін обьектісі – адамды белгілі бір 
дҽуірде, тарихи ортада алып суреттеу арқылы сол кезеңнің шындығын да, 
бейнесін де ашады. Адам тағдыры арқылы тарихи сананың қалыптасуын 
кҿрсетіп, оқырманға ҿмір танытады, оны тҽрбиелейді, адамгершілікке 
баулиды, тарихтың біз үшін қажет эстетикалық сабағы да осында» [1, 21] 
деген еді. Ұлттық санамызды қалыптастыруда тҿл тарихымыз бен 
ҽдебиетіміз негізгі функцияны атқаратын маңызды күш екендігін ескерсек, 
тарихымыздың тҿрінен орын алатын алыптарымыздың қайта оралуы 
рухани қазынамызды байыта түскені ақиқат.  

Уақыт талабына сай ҽдебиет жанрлары жаңарып, жаңғыруына 
байланысты ҽдебиеттегі тарихи драма жанры да осы жалпы даму процесін 
басынан ҿткізді. «Ұлттық ҽдебиет – ұлттық идеяға, ұлттық ойға, халықтық 
дҽстүрге, адамгершілік асыл мұраттарға негізделгенде ғана жаңа кҿркемдік 
кеңістікті игере алары анық. Ұлттық идея – тҽуелсіздігімізді мейлінше 
нығайтуды кҿздеуі тиіс» [2, 456].  

Еліміз еркіндікке қол жеткізіп, ҽлеуметтік дамудың жаңа белесіне 
кҿтерілгелі мҽдениеттің, театр ҿнерінің ҿсіп-жетілген кезеңіне қол жеткізіп 
отырмыз. Бұл халқымыздың тарихи дамуындағы ерекше мҽдени құбылыс. 

Тарихты тану, оны кҿркемдік тұрғыдан меңгеріп, халықтың ой-
санасына жеткізу – ҽдебиеттің, ҿнердің басты мақсаттарының бірі.  
Тарих пен ҽдебиеттің бір-бірімен тығыз байланысының негізінде 
ҽдебиеттің драматургия жанрында кҿптеген туындылар дүниеге келді. 
Егеменді еліміздің еркін дамуы сҽтінде де драматургия саласында тарихты 
тану мен тарихи кезеңдерді жаңаша кҿзқараспен сипаттау, таразылау, 
сараптау бағытында тарихи драмалар ҿз биігінен кҿрініп, қазақ театрлары 
сахнасында қойылып келеді. 

Тҽуелсіз Қазақстанның тарихи трагедияларында тарих пен бүгінгі 
уақытты ұштастыра отырып, қоғамның адамгершілік-рухани бейнесін 
тереңдеп ашуға бағытталған үрдіс белең алды. Драматургтер тарих пен 
бүгінгі күннің маңызды мҽселелерін бірлікте қарап, ҽлеуметтік-
адамгершілік ірі идеяларды шығармаларына ҿзек етеді, жазушы ҿткен 
тарих оқиғаларын суреттеу арқылы қазіргі ұрпаққа ой салады.  

«Тарихи трагедия тудыруда драматургиядағы үздік үлгілерде 
қалыптасқан оптимистік идея, ұрпақтар жалғастығы» [3, 192] қазіргі 
ұлттық драмалардан тың ізденіспен кҿрініс тауып келеді. 

Тҽуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы он бес жылдықта тарихты тану 
мен тарихи тұлғаларды қайыра сараптау бағытында кҿптеген драмалық 
туындылар дүниеге келді. Мҽселен, Ҽ.Кекілбайұлының «Абылай хан», 
С.Жүнісовтің «Абылай хан», «Махамбеттің ҿмірі-ай», М.Байсеркеновтің 
«Абылайдың соңғы күндері», «Кенесары», И.Оразбаевтың «Хайуандық 
комедия», «Күшігінен таланған», «Махамбет», Ш.Құсайыновтың 
«Томирис», Ш Құсайынов пен Қ.Ысқақтың «Қазақтар», Р.Отарбаевтың 
«Бейбарыс сұлтан», «Жҽңгір хан», «Сырым батыр», «Бас» драмалары 
бірнеше ғасырларды қамтитын тарихи тақырыптарды ҿзек еткен. 

  



106 

Халық тарихының ҿткен кезеңіне арналған бұл туындыларда қазақ 

халқының басынан кешкен тағдыры, хал-күйі суреттеледі. Қай заманда да 

халықтың кҿкейінен кетпеген біртұтас ел болу арманы жҽне сол арманға 

қол жеткізу жолында кешкен бейнеті баяндалады. Олар қазақ халқының 

ұлт болып қалыптасқан күнінен бастап, ел тұтастығы, егемендік үшін 

күресінің тарихын кҿтерді. Ел бастаған, оның мүддесін жоғары қойып, 

жорықтарға ҿздері бастап шыққан батыр, ел билеушілер, халықтың 

даналығын бойына жиған шешендер мен кҿсемдердің неше алуан бейнесін 

тарих шындығына сүйеніп ашты. Бұл мақсатта қазақ ҽдебиеті халық 

тарихын қайта тірілту, сол арқылы оқырмандар санасындағы тарихи таным 

мен тағылымды қайта жаңғырту, қайта ой елегінен ҿткізуде ҿлшеусіз еңбек 

сіңірді. Ұлттық құндылықтарымыз осылайша жаңа қырларымен кҿрермен-

оқырмандарға жарық шашып, құлпыра түсті.  

Театрдың тірегі – драматургия, драматургияның бір саласын тарихи 

драма десек, егемен елде жазылып жатқан драмалардың тарихқа қатынасы 

қаншалықты деген сұрақ туындайды. 

Негізін шындық ҿмірден, тарихи оқиғадан алатын бұл жанрда «ең 

күрделі проблемаға, яғни кҿркемдік дамудағы тарихи сабақтастық ... 

мҽселесіне айрықша назар аударған жҿн» [4, 364]. М.Бахтин: «Сол немесе 

ҿзге саладағы мҽдени шығармашылықты ғылым ретінде сол пҽннің барлық 

күрделі ҽрі бүкіл қырларын, ҿзіндік ерекшелігін сақтай отырып 

қалыптастыру – жоғары дҽрежелі қиындықтағы іс» [5, 26], – деген 

болатын. Яғни тарихи шындықты ашып кҿрсету қашан да оңай болмаған. 

Қаламгерлеріміз халқымыздың аңсап келген арманы – бостандықты 

ҽдеби кҿркем тҽсілдерге сүйене отырып кҿркем бейнелеу мүмкіндігіне ие 

болған кезде бүгінгі күні басты орында тҽуелсіздікті нығайту, тарихи 

мүмкіндікті қолдан шығарып алмау үшін ҽркім үлес қосу міндеті тұр. 

Сондай-ақ ҽрбір азаматты мҽдениеттілікке тҽрбиелеп, отансүйгіштік 

қабілетін оятуда тарихи қойылымдардың мҽні ерекше.  

«Драматургия – қым-қиғаш интрига. Мұны В.Шекспир де 

мойындаған. Арбасқан кҿздер, қабақпен жан берісіп, жан алысқан ҽрекетті 

сҿз, қара тасты қақ айырар отты да ҿткір тіл», – деген театр сыншысы 

Ҽ.Сығай «Осынау ауыр мехнатқа саналы түрде бас қойған кісіні ықылым 

заманнан драматург деп атап келеміз. Сонау кҿне грек ел-жұртынан тамыр 

тартқан күрделі жанр кім кҿрінгеннің жетегіне еріп, айтар ойынан айнып, 

алдына қойған нақтылы мақсатынан ауытқи қояр тайғанақтар кҽсіп емес» 

[6, 130], – деп, кірпияз жанрдың қатаң талаптарын ескертеді. Осы қиын да 

күрделі кҽсіптің басын ұстап, сол салға ҿз деңгейінде үлес қосып жүрген 

драматургтердің бірі Р.Отарбаев. 

Р.Отарбаев қазақ халқының қазақ болып қалыптасып, дамуы, 

құлдырауы, жетілуі секілді басты тарихи кезеңдерді ҿз туындыларына 

жеке-жеке атау беріп, ҽртүрлі деректер мен аңыз-ҽңгімелер негізінде 

жазып келеді. Ол туындыларында бірнеше ғасырлық тарихи оқиғаларды 

кҿркем тілмен халық жүрегіне жеткізе  баяндайды.  
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Р.Отарбаевтың «Бейбарыс сұлтан», «Жҽңгір хан», «Сырым батыр» атты 

тарихи драмалары қазақ елінің басты-басты тарихи кезеңдерін арқау еткен 

туындылар. Автордың «Бейбарыс сұлтан» драмасы 1223-1277 жылдары 

ҿмір сүрген, түркі ҽулеті Бахриден шыққан, мҽмлүктердің Египетті 

билеген тҿртінші сұлтаны Жамақұлы Бейбарысқа арналған. Тарихи 

деректерге назар салсақ, оның шыққан тегі – қыпшақ екендігі, бірақ қай 

жердің қыпшағы дегенге келгенде ҽр түрлі деректер айтылып, бірі – 

Хорезм, Дербент қыпшақтарынан десе, екіншілері маңғыстаулық еді 

дегенді айтады. Соңғы зерттеулер бұл дүдҽмалдықтың түйінін шешіп, 

Бейбарыстың қыпшақ тайпасының Беріш руынан шыққан атақты ҽулеттің 

тұқымы екені анықтауға мүмкіндік берді. 

Автордың Бейбарыс сұлтан туралы сҿзбен салған суретімен 

танысқанда кҿз алдымызға шығарманың басты құндылығы бүгiнгi-ертеңгi 

қазақтың мақтаны ғана емес, уағында күллi ислам дiнiнiң қорғаны бола 

бiлген алып тұлғалы бабамыз келеді. Сахналық қойылымды кҿрсетуде 

берілген ақ желкен-перделер алыс сапардың, азат күндердiң айшығын береді. 

Шығарманың ҽу басында құлдыққа сатылған бозбала күндердiң күнiнде 

билеушi тағына жайғасады. Ҿзiн құлдыққа сатқан адамды, «дүние – кезек» 

дегендей, араға жиырма жыл салып, сұлтан сарайында тiзерлетiп қояды. 

Тарихи драмадағы оқиға желісі алдыңғы айтылған тарихи 

деректермен, аңыз-ҽңгімелермен ұштасып жатыр. Тарихымыздағы белді де 

беделді тұлғалардың бірі Бейбарыс сұлтанның ҿміріне, оның азаттық 

жолындағы жеңісті жорықтарына арналған драма ҿз елін құрметтеу, туған 

елін, жерін ұмытпау секілді философиялық ой-пайымдаулар негізінде 

жазылған. «Бейбарыс сұлтан» туындысы қарапайым болғанымен, 

ұмытылмас тарихымыздың қатпарларына кең құлаш сілтеген шығарма. 

Жанр заңдылықтарын еркін меңгерген драматург трагедияда бірегей 

композиция мен кейіпкерлер характерінің аса нҽзік драмалық нақыштарын 

табады. Қазаққа тҽн жусан исі мен қымыз дҽмін ұлттық түр-

болмысымыздың бейнесі ретінде суреттей отырып, қазақ еліне, жеріне 

деген сағынышты кҿрсетеді 

Азаттық жолы, тҽуелсіздік жолы қандай ауыр, қандай қиын жол 

болғанын ата-бабаларымыздың сол сапарда «қалтылдақ қайық мініп еспесі 

жоқ» (А.Байтұрсынов) теңіз кешкенін, «тар жол, тайғақ кешулерден» 

(С.Сейфуллин) ҿткенін, «мың ҿліп, мың тірілгенін» (Ж.Молдағалиев) 

кейінгі ұрпаққа айту, түсіндіру, ұқтыру – парыз [7, 28]. 

Осы жолдардың бірі Абылай заманына барып тіреледі. Тҽуелсіз 

Қазақстан драматургиясындағы тарихи тақырыпты қамтыған шығармалар 

Абылай заманын жан-жақты, толық суреттеді. Еліміз егемендік алған кезде 

Кҿкшетауда Абылай ханның 280 жылдығын тойлап, оған арналып ас 

берілуін белгілі қоғам қайраткері С.Ҽбдірахманов былай деп еске алады: 

«Сол тұстағы жұрттың кҿңіл-күйі ҽлі есте. Бұл егемендігін жариялап қоя 

салатын, соны місе тұтатын халықтың түріне онша келіңкіремейтін. 

Ертеңіне ұмтылған еліне ұлы бабамыз ақ батасын беріп тұрғандай» [8, 50]. 
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Алты алашқа сауын айтып, Абылай ханға ас берудің астарында елдік 
мұрат, ата-баба армандаған азаттық пен бостандық, тҽуелсіздік жолындағы 
күресте ұлттық намысты тағы да сынайтын аса жауапты сҽт туғандығы 
аңғарылып тұрды. Абылай заманы оның саяси, қайраткерлік қызметі кҿп 
уақыт бойына тарихи сахнаға шықпай жатса, қазақ ҽдебиеті тарихында 
Абылай хан туралы біржақты, қаралайтын дүниелер берілді. Алайда соңғы 
жылдары Абылай хан ҽдеби зерттеулердің нысанасына айналды. Осы ретте 
Р.Бердібай ҿлең-толғаулар мен тарихи жыр-дастандардағы Абылай 
тұлғасына ҿзінің ой-тұжырымын білдірсе, ал Ҽ.Тарақов хан тұлғасына 
арнаған ҿзінің монографиялық еңбегін жарыққа шығарды. Ш.А. Уҽлихан 
халық ауыз ҽдебиетіндегі Абылай бейнесінің сомдалуына сипаттама беріп, 
жаңа тарихи дерек кҿздерімен Абылай ҿмірінің шындығын ашты. 

Драматург-жазушылар С.Жүнісовтің «Абылай хан» киносценарийі, 
Ҽ.Кекілбаевтің «Абылай хан» атты халықтық қаһармандық драмалық 
дастаны жҽне режиссер-драматург М.Байсеркеновтің «Абылай ханның 
ақырғы күндері» атты халықтық қаһармандық тарихи драмасы дүниеге 
келді. Аталған сахналық кҿркем шығармалар республиканың ҽр ҿңіріндегі 
театрларда сҽтті қойылып келеді. 

Бұл шығармаларда Абылай хан заманы – қасіреті мол, қазақ халқы 
үшін жаугершілік зобалаңы кҿп кезең болып суреттеледі. Атақты елбасы, 
қолбасы, дипломант, терең ойдың иесі Абылай тарыдай шашыла 
қоныстанған қазақ халқының басын біріктіріп, тұтастықта ұстау үшін 
жарғақ құлағы жастыққа тимеген ҽрекеті шығармалардың негізгі 
оқиғасына айналған. Атақты алып тұлғаларымыздың бейнелерін уақыт, 
заман пердесі тұтып, қаншама кҿлегейлеп тастағанымен, кеңестік дҽуір 
жазушылары Абылай заманын барынша бейнелеуге тырысты. Ал бүгінгі 
күні еркіндіктің арқасында ұлттық драмалық ҿзгерістер, жаңа бағыттар, 
ҿзіндік ізденістер кҿрініп келеді. сол ізденістердің бір нҽтижесі – 
Ҽ.Кекілбаевтың «Абылай хан» атты ақ ҿлең үлгісімен жазылған драмалық 
дастаны. Драмада ұлы билеушінің тарихы мен тағдырын түгел қамту 
мүмкін емес болғандықтан, негізгі керек тұстарын ғана бҿліп алып, 
біртұтас оқиға тҿңірегіне топтастырылады. Драманың соңында үміт пен 
сенім жеңіп шығып, таразы басы теңеліп, ертеңгі айбынды ел болар 
ғажайып заманына асығып бара жатқан қалың елді кҿреміз.  

Егеменді ел болып, тҽуелсіздікке қол жеткелі бері ҽлеуметтік-рухани 
дүниеміздің қайта түлеуіне жол ашылды. «Сондай ізденістердің бірі 
ретінде М.Байсеркеновтің «Абылай ханның ақырғы күндері» қойылымын 
атауға болады» [9, 4]. Бас аяғы үш кейіпкердің ҽрекетіне, үлкен тарихи 
құбылыстың желісіне құрылған сҽтті драмалық туынды. Үш күннің ішінде 
ҿтетін оқиғаға автор Абылай заманындағы аласапыран қоғамдық 
қайшылықтың тарихи болмысын ашып, кҿркемдік таным биігінен кҿрінеді. 
Талай дүбірлі де шытырман, небір сойқан оқиғаларға толы күндерді, 
жақсы мен жаманды, жеңіс пен жеңілісті басынан кешірген Абылай 
сырқатының сыр беруі үлкен толғанысқа, іштей күйзеліске ҽкелген. Түптеп 
келгенде, бұл – қазақ халқының тарихи ҿмір белестерін, ҿткені мен 
болашағын психологиялық толғаныс үстінде бейнелейтін драма. 
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Пьесаның аяқталуы қайғылы кҿрінгенімен, оның оптимистік рухы 

тҿмендемеген. Пьесаның театр сахнасында қойылуы жҽне кҿрермен 

ықыласына бҿленіп, аса табысты ҿтіп жатуы – бүгінгі тірлігіміздің 

кҿкейкесті мҽселелерімен астасып жатуында.  

Қазақ драматургиясының қоржынында тағы бір Абылай – 

С.Жүнісовтің «Абылай ханы». Ҽртүрлі ҽдебиет жҽне ҿнер жанрларында 

талай рет кҿркем бейнеленген белгілі тақырыптарды, белгілі сюжеттерді ала 

отырып, С.Жүнісов тарихи оқиға мен уақыт рухын ҿздігінше ҿрнектейді. 

Бүгінгі күні қазақ  ҽдебиетінің проза, драма жанрында ҿзіндік стилі, 

қолтаңбасы бар қаламгердің «Абылай хан» пьесасы – тарихи дҽуірдің күрделі 

кезеңдерінің сахналық тартысында Абылай бейнесін тарихи заман тынысына 

сай, қолбасшы, саясатшы, қайраткер болмысында шынайы кескіндеуімен 

бағалы. Дастанның халықтық сипатының қуаттылығы, тарихи қарымының 

кеңдігі, тарихи дҽуірмен үндестігі ішкі тартыстар мен оқиғалар драматизмінің 

композициялық құрылымымен тығыз қабысып, Абылай заманының толассыз 

күрестер мен қайшылықтарын кҿпшілікке сендіре алуында. 

С.Жүнісов бұл пьесаны жазуда, фильм түсіру үшін режиссер 

қызметіне ыңғайлап, шығарма композициясына кҿп кҿңіл бҿлген. 

Сондықтан бұл шығарманы кино ҿнеріне қатысты қарастыруға болады. 

«Абылай хан» шығармасына арқау болған негізгі мҽселелер – жоңғар 

шапқыншылығы кезіндегі халық қасіреті, бұл тығырықтан шығар жол 

іздеген Абылай (Сабалақ) тапқырлығы, алауыздықты тоқтату үшін Ресей, 

Қытай, Жоңғар хандығымен мҽмілеге келуге ұмтылу ҽрекеттері. 

С.Жүнісовтің «Абылай хан» шығармасының республика деңгейінде 

танымал болуы драманың тарихилық-халықтық, патриоттық, отаншылдық 

сипатының ҿткірлігінен. Дастан тілі дҽуірдің нақты ҽлеуметтік мҽдени 

сипатын сездіртеді. Абылайдың сҿз саптауы шешендік ҿнердің ағып тұрған 

кҿрінісі. 

Ҽ.Шапауовтың пікірінше, драманың кемшілігі де жоқ емес. Шығарма 

композициясында прозаизмге, шешендікке салынып кететін кездері болады. 

Дегенмен, С.Жүнісов кҿркем туындыны режиссер қызметіне ыңғайлап, 

оқиғасын Абылай хан тҿңірегіне жинақтап, композициясы, кҿркемдік 

шарттары кино жанры табиғатына толық жауап бере алатын драмалық 

шығарма етіп дайындаған. «Абылай хан» тарихи қаһармандық драмасы – 

бүгінгі күнмен идеялық сабақтастығы бар, ұлтымыздың ерлік, жаугершілік 

кезеңдерінің сахналық соны кҿрінісі ҽрі тарихпен тамырланған, кҿркемдік 

шешімі жоғары, патриоттық рухы қуатты шығарма. 

1990 жылдан кейінгі кезеңде театр репертуары жаңа шығармалармен 

байып, ҽлемдік жҽне қазақ драматургтерінің классик. шығармаларын 

кҿрермендер назарына ұсынды, кейбіреулерін қайта сахналады. С.Жүнісовтің 

―Кемеңгерлер мен кҿлеңкелер‖ (1994), О.Сүлейменовтың ―Жетінші палата ‖, 

Иран-Ғайыптың ―Шыңғысхан‖ (1994, режиссері Б.Атабаев), К.Гоццидің 

―Турандот ханшайым‖ (1994, режиссері Ҽл-Тарази), М.Байсеркеновтің 

―Абылай ханның ақырғы күндері‖ (1996, режиссері М.Байсеркенов), 

Р.Мұқанованың ―Мҽңгілік бала бейне‖ (1996, режиссері Атабаев), 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
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М.Жұмабаевтың ―Шолпанның күнҽсі‖ (1997, режиссері Қ.Сүгірбеков), 

М.Ҽуезовтің ―Қилы заман‖ (1997, режиссері Рахимов), ―Қарагҿз‖  

(1997, режиссері Ҽ.Мҽмбетов), Шахимарданның ―Томирис‖ (2000, 

режиссері Ҽл-Тарази), Ш.Айтматовтың ―Ана – жер Ана‖ (2002, режиссері 

Ҽ.Мҽмбетов), Г.Гаутман ―Ымырттағы махаббат‖ т.б қойылымдарды 

мысалға келтіре аламыз. 

Қазақстан Республикасы дербес мемлекетке айналған соң бұрын 

айтуға, жазып жариялауға жабық болып келген кҿптеген тарихи 

құбылыстар, ұлттың мақтанышы болған ұлы қайраткерлер ҿмірі мен 

қызметі драма шығармалар арқауына айнала бастады. Ысқақовтың "Жан 

қимақ", И.Оразбаевтың "Шыңғыс хан", "Естайдың Қорланы", 

С.Сматаевтың "Той ҥстінде топалаң", Б.Ҽбілдаұлының "Тҿле би", 

О.Дастановтың "Ҽзірет Сҧлтан", А.Бекбосыновтың "Соңғы сезім", 

Таразидің "Алатау сынды алабым", Шахимарденнің "Томирис" 

пьесаларында халқымыздың басынан кешкен сан қилы тағдыры тарихи 

дҽлдікпен, ерекше кҿркемдік қуатпен бейнеленген. Ал А.Сүлейменов пен 

Б.Мұқайдың "Заманақыр", Р.Мұқанованың "Мҽңгілік бала бейне" 

пьесалары экология тақырыбын, Семей полигонының қазақ халқына 

ҽкелген трагедиясын, ауыр зардаптарын бейнелейді. 

Ҽ.Кекілбаевтың "Абылай хан", С.Жүнісовтің "Кемеңгерлер мен 

кҿлеңкелер" , М.Байсеркеұлының "Абылайханның ақырғы кҥндері", 

"Кек қылышы Кенесары", Ж.Ҽлмашұлының "Сана дерті", "Абақты-

ғҧмыр", "Фрустракция" драмалары – қазақ тарихының ақтандақ 

беттерін кҿркем шындықпен, айшықты тілмен сомдаған шығармалар. 

Жоғарыда аталған шығармалардың барлығында дерлік егемендікті,  

тҽуелсіздікті аңсау сарыны басым келеді. Қазіргі қазақ тарихи 

драмаларындағы тарихи шындық, азаттық, тҽуелсіздік тақырыптарының 

тамыры тереңде. Тҽуелсіздік таңымен бірге туған заманымыздағы ҽдеби, 

тарихи, ұлттық бетбұрыстар ҽдебиеттану ғылымының даму арнасын тың 

межеге кҿтеруде. Қазақ халқының тарихындағы ақтаңдақ беттерді жаңаша 

пайымдау – қазіргі драманың басты міндеті.  
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Аннотация. При развитии качеств как чувства ответственности, 

формирование эстетических качеств и познание жизни через художественные 
произведения нужно отметить важность интерактивных методов обучения.  
При использовании интерактивных методов в внеклассных уроках, можно развить навыки 
чтения у учащихся, достичь углубление программных материалов. В статье рассмотрена 
педагогическое значение использования интерактивных методов внеклассного обучения в 
произведениях выдающегося деятеля казахской литературы С.Торайгырова. 

Ключевые слова. внеклассное чтение, интерактивные методы, 
педагогическое значение, художественная литература. 

Abstract. With the development of qualities such as a sense of responsibility, the 
formation of the aesthetic qualities and the knowledge of life through the works of art should 
be noted the importance of interactive teaching methods. When using interactive methods in 
extra-curricular lessons, reading can develop students' skills to achieve deepening of 
program materials. In the article the pedagogical value of using interactive methods of 
extracurricular training in the works of the outstanding figure of the Kazakh literature 
S.Toraigyrov. 

Keywords. extracurricular reading, interactive methods, pedagogical value, 
imaginative literature. 
 
 

Қазақ ҽдебиеті пҽнінен сыныптан тыс оқыту кҿркем ҽдеби 
шығармаларды оқушылардың ҿздігінен ізденіп оқуын педагогикалық 
тұрғыдан ұйымдастыруға негізделеді. Сыныптан тыс оқудың негізгі 
педагогикалық ұстанымы – оқушылардың ой-ҿрісін дамыту, ҽдеби білімдерін 
тереңдету, халықтың бай мұрасын, мҽдениетін, ҿнерін үйрету, ҽдебиеттің 
ғылыми-теориялық негізін жете түсіндіріп, оны ҿмірмен байланыстыра 
білуге ынталандыру. Сыныптан тыс оқуды интербелсенді ҽдістермен 
ұйымдастыру арқылы оқушылардың ҽдебиеттен алған білімдерін одан ҽрі 
тиянақтауға, жинақтауға, сҿз мағынасын терең ұғындыруға, сауатты жазуға, 
тіл мҽдениетіне баулуға, сын тұрғысынан ойландыруға, топта жұмыс істеуге 
тҿселдіре отырып, ұжымдық мүддені қолдай білуге, бүгінгі бҽсекеге 
қабілеттілікті қажет ететін қоғамда ҿз ойын, пікірін ашық алаңда жеткізе 
алатын, кҿзқарасын қорғай алатын жеке тұлға қалыптастыру сияқты 
педагогикалық маңызды сапаларға қол жеткізуге болады. 

Сыныптан тыс оқу жұмыстарының тиімділігі мен ҽсері, 
педагогикалық мҽні мен маңызы жайлы педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Т.Қ. Жұмажанова: «Сабақ пен сыныптан тыс оқу 
жұмыстары ҿзара бірге байланысты болып, қатар жүргізілсе жҽне сабақ 
мазмұнын қайталамай, оның логикалык жалғасы ретінде берілсе ғана 
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тиімді болады. Баланың кҿркем шығармаға деген қызығушылығына бағыт 
беру, эстетикалық талғамға тҽрбиелеу, оны ҽрі қарай дамытып бекіту, 
қалыптастыру – педагогикалық маңызды проблеманың бірі», – деген 
ғылыми қорытынды жасайды. [1,137] 

Демек, оқушылардың сабақ барысында алған білімін сыныптан тыс 
оқу арқылы жан-жақты толықтыру, кеңейту мектептегі біртұтас 
педагогикалық үдерістің ажырамас бір бҿлігі болып есептеледі. Бүгінгі 
білім беру жүйесі жаңа ҿркениетті қоғамға қажетті білімді, қабілетті, ҿз 
ойын еркін білдіретін, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген шҽкірт 
тҽрбиелеуге бағытталған. Осыған орай, сыныптан тыс оқытудың негізгі 
педагогикалық мақсаты – оқушыны ҿздігінен іздендіру арқылы ҿзіндік 
қорытынды, тұжырым жасауға, қоғам мен тарих туралы ой түюге, ақын 
немесе жазушы шығармасында кҿтерілген ҿзекті мҽселелерді тани білуіне 
қол жеткізу. Соның нҽтижесінде баланың жан дүниесінің рухани жағынан 
толысып баюына ықпал ету. 

Қазақ ҽдебиетінің кҿрнекті ҿкілі, қайталанбас ҿзіндік қолтаңбасы бар 
дара тұлға С.Торайғыровтың поэма жанрындағы тұңғыш қадамын 
танытатын «Таныстыру» поэмасы екі адамның тілдесуі – диалог үлгісімен 
жазылған. Поэмада қазақ даласындағы ірі тҿңкерістен кейін «елді жаңа 
жолға бастайтын азаматтар кімдер?» деген сауал тҿңірегінде ой ҿрбиді. 
Ақын қара қазақ пен зиялы адамды сұқбаттастыра отырып, жоғарыдағы 
сұрақ негізінде ҿз кҿзқарасын ортаға салады. «Таныстыру» поэмасын 
оқушыларға жан-жақты таныту барысында сыныптан тыс жүргізілетін 
интербелсенді ҽдістің бірі – оқушылар конференциясын пайдалануға 
болады. Мектепте қазақ ҽдебиеті пҽні бойын ша окушылар 
конференциясының үш түрі тҽжірибеде қолданылатыны белгілі. Соның 
бірі – ақын-жазушының шығармашылығын немесе жеке шығармасын 
таныстыруға арналған тақырыптык конференция. С.Торайғыровтың 
«Таныстыру» поэмасын тақырыптық конференция түріндегі интербелсенді 
ҽдіспен оқытудың педагогикалық мақсаты оқушыларды шығарманы 
түсініп оқи білуге, ондағы қазақ зиялыларының тұлғасын танытуға, ҽр 
кейіпкердің ел алдындағы азаматтық, адамдык борышын үлгі-ҿнеге тұтуға 
негізделеді. Конференцияны ҿткізу барысында оқушылардың 
дайындығына біршама педагогикалық талаптар қойылып, олардың 
оқырмандық жауапкершілігінің артуы кҿзделеді. Атап айтқанда: 

 шығарманың мазмұны мен ақынның айтпақ идеясын түсініп оқу, 
мазмұндау, ҽңгімелеу кезінде мысалдар келтіре сҿйлеу; 

 поэмадағы кейіпкерлердің мінез-құлқын, іс-ҽрекетін талдай білу, 
олардың ҿзіне тҽн ерекшелігін ажырата алу, ҽралуан қасиеттерін, іс-
ҽрекеттерін бір-бірімен салыстыра білу, салыстыру жұмысын нақты 
мысалдар арқылы дҽлелдей сҿйлеу; 

 шығарманың тіліне назар аудару, ақын қолданған кҿркем сҿз 
айшықтарына кҿңіл бҿлу, оны сҿйлеу барысында қолдану; 

 оқушылардың шығармаға ҿз тараптарынан пікір айтып, тұжырым 
жасап, бағалай білуі. 
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Конференцияда топтық жұмыс стратегиясын қолдануға болады. 

1-топ «Зерттеушілер» деген атаумен топталып, ҽдеби-теориялық 

тапсырмалар орындайды: 

1. С.Торайғыровтың ҿмір сүрген дҽуіріндегі тарихи-ҽлеуметтік 

жағдайлар. 

2. Ақын шығармаларының саяси тұтқындалу сыры. 

3. С.Торайғыровтың ҽдеби мұрасынын зерттелу тарихы, ақын 

шығармашылығы туралы ғылыми еңбектерге шолу. 

4. Автордың романдары мен поэмалары арқылы ҽдебиетке қосқан 

жаңалығы. 

5. «Таныстыру» поэмасының тарихи-ҽдеби маңызы. 

2-топ «Ҽдебиетшілер» деп аталып, кҿркем шығарманың мазмұнын 

қысқаша таныстырып, талдау жасайды: 

1. Поэма оқиғасына арқау болған тарихи оқиғалар. 

2. Поэманың мазмұнын кҿркем сҿзбен мазмұндау. 

3. Шығармадағы кейіпкерлер ҽлемі: жағымды кейіпкерлердің 

сомдалуы, марапатталуы. Ақын сынына іліккен жағымсыз 

кейіпкерлердің іс-ҽрекеттері, мінез-машықтары. 

4. Поэманың тілі: кҿркем сҿз айшықтары, нақыл, мақал сҿздерді 

колдану шеберлігі. 

3-топ «Тарихшылар» айдарымен топталып, шығармалардағы тарихи 

тұлғалар бойынша тапсырмалар орындап, шығарманың ҿмірмен 

байланысын ашу мақсатында сыни ойлау стратегиясын жүзеге асырады, 

поэмада аттары аталаған кҿрнекті тұлғалардың ел ҿміріндегі тарихи орны, 

елі мен халқы үшін сіңірген еңбегінің тарихи маңызы туралы шолу 

жасайды. Аталған интербелсенді жұмыс нҽтижесінде оқушылар ҽдебиет 

пен тарихты бір-бірімен байланыстыра отырып, қазақ халқының зиялы 

ҿкілдерінің, оқыған азаматтарының, тарихи тұлғалардың ҽдеби 

шығармалардағы кҿркемдік тұрғыда бейнеленуімен танысады. Сонымен 

бірге, поэмада аттары аталған кейіпкерлердің тарихтағы орнына ҿзіндік 

баға беріп, пайымдау жасайды, ой қорытады. Кҿркем ҽдеби шығармаларды 

сыныптан тыс оқыту барысында пайдалануға ұсынылатын интербелсенді 

ҽдістің тағы бір түрі – ҽдеби-танымдық кеш. С.Торайғыровтың сыныптан 

тыс оқуға ұсынылған лирикалык ҿлеңдерін оқушылардың оқып, 

танысуына құрылған «Алаштың ардақты азаматы» тақырыбындағы ҽдеби-

танымдық кеш ҿткізу ұсынылады. Кештің жоспары: 

1. Ҿмірін ҿнер-білімге арнаған жас ҿрен 

2. «Тағдырдың ҿзі берген куҽлікті» 

3. Алаш деп туған ардақты ер 

4. Ақын рухы ақындарға жалғасқан 

Кештің тек ҿлең оқумен ғана шектеліп, біржақты болып кетпеуі де 

ескерілу керек, ол үшін оқушылардың рҿлдік ойындар арқылы ҿзара 

қарым-қатынасқа түсу белсенділігін дамытуға бағытталған интербелсенді 

ҽдіс ретінде ақынның атақты «Бір адамға» ҿлеңінің жазылу тарихынан сыр 

шертетін торайғыровтанудың негізін салған профессор Б.Кенжебаевтың 
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«Асау жүрек» атты ақын ҿміріне, шығармашылығына арналған еңбегінен 

«Егес» деректі ҽңгімесі сахналық кҿрініс түрінде кҿрсетіледі. [2, 26-32] 

Сыныптан тыс оқуда қолданылатын интербелсенді ҽдіс – ҽдеби 

кештің педагогикалық маңызы: 

 оқушылар сыныпта оқыған ақын туралы мағлұматтарын 

молайтып, таным-түсініктерін кеңейтеді; 

 ақынның ҿмірі, шығармашылық мұрасы, білім алу жолындағы 

ізденістері жайлы тың деректермен танысады; 

 ақынның балалық, жастық шағының жалпы ҿмірінің 

киыншылықпен ҿткенін, қиын да күрделі тағдырымен танысу 

арқылы ҿмірдің мҽнін, маңызын түсінуге талпыныс жасайды; 

 іштей болса да, ҿз ҿмірі мен ақын ҿмірін салыстыра білуді үйренеді. 

С.Торайғыровтың «Кім жазықты?» романы бойынша сыныптан тыс 

оқуда «дебат» интербелсенді ҽдісін қолдану ұсынылады. «Дебат» (Debate) 

немесе пікірталас ҽртүрлі контекске орай сыни тұрғыдан ойлау немесе 

іскер ойын ретінде ұғынылады. Пікірсайыс – дидактикалық ізденістің 

маңызды саласы. Дебат бағдарламасы тыңдармандарды пікірталас үрдісіне 

тарту арқылы интеллектің даму технологиясын ұсынады. Дебаттың 

педагогикалық маңызы даулы проблемалар бойынша қандай да бір 

позицияны қорғап, ҿзге позицияны теріске шығаруды кҿздейді. 

С.Торайғыровтың «Кім жазықты?» романы бойынша ұйымдастырылатын 

«Дебат» мақсаты – роман кейіпкерлері – Тасболат пен Ҽжібай бейнесін 

талдау, салыстыру, баға беру. 

1-топ. Тасболатты жақтаушылар. 

Қарары: «Қыдыр дарыған дҽулетті бай – Тасболат». 

Дҽйек: 

1. Тасболат жұрттан асқан малды кісі. 

2. Үйінен күндіз-түні ат кетпеген. 

3. Сол жылы школға беріп еді Ҽжібайды. 

2-топ. Бала тҽрбиесіндегі кемшілігі үшін Тасболатты қаралап, 

Ҽжібайды жақтаушы топ. 

Қарары: «Тҽрбие жоқ қой қазақ арасында». 

Дҽйек: 

1. Жасынан зейіні алғыр, тілге шешен. 

2. Ҿлеңшілік бар еді жүрегінде. 

3. Осындай зеректігін оқытпай, надандыққа қойды байлап. 

Дебаттың қорытындысы: «Ҽйелдердің ауыр да аянышты халіне, 

Ҽжібайдың тҽрбиесіздігіне кім кінҽлі?» деген проблемалық сұрақ бойынша 

пікір қорғаумен аяқталады. 

Сыныптан тыс сабақтарда пікірсайыс интербелсенді ҽдісін 

пайдаланудың педагогикалық маңызын былайша түйіндеуге болады: 

 оқушыларды ізденуге, сҿйлеу дағдыларын жетілдіруге кҿмектеседі; 

 ҿзіндік ой-пікірін жүйелі, дҽйекті айта білуге, мҽдениетті сҿйлеуге 

баулиды; 
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 шығармашылық қабілеті шыңдалады, шұғыл шешім қабылдай 

білуге үйренеді, кітапханамен байланысы нығаяды; 

 оқушылар сҿйлеу мҽдениетіне қойылатын талаптарға мҽн бере 

отырып, шешен сҿйлеуге, шешендік ҿнерді үйренуге машықтанады; 

 ойын барысында ҿз ойларын келелі сҿз, шынайы шеберлікпен, 

шешен тілмен жеткізуге тырысады. 

Оқушылардың бойына ұлттық үрдісті сіңдіруде, баланы озық 

қоғамға сай етіп тҽрбиелеуде дебат технологиясының берер пайдасы мол. 

Жаһандану заманында білім берудің озық үлгілерін пайдалана отыра нақты 

нҽтижелерге қол жеткізу – бүгінгі заманның басты талабы. Оқушылардың 

кҿркем шығарма арқылы ҿмірді танып-білуі, эстетикалық талғамдарының 

қалыптасуы, жауапкершілікті сезіне білуі сияқты қасиеттерді дамытуда 

мұндай интербелсенді ҽдістердің педагогикалық маңызы ерекше болмақ. 

Сыныптан тыс оқуды бағдарлама бойынша ҿтілетін материалдармен 

байланыстыра жүргізу оқушының сыныпта алған білімін одан ары бекітіп, 

тереңдетіп, дамыта түсетіні профессор Т.Жұмажанованың ғылыми зерттеу 

еңбектерінде жан-жақты сҿз болады [3]. Сыныптан тыс оқу сабақтарында 

қолданылатын интербелсенді ҽдістер арқылы оқушылардың дербес оқу 

дағдысын дамытуға, бағдарламалық материалдарды терендетуте қол 

жеткізуге болады. 

Оқушыларды заман талабына сай біліммен қаруландыру мҽселесіне 

жан-жақты кҿңіл бҿлініп отыр. Үстіміздегі жылғы «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бҽсекеге қабілеттілік» деп аталатын халыққа арнаған 

Елбасы жолдауын талдау мҽжілісінде «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ басқарма тҿрайымы К.Шҽмшидинова енді оқушыларға сыни 

тұрғыдан ойлауды, шығармашылықпен, топпен жұмыс істеуді үйрету 

керектігін баса айтты. [4] Сыныптан тыс оқу жұмыстарын интербелсенді 

ҽдістермен ұйымдастырудың педагогикалық маңызы ҿте зор, атап 

айтқанда, оқушылардың ҽдебиетке деген оқырмандық қызығушылығы 

оянады, ҽдеби сауаттылығы арттады, ҽдеби кҿркем тілмен сҿйлеуге 

жаттығады. Баланың сыни тұрғыда ойлануына, ой-ҿрісін кеңейтуге ҽсерін 

тигізеді, кҿркем ҽдебиетті сүюге, оны ғылыми тұрғыда талдауға үйретеді, 

кітаппен жұмыс істеуге дағдыландырады, ҿз ойын, пікірін қысылмай, еркін 

айтуға машықтандырады, бҽсекеге қабілеттілік белсенділігі жоғарлайды. 

Қорыта айтқанда, сыныптан тыс оқу біртұтас педагогикалық үдерісте оқу-

тҽрбие жұмысына да зор үлес қосады. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности перевода поэмы 

«Кулагер» И.Жансугурова. Языковая особенность и всесторонняя художественность в 

вариантах переводов поэмы «Кулагер» на русский язык. Оценивается мастерство 

использования языка переводчиками. А также  рассматриваются стилистические и 

экспрессивные особенности языка в оригинале и в текстах перевода. 
Ключевые слова: безупречный перевод, методы перевода,образность, цель 

переводщика, поэтический перевод. 

Abstract. This article discusses the features of a translation of the poem "Kulager" 

I.Zhansugurov. Language features and comprehensive artistry in translation for the poem 

"Kulager" into Russian. Ranked skill of using language translators. And also discusses 

stylistic and expressive features of the language in the original and in translation of texts. 

Keywords: perfect translation, translation techniques, imagery, goal interpreter, 

poetic translation. 

 

 

Белгілі бір ұлттың рухани қазынасы болып табылатын кҿркем 

туындылар – сол ұлттың, сол этностың ғана емес, ҽлемдегі барша халықтың 

игілігі, жалпы адамзаттың рухани байлығы. Кҿркем туындылар – бip 

халықты екінші бip халыққа кеңінен таныстырып, ҿзара табыстыратын 

рухани мұра. Демек, белгілі бір ортада қалыптасып адамзат баласының ортақ 

игілігіне айналған туындылардың кҿтерер жүгі орасан. 

Ұлт ҽдебиеті мұраларының адамзатқа ортақ ҽдеби қазынаға 

айналуының бастауы кҿркем аудармада жатыр. Қай кезеңде болмасын 

аударма арқылы ҽлемдік ҽдеби шығармалардың бір-біріне ҽсері, ҿзара 

тығыз байланысы, озық идеялардың қайта жаңғыруы, дамуы орын 

алады. Белгілі бір ұлт ҽдебиетінің құндылығы оның эстетикалық, 

кҿркемдік деңгейімен ҿлшенеді десек, орта ғасырлардағы Шығыс 

қиссаларының, ҽлем ҽдебиетінің озық үлгілерінің ұлт ҽдебиетінен 

түбегейлі орын алуы – аудармалардың кҿркемдігінде. Бұл ретте біз ҿзге 

ұлттың рухани мұрасын екінші бір ұлт тілінде сҿйлетуші 
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аудармашылардың еңбегінің  ерекше атап ҿткеніміз жҿн. Себебі, 

«аудармашының мақсаты – түпнұсқаның стилистикалық жҽне экспрессивті 

ерекшеліктерін сақтай отырып, басқа тілдің кҿмегімен оның мазмұнын 

біртұтас жҽне нақты жеткізу» болғандықтан оларды бір ұлттың ұлттық 

болмысын, дүниетанымын тұтас күйінде жеткізуші шығармашылық 

иелері болып табылады [1, 7 б.]. 

Кҿркем аудармада ҽдеби шығарманың құрылым жүйесі, образдылығы, 

мазмұны, стилі, тілі секілді поэтикалық құбылыстармен бірге оның 

эстетикалық, лингво-мҽдени, сондай-ақ психологиялық жҽне семиотикалық, 

табиғатын түзетін кҿркемдік құбылыстар да пайымдалып, таразыланады. 

Сондай-ақ аудармада автор мен аудармашының шығармашылық шеберлігі, 

суреткерлік даралығы бір арнада тоғысып кҿрініс табады. 

Кҿркем туынды авторы мен аудармашылардың суреткерлік даралығын 

анықтауда біз ақын Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын алып, ондағы 

ҽрбір шығармашылық иесінің аудармасын салыстыра қарастыруды жҿн 

санадық. Мұндағы мақсат – Ілияс Жансүгіровтің ақындық ерекшелігі мен 

тілдік кестелерін, сҿз ҿрнектерін аудармашылардың жете түсіну, жеткізе білу 

қабілетін, болмыс-бітімін, табиғатын түпнұсқамен салыстыра отырып 

бағалау жҽне ұлттық ойлау, бейнелеу даралығының аудармада берілу 

жолдары мен ерекшеліктерін анықтау. 

«Жыр Құлагері» Ілияс Жансүгіров шығармаларының қазақ 

сахарасын еркін шарлап кеткеніне 80 жылға жуық уақыт ҿтті. Ілияс 

Жансүгіров туындыларындағы ұлттық болмысты ҿзге халыққа 

таныстырып, тарту жұмысының басында орыс аудармашысы Михаил 

Луконин тұр. Ақын Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын алғаш рет 

М.Луконин 1957 жылы аударды. Ақын поэмасының алғашқы «Толғану» 

бҿлімі мынадай жолдардан басталады: 

Тасқында, тау суындай, кҿңіл жыры, 

Қазақтың сусындасын ойы – қыры. 

Бұрқырат бұлағыңды кең далаңа, 

Бастырмай шҿпке – шарға тоқтап құры. 

 

Далаңның той болғанда бүгін күні, 

Жүйріктей бабындағы жүгір, міні; 

Орай шап алдын, артын жиын жұрттың, 

Жыр қыла бүгінгіні, бұрынғыны. 

 

Шарықта шартарапқа қиял құсы, 

Кҿңілдің кеп тұрғанда күнді алғысы. 

Халқыңның қуанышын қанат қып қақ, 

Қашан да қала берер ұяң кісі. 

Шабытқа толы «Құлагер» поэмасының осынау жолдары орыс ақыны 

М.Луконин тҿмендегіше береді: 
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Вступление 

Поэзия моей души потоками бурли! 

Взгорий и степей жажду утоли! 

Пусть реки степью распаленной мчатся, клокоча, 

Не застаиваясь там, где стада прошли! 

Наше время для степей – праздничные дни. 

Как игреневый скакун, по степям гони, 

Обгоняя весь народ, мчись, опережай! 

О сегодняшнем и прошлом в песне прозвени! 

Воображенью, птице светлых дней, сердце посвяти, 

Пусть робкие плестись будут позади (М.Луконин). 

Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын М.Луконин орыс тіліне 

тыңғылықты аудара отырып, қазақ поэзиясын жаңа белеске кҿтерді.  

Поэманың ішкі иірімдерін толық кҿрсетуде аудармашы орыс тілінің сҿздік 

қорын барынша еркін қолданылып, мазмұн мен пішін арасындағы 

келісім мен бірлікті сақтаған. Аздаған кемшіліктеріне қарамастан 

аудармашы ҿлеңге Ілияс Жансүгіров мҽнерін, сҿз саптауын ҿз қалпында 

беруге ұмтылған. Бірақ, түпнұсқаның ішкі иірімдері ҽлсіздеу екені 

аңғарылады. Мұны біз орыс ақыны М.Лукониннің Ілияс Жансүгіров 

шығармашылығымен алғаш танысуы ҽрі алғашқы болып аударуында деп 

түсіндіреміз. Біздің бұл пікірімізді Саят Ілиясұлының: «вины М.Луконина 

в том, что его перевод «Кулагера» не самый лучший, нет. Во -первых, 

с творчеством Жансугурова поэт столкнулся впервые. Стихотворные 

строки приходилось складывать с подстрочника, подготовленного 

другим переводчиком (А.Сулеевым). Во-вторых, стихи писались 

Луконином в большой спешке, что не могло сказаться на их качестве. 

К тому же поэтический перевод с другого языка – процесс очень и 

очень сложный» – деген пікірі қуаттайды [2, 20 б.]. 

Қалай айтсақ та, орыс ақыны М.Лукониннің бұл аудармасы 

«Құлагер» поэмасын аударудағы алғашқы қадам. Сол себепті аудармада 

кемшіліктердің болуы да заңды. «Переводы – даже самые удачные – 

имеют обыкновение устаревать. Меняются времена, меняются вкусы, 

пристрастия, меняются отношения к тому, что некогда казалось 

прекрасным и безупречным. Именно этим обьясняется множество 

переводов Шекспира, Гете, Гейне, Пушкина, Абая» – деген Г.Бельгер 

пікірін ескерсек, шын мҽнінде де уақыт пен кеңістікке тҽуелді аударма 

жасы (Е.Қ.) болатыны аңғарылады [3, 17 б.]. Дегенмен, қандай аударма 

болмасын ол жеке дара шығармашылық сипат алады. Себебі, онда кҿркем 

туындыдағы сҿздер мен сҿз тіркестерінің мағынасы, кҿркемдік қуаты 

барынша толыққанды түрде ұлттық болмыс ерекшелігімен жеткізілуі 

мақсат етіледі. Кҿркем туындыда кҿтерілген қоғамдық мҽселелер, идеялық 

мазмұн қашан да кҿркемдік пішінмен тығыз байланысты болғандықтан 

аудармашы ең алдымен сол ұлттың тілдік ерекшеліктерін жете меңгеруі 

тиіс. Осы орайда туындыдағы кейбір жекелеген тілдік элементтер ғана 

ескерілуі шығарманың молынан ашылуына кері ҽсерін тигізері хақ. Мұны 
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В.Г.Белинскийдің: «кҿркем пішінді бере алуға қабілеттілік, ол, ҽрине 

шығарманың рухына бойлау, сұлулықты сезіну сияқты қасиеттерден 

мақұрым қалмауға тиіс» - деген пікірімен айтуға болады. 

«Құлагер» поэмасының негізгі ой-толғамдары мен сезім иірімдерін, 

кҿркемдік ҿзгешеліктерін жаңғыртып, жарқыратқан аударманың бірі 

белгілі аудармашы Берік Джилкибаевтың 2006 жылғы аудармасын атауға 

болады. Поэманың жарияланғанына 70 жыл толуына орай аударылған бұл 

аударма ҿзіндік кҿркемдігімен ерекшеленеді. Мысалы, ақын поэмасының 

алғашқы жолдары аудармада былайша ҿрілген: 

Раздумья 

Бурлит потоком горным сегодня песнь моя, 

Неся прохладу в ближние и дальние края, 

Вся родина охвачена солвами песни той, 

Пьет влагу травка каждая, пригорочек любой. 
 

Пришел наш день – праздника в ликующей степи, 

Вперед, скакун мой – Песня! Людей поторопи! 

Не оставляй спокойными, тревожь умы, сердца, 

Чтоб прошлое и новое познали до конца. 
 

Уходит в поднебесье крылатая мечта, 

Купаясь в ласках солнца с улыбкой на устах, 

Пари в просторе синем, не бойся высоты, 

Народ не любит робких, так будь отважной ты!  

(ауд. Б.Джилкибаев) 

Қандай жағдайда болмасын түпнұсқа мен аударма тілінің тілдік 

ерекшеліктері сҽйкес келе бермейді. Сондықтан түпнұсқа мҽтін мен 

аударма мҽтіннің оның функционалдық стилі аудармашыға ерекше талап 

етуді қажет етеді. Бірақ, аудармадағы басты мақсат – қос тілдегі тілдік 

бірліктердің бір-бірімен байланысуы мен мағыналарын дҽл келтіру. Осы 

орайда, аудармашы Б.Джилкибаев түпнұсқаның мағынасын, ҽуезін ҽсте 

кемітпей жеткізеді. Оның аудармасы түпнұсқа орыс тілінде туғандай ҽсер 

береді. Аудармада ҿлең ырғағы, екпіні дҽл берілумен қатар, ішкі формасы 

да толыққанды сақталған. 

Поэзиялық туындыларда мҽтіннің тілдік ерекшеліктерге тҽуелділігі 

шығарманың тек мазмұнына ғана емес, сыртқы пішініне де ҽсер етеді. 

Сондықтан да Қалжан Нұрмаханов «Түпнұсқа жҽне аударма» деген 

мақаласында ҿлеңнің аудармаларында ұлттық жҽне тарихи колоритті 

сақтай отыра аударудың үлкен жетістік екендігін айтады [4]. Кҿркем 

туынды мҽтінін аударуда кҿбіне калька, транслитарация, ауызекі, 

аналогия, дҽлме-дҽл, бара – бар, мағыналы аудару тҽсілдері қолданылады. 

Жалпы ҽдеби жанрлардың аудармасында еркін аударма тҽсілін қолданылу 

кҿркем туындының екінші бір тілде еркін кҿсілуіне септігін тигізері 

белгілі. Себебі, кҿркем туындының аудармасы оқырман қауымына 

түсінікті жеткізілуі тиіс. Міне, мұндай аударма қатарында Саят 

Ілиясұлының аудармасын ерекше атап кҿрсетуге болады. 
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Пролог 

Потоком бурным низвергаясь с гор, 

Мой стих родных просторов жажду утоли, 

И тот родник, источник чистых вод, 

Пусть каждый куст и травку оросит. 

 

Пирует, празднует вся степь сегодня 

Ликующих людей несчастье обойди! 

И в той толпе всем дышится свободно, 

Ведь счастье здесь тепер, а горечь позади. 

 

Так песнь моя, как гимн, вознесись 

Крылатою мечтою моего народа, 

Идущего вперед, став на ноги свои, 

Ступая гордо по земле свободной. 

(У дел же слабых быть в хвосте событий.)  

(ауд. С.Джансугуров) 

Жоғарыда келтірілген Б.Джилкибаев пен С.Джансугуров 

аудармалары шығарманың мҽтіні мен мҽн – мҽтінін мейлінше терең 

түсінгендікті жҽне соны қазақ ұғымына жат етпей, мейлінше жатық етіп 

бере білушілікті танытады. Мҽселен, поэманың «Тасқында, тау суындай, 

кҿңіл жыры, Қазақтың сусындасын ойы – қыры» деген жолдарын 

М.Луконин «Поэзия моей души потоками бурли! Взгорий и степей жажду 

утоли!» деп тҽржімелесе, Б.Джилкибаев «Бурлит потоком горным сегодня 

песнь моя, Неся прохладу в ближние и дальние края» деп аударып, 

аудармашылық жұмысына аса ұқыпты қарағаны байқалады. Осы 

жолдарды Саят Ілиясұлы «Потоком бурным низвергаясь с гор, Мой стих 

родных просторов жажду утоли» деп аударып, түпнұсқаға біршама 

жақын келген. Тіпті дҽлме-дҽл кҿшірмесі іспетті. Қалай айтсақ та, осы үш 

аударма да ҿз орнында кҿркем-ақ. Бірақ, түпнұсқаға соның қайсысы жуық 

деп сұрасақ, сҿз жоқ, Б.Джилкибаев пен С.Джансугуровтың варианттары 

жуығырақ жатыр. Себебі, бұл аудармашылар аударма жұмысын мейлінше 

терең меңгеріп, оған сапалы түрде адал қарағандықтан ақынның ішкі 

творчестволық дүниесіне терең ене алған. 

Сонымен, түйіндей келгенде жоғарыдағы аудармалар «Құлагер» 

поэмасында суреттелетін негізгі оқиға желісінен ауытқымағандығы ҽрі 

І.Жансүгіров кҿксеген ойды аудармашылар терең ұққандығы айқын 

сезіледі. Аударма ҿнеріндегі осындай озық тҽжірибелер бүгінгі 

аудармаларға үлгі болумен қатар, оны байытып отыр. Сондықтан 

«Құлагер» поэмасының аудармасы бір ақынның ғана меншігі емес, ҽлем 

халқының рухани дүниесіне айналды. «Құлагер» аудармасы арқылы ақын 

І.Жансүгіров жырлаған ұлт тілі байлығы, мҽдениеті ҿзгеге танылды.  

Ал аудармашылардың аударма мҽдениетінің жоғарылығы «Құлагер» 

поэмасына ҽлем ҽдебиетінде ҿзіндік орны бар ҿшпес ғұмыр сыйлады. 
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Аннотация. В данной статье авторы делают попытку исследования 

творчества казахского поэта А.Тажибаева. На платформе ранних исследований 
творества А.Тажибаева авторы статьи оценивают труды поэта в совремменой 
эпохе. Статья актуальна в изучении казахской литературы в после военные годы. 

Ключевые слова: Абдильда Тажибаев, творчество, поэт, поэзия, сочинения. 
Abstract. In this paper, the authors make an attempt to study creativity Kazakh poet 

A.Tazhibayev. On the platform earlier studies of A.Tazhibayev’s creation the authors 
evaluated the works of the poet in the secured by modern era. The article is relevant to the 
study of Kazakh literature in the post war years. 

Keywords: A.Tazhibayev, creation, poet, poetry, essays. 

 

 

Ҽбділда ҿлеңдері – қазақ ҿлеңінің ұлттық бояуы мен рухын ұстанды, 
оны түрлендіре байытты, сҿйтіп қалың қазақ оқырмандарының жүрегіне 
жол ашты. Ҽбділда сыршыл лирикасымен ҿз оқушыларының жүрегіне жол 
тапты, оларды жақсы жырдың лҽззатына қандырып, ҿзінің менімен 
адамзатқа ортақ ақиқатты жырлап, қалың оқырманның жүрегін баурады. 

Ҽ.Тҽжібаев: «Жырау – сҿз жоқ, ақын. Ақын болмай, жұрт 
қадірлейтін жырау атану мүмкін емес. Ақындығы күшті жыраулардың 
жалынды жырлары үнемі жаңғырып, кейінгі ұрпаққа сиқын бұзбай кҿрікті 
күйінде жетіп отырады. Ал, жыраулық - ертеден келе жатқан халық 
поэзиясының үлкен бір дҽстүрлі саласы» [1, 24], - деп, жыраулық дҽстүрді 
ҽдебиетте орны бҿлек жеке сала ретінде алып қарастырады. 

«Ҽбділда тудырған шығармалардың жиынын үш айқын салаға 
бҿлуге болады. Оның біріншісі – ұсақ түрдегі сыршыл ҿлеңдер. Екіншісі – 
поэмалар. Үшінші саласы – пьесалар болады» [2, 156], - деген пікір 
қалдырған Мұхтар Ҽуезов. 

mailto:oazis-jas@mail.ru
mailto:nurgulya_tj@mail.ru
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Ұлы ғалымның осы пікірін құптай отырып, ақынның 

шығармашылығын зерделей келе, оның сыршылдыққа толы келесі кҿркем 

туындыларын атауға болады: "Тараспен ҽңгіме", "Елден сҽлем", "Күзет 

ҽні", "Ат үстінде", "Келіншекпен кеңес", "Қойшы жыры", "Достық жыры". 

Ҽбділдҽ Тҽжібаев осы ҿлеңдерінде лиризмнің шыңына жеткен шебер ақын 

екенін кҿрсете білген. 

Осындай ҿлеңдерін талдаған пікірлерге тоқталсақ. 

Кҿп сыршылдық жырларының ішінде Ҽбділданың "Тақтақ" атты бір 

ҿлеңінде ақынның жекелік, дарашылдық сезімі мен ҽлеуметтік қарызы 

арасында болған орынсыз, теріс қайшылықта кҿрінеді. Ол ҿлеңде ақын 

ҿмірлік құрылыстан, балға мен тастың шақылдағанынан мезі боп, құлақ 

басып қашқысы келеді. Бұнысында буржуазиялық романтика үлгісіндегі 

дарашылдық күйін күйлейтін сыршылдықтан, советтік поэзияға қонбайтын 

қияс, теріс елес, кҿрініс бар еді. Бірақ совет ақыны ҿзінің сол ағаттығын 

сҽулетті ҿмір туғызып жатқан шебердің қасына барып, ҽңгімелесу арқылы 

аңғарады. Ҿзінің адасқанын танып, тұманды аулаққа тартқан, бұлдыр 

сағымнан айығады. Ҿз ақындығының парызы ҿмірлік құрылысты 

құптауда, соған сүйсінуде, кҿмектесуде екенін ұғынып қайтады. 

Ҽбділда шығарған поэмаларға келсек, жаңа тақырыпты, 

қазақстандық, бүкілодақтық тақырыпқа жазылған поэмаларды ақын ерте 

бастайды. Оның басы 1934 жылы шыққан "Олқылық" поэмасы болады. 

Аралықта, 1935 жылы "Құтқару" поэмасы, 1937 жылы "Екі жаһан" атты 

үлкен поэма жазылады. 

"Олқылық" – ақын ҿзі бірнеше жыл араласып кҿрген Қарсақбай 

ҿндірісіне арналған поэма. Бұл шығарманың сюжеттік арнасы Қанұлы 

Бердібай сияқты ҿндіріске арам ниетпен араласқан жауларды кҿрсетеді 

жҽне оларға қарсы шыққан қажырлы, қырағы большевик Жҽнібектердің 

жаулармен алысып, жеңгенін баян етеді. Поэма – саяси-ҽлеуметтік, үгіттік 

жағынан жұмысшы коллективін ҿткір қырағылық сезімге баулимын деген 

тілекпен жазылған шығарма. Бірақ поэма жазу үлгісіне ҽлі тҿселіп 

жетпеген жазушы ҿзі алған тақырыбын жаулардың зиянкестік істерін 

кҿрсету арқылы баяндайды. 

Ҽбділданың лирикалық шығармаларына келсек, олар 1936, 1939 

жылдарда басылған "Таңдамалы ҿлеңдер" жинақтарына жҽне 1942 жылы 

шыққан "Перне" жинағына кіреді. Соңғы кезде, ең соңғы жылдарда 

жазылған лирикалық шығармаларынан Ҽбділда жаңа бір жинақ топтап, 

ҽзірлеп жүр. Лирикалық қысқа шығармаларының бұрын Ҽбділда жазып 

жүрген ҿлеңдерден шыққан жаңа ҿрнекті, сырлы, күйлі ҿлеңі 

"Сырдариядан" басталады деуге болады. Бұл - ақынның ҿзі туған ҿлке, 

ҿзеніне, Сыр бойына арналған ҿлең. Сезіміне күйі сай, тақырыбына тілі 

сай, қысқа, ҽсем ҽндей шыққан анық кҿркем жыр. Бұл ҿлеңде Ҽбділда 

орыс, Украина жҽне Европа ақындары: Пушкин, Шевченко, Гейне сияқты 

ұлы классик жҽне шебер лирик ақындардың үлгісін алады. Солардың 

құлақ күйіне ҿзінің туған топырағынан сезімтал үн қосады. Осы 

шығармасының совет ақыны үшін ерекше ұнамды, орынды бір ерекшелігі 
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– Ҽбділда мұнда құр сарыншыл, драмашыл сезім ішіне ҿзінің ортасынан 

жырылып, жекеше шомып кетпейді. Жаңағы классик ақындардың 

лирикасында ұдайы жүретін реалистік пейзаж, ҿмірмен нық қабысқан 

шыншылдық жҽне ҽсіресе бағалысы, ҽлеуметтік, ҿмірлік сарын ұдайы 

араласып отырады. Ақын ҿзі Шевченкодан үлгі алғандай, Сыр суы да 

Днепрдің энергия қуатын беріп отырған жаңа сапасын тапсын дейді.  

Осы Днепрден ҿнеге алсын, советтік заманда, ұлы құрылыс дҽуірінде 

ҿзгере жаңғырып жасасын дегенді програмдық талап етіп қояды. Бұл – 

лирик ақын үшін, оның революциялық мүдде-мұратын танытатын зор 

негізгі стильдік мҽселе. Социалистік реализм стилінің сыршыл шығарма 

ішіндегі айқын ҿткен стилі боп сезіледі. 

Сыршылдық шығармалардағы "Сырдариядан" басталған нҽзік 

сезімді, нақысты күйді ҽлеуметтік үлкен армандармен біте қайнастырып 

отыратын, ҿнімді ҿлең құрылысы - Ҽбділданың жаңағы саналған сыршыл 

ҿлеңдерінің кҿбінде кҿрініп отырады. Ол еңбек адамдарының мал 

айналасында, сұлу табиғат арасындағы кҿңіл-күйін жырласа да, ҿзінің 

сыршылдығын ҽлеуметтік іргеден аулақтатпайды. Жеке-даралық мүлгуге, 

құр тамашалау қалпына ҽкетпейді. Табиғат кҿрінісі, адам тірлігі, еңбек 

рҿлі ҽр кезде ақынның терең сезіммен сүйсініп шертетін саздары болып 

отырады. Бұл жағынан қарағанда, қазақтың күй ҿнеріне арналған 

"Оркестр" атты ұзақ ҿлеңінде де бұрын жалғыз-жалғыз жүрген, адасып 

жүргендей болған жеке домбыра, жеке қобыздарға "күнің енді туды" 

дегендей болады. Бытырап жүрген кедейлердің ұсақ шаруалары енді жаңа 

дҽурен туғанда бірігіп, берекелі ҿмір құрғанындай, үлкен сырлы, күйлі 

берекемен қосылған қобыз, домбыраларды да жаңағы колхоздасқан елдей 

қостап, сүйсініп құттықтап қарсылайды. 

Қоғамдық тақырыптарды сезім, санаға ҽсерлі ырғақтармен, күйлі сырдай 

жеткізіп беретіндіктен бұл алуандас саяси лириканың кҿпшілік санасына, 

сезіміне тез қонатын, сырластықтай ҿтімділік бағасы даусыз [3, 83]. 

Кҿріп отырғанымыздай ақынның шығармалары ҿзі ҿмір сүрген 

дҽуірі талабынан сыналып, талданғаны белгілі, яғни социалистік реализм 

тұрғысынан. Алайда, осы ҿрнекті ҿлеңдері мен кҿлемлі поэмалары сол 

кезеңдегі ҿмірді жанды суреттей отырып, ҿз кезеңіндегі түрлі ҽлеуметтік, 

саяси мҽселелерді ҿз деңгейінде кҿтеріп, қоғамдық ҿмірге белсене 

араласқан ақынның позициясын жҽне кҿркемдігін байқау қиын емес. 

Ҽрі қарай ғалымдардың талдауларына зер салсақ. 

"Құтқару" поэмасы да тақырып жағынан қарағанда бүкілодақтық 

совет ҽдебиетінің қызықты, қымбат санаған, геройлық тақырыбына 

жазылған. Бірақ поэма челюскиншілерді құтқарудың қаһармандық 

жорығына арналса да, сюжеттік, композициялық жҽне кҿркемдік құрылыс 

жағынан сапалы шығарма бола алмаған. Мұнда ерлердің ҽлемге ҽйгілі 

болған қайраттарын кҿркем етіп кҿрсетудің орнына чукоттар жайы, лагерьде 

жас баланың туу жайы, Каманиннің ҽңгімесі деген жҽне летчик пен жас қыз 

арасындағы бұл тақырыпқа қонымсыз махаббат мотиві, қысқасы, қосымша, 

кҿлденең, бҿгде тақырыпшалар кҿп орын алып келеді. Нағыз ерлердің ҿз 
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образдары, іс пенен мінез, ҽрекеттері де, адамгершілік, советтік қаһармандық 

бейнелері де айқын танылмай, қағас қалып отырады [4, 73]. 

"Екі жаһан" поэмасы капиталистік ҿмір мен социалистік ҿмірді қарама-

қарсы қойып, кҿп шындықтардың бетін ашқан елеулі поэма десек те, кей 

жерлерінде ойланбай айтыла салатын, ҿзіне-ҿзі қайшы келетін қаталықтар да 

ұшырап отырады. Ақын Гитлерді "құтырған ит", "адам етін жейтін қорқау", 

"малғұн" деп дұрыс суреттеп отырады да, екінші бір жерінде "осы күні екі 

адам бар" деп, алдыңғы ҿз пікіріне ҿзі қайшы келіп, оқушылардың ой-

санасына бекіген Гитлердің жауыздық, сұмырайлық бейнесін жете 

түсіндіруде олқы соғатын жерлері де бар. Осы тҽрізді қаталық басқа 

адамдардың аттарымен байланысты ұшырап отырады [5, 133]. 

"Толғау" – қазақтың фольклорында кездесетін кең тынысты, 

жыраулық сарынымен, ерекше жыр ҿлшеуімен жазылған поэма. Бұнда 

неміс тевтондарына ертеде соққы берген, орыс халқының қаһарман 

қолбасшысы Александр Невский образы мол кейіптеледі. Жырдың 

кіріспесі мен қорытындысында Отан соғысы кезіндегі барлық бауырлас 

халықтардың жҽне, ҽсіресе ұлы орыс халқының баяғыдан бергі батырлық 

салтын бейнелейді. Халық ҽдебиетінің салтынша ауызша жыр нақысына 

түсіп, бүкіл Совет Одағынан аттанған батырлардың жорық салтанатын 

сипаттайды. Совет батырларының жҽне социалистік Отан халқының 

жеңімпаз, отаншылдық бейнесін ірі намыскерлікпен, жалынды ызамен 

қажырланып жырлайды. Барлық Отан ұлдарын ҽділ ашуға, кек сапарына 

ширықтыра аттандыратын тасқыны бар шын жалынды сҿз шығады. 

Ұлы Отан соғысы тақырыбына жазған: "Біз жеңеміз", "Ленинград" 

атты шығармалар жҽне бұдан бұрынғы жылдарда ақын туғызған "Орыс 

халқына", "Грузия", "Украина" деген ҿлеңдер жҽне осымен қатар 

Шевченконы, Горькийді, Фурмановты атап, арнап жыр еткен 

шығармалардың барлығы да Ҽбділда үшін кездейсоқ тақырыптар емес. 

Ҽбділданың тағы бір топ поэмасы тарихи тақырыптарға, тарихи 

аңызға сүйеніп жазылған: "Абыл", "Тарас", "Аққу". Соңғы екі шығармасын 

драмалық поэма деп атауға болады. Пушкиннің кіші трагедиялары деп 

аталатын шағын кҿлемді дастан-драмалары үлгісінде жазылған. 

"Абыл" поэмасы – Ҽбділда жазған поэмалар ішінде анық 

романтикалық жҽне құр сарындамашылық үлгісінде жазылмаған, 

оптимистік жарқын сезімді, ҽсем сырлы кҿркем поэма. 

Осы алуандас романтикалық жҽне ішкі сезімдерге кҿп кҿңіл бҿлініп 

жазылған мағыналы, ойлы драма-дастан "Тарас" болады. "Аққу" атты 

драмалық дастан да ақынның сырлы, күйлі етіп шығармақ болған қысқа 

шығармаларының бірі. Бұл поэмадағы адамдардың тартыстары мен 

тағдырлары аңыз дҽрежесіндегі болмысқа, шындыққа сай суреттелгенмен, 

жазушы шын мҽніндегі реализмге жетерлік терең ҿрісіне бара алмай 

қалған. Хан образы жеткілікті дҽрежеде батыл сыналып, жиренішті 

жауыздықпен жҽне шығыста болған тираниямен суреттелмейді. Қатал хан 

ҿзінің тоқалы Аққу үшін кек алушы ғана болып кейіптеледі. Ол істеген 
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жауыздық, ҿмірлік салттық жағынан белгілі дҽрежеде оны ақтауға 

болатындай халдерге, тартыстарға сайып отырады. 

Ҽбділдҽ Тҽжібаевтің шығармаларына бірнеше талдауды ұсына 

отырып, ақынның шығармашылғын зерттеу уақыт ҿткен сайын 

толастамағанын кҿреміз. Ҽрине шығармашылық болған соң, оған айтатын 

сын түрлі болуы заңды. Десек те, ақынның поэмалары жҽне ҿлеңдері Ұлы 

Отан соғысы, адам жҽне табиғат, ҿнер сияқты ҿз ҿзектілігін 

жоғалтпайтұғын тақырыптарды қамтиды. 

Сҿзіміз дҽлелді болуы үшін келесі пікрге ден қоюды жҿн кҿрдік. 

Ҽ.Тҽжібаевтің шығармашылығында Сырдария ҿзенінің бейнесі үлкен 

орын алады, кейіннен ол Рейн ҿзенін жырлаған Гейне, Днепрді жырлаған 

Шевченко сияқты ол ҿзенді символға айналдырады. Қаһарлы соғыс 

жылдарында ақынның лирикасы жанрлық ерекшеліктерін тереңдете, 

молыға түседі. Соның бірі «Аралдар» атты жыр жинағы. 

Ҽбділда дҽуірдің ҽрбір кезеңінен кесек-кесек кҿріністерін елестетіп, 

ірі ойлы топшылауларға құрылған философиялық сипаты бар поэма 

жасауға ұмтылуда. Оның «Портреттері» соның айғағы. Бұл шығармада 

ағын заман талабына сай адамдардың қиын тағдырлары, уақыт алдындағы 

жауапкершіліктері туралы мҽлімдеген. Ҽ.Тҽжібаевтің ҿлең-жырларының 

қайнар кҿзі – туған жер [4, 45]. 

Табиғат кҿріністерін ҽрдайым ҿз ҿлеңдеріне арқау еткен ақынның 

бірер ҿлеңдерінен мысал келтірсек. "Кімге кім" атты ҿлеңінде Ҽбділда 

Тҽжібаев ел тіршілігін еңбекпен байланыстыра отырып,  табиғаттың 

кҿркемідігін қоса жырлайды: 

Ҽне асатын асқар бел, 

Ҽне сулы жаңа кҿл, 

Қозғалды ауыл, бет бұрды, 

"Бҽрекелді" дескендей. 

Шаншылған туда бір жұлдыз, 

Шұбырған соған жалғыз із, 

Сол ізбен ел кҿшеді! [5, 139] 

Ҽ.Тҽжібаевтің «Аралдар» атты жинағы ақын шығармашылығын 

еселей түседі. Бұл жинаққа енген ҽр ҿлеңі табиғаттың түрлі кҿріністерін 

шеберлікпен жыр етеді. Атап айтқанда, «Теңізге тілек», «Жаңбы», 

«Қиналма жалғызбын деп» сияқты ҿлеңдерінде адам мен табиғаттың 

сырласу ҿрнектері молынан кездеседі. Бұл жинақтың ерекшелігі - 

пафостық кҿңіл-күй, махаббат лирикасы, асқақ ҽуен. 

Ақынның ҿлеңдерінде туған жерге, кір жуып кіндік кескен елге, 

дархан далаға, байтақ Отанға деген оттай ҿршіл махаббаты тайға таңба 

басқандай айқын сезіледі, қуаныш құштарлығы байқалады. 

Ҿсе бір түсіп тауларым, 

Таси бір түсті кҿлдерім. 

Кеңейе түсіп аспаным, 

Кҿгере түсті жерлерім. 
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Бұлтсыз күннің шұғыласы 

Жайнатып кҿркін ғаламның, 

Даламда тыңнан күй туын, 

Кҿңілін ашты адамның.., - Қазақстан дабылы ҿлеңі [7, 88] 

деп ақын жырлағандай ҽр адамның ошағының түтіні cҿнбегені қандай 

тамаша. Бұл «Қазақстан дабылы» жыры да азаматтық пафосқа, туған елге 

деген ыстық ықыласқа құрылған. 

Ҽ.Тҽжібаевтың «Жылдар, ойлары», «Есімдегілері» «Жылдар, ойлар» 

сияқты эпистолярлық, ғұмырнамалық туындыларды жазуы оның 

шығармашылық зертханасын толықтыра түсетіні сҿзсіз. Ақын 

жырларында заманы мен елінің тұрмыс-салты, ҿнері мен мҽдениеті, 

мүддесі, арманы айқын кҿрінеді. Біз шағын зерттеуімізде Ҽбділдҽ 

Тҽжібаевтің шығармашылығына тоқтала отырып, жыршының ҿзіндік 

даралығын ерекшелеуге тырыстық. 
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Ақпараттық технологияларды білім беру жүйесіне енгізу оқу 

процесін ұйымдастырудың тиімді технологияларын таңдау мүмкіндігін 

береді. Оларды таңдау кезінде технология баланың жеке игеру қабілеті мен 

нақты пҽннің ерекшеліктеріне сҽйкес келуіне кҿңіл бҿлінуі тиіс. 

Мультимедиялық технологиялармен жұмыс істеу кезінде балалар басынан 

бастап, қызықты танымдық ҽрекеттерге араласа алады. Осындай процесс 

барысында балалар білім алып, оны іс-жүзінде қолданып қана қоймай, сол 

ортадағы қосымша мҽлімет кҿздерімен қажетті деген құралдарын ҿздері 

таңдап ала алады. 

―Мультимедия дегеніміз не?‖ – деген сұраққа сан түрлі жауап алуға 

болады. Ұсынылып отырған Қоғамымызда компьютер маңызды ҽрі 

кҿрнекті орын алып отырған осындай сҽтте компьютерлік 

технологияларды оқыту жүйесінде пайдалану еліміздің болашағын барлық 

ғылым салаларында жаңа идеяларды ұсынып, оларды жүзеге асыра алатын 

сауатты ұрпақпен қамтамасыз ете алады. 

Қазіргі заманғы ақпарат алмасудың жоғары жылдамдығы, жан-

жақтан түсіп жатқан түрлі форматтағы мҽліметтер ағыны білім беру 

саласындағы мамандарды да мультимедиялық құралдарға мұқият зер 

салуға шақырады. Зерттеу аясына лайықтап айтар болсақ, мультимедиалық 

кешен құрамына балалармен жұмыс барысында оқытудың тиімділігі 

жоғары техникалық құралдар кіреді: сенсор арқылы басқарылатын 
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проекциялық экран, мультимедиалық платформа, тілдік зертхана, 

интерактивті тақта, видео қабырға, бағдарламалық жасақтама. 

Мультимедиа компьютерді мҽтінмен ғана емес, сонымен қатар, дыбыс, 

жоғары сапалы бейнелер, видеофильмдерден құралған мҽліметтер 

қорымен жұмыс істеуге ыңғайлы құрал ретінде қолдануға мүмкіндік 

береді. Сҽйкес бағдарламалық ҿнімдермен жұмыс сапасы мен деңгейі тез 

ҽрекет етуге, компьютердің жадында сақтау кҿлеміне, дыбыстық 

сипаттамаларға жҽне қосымша жабдықтардың соның ішінде CD-ROM-ның 

болуына тҽуелді. Мультимедиа бағдарламалары - ғылымды қажетсінетін 

жҽне қымбат бағалы ҿнім, ҿйткені оларды ҽзірлеуде пҽндік саладағы 

мамандар, педагогтар, психологтар, бағдарламашылардың, сонымен қатар, 

суретшілер, дыбыс операторлары, сценаристер, құрастырушылар мен 

басқа да мамандардың күштерін біріктіру қажет. Кҿптеген елдерде қытай 

аналогиясы бойынша білім берудің түрлі деңгейлерінде оқыту 

бағдарламалары, соның ішінде мектепке дейінгі тҽрбиелеу мен оқыту 

бағдарламалары ҽзірленуде. Осындай білім беретін электронды 

бағдарламалардың келешегі алда[2,12]. 

Мектепке дейінгі ұйым тҽжірибесіне енгізілетін ақпараттық 

технологияларға «Сҿйлейтін қалам» мен«Дыбыстық карталар»таңбалық -

белгілік технологиялар да жатады. Олардың оқыту мүмкіндіктері, ойлау, 

зейін,ес, қабылдау, елестету қабілеттерін дамытуға ҽсері зор.Бұл технология 

мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне, мектепке дейінгі 

тҽрбиелеу мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартының талаптарына сҽйкес. Оқытудың танымдық мазмұнына 

«Сҿйлейтін қаламмен» бірге ҿлеңдер, ҽңгімелер, шығармашылық жобаларды 

орындауға арналған тапсырмалар жинағы енеді. «Сҿйлейтін қалам» қалам 

түріндегі кіріктірілген акустикалық, дербес қуаттандыру жҽне ақпараттарды 

сақтау элементтері бар сымсыз құрылғы. «Сҿйлейтін қаламда» белгілерді 

сҽйкестендіру жҽне санау құрылғысы бар. 

Балалар кҿрнекі түсініктерімен қатар, басқа тілді білікті дыбыстық 

сүйемелдеуін алады. «Сҿйлейтін қалам» балаларды оқытып қана қоймай, 

ата-аналар мен тҽрбиешілерге де қажет, ҿйткені балалармен жеке жұмыс 

істеу барысында шетел тілінің оқытушысын немесе маман-педагогтың 

кҿмегін күтіп отырмайды. Сҿйлейтін қаламы бар «Даналық ҽліппесі» 

Интерактивті оқу-ҽдістемелік «Даналық ҽліппесі» кешені балаларға, 

отбасы тҽрбиесіне арналып ҽзірленді. Құрамында ҽдістемелік 

нұсқаулығымен бірге, 12 кітабы бар: «Қобыз үні», «Домбыра күйі», «Бесік 

жыры», «Халық ҽні», «Халық аңызы», «Халық ертегісі», «Халық 

тағылымы», «Халық жыры», «Нақыл сҿз», «Билер сҿзі», «Аталар сҿзі» 

жҽне «Бабалар батасы», «Сҿйлейтін қалам» бар. 

«Сҿйлейтін қалам» қағаздағы мҽтінді дыбыстайды, қолдануда 

қарапайым жҽне ыңғайлы. Кешен мектеп жасына дейінгі балаларға, 

сонымен қатар, жоғары жҽне орта деңгейдегі оқу орындарында 

оқитындарға арналған. Халық ҿнері мен шығармашылығының озық 

үлгілерін қолдану арқылы ұлттық жҽне ұлтжандылыққа тҽрбиелеуді қайта 
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жаңғыртып, таратудың бірегей жолы. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 

«Даналық ҽліппесінің» алғы сҿзінде: «Интеллектуалды технологиялар 

негізінде ҽзірленген«Даналық ҽліппесі» сіздің ой-ҿрісіңізді кеңейтіп, біздің 

халқымыздың асыл мұраларын меңгеру арқылы шешендік 

шеберліктеріңізді дамытады, рухани ҽлемін байыту үшін құнды құрал 

ретінде қызмететеді деп есептеймін»,-деп атап ҿтті[2,6-9]. 

«Зерек»сҿйлейтін қаламмен бірге дамытушы ойын топтамасы Озық 

технологияларды қолдана отырып, компания Қазақстан нарығына 

балаларды дамытып, оқыту үшін жаңа ҿніммен шықты. Жоғары 

технологиялық ҿнім педагогтардан, балалар психологтарынан, 

дизайнерлерден құралған шығармашылық топтың кҿп жылдық жұмыс 

нҽтижесі болып табылады. 

«Зерек» дамытушы ойын топтамасын ҽзірлеу барысында 

қолданылған ҽдістемелер Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым 

министрлігімен қолданды.«ZEREK» қаламы – арнайы ҽзірленген кітап 

беттерінен ақпаттарды оқуға жҽне кіріктірілген динамик арқылы 

дыбыстауға мүмкіндік беретін электронды құрылғы. Бұл топтама 3 жасқа 

(2-3жасқа, 4-5жасқа, 6-7 жасқа) арналған кітаптар сериясынан, қаламның 

ҿзінен, 2Гб есте сақтау картасынан, МР3 плеерінен тұрады. Плеердің 

кҿмегімен компьютерден алдын-ала жазылған музыканы,ертегілермен 

бесік жырларын тыңдап, жұмбақтар шешуге болады. Сонымен бірге 

топтамаға алфавит, файлдардың сақтаулы кҿшірмесі бар диск кіреді. Кітап 

бетіне берілген ақпаратты есту үшін «ZEREK сҿйлейтін қалам» сканерін 

сол беттегі қызықтырған бҿлігіне апарып жүргізу қажет, сонда 

кіріктірілген динамик арқылы дауысын шығарады. Берілген электронды 

құрылғы дыбыстарды дұрыс айтуға, ҽріптерді атауда, сҿйлемдерді оқуда, 

санауда, сұрақтарға жауап беруде жҽне білімдерін тексеруде кҿмек 

кҿрсетеді. Бұл баламасы жоқ отандық ҿнім. Компанияда 3 тілде (қазақ, 

орыс, ағылшын тілдері) оқыту ҽдістемесі ҽзірленіп,енгізілуде.  

Бұл құрылғыны қолдануда тіліндегі кемістігі бар балаларда жақсы 

нҽтижелерді кҿрсетті. Логопедтер тілінде кемістігі бар балаларға 

қолдануды ұсынады. 

Дамытушы технологияларға «E-Blocks» бағдарламасы да жатады. 

E-Вlocks – білім беру технологияларының үздігі Positivo Informatica 

компаниясынан ҽзірленген ғажайып білім беру ҿнімдерінің бірі. E-Вlocks 

бағдарламасы кҿптеген ұлттық жҽне халықаралық марапатқа 

тағайындалып, марапатталды. 2005 жылы E-Вlocks Біріккен Ұлттар 

Ұйымының электрондық оқытудағы озық шешімі үшін WSA премиясын 

жеңіп алды. 

E-Вlocks – инновациялық сенсорлық оқыту ҽдісі, ол теория мен 

тҽжірибені тұтас үдеріске біріктіреді. E-Вlocks бір ортада мультимедиалық 

бағдарламамен жасақтама мен алақан ҿлшемімен бірдей текшелердің 

кҿмегімен 3 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балаларды тілдерге, қисынды 

ойлауға, математикалық түсініктерін қалыптастыруға керемет жағдайлар 

жасайды. 
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Бағдарлама мазмұнының міндеттері: 

- дыбыспен, суреттермен жҽне анимациямен сүйемелденетін 

интерактивті тҽжірибелік тапсырмалар; 

- ҿлеңдер мен ҽндер бойынша жаңа білімдерді қолдану жҽне 

тапсырмаларды орындау; 

- ойын арқылы қайталау. 

Бағдарламада классикалық текше ойынының оқытудың интерактивті 

ҽдістемелері мен үйлесімділігі, яғни, мультисенсорлық оқыту жүзеге 

асады. E-Blocks адамның ақпаратты қабылдауда барлық сезімдерін 

қолдануға бағытталған. Бала естігенін, кҿргенін жҽне қолымен жасағанын 

қабылдап, есте сақтайды. Тілді үйрену барысында қол қимылдарының, 

есту жҽне түстерді қабылдауын дамытуға жағдай жасайтын бағдарламалық 

қамтамасыз ету қарастырылған бағдарлама тілді дамытуға, тілдерді 

үйретуге, қоршаған ортамен таныстыруға кҿмектеседі. Балалардың 

белсенді танымдық іс-ҽрекеттеріне сүйене отырып, «E-Blocks» балаларға 

сҿздік пен үйренетін тілдің құрылымына белсенді араласу мүмкіндігін 

ұсынады, балалардың ақпараттық тҽжірибелері мен білімдерін жинақтауға 

жағдай жасайды. 

Мультимедиялық құралдар арқылы оқыту балалардың 

қызығушылығын арттыруға жҽне қабілеттері, бейімдері ҽр түрлі балаларға 

берілер ақпаратты қалауына сҽйкес ұсына алуға мүмкіндік беретін бірден-

бір ыңғайлы, қолайлы оқыту ҽдісі болып саналады. Білім берудің мазмұны 

жаңарып, оларды технологиялық-педагогикалық тұрғыдан жетілдіру 

қажеттігі туындауда. Білім беру деңгейіндегі озық технологияларды 

пайдаланудың мақсаты: үйрете жүріп, үйрену[3,122]. 

Мультимедиялық құралдарды пайдалану білім беру саласын, оқыту 

үрдісін айтарлықтай жақсарта алады. Бұл зерттеу мидың ақпаратты қалай 

ҿңдейтінін түсіндіре алатын мультимедиялық құралдардың тиімділігін 

түсінуімізге барынша ықпал жасады.  Осы зерттеу мультимедиялық 

құралдарды оқыту мақсатына пайдаланудың тиімді, тиімсіздігін кҿрсететін 

бірнеше қағидаларды айқындады. Мультимедиялық құралдарды 

пайдаланатын оқыту барлық мҽселелерді шешпегенімен, ХХІ ғасырда 

қолданылып жатқан (қолданылатын) оқыту құралдарының ішінде ҿзіндік 

маңызды орнын алары айқын. Зерттеулерге сүйенсек, мультимедиялық 

оқыту құралдары балаларды сабаққа ынталандырудың жҽне оқытудың ең 

маңызды құралы болып саналады.Заман талабына сҽйкес компьютердің  

ҿмірлік практикада пайдалануы жҽне ондағы программалардың қажеттігі 

бүгінгі күннің ҽлеуметтік-экономикалық ҿзгерістері  кҿрсетіп отыр. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается методы преподавание 

казахской литературы в трехъязычных школах. Говориться важность полиязычия, то 

есть сравнивается произведения в казахской, русской и английском языках. 
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Summary. This article describes methods of teaching literature in trilingual schools. 

Considered the importance of studying multilinguism. Compares three language literature. 
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Қазақстанның жедел дамып отырған адамзат қоғамының кҿшінен 

қалмай, қазіргі заманға лайық биіктен кҿрінуі, Мемлекет басшысының 

Жолдауында атап кҿрсетілгеніндей, ұлттық білім беру жүйесінің деңгейіне 

байланысты. Елдің ертеңгі ҿресі биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы 

азаматтарын ҿсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны ҽлемдік 

озық ой-пікірмен ұштастырған сапалы білім мен тҽрбие берілуі қажет [1,23]. 

Кҿп тілде оқыту қазіргі тұлғаны қалыптастыру негізі. Бүгінгі күні 

қалың  жұртшылық назарына ұсынылған «Қазақстан Республикасының 

2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы» осындай заман  

талабынан объективті себептерден туындаған дүние. Аталған құжатта  

Қазақстандық жас ұрпақтың үш тілді білу мақсаты айқындалып отыр. Бұл 

бағдарлама «Үш тілде оқыту» экспериментінің жүйелі жҽне толық  ҿтуін 

қамтамасыз етуге бейімделген. Кҿп тілде оқытудың ҿзектілігі білім 

мазмұнын жаңарту арқылы келешекте кез-келген ортаға бейімделе алатын 

кҿптілді меңгерген тұлғаны қалыптастыру. [1,48] 

Ағылшын тілі – ХХІ ғасырдың тілі. Ҽлем ҽдебиеті деген нҽрсе 

шартты ұғым. Кҿркем ҽдебиет – ҽлемдікі, ҿзгенікі, біздікі деп бҿлінбейді. 

Ешқашан да бҿлінген емес. Кҿркемдікке құштарлық баршаға ортақ сезім. 

Бүгінгі күні ҿнер мен ҿзге гуманитарлық салалардың барлығында 

құндылықтарды «қайта бағамдау» кезеңі жүріп жатыр. Мұндайда 

шығармашылық байланыс та тоқтайды. Жалғыз сүйенеріміз – кҿркем 

шығарма. Ҽлемдік кҿркем шығармалардың озық туындыларымен  

ҿзіміздің ұлттық туындыларымызды салыстырып оқыту арқылы 

меңгертуіміз керек. [2,56] 
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Бүгінде ҿзгелермен тереземіз теңесіп, ҿркениетті елдер қатарынан 

кҿрініп келе жатқан біздер үшін ұлттық дҽстүрімізді терең меңгеріп, ұлттық 

болмысымызды сақтап қала отырып, ҽлем ҽдебиетінде меңгеруге тырысуымыз 

қажет. Кҿркем ҽдебиет – ҽлемдікі, ҿзгенікі, біздікі деп бҿлінбейді. Ешқашан да 

бҿлінген емес. Кҿркемдікке құштарлық баршаға ортақ сезім. 

Белгілі жазушы, қоғам қайраткері Шыңғыс Айтматов «Ҿзінің жҽне 

басқа халықтың даму тарихын білмеген адам қоғамның алға даму 

тарихынан тыс қалып, бір күндік қана ҿмір сүреді» деген. [2,74]  

Қазір дүние жүзі елдері жаһандану дҽуірін бастан кешіріп жатыр. Біз де 

ҽлемдік ҿркениеттің заманауи жетістіктерін ҿзімізге қабылдай отырып, 

ҽлемдік даму жолына түсуге ұмтылыс жасап жатырмыз. 

Тіл – ұлт болмысының бір кҿрінісі. Ұлттық ой-сананың ҿлшемі, 

сондықтан да ұлттық тіл мен ділдің бір-бірімен байланысы ҿте күрделі. 

Бұл байланыстың қыр-сырын танып білу, дұрыс түсіну, зерттеп зерделеу 

қажырлы еңбек пен терең ізденісті қажет етеді. «Қазақстан халқы дүние 

жүзінде үш тілді бірдей пайдаланатын ел ретінде кҿрінуі тиіс. Бұлар – 

қазақ тілі, яғни, мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынастар тілі 

жҽне ағылшын тілі – ҽлемдік экономиканың сҽтті қолданысындағы тілі» 

делінген Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауында. 

Үш тілде оқытудың негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, 

ҽлеуметтік жҽне кҽсіптік анықтауға қабілетті мҽдениетті тұлғаны дамыту 

жҽне қалыптастыру. [1,72] 

«Тілі бірдің – тілегі бір», «Тіл тағдыры – ел тағдыры» екендігін 

жадымызда ұстай отырып, ел бірлігінің негізі – тіл бірлігіне қол жеткізу 

жолында қызмет ету парыз. Ендеше жас ұрпақтың қазақ тіліне деген 

сүйіспеншілігін, ҿзге тілдерді оқып-білуге деген қызығушылықтары мен 

ұмтылыстарын арттыру арқылы олардың Отанға деген махаббатын оятып, 

ҿз тағдырын ел тағдырымен мҽңгілікке байланыстыратын ұрпақ болып 

қалыптасуына қол жеткізу – басты міндетіміз болмақ. [1,96] 

Ҽдебиет сабағында ҽр елдің кҿркем шығармаларындағы 

үндестіктерді салыстыра оқыта отырып, оқушының білім дҽрежесін 

кҿтеріп, жаһандану дуіріне үлкен қадам жасаймыз. Мысалы: ағылшын 

жазушысы Марк Твен, орыс жазушысы Николай Носов жҽне қазақ 

жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларындағы байланысты 

салыстыру нҽтижесін ұсынамыз. [3,17] 

Ағылшын жазушысы Марк Твеннің ерекшелігі - ол ҽзіл- сықақтың 

теңдесі жоқ шебері. Қазақ ҽдебиетінің тарихында Бейімбет Mайлин, Оспанхан 

Ҽубҽкіров сынды aқын-жазушылар болған. Бейімбет ҽңгімелерінің бірер 

сҿйлемін, Оспанханның бір-екі шумақ ҿлеңін оқысаң, шегің үзіліп кететіндей,  

ішіңді басып күлесің – зиялы оқырман мұны жақсы біледі. Марк Твеннің 

ҽңгіме, повесть, романдарын оқыған адам сондай күй кешеді! 

Біздің елімізде Марк Твеннің «Tом Сойердің басынан кешкендері» 

жҽне «Гекльберри Финнің басынан кешкендері» хикаяттары оқырмандарға 

кеңінен таныс. Бұл екі шығарма да екі баланың ҿміріне арналған, осы  
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кейіпкерлер жҽне олардың ҿмірі, дүниетанымы арқылы сол кездегі, яғни 

XVIII ғасырдағы Америка Құрама Штаттарындағы шағын қалашықтар 

тұрғындарының күнделікті тұрмыс-тіршілігі, қарапайым адамдардың, діни 

қызметкерлердің психологиясы, болмысы, түсінігі кҿз алдыңа келеді. 

Кейбір тұстардағы суреттер біздің ауылдағы ҿмірді елестететіндей ҽсер 

бередіi. Басты кейіпкерлер Том Сойер мен Гек Финн кейде біздің Бердібек 

Соқпақбаевтың «Meнің атым Қожа» шығармасындағы Қожаны кҿз 

алдыңызға келтіреді.Ол кезде Америка  құл иеленуші мемлекет болғаны 

тарихтан белгілі. Негрлер, сондай-ақ  аралас қаннан жаралғандар ақ 

адамдардың бҿркі, кҿйлегі секілді меншікті затымен бірдей болған.  

Бұл жағдай озық ойлы, рухани таза жанды зиялы азаматтарды, оның 

ішінде ақын-жазушыларды қатты толғандырды. Міне, солардың қатарында 

Марк Твен де бар еді. Оның біраз шығармаларында адам баласының 

тарихындағы барып тұрған ең сұмпайы қоғамдық құбылыс - құлдық 

трагедиясы аса шеберлікпен суреттеледі. [3,98] 

Еркіндік аңсаған құл Джим мейірімді, жанашыр, ҿзі сенген, жақсы 

кҿрген Гекті ҿз баласындай жақсы кҿреді. Бұл арқылы жазушы құл да ақ 

нҽсілді адамдар секілді адами қасиеттер иесі екенін кҿрсетеді. Ал ақ  

нҽсілділер арасында да кароль мн герцог секілді алаяқтар болатынын 

жазушы асқан шеберлікпен кҿрсете білген. 

Орыс жазушысы Николай Носовтың «Дымбілместің айға саяхаты» 

атты шығармасын қарастырайық. Бұл ертегінің басты кейіпкері - бойлары 

қиярдай ғана ергежейлілер ҽлеміндегі Гүл тұратын, ашық түсті киімдер 

киюді ұнататын, ештеңе істемейтін, ештеңе үйренгісі келмейтін, ертелі-кеш 

ҿтірік айтудан жалықпайтын, кейде тіпті ҿзінің айтқан ҿтірігіне ҿзі сеніп 

қалатын Дымбілмес деген балақан (екінші кітапта ергежейлі). Ҿзінің мінез-

құлқының арқасында неше түрлі оқиғаларға тап болып жүреді. Үш рет саяхат 

та жасайды: біріншісінде - кҿрші жолдастарымен бірге Жасыл қалаға 

саяхаттайды; екіншісінде - достары Кір Қожалақ, Түймешік үшеуі Күн 

қаласына барады; үшіншісінде - бұзықтығы үшін Айға ұшпайтынын 

білгенде, кҿршісі Томпиды үгіттеп ракетаға жасырынамыз деп абайсызда 

Айға ұшып кетеді. Соңғы кітабында социалистік елдің тұрғандары үшін Ай 

тұрғындарының мысалымен капитализмге аздаған шолу жасалады. [4,20] 

Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасы балалар 

ҽдебиетінің озық туындысы. Ол орыс, украин, француз, литва, латыш, 

ҿзбек тілдеріне аударылды.Бұл повестте кішкентай Қожаның мектеп 

жасындағы бастан кешкен ҽр түрлі қызықты оқиғалары жайлы баяндалады. 

Ол қанша бұзықтық жасаса да жақсы адам болуға талпынысы бар. Қожа 

ҿзінің мінезін, тҽртібін ҿзгертуге тырысады. Қожа – есер емес, есті тентек. 

Бір кҿрген адамға «жаман бала», «қиын бала» болып кҿрінгенімен, кейін 

мүлде ҿзгеріп, жақсылардың қатарына қосылып кететін балалар аз емес 

қой...Шығарманың басты мақсаты: жақсылыққа тҽрбиелеу.  
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Сонымен бұларданда басқа прозалық шығармаларда мына 
шығармаларды бір бірімен салыстырса. «Ҿлі жандар», «Мартин Иден», 
«Кҿксерек», «Жүз жылдық жалғыздық», «Ағайынды Карамазовтарды», 
«Парасат майданын». 

Поэзияда Абай, Пушкиннің, Лермонтовтың т.б. шығармаларын 
салыстырса. Мысалы Абайдың жылдың тҿрт мезгіліне жазған ҿлеңдерімен 
Пушкиннің жыл мезгілдеріне жазғанын айтуға болады. [4,63] 

Осы шығармаларды қандай теориялық категорияларға байлап қоя 
аласыз?! Шынайы кҿркем туынды – бір тақырыппен не идеологиямен 
шектелмейді. Тіпті, ол мазмұнға да, формаға да, жанр не стильге де 
байланып қалмайды. Мысалы: Классикалық дүниелердің бірінші қасиеті – 
кҿркемдік бүтіндік. Бұл термин барлығын да қамтиды (тіл байлығы, ой 
байлығы, түр байлығы, т.с.с.), тіпті автордың ҿзін де. [5,41] Демек, ҽдебиет 
пҽні сабағында ұлттық шығармаларымызды ҽлем ҽдебиеті шығармалаымен 
салыстырып, ағылшын тілінде оқыту – ҽлем ҽдебиетін меңгерту – 
Қазақстан мемлекетінің болашағы мен жастары үшін пайдалы... 
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Аннотация В статье рассматривается произведений казахских писателей  

ХХ века в которых раскрывается вся правда нашей родной земли, о страшных 
последствиях полигона который сильно изменил судьбы многих людей. Автор приводит 
примеры из произведенийписателей Р.Мукановой, А.Алтая. 
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Abstract. In the article the works of Kazakh writers of the twentieth century in which 

the whole truth of our native land is revealed, the dire consequences of the landfill which has 
greatly changed the fate of many people. The author gives examples of proizvedeniypisateley 
R.Mukanovoy, A.Altaya. 
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Жетесіз дүние! 

Қазақтың жеріне келіп сыналдың! 

Крестен басқа түк өспей, 

Топырағым іштей тынады 

 

О.Сүлейменов 
 

Қолына қалам ұстаған кез-келген жазушы қандай да бір шығарма жазар 

алдында, ол шығарманы жазуға арқау болатын ҿмірдегі қақтығыстар, түрлі 

жағдайларға кезігіп барып, санасына ерекше ҽсер қалдырған, жан-тҽнімен 

сезінген, жанына ҿте жақын дүниелерді қағазға түсіретіні анық. 

Ҽңгіме– ҽсем жанр. Ҽңгіменің бір ҽсемдігі – жинақылығы. Жинақылық 

– мұқият мықтының ісі. Ҽңгіме келелі тақырыпқа жазылуға тиіс.[1,99]  

Сол тақырыптың бірі біздің туған даламызда болған сонау заманғы соғыс, 

жаугершілік заманы болса, одан кейін сол соғысқа пара-пар болған атом 

бомбасы болып отыр. 

КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан ҿтті. 

Ол үшін арнайы 18 млн га жер бҿлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. 

Бастапқысынды адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын 

тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын оларды жер астына жасай бастады. 

Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды.  Семей маңындағы 

радиациялық ҽсер аймағында тұратын  500 мыңдай адам осы сынақтан азап 

шекті.1949 жылдан 1963 жылға дейін жер бетінде жасалған сынақтардың 

зардабы ҽсіресе мол болғаны рас. Бұл аймақтағы аурулардың есеп-қисабы 

1990 жылға дейін мұқият жасырылып келді. Облыста онкологиялық, жүрек-

қан тамыр, жүйке жҽне психикалық аурулар саны күрт ҿсті. Азап шегіп, ҿлім 

құшқан адамдар қаншама. Отбасыларында кемтар балалар кҿбейді. Бұның ҿзі 

қазақ ұлтының келешегіне тҿнген зор қауіп  болатын. 1980 жылдардың 

аяғына қарай халықтың тҿзімі таусылып, шегіне жеткен еді. Басқа ядролық 

державалармен салыстырғанда, Қазақстан аумағында қиратқыш ҽлуеті 

жағынан орасан зор ядролық арсенал болды.[4] 

Бір тұтас халықтың тура да, ауыспалы да мағынада ҿмірін улап, 

бүгінгі күнге дейін сол зұлматтың зардабын тартқандар  аз емес. Уақыт 

ҿтіп, жылдар жылжып жатса да, санасында, жүрегінде мҽңгі жазылмас 

жара болып қалатын бұл сұрапыл дүниенің ҽсерінен туған қос шығармаға 

тоқталғым келеді. 

«О, жарық Ай, мүсіркеме сен мені. Мен күнҽсіз қыз боламын. Сезімім 

бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген 

жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. Мен ҿзіме адам сияқтымын, 

басқаларға адам емес, адам пейілін тҽубаға түсіретін мүгедекпін. 

Қарауылдың адамдары мені кҿрген сайын: « Мұны алла-тағала адамдар 

тҽубасына келсін, қол-аяғының саулығына, он-екі мүшесінің дін амандығына 

шүкір етсін деп жаратқан-дейді.»[2,4]– деген Лҽйлҽның монологы.  

Роза Мұқанованың «Мҽңгілік бала бейне» ҽңгімесінде осы полигонның 

ҽсерінен ҿмірге мүгедек болып туылған Лҽйлҽның тағдыры туралы баян 
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етіледі. Шығармада автор Лҽйлҽның бейнесін жасы жиырмадағы ересек қыз 

болса да, ҿспей қалған, сырт кейпі бес жасар қызды танытатын мүсҽпір 

пендені суреттеген. Лҽйлҽның жалғыз сырласы ҿзі атап шақырғанындай 

«Жарық ай!». Лҽйлҽ жетім, оның ҿзі де, кҿңілі де жалғыз. Оның жан дүниесін 

ешкім түсінбейді. 

Лҽйлҽмен тағдырлас жан ҿзге автордың қолынан туған шығармада 

ҿмір сүреді. 

Қаншама жыл отау құрып, бірге тұрып жатқандарымен Аққазы мен 

Моншақтың жаялық кірлетер кішкентайлары болмайды. Құрсағына біткен 

екі бірдей нҽрестесінен айырылып қалған Моншақ, осы баланы Алладан ҿзі 

тілеп алған. Құрсағына бала бітіп, дҽрігерлерге кҿрінгенінде Семей мен 

Ҿскеменнің қазақ-орысы аралас дҽрігерлері оған «дені дұрыс бала 

таппайсың, ішіңдегі құбыжық іспетті бірдеңе, жаныңның аман қалғанын 

қаласаң «жасанды түсік» жасату керек» деген. Бірақ Аққазы мен Моншақ 

олардың дегеніне кҿнбей, ҿлісінде де, тірісінде де бұл баладан айырылмауға 

бекініп, ауруханадан қашып, ауылына бірақ келеді. Ҽйелінің толғағы келіп, 

дүниеге сҽби келер сҽтте Аққазы ҿзі ғана болады. «Ол жарының шатын 

жарып келе жатқан құлынның қос тұяғын кҿріп еді... Содан шошына 

тұрып кеткен. Ішінен « Бісмілла!» деп күбірлеп те жіберді. Ол жіп-

жіңішке, торы түкті шырыш-шырыш сирақтарды біріктіре ұстап, еппен 

ғана ептеп тарта бастады.»[3,110]  Бұл Асқар Алтайдың « Кентавры». 

Басты кейіпкер Басарыс атты құлын денелі жігіт. Оның басы кеудесі түгел 

адамдікіндей де, белінен тҿмен аяқ орнына тұяқ жаратқан. Бұл шығармада 

ұрпақ сүйгісі келіп, асығып жүрген қос мұңлықтың ауыр тағдырына құлын 

денелі сҽби береді. Ҽрине, ата-анасына ҿз ішінен шыққан сҽбиі қай кезде де 

ыстық. Бірақ бұл жерде тағы да сол бір атом бомбасының кесірі тиген Лҽйлҽ 

тағдырлас Басарыстың да адамдар кҿзіне оқыс кҿрінетіні, оның мына 

тіршілік иесінен ҿзгеше жаратылысы кейбір адамдардың одан үрейін 

туғызса, біріне ол жемтік болып елестеген еді. 

Лҽйлҽны барлығы есінен адасқан, есуасқа баласа, Басарысты жабайы 

жануарға теліді. Олардың сырт бейнесімен ғана санасқан тіршілік екеуінің 

ішкі дүниесіне үңілген жоқ. Тіпті оның барына да сенбеді. Табиғат тартқан 

жаза емес, қатігез адамдардың ҿз қолымен жасаған қасіретінің жазасын екеуі 

ғана тартты. Екеуі де сол себепті ҿздеріне деген пананы даладан іздеді. Лҽйлҽ 

« Жарық аймен» тілдессе, Басарыс тау-тасты аралап, аң-құспен дос болды. 

Қайраты мен күші тасыған балғын жігіт сол табиғат ананың құшағында 

жүріп ҿзін еркін сезінетін. Ал Лҽйлҽның ҿзі жасап алған құпия ҽлемі бартын. 

Ол ҽлемде қыздың жүрегін елжіреткен тап-таза махаббатта ҿмір сүрген. 

Алайда, сол ҿзгеше жаратылған тіршілік иесін адамдар еш қабылдай алмады. 

Кҿрген жерде қорлап, мазақ етіп жас қыздың санасына « сен мүгедексің!» 

дегенді құйып тастаған. Айналасындағы адамдардан қолдаудан гҿрі қорлау 

кҿрген ол, ҿз-ҿзін расында еш дҽрменсіз, бейшара санайтын. Лҽйлҽ қасіретке 

толы кеудесін ақыры ақтара алмай, жалғанның күйігі болудан шаршап, кҿз 

жұмды. Ал Басарыс тау баласы, тау бауырында жүріп, қаніпезер 

аңшылардың қолынан қаза тапты. Бірақ ол санасыз аң сияқты емес, нағыз 
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азамат болып кҿз жұмды. Себебі, ол жазықсыз оққа ұшқан қорбаңдаған қос 

қонжықты қорғады. Бҽлкім табиғат оны ҽдейі құлынденелі етіп жаратқан 

болар, мына пасық адамдардың жаман ниетінен мақұлық аңдардың 

қорғаушысы болсын дегені болар мүмкін. Оққа ұшқан аю ананың жетім 

қалған қонжықтарын саналы адам аямағанда, Басарыстың бұл қылығын кім 

құптар. 

Шер толы жүрегі тулаған, қан толы кҿкірегі қинаған құнан-адам қыл 

шашақты құйрығы мен шашасын жел кҿтеріп, қасат үстінде тыныш 

тапты.»[3,124]. « Ал жан тапсырған тҿсектегі қыз суретін ұзақ аймалаған 

Ай биіктеп, жылжып кетті, мҽңгілік қоштасып кетті. Екі тіршілік.» 

[2,17]Осылайша, қос кейіпкердің де мына жапан далаға сыймай, ақыры 

бейіштен тыныш тапқандарын, сонымен бірге ҿмірдегі бар жамандықты ҿз 

бойларына бүркеп алып кеткендей сезіледі. Түгел болмаса да, бір 

жамандықтың жолын кесіп, шамын ҿшіріп кеткендері рас. 

Лҽйлҽ шын ҿмірде «Еңлік» атты қыз.  Қазіргі таңда Семей қаласындағы 

мұражайда оның мүрдесі ҽлі күнге сақтаулы. Автор сол бейнені кҿргеннен 

соң, осындай шығарма жазуға бел байлаған. 

Асқар Алтайдың кейіпкері ҿмірден олай қорлық кҿрген жоқ, қайта 

оның басқа адамдардан күші, қайраты жағынан артық, батыр тұлғалы ұлды 

бейнелеген. Кентавр - ежелгі грек аңыздарында жартылай адам, жартылай 

жылқы тҽрізді бейнеленетін мифологиялық кейіпкер.[5] Ҽрине, полигонның 

кесірінен тура осындай жартылай жылқы денелі адам тумасада, екі басты, 

тҿрт аяқты немесе бір кҿзді адамдар дүниеге келді. Қаламгер осыны біраз 

романтикалық образ етіп алды. Ол автордың қиялынан туған, десе де автор 

ойын оқырманға түсінікті жеткізе білген кҿркем шығарма. 

Түйіндей келе айтарым, маңайымызда болып жатқан қаншама қайғылы 

оқиғалар, қиын жағдайлар мен қасіретті күндер ҿтуде. Бұл бір ғана қаланың, 

не бір ғана отбасының қайғысы емес, бүтін бір ұлттың тағдырына жазған 

ауыр қарғыс десе де болар. Бүгінгі таңда тҽуелсіз мемлекет болып, 

алдымыздан сан қилы мүмкіндіктер, жолдар ашылып жатқан уақытта сол 

бақты бағалау үшін ҿткен күнді ұмытпаған дұрыс болар. 
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Аннотация. В этой статье рассказывается о творческой биографии Шерхана 

Мұртазы. Уделена внимание написанию  романов как «Қызыл жебе», «Қара маржан», 

«Ай мен Айша». Автор рассматривает так же в статье  раннее творчество 

писателя. 
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Abstract. This article describes the biography of Sherkhan Mұrtazy. Paying attention 

to writing novels as a "Kyzyl zhebe", "Kara Marjane", "Ai changed Aisha". The author 

considers as the article writer's early work. 
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Шерхан Мұртаза Қазақстан тҽуелсіздігі тұғырының берік болуына 

қаламымен де, қайратымен де атсалысып келе жатқан танымал 

тұлғалардың бірі. «Шерхан Мұртаза – ұлттың ұяты, ҿмірлік тайталастың 

тарланы», – деп жазды академик Зейнолла Қабдолов [1]. 

Шерхан Мұртазаның анасы Айша бесік жыры, ертегі, қисса, аңыз-

ҽпсанамен сусындап ҿскен, қазақы ұлттық тҽрбиені тал бесіктен татып 

ҿскен жан. Есей деген бай кісінің Құлыхан деген екінші ҽйелінен туған 

қыз. Ҿнегелі, дҽулетті отбасының адал тҽлімін алған Айша жас күнінен 

қазақы салт бойынша ойын-тойда ҿлең шығарып, айтысқа түсіп, ҿнерге 

жақын болып ҿседі. 

«...Айша Ҿскенбаймен ҿзгеше амандасты. Басқа қатындар сияқты: 

«Ой, айналайын, қол-аяғың аман-сау келдің бе?» деп жалпаңдамай, 

аузынан сҿзі, қойнынан бҿзі түспей, аспай-саспай, ҽндетіп сҽлем берді. 

Құданың құдіреті, «қол-аяғы сау солдатты ҿкімет ауылына қайтарушы ма 

еді. Қып-қызыл майдан кезінде. Айша осыны ескертті. Менің есімде 

қалғаны бір-ақ шумағы: 

– Ҿскенбай, қайным, ҽрі нағашым-ай, 

Жігіттің жаннат ішік жағасындай. 

Қияметтің қырғынынан тірі келді, 

Батыр болып Бауыржан ағасындай. 

Тағы біраз айтты. Жарақатың жазылар, жаныңның қалғаны олжа 

деді. Басқалары: «Қайран, Айша, кҿптен бері ҽн салмай, үні естілмей кетіп 

еді, жатыр екен ғой, бар екен ғой ҿнері» – десіп, қауқылдасып, күлісіп, мҽз-

мейрам болды. 
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Сҿйтсем, біздің Айша ҽрі ақын, ҽрі ҽнші екен. Ес білгелі естігенім 

осы. Заманның түзуірек кезінде, Мұртаза барда, жиын-тойда, боза жорада 

айтысқа түскен екен» [2, 455 б.]. 

Қазақ ҽдебиетінде 60-жылдар бедерінде келген талантты жас 

буынның балалық шағы еліміздің талайлы тағдырлы 1937 жылдарына, 

Ұлы Отан соғысы кезеңіне тап келген еді. 

Жазушының шығармашылыққа келуіне негізгі түрткі болған, 

шығармашылық жолда алғаш бағын сынап, қаламын ұштауына себепші 

болған материалдық қажеттілік болғаны туралы: «Мен Мұстай Кариммен 

тым ертерек, сонау елуінші жылдардың басында таныстым. Ҿзімен емес, 

шығармасымен. Тек оқырман ретінде ғана емес, аудармашы ретінде таныс 

болдым. Москваның стипендияға ғана сүйенген студенті едім. Бірде 

қаржыдан қатты қысылғанда республиканың сол кездегі басшыларының 

біріне арыз айтып, баспадан аудармаға кітап алуыма кҿмектесуін ҿтіндім. 

Бұл арыздың нҽтижелі боларына аса сене қоймасам да, ҽйтеуір, үмітсіз 

шайтан дегендей хал еді. Кҿп кешікпей Алматыдан пошымы ҿзгешелеу 

кҿк конверт келді. Бұл менің ресми кеңседен бірінші алған хатым еді. 

Шекесінде: «қазақтың Мемлекеттік Кҿркем Ҽдебиет Баспасы» деген тасқа 

басқан жазуы бар. Ашсам, қысқа ғана: «Сізге башқұрт жазушысы Мұстай 

Каримнің «Радость нашего дома» деген повесін аударуға ұсынамыз», – деп 

жазылыпты. «Кітапханаға бардым. Башқұртшасын, орысшасын тауып 

алдым. Сол менің шығармашылық жұмысқа араласуымның бірінші 

қадамы. Содан кейін «Хоттабыч қартты» аудардым» [3, 6 б.], – деп жазған 

ҿз пікірі ойымызды нақтылай түседі. 

Ш.Мұртазаның шығармашылық ҿнерге студент кезінде бірнеше 

кҿркем ҽңгімелерді қазақ тіліне аудару арқылы қадам басқанын кҿрдік. 

Шерхан Мұртаза естелігінде: «Менің жастық дҽуренім «Лениншіл 

жаста» ҿтті, ол газетке мен 1956 жылы келдім. Оған дейін бір жыл қазіргі 

жазушы баспасында жұмыс істедім. Ол кезде «Қазақ кҿркем ҽдебиет 

баспасы» деп аталатын. Сонда редактор болдым. 1956 жылы Бауыржан 

Момышұлы Алматыға келді. Сол үйдегі Жамал апамыз «Лениншіл жаста» 

істейтін. «Лениншіл жастың» жігіттері сол үйге үнемі келіп тұрады. 

Жаңағы Жамал деген апамыз жақсы адам болатын. Баукеңдердің жақыны 

ретінде мен де барып тұратынмын. Сҿйтіп жүріп, сол жігіттермен аралас-

құралас болып кеттік. Сонан кейін олар айтты маған: «Ҽй, сен шалдардың 

ортасында неге жүрсің? Сен жассың. Ел кҿруің керек. Республиканы 

тануың қажет. Жазғаның жҿн» деп, ҿздеріне шақырды. Барлығы – керемет 

жігіттер. Шетінен жазғыш. Ал, мен баспадан бір кітапты алып, соның 

қатесін шығарып, мыжып отырамын. Сҿйтіп, «Лениншіл жасқа» ауысып 

кеттім» [4] - деп жазады. 

1957 жылы Шерхан «Лениншіл жас» газетінің Қарағанды, Қостанай 

облыстары бойынша меншікті тілшісі болған күннен бастап қайнаған 

ҿмірдің қалың ортасында жүрді. Еңбекші халықтың ҿмірін, ұлтымыздың 

мұң-мұқтажын ерте зерттеп, кҿкейге түйген ойлары мыңдардың кҿкейіне 

ұялап жатты. Жазушы Тахауи Ахтановтың Шерхан туралы жазған мына 
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бір естелігінде былай дейді: «Шерхан Мұртазаевпен 1957 жылы Қарағанды 

қаласында таныстым, «Лениншіл жас» газетінің Қарағандыға жуырда 

келген тілшісі, жиырмадан жаңа асқан жас жігітпен жиі кездесіп, 

ҽңгімелесіп жүрдім. Шымыр танау, пісте мұрынды, ат жақты қараторы 

жігіт жастығына қарамай тым салмақты кҿрінді... Шерхан да жастайынан 

қайнаған ҿмірдің қалың ортасында болды. Кҿтерілген тың, Қарағандыда 

салынып жатқан алып Магнитка Шерханның кҿп аралап, кҿзі ғана емес, 

кҿңілі қаныққан дүниелері. Жазушы жолының газеттен басталуы да – 

ҿзеннің құнарлы бұлақтан басталғаны іспетті» [5,339 б.] – деп жазады. 

Жазушының алғашқы ҽңгімелері «Ҽңгелек», «Ҽмеңгер», «Қырық 

бірінші жылғы келіншек», «Бұлтсыз күнгі найзағай», «Белгісіз солдаттың 

баласы» ҽңгімелері жазылып, жарыққа шықты. 

Жазушы ҿміріндегі ең елеулі кезең 1956-1969 жылдар аралығын қамтыса, 

1963-1970 жылдары «Лениншіл жас» газетінің бас редакторы қызметін атқара 

жүріп, еңбек адамдарының ҿмірінен кҿптеген ҽлеуметтік, портрет очерктерін, 

ҿндіріс тақырыбындағы проблемалық мақалаларын жазды. Оның болашақ 

шығармаларының да материалын жинай жүруіне себеп болды. Нҽтижесінде, 

«Құрылысшы Дҽку» (1958) атты алғашқы очерктер жинағы, ең алғашқы 

«Табылған теңіз» (1964) атты повесінен кейін, іле-шала «Бұлтсыз күнгі 

найзағай» (1965), «Белгісіз солдаттың баласы» (1966), «Мылтықсыз майдан» 

(1969) шығармалары тап осы тұста жарық кҿрді. 

Ш.Мұртаза «Миллиард толқынында», «Ақық дария алқабында», 

«Тебіренген теңіз» тағы басқа очерктері мен «Дҽн тасқыны», «Поездар 

заулайды» тҽрізді мақалаларында тың ҿлкесінің абыройлы еңбеккерлерін 

кҿрсетті. Ал, 1970-1989 жылдары жазушы қаламынан «Ҿскелең мҽдениет 

жаршысы», «Жасампаздық жолымен», «Абай сҽулесі», «Алтын күрек», 

«Таушымылдық», «Отан даңқын асырайық», «Адал еңбек», «Не жетпейді?», 

«Жат жұрттан іздемейік пайғамбарды» тағы басқа публицистикалық 

туындылары жарық кҿрді. Шерхан Мұртаза мақалаларында кҿбінесе 

адамгершілік, парасаттылық, тҽрбие, ҿнер мҽселелері жиі жазылды.  

«Жат жұрттан іздемейік пайғамбарды» атты мақаласы ең ҿткір, ойлы, жұртты 

толғандырар қиянат мҽселелердің бҽрін тұжырымдайды. 

Ш.Мұртазаның «... Халық жазушысы атандым. Жазғанымның бҽрі 

алтын дей алмаймын. Бірақ солардың кҿбі жҽне дҽмділері, тек балалық 

шақтың нҽрінен, балауса балғын шақтың ҽсерінен туған. Ҿсе келе, кҿпті 

кҿрдім, дүниенің шартарабын араладым. Бірақ соның бҽрі мені балалық 

шағымдай байыта алмады» [2, 7 б.] – дегені суреткер танымының тарихи 

тереңі қайда қайда жатқанын аңғарта түседі. 

Ш.Мұртазаның редактор болған жылдарында қазақ баспасҿзінің 

ахуалы туралы ғалым Ш.Елеукенов былай деді: «Шерхан Мұртаза  

1971-1972 жылдары «Жалын» альманағына басшылық жасады. Осы екі 

жыл ішінде басылым тиражы бастапқы 24 мың данадан 52 мың данаға бір-

ақ ырғыды. Екі еседен астам. «Жұлдыз» журналындағы редактрлығы  

1973-1975 жылдардың аралығын қамтиды. Бұл жолғы тираж 1975 жылы 

211 мың данаға жеткен. «Жұлдыздың» биылғы, 2002 жылғы таралымымен 
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салыстырып кҿріңіз. Жұлығынан келмейді. Небары – 4120 дана. «Қазақ 

ҽдебиеті» газетінде 1980-1984 жылдарында редакторлық еткен уақытта бұл 

басылымның тиражы 45 мыңнан 86 мың данаға дейін шырқаған» [6,385 б]. 

Журналист Ш. Мұртазаның ҿмірлік ұстанымы халықтың жоғын 

жоқтап, ұлтының мүддесін кҿздеуден тұрады. Бұл туралы қайраткер 

Ҽ.Кекілбайұлы былай деп ойға алады: «...Шерхан қабырғасы қатып, буыны 

бекігелі халықтан бір елі ірге ажыратпай келеді. Қолына қалам алғалы 

халықтың сҿзі сҿйлеп келеді. Қатардағы тілші кезінде халық бітіріп жатқан 

ерен істерімен қоса халық кҿріп отырған ересен тауқыметтерді де жаза білді. 

Қаламымен бірге қанаты да қатайып, ақпарат тҿріне шыққанда да сол 

ұстанымынан бір сҽт айнып кҿрген емес. Айналасына халық сусап отырған 

ҽңгімені айта алатындар мен олардың аузына қақпақ болмайтындарды 

жинады. Алпысыншы жылдардағы азғантай жылымықьтың тұсында 

сірескен тоң жібіп, астынан қаулай кҿтерілген ҽлсіз кҿкті қайтадан аяз 

жалап, суық үріп кетпеуіне қолынан келгеннің бҽрін жасады. Ұлтсыздық 

пен ұятсыздықтың бірдей меңдеп «Қазақы мал мал емес, қазақы бала бала 

емес» деген түсінікке қарсы күресіп, арпалысып, жолбарыстай жағаласа 

алған жалғыз редактор Шерхан болғанын да кҿзімізбен кҿргенбіз» [7]. 

Ұзақ жылғы шығармашылық ізденіс ҿз нҽтижесін берді. «Қызыл 

жебе», «Қара маржан», «Ай мен Айша» сынды романдар оқырмандарының 

жүрегінен орындалып, рухани қазынаға айналды. 

Шерхан Мұразаның қоғадық болымысын танытатын тағы бір қыры – 

тҽлімгерлік. 1960 жылдары идеологиядағы жылымықтың тұсында 

қайраткер қазақтың беделді баспасҿзіне сол кездегі жалынды, талантты, 

дарынды жастарды М.Шаханов, О.Бҿкеев, Ф.Оңғарсынова, Б.Нұржекеұлы, 

Ҽ.Кекілбаев, Д.Исабеков, Т.Медетбеков, С.Елубай т.б. жинап, журналистік 

ҿнерге баулып, шеберліктерін шыңдады, тҽрбиеледі. 

Егеменді еліміздің тҽуелсіздігін баянды ету жолында ҿмірін арнаған, 

қоғамдық қызметімен танымал тұлға, қазақ халқының Халық Жазушысы, 

қайраткер – Шерхан Мұртазаның рухани ҿмірімізден, тарихымыздан алар 

орны ерекше. 
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Аннотация. В этой статье  рассматривается  поэзия выдаюшихся поэтов  

Абая и Шакарима. Автор сопоставляет ранние и зрелые поэзии поэтов, уделяет 

внимание историю написания некоторых произведений. Так же  в статье уделена 

внимание исследованию  произведении Абая и Шакарима. 
Ключевые слова. творчество, наследие, исследование, литературоведение, поэзия 

Abstract. This article focuses on poetry vydayushihsya poets Abay and Shakarim. The 

author compares the early and mature poetry, poets, story writing focuses on some products. 

The same attention is paid to research work of Abai and Shakarim. 

Keywords. creativity, heritage, research, literature, poetry 

 

 

Еліміз тҽуелсіздік алған дҽуірде отаршылдықтың темір қақпанына 

түсіп, cҿзін оқымақ түгел, атын атауға тыйым салынған ойшыл 

тұлғалардың даналық сҿздері мен ой-толғамдарын танып білуге мүмкіндік 

туды. Қаншама уақыт қараңғы қапаста жатып, «тас құдықта» құндақталса 

да, егемендіктің арқасында небҽрі ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдарына 

таман ғана халқымен қайта қауышқан «ҿзі ҿлсе де, сҿзі ҿлмеген» қазақ 

елінің біртуар арыстарының бірі – Шҽкҽрім. Шҽкҽрім Құдайбердіұлы 

егемендігіміздің арқасында ҽдебиетіміздің ақтаңгері болып қайта ҽдебиет 

алыптарының қатарына қосылды. Ақынның мол мұрасын жан-жақты 

зерттеп, қарастыруға, насихаттап жазуға мүмкіндік туды. 

«Шҽкҽрімнің қай шығармаларын алып қарастырсақ та, айдыны да, 

арнасы да кең дүние! Ҿзінің жарты ғасырдан астам уақыт кеңестігіндей 

шығармашылық жолында ол ҽдебиеттің барлық жанрына еңбек етті. Салмақты 

да сүбелі туындылар тудырды. Абай талантының алтын бесігінде ер жеткен 

Шҽкҽрім ақынның мұралары ҿз заманының үнін кҿтерді, тынысын танытты»,- 

[1] шҽкҽрімтанушы ғалым Б.Ҽбдіғазиев «Асыл арна» еңбегінде ақын 

шығармаларының маңыздылығына ерекше мҽн береді. 

«Шҽкҽрім 7 жасынан бастап 72 жас ғұмырында Абай тҽрбиесінен, 

ҿнегесінен нҽр алып, ұлы ұстазына, қандас туысына үлкен жүректің зор 

сүйіспеншілік сезімін білдіреді. Айрықша алғыспен сүйіне де, күйіне де тағзым 

етеді, тҽңір тұтады. Онысында бауырлық елжіреуді де, шҽкірттік кішілік 

құрметті де, пір тұтқан сыйыныс та, мұң шаққан сыйластық та, мақсатты мақтан 

да, танымдық тұрғыда толассыз жарыс жарастығы да бар. Шҽкҽрімнің қазақ 

ҽдебиетінің тарихында алатын орны, Абайдың тҽлімін алған талантты шҽкірті, 

оның Абай негізін салған реалистік ҽдебиеттің дҽстүрлерін жалғастырудағы 

рҿлі жайында тұңғыш ғылыми пікір айтқан Мұхтар Ҽуезов: «Абай 
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ақындығының айналасы» атты мақаласында Абайдың дҽл ҿз тұсында, ҿз 

дҽуірінде ҿмір сүрген ақындар туралы айта келіп: «Мұндай ақын-тҿртеу, - дейді. 

- Оның екеуі – Ақылбай, Мағауия –Абайдың балалары... Қалған екеуі – Кҿкбай, 

Шаһкҽрім. Осы тҿрт ақын Абайдың нағыз толық мағынадағы шҽкірттері, 

Абайдан аталық, ағалық, ұстаздық тҽрбие алудан басқа, оның ҿлең мен қара 

сҿздерін оқушы ҽрі таратушы, бағалаушы, тұтынушы болудан басқа, бұлар 

Абай басшылығымен ҿз жандарынан осы мақаладай нұсқауымен ҿздері де ҽр 

тақырыпқа жырлар жазған... Абай оларға тақырып беріп, ҿлеңдерін сынайды, 

түзейді, қалай түзеудің жолын айтады. Дҽлін айтқанда, мыналар Абайдың ақын 

шҽкірттері есепті де, Абай алды оларға жазушының мектебі сияқты болды». - 

[2] деп ҿзінің ғылыми тұрғыда бағалағаны анық. Шҽкҽрімнің Абай туралы 

ойын, абайлық ҽлемге деген кҿзқарасын жҽне  жеке басына деген қан 

жақындық, жан жақындық ыстық сезімін оның Абай атын ашық атаған 

ҿлеңдерінен («Жастарға», «Жолама қулар, маңайға», «Адамдық  борышың») 

кҿреміз. Ақын Абайды жете танып, биіктен кҿреді, кҿріп қана қоймайды: ар, 

ақыл, адалдық, жүрек, еңбек туралы Абай ойларын ҿзінің ішкі жан дүниесімен 

ұштастырады. Абай бастан кешірген орта, орта адамдары қажытқан хал – күйді 

ҿзі де басынан кешкен сҽтте: 

Жолама  қулар, маңайға. 

Не  қылмадың  талайға? 

Кім  жағады сендерге 

Тартқызған  азап  Абайға 

Ақылы дария Абайдан 

Таусылмас  қоры кен қалар. 

Жақсыдан қазына пұл қалар, 

Солмайтын жасыл гүл қалар. 

Сендердей  арсыз  қулардан 

Желге ұшатын күл қалар -, деген шумақтарға толы 

удай ащы кҿңіл шындығын, ашу – наласын мен ішкі жан толғанысын 

аямай ақтарады. Шҽкҽрім Абайдың ҿмірін, қуаныш – қайғысын, жеке бас 

тағдырын ғана паш етпейді, ең кереметі, Абайдың терең ойшылдығын 

ҿмір, тағдыр, қоғам, оның адамдар туралы пҽлсапалық кҿзқарастарын 

білдіреді. Шҽкҽрім ҿз заманындағы заман дертін анық кҿріп отыр. 

Абайдың кҿңіл – күйі, жан толқыны, ашу – ызасымен қатар ҿзінің де кҿңіл 

толқынын реніш, ашу - ызасы кҿрініс береді. 

Мені  арбайтын сен емес, 

Кҿнетін саған мен емес 

Ақылың сенің – маған тұл, 

Дертімді жазар ем емес. 

Жҽдігҿй, арам, сайтаным, 

Сырыңды түгел білгемін, - деп ҿмір шындығынан 

туындаған шынайы шындықты ашына жырлайды. Келер ұрпаққа кімнен 

тҽлім – тҽрбие алудың, оның терең ойлы ҿміршеңдігінің қандай болмақ 

екендігін ұрпақ зердесіне тапсырады. Ҿйткені, ақынның «Жолама қулар, 

маңайға» [3] атты ҿлеңінде Абай есімі анық  аталады. 



145 

Шҽкҽрімнің Абайдан тҽлім алған талантты шҽкірті екендігін, ұлы 

ақын дҽстүрінің тұңғыш жалғастырушысы болғандығын жҽне 

шығармаларының негізгі тақырыптарының сарындас, үндес екендігіне 

оқушының кҿзін жеткізу. Абай түсінігінде тұлға, азамат болудың шарты – 

нұрлы ақыл, ыстық жүрек пен қайратты қатар ұстауда болса, Шҽкҽрім 

азаматы «арлы» адам. Тақырып мазмұн жағынан да екі ақынның 

шығармалары үндесіп жатады. 

Абай "Ғылым таппай мақтанба," "Болыс болдым, мінекей", 

"Құлақтан кіріп, бойды алар", "Адамның кейбір кездері", "Ҽсемпаз болма 

ҽрнеге", "Жүрегім менің қырық жамау" ҿлеңдерінде ҿзі ҿмір сүрген ортада 

жұртшылықтың санасындағы кейбір жағымсыз кертартпа мінез-құлықты 

ҽшкерлеп сынға алады. Осы сияқты Шҽкҽрім шығармаларында да "Ескіден 

қалған сҿз теріп,"Еріншек", "Сҽнқойлар", "Құмарлық" сияқты ҿлеңдерінде 

де сол қоғамдағы адамдардың бойындағы, ой-санасындағы ірлі-уақты 

кемшіліктерді сынайды. Бұл тұста  тағы да ақын шығармаларының Абай 

шығармаларымен үндесігін кҿреріміз анық.  Абай ҿз заманында жас 

ұрпаққа "кҿкірегі сезімді, кҿңілі ойлы" адамдарға үміт артып, олардың 

жүрегіне нҽр беріп, оларды ҿзінің озат мақсат-мұраттарына тартуға бар 

ғұмырын арнады. Жастардың ғылым мен білімді игеріп,қажырлы еңбек 

етіп, дүниеге "кірпіш болып қалануын" арман етті. Мысалы, "Ғылым 

таппай мақтанба" ҿлеңінде адам болудың қағидаларын талдап кҿрсетеді. 

"Адам болам десеңіз: Бес нҽрседен қашық бол: ҿсек, ҿтірік, мақтаншақ, 

еріншек, бекер мал шашпақ. Бес нҽрсеге асық бол: талап, еңбек, терең ой, 

қанағат, рақым ойлап қой.-бес асыл іс кҿнсеңіз "- деп адамгершілік жайын 

қозғайды жҽне адам болудың ізгі шарттарын саралап кҿрсетеді. 

Шҽкҽрім ҿлеңдері де Абай ҿлеңдері тҽрізді уағыз, ақыл-кеңес, 

насихат түрінде келеді. Жас ұрпақты рухани адамгершілікті тҽрбиелеуде 

ата-бабамыздың асыл-мұраларын, ҿсиетті сҿздерін, ғибраттарын, 

педагогикалық-психологиялық тұрғыдан жайып салады. Абай  Шҽкҽрім 

жырлары бүгінгі ұрпақтың "бойтұмары" болмақ. Ол адамгершілік, ар-

ұятты жоғары қояды. «Талап пен ақыл» ҿлеңінде: талаптың орынсыз жерге 

ұмтылмайтын алты түрлі ноқаты бар деп, оның қызметін жайып салады. 

"Сабыр, сақтық, ой, талап болмаған жан 

Анық тҿмен болмай ма хайуаннан. 

Ынсап, рақым, ар - ұят табылмаса, 

Ҿлген артық дүниені былғағаннан!", - деп кемел адамға 

қажетті жекелеген қасиетерді санамалап кҿрсете келе, ақын осы аталған 

қасиеттердің адам ҿміріндегі ҽрқайсысының мҽн-мазмұнын жан-жақты 

түсіндіре келіп, осындай асыл қасиеттерді бойына жинаған адам ғана 

мұратына жететінін нақтылайды. Шҽкҽрім ақынның «арлы азаматы» - 

жақсы мен жаманның жігін ажыратып қоймай, сҿз бен істе түзу, ҽділ 

жолдан аумайтын, орынсызды айтпайтын намысшыл азамат. 

Ақылды сол- ынсап пен ар сақтайды, 

Арсыз сол- арамдықпен жан сақтайды. 

Адал сол- таза еңбекпен күнін кҿріп, 
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Жаны үшін адамшылық ар сатпайды. 

Жалған айтып, біреуге жалынбалық! 

Біз, сірҽ, үлкендердей қағынбалық! 

Наданға ҿлсек – тағы бағынбалық! 

Ҿтірік, ҿсекке еріп сабылмалық,- деп ұрпаққа арнаған 

ҿсиет тақырыбын «Жастарға» деген шығармасында жырлай келіп, туған 

елінің ҿсіп-ҿнуін армандаған, келешек ұрпақты тҽрбиелеу тҽсілдерін іздеп, 

оған жол табу негізін педагогикалық тұрғыдан қарастырады. 

Д.Ҽшімханов Шҽкҽрім Құдайбердіұлы шығармалары жайлы 

зерттеулерінде: «Ҽдебиетіміздің тарихында ұзақ жыл орны ойсырап 

келген, елге ежелден белгілі болған ақын-жазушыларымызды еске алғанда, 

ең алдымен Шаһкҽрімді атауымыз орынды деп білемін. Ҿйткені, ол-

Абайдың нағыз мұрагерлерінің бірі, бірі болғанда – бірегейі. Олай 

дейтініміз, Шҽкҽрім ҽрі лирик, ҽрі прозаик, композитор, музыкант, 

тарихшы, философ, орыс шығыс классиктерімен қазақ оқушыларын 

таныстырған шебер аудармашы, терең ойшыл, сегіз қырлы, бір сырлы 

ҿнерпаз, сонымен қатар мҽдениет қайраткері», – деген құнды пікірі 

ақынның ҿмірдегі жҽне ҿнердегі жолын адамгершілік асыл қасиеттерін, 

ақындық құдірет дарының, азаматтық ісімен халқына еңбек еткен халық 

ұлының ұлағатты шығармаларының тұңғиық сырын ашқандай [4]. 

Мұхтар Ҽуезов пен Жүсіпбек Аймауытов «Екеу» деген бүркеніш 

атпен «Абайдан соңғы ақындар» [5]  атты мақалада жаңа ҽдебиетіміздің 

атасы болған Абай туралы пікір айта отырып, Абайдан соңғы ақындардың 

ҿнері, ҿлең ҿрімі, тіл айшықтарын екшелей келе, сол тұстағы ҽр ақынның 

ҿзіндік ерекшелігін саралай келе оларға үш мін тағып, үш жікке бҿледі: 

«Біздің ойымызша, қазіргі жазылып, шығып жүрген ҿлеңдерде мына 

сияқты міндер бар:» 

Бірінші міні- табиғаттың ҽр түрлі түрімен сырласып, мұңдаса 

алмайды; Екінші міні- сыршыл еместігі; Үшінші міні- тілдердің шебер 

кестелі еместігі;- дей келіп, ҿлеңдерінің сыртқы түрімен қалпына қарап, 

қазіргі ҿлеңшілерді бірнеше жікке бҿлуге болады: 

Бірінші жіктің ҿлеңшілері- сезімге ҽсер берерлік суретті ҿлеңдер 

кҿбінесе, Мағжан, Міржақып, кейде Сұлтанмахмұт. 

Екінші жіктің ҿлеңшілері- Ахмет Байтұрсынов, Сҽбит Дҿнентаев, 

Шҽкҽрім Құдайбердиев, Бекет Ҿтетілеуов. 

«Сыртының сұлулығы, тақылдақтығымен Ахмет пен Сҽбиттің 

ҿлеңіне Шҽкҽрімнің ҿлеңі ұқсайды. Бірақ, терең мағыналы сҿздерді 

ҿлеңмен келтірем деп сҿзін созыңқырап, шұбатып, оқушына тез 

жалықтыратын қалпы бар. Шҽкҽрім кҿбінесе ҿлеңін халыққа ұғымды 

болуын кҿздейді жҽне ҿлең арқылы халықтың ақылын да тҽрбие қылып 

жетілдіргісі келеді. Осы күнгі ақындардың ішіндегі Абайға ҿлеңнің 

сыртымен болмаса да, ішкі мағынасымен еліктеген кісі – Шҽкҽрім. Мінді, 

кемшілікті айтқанда жерлеп, кекеп – шенеп отырмайтын Шҽкҽрім ҿлеңінде 

шаншып алушылық бар», - деп бағалайды. [6]  Демек, Мұхтар Ҽуезов пен 

Жүсіпбек Аймауытов ҿз мақалаларында Шҽкҽрім шығармашылығының 
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мҽні мен мақсатын анықтауға қадам жасай отырып, ақын ҿлендерінің 

құрылысына қарай халық ақындарының тобына жататындығын, мазмұны 

жағынан ағартушылық бағытта екендігіне баға беріп, ҿлеңдерінің, 

халықтық тҽрбие тұрғысында жырланатындығын, кҿрсете келе, Шҽкҽрімді 

Абайдың заңды, тікелей, нағыз, ізбасары деп таныған. Мұндай салиқалы 

пікір бүгінде ҿлең құдіретіне үлкен талап қояры сҿзсіз. 

Шын мҽнінде Абай мен Шҽкҽрім арасындағы қаламгерлік 

тамырластық аса терең. Ҿз заманының келелі мҽселелерін, қоғамдық 

шындықты қозғауда екі ақын да ерекше қуат танытқан. Абай тҽрізді 

Шҽкҽрімнің лирик ақын ретінде ҿсу эволюциясының ҿн бойында жеке 

адамдағы ұсақ-түйек міндерден бастап сол кездегі саясат сияқты күрделі 

ұғымға дейінгі мҽселелердің бҽрі қамтылған. Ол заңды да. Ҿйткені ақын 

қашанда ҿз дҽуірінің перзенті. Қандай ақынның болсын поэзиясында ҿзі 

ғұмыр кешкен кезеңнің сыр-сипаты, ақыл-ойы мен болмыс бітімі тұжырым 

табады. 

Шҽкҽрім есімін биік арнаға кҿтерген ұлы мектеп Абай негізін 

қалаған жаңа сипаттағы ҽдебиет дҽстүрі. Шҽкҽрім шығармаларындағы 

Абай ҿнегесінің ықпалы оның реализмінен, сыншыл да сыршыл 

ҿлеңдерінен кҿрінеді. Абай, Шҽкҽрім шығармаларының үндесуі бүгінгі 

ұрпақтың адамдық жолына түсуде арамдық пен алдаудың, қулық пен 

сұмдықтың зиянын ҽшкерелей отырып, білім мен ғылым үйренудің 

кереметтілігін түсіндіреді. Сол арқылы ҿз заманының бейнесін жасайды. 

Сол бейнені талдап, талғай отырып, бүгінгі ұрпақ бойында сынаптай болса 

да, жақсылық жасауға, адамгершілік ар-ұятты жоғары қоюға тҽрбиелейді. 
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Поэзиялық  шығармаларға тҽн айрықша қасиет – ҿмір құбылыстарын 

терең эмоциялық сезімталдықпен қабылдап, соған сҽйкес ҽсерлі, тартымды 
кҿркем бейнелеу. 

Орыс ҽдебиеттанушысы В. Г. Белинский «Поэзия - тұтас ҿнер, онда 
үн де, сурет те, айқын айтылған пайымды сурет те бар. Ол бар ҿнердің 
ерекшелігін бойына жиып, бүкілінің ұйытқысы болады» - дейді. Ғалым 
ендігі бір сҿзінде «поэзия ҿмірдің ҽрі мен нҽрі, қайнап қорыған жамбысы. 
Поэзия - сҽбидің күнҽсіз ажары, жарқын жанары, күміс күлкі, жанды 
қуанышы. Поэзия - кҿрікті қыз жүзінің ұялшақ, албырт қызғылты, теңіздей 
кҿгілдір, аспандай тұңғиық кҿзінің ынтықтық сҽулесі, ҽйтпесе оның қара 
кҿзіндегі ҿткір от, мҽрмҽр иығына тҿгілген бұйра шашының толқыны, 
торғын кеудесінің демігіп тыныстануы, күміс үнінің гармониясы, сиқырлы 
сҿзінің музыкасы, тал бойы сұңғақ сымбатының мінсіз мүшелері. 

70-жылдары қазақ ҽдебиетіне ҿз үлесін қосуда бар жан дүниесімен 
беріліп, барынша қызмет еткен, бар қабілетін сарқа жұмсаған Бҽкір 
Тҽжібаевтің ҽдеби мұрасын бүгінгі ұрпақ аз білетінін жасыруға болмас. 

Б.Тҽжібаевты ауызға алғанда кҿпшілік қауым «Ақбұлақ», «Ҽлия», 
«Бозторғай», «Гүлсің-ау», «Елігім-еркем» сынды ҽсем сазды ҽн 
ҿлеңдерімен танитынына дау жоқ. Б.Тҽжібаев шығармаларының шоқтығы 
биігі де – ҽн-ҿлеңдері болып табылады. Ақын артына аса бай мұра 
қалдырды. Ҿзі туған жер – Ақбұлақ туралы ҽн күллі Қазақстанды шарлап 
жүр. Шарлай бермек. Бұл да елі мен халқы алдындағы ақ парызын ҿтеудің 
қасиетті белгілерінің бірі емес пе?! Жастайынан ҿнерге құштар жігіт 
бойындағы қабілет-қарымы 

мен табиғи талантын бар салада кҿрсете білген. 
Бҽкір Тҽжібаев философиясы халықтық мҽні бар мҽселелердің 

мҽйегіне айналады, қазақтың халық ауыз ҽдебиетінің кҽусар бұлағынан 
сусындап, қазақ даласындағы билер, шешендер мектебінен дҽріс алады да, 
бүгінгі ҿмір шындығын ҿз кҿңілімен қорытып, сезімімен саралай түседі. 
Ақын жырлары ежелгі ел дҽстүрімен етене араласып бүгінгі күннің жоғын 
жоқтай біледі, ұлт ұғымымен үндесіп, заман зердесінен нҽр алады. 

Баспа бетінде Бҽкір шығармалары туралы айтылған пікірлер ҿте кҿп. 
Байқап отырсақ, солардың бҽрі бірінен-бірі онша алшақ кетпей, бір арнаға 
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құйылып жатыр: Бҽкір Тҽжібаев – қазіргі қазақ ҽдебиетінің майталман 
шебері, классигі. Мҽселен, Бҽкір шығармашылығы жҿнінде академик 
С.Қирабаев: «Туған жер туралы толғанысты оның тарихы, салт-дҽстүрі, 
халықтың  жақсы мінездері жайлы ойларымен ұштастыруда Бҽкір 
Тҽжібаев тың ізденістері ҿте бағалы. «Дала жолдары», «Жыр жолаушы», 
кітаптары қазақ тағдыры жайлы ақынды тебіренткен ойлардың біздің 
бүгінгі ҿмір тіршілігіміздің мҽн-мақсатын сезінуге бастайтынын кҿреміз. 
Ол шындыққа, құбылыстың сырына, дала тарихына ой кҿзімен қарауға 
үйретеді» - десе, академик  З.Қабдолов:  «Енді турасына кҿшсек, мүбҽда 
қазақ поэзиясына осы ғасырдың орта тұсына кҿшсек, мүбҽда қазақ 
поэзиясына осы ғасырдың орта тұсынан ҿте беріп, соңғы отыз жылда тек 
қана ҿзіне тҽн ҿзгеше мазмұнын ашқан, тек қана ҿзіне тҽн ҿзгеше пішінін 
тапқан шын мҽніндегі шынайы талант екеу болса – бірі, біреу болса – ҿзі » 
- деп оның ҿлеңдерін, поэмаларын аса жоғары бағалады [1.664]. 

Есімін ел білетін жүлделі жүйрік, қаламы мен домбырасын қатар 
тербеткен, қашанда халқының аяулы ұлдарының бірі болған қаламы 
қарымды ақын Бҽкір Тҽжібаев халқы үшін аянбай еңбек етіп, елі үшін 
жүрегінен ақтарылған жырларын халқына тарту етуге қашанда даяр.  
Ол ҿміршең ҿлеңімен де, ҽсерлі ҽнімен де халқына қызмет еткен азамат. 

Мен дағы жүре алмаймын сырым бҿлмей, 
Сен дағы жүре алмайсың жырың бермей. 
Ел үшін жаратылған беу жүрегім, 
Күндіз-түні тыпыршисың тынып кҿрмей. 
Жолаушы-жыршы атанып мен жүр едім, 
Жолықсаң жақсылыққа елжіредің. 
Халық үшін – қолда барым сыйым болсын, 
Сҿйлей бер ел алдында, ей, жүрегім! – деп ҿзі 

жырлағандай ақынның адалынан ақтарылған жүрегінің тек елім деп 
соққандығын кҿреміз. 

Бҽкір Тҽжібаевтің шығармашылығымен тереңірек танысқан шақта 
оның мҿлдір поэзиясын ерекше сҿз еткен жҿн. Ақын таланытынң, дарын 
табиғатының кҿрінісі осы бұлақтай мҿлдір поэзиясынан кҿрінері анық.  
Ол поэзияға шын беріліп, шынымен тҽнті боласың! 

Бҽкір Тҽжібаев – ел-жұртын, туған жер топырағын ақындық 
шабытпен қастерлеумен қатар туған елдің наным-сенімін, ой-түсінігін 
бойына сіңірген таланты иесі. Сондықтан да халқымыз ақын жырын ҿз 
жырындай қабылдап кҿкірегіне сақтайды. Ақынның жырлары негізінен 
туған жер, ҿскен ел, достық, махаббат тақырыптарын қамтиды. Сонымен 
қатар, ақын ҿнер туралы да толғаныс-ойларын ортаға салады. Жалпы, қай 
ақын болмасын, ең алдымен осы туған жерін, елін шабыттана жырлап, 
туған жерін, кіндік қаны тамған жеріне деген ыстық махаббатын, 
сүйіспеншілігін ҿрелі ҿлеңімен білдіреді. Бҽкір Тҽжібаев та ҿз туған 
жеріне, елінің тау-тасын, ҿзен-кҿлін беріле сүйіп, қоршаған ортаның ғажап 
сұлулығынан нҽр алып, сан алуан бояулармен буырқандырып, ҿз ҿлеңдерін 
ғажап суреттеп береді. 
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Бҽкір – сыршыл лирик ақын. Ол айналадағы құбылыстың бҽрін жан 

жүрегімен сезіп, нҽзік сезіммен ұғынып, дархан даланың кеңдігін сұлу 

кҿзбен кҿреді. Ол толқынды теңізбен тілдесіп, құзбенен кеңеседі. 

Тынбай кезіп адамдай кен іздеген, 

Тілдескенмін толқынды теңізбенен. 

Кеңескенмін жақын кеп мен құзбенен, 

Тел ҿскенмін қашанда кең дүзбенен. 

Қасиетіңнен ҿзіңнің айналайын, 

Жүрегімнің жыр отын сҿнгізбеген. 

Жыр жолында тыншымай аяңдадым! 

Қиырыңды кезуден аянбадым. 

Отырғанда қонақтап аяңда күн, 

Алтын құстай кейпінен жай аңдадым. 

Қажет десең, уа жұртым, алдарыңа 

Кеудемдегі жиһаздың жаям бҽрін! - деген ақын, 

жүрегіндегі жыр отын жандырып, жалындатып, оқырман қауымның ішкі 

дүниесіне ҿз ҿлеңдерін еріксіз саялатады. 

Бҽкір Тҽжібаев – ең алдыменен, лирик ақын. 

Ақын Бҽкір Тҽжібаевтің қаламына тҽн сыршыл да нҽзік лирикасын 

мынадай тақырыптарға топтауға болады: 

 Табиғат лирикасы; 

 Туған жер тақырыбы; 

 Махаббат лирикасы; 

 Ҽн ҿлеңдері; 

Кең даланың сұлулығын тамашалап, махаббат сезіміне бҿленсе де, 

азаматтық ар-ожданымен ой түйетін Бҽкір Тҽжібаевтің поэзиясы 

кҿрегендігімен ерекшеленеді. 

«Біздің кҿріп, сезіп, біліп тұрған айналамыздағы нҽрселердің бҽрі 

табиғат ісінен шыққан жасалынды нҽрсе»[2.341] - деп Ахмет 

Байтұрсыновтың қоршаған ортаға берген анықтамасындай, күнделікті 

кҿріп, сезіп-біліп жүрген бұрыннан белгілі табиғат пен таныс даланың 

келбетін тамаша талғаммен ҽрлендірген, жұмбақ ҽлемді ҽдемі суреттей 

білетін ақын поэзиясының дені – табиғат лирикасы. Ол туған ҿлкесінің 

табиғат кҿріністерін: тау-тасын, орман-тоғайын, сай-саласын, тіпті құмын 

да сары алтынға теңеп, ерекше сипаттап кҿрсетеді. 

Бір жағында болатын, 

Ақ селеулі қыры бар. 

Бір жағында болатын, 

Сары алтындай құмы бар. 

Ағашында жейде ҿскен, 

Ақ шаңқадай жары бар. 

Ши түбінде жуа ҿскен, 

Ақ тоғайы тағы бар. 

Шағылынан миуа ҿскен, 
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Ақ қояны қашатын. 

Аршынынан асырмай, 

Құмай тазы басатын. 

Бҿкенбайдың сайында, 

Ақбұлақтың бойында, 

Дүниеге келіппін..., деп ақын шыр етіп дүниеге келген 

туған топырағын ҽсем суреттеумен құлпыртып ҿрнектейді. Ақынның 

«Мен туған жер», «Туған ҿлкем», «Жем-Сағыз», «Ойыл туралы ода», 

«Темір» т.б. ҿлеңдерінен туған жеріне деген шынайы махаббатын кҿруге 

болады. Жалпы ақынның туған жер ҿлеңдерімен бірге ҿмірбаяны ҿсіп 

отырады: 

... Бҿкенбайдың сайында 

Ақбұлақтың бойында 

Дүниеге келіппін... 

Немесе: 

Күндіз-түні бір тынбай 

Дала кезген шапқылап. 

Құмар едім ҿзіңе, 

Бала кезден Ақбұлақ, - деп жырлаған ақынның 

балалық шағы осы Ақбұлақтан басталып, одан ҽрі: 

Талай татқам дҽміңді Шұбарқұдық, 

Қойдың мені ҿзіңе құмар қылып. 

Сенің далаң қашанда ыстық маған, 

Сенің шамың самсаған тұрар күліп. 

Маған қымбат қаласы Темірімнің 

Сонда ҿткен жастығы ҿмірімінің. 

Ақын ҿзінің ұмытылмас жас кезеңдерін ҿткізген Шұбарқұдық жеріне 

адал жүрегінен ағылған ҿлеңін арнайды. 

Дүрілдетіп ел-жұрты той-тойлайтын, 

Ақтҿбеден бүгетін сыр болмайтын. 

Домбырамды күйімен күмбірлетіп, 

Кезім келді аянбай бір толғайтын... 

Енді қойнауында қазынасы мол атақты Ақтҿбенің кең ҿлкесін 

жырымен шарлап, паң даласын аянбай толғанады. Ақын айтулы Ақтҿбені 

мақтан тұтады. Кеудесін шабыт кернеген ақын Ақтҿбенің Елегін, 

Қобдасын, Ырғызын, Ойылын жырына арқау етіп, Ақтҿбені алыпқа балап, 

шат күйін шалқыта ақтара түседі. 

Еркесі бұл аймақтың Ырғыз деген, 

Жайнаған ұл мен қызын жұлдыз дер ем. 

Құшағын кеңінен ашып жайраңдайды, 

Алыстан қонақ келсе жыр іздеген. 

Бұл мекен неткен кербез, керім еді, 

Кҿзіме жақындай боп кҿрінеді. 

Бір-бірін Ырғыз-Торғай іздеп тауып, 

Сұлудың бұрымындай ҿріледі. 
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Кҿрдің бе мұндай ҽсем бай даланы?! 

Жанымды ҽсем ҽуен аймалады. 

Киіктер қойдай ҿріп құба белде, 

Аққулар айна кҿлді айналады. 

Ырғыз табиғатының кҿркем бейнесін шебер суреттеп береді. Ырғызды 

осы аймақтың еркесіне балап, «Бабыңды ҽнмен тапсам, арманым бар ма?!» деп 

кҿңілінің алаң екенін танытады. Ұлы мен қызын жұлдызға теңейді. Нҽзік 

сезіммен жырлап, оқырман кҿңіліне ұғынықты тілмен жеткізеді. Шын 

жүректен шыққан сҿз жүрекке қонатындай, ақын жүрегінен ақтарылып 

шыққан сҿз оқырманның жүрегінен пана табары анық. 

Ақын Ырғызды осы аймақтың еркесі етіп жырласа, енді ол 

«жҽннҽттің дҽл бір ҿзіңдей, ойылым – ойдың кҿзіндей», - деп Ойылын 

аңсап келеді. Ақын кҿктей кҿлбеген жазиралы жерін, қыр менен ойын 

кҿргенде бойын шалқыған шабыт кернейді. Ойылды дүниенің 

жҽннҽтындай кҿреді. 

Сырыңнан сенің ҽр қилы, 

Жаныма шҽрбҽт нҽр құйдым. 

Алдымнан шығып шылқиды, 

Шалғыны шүйгін жер деген. 

Енді бірде: 

Паш етер сені ғаламға 

Маржан сҿз іздеп табам ба! – дейді. 

Ақынның туған жер тақырыбындағы қай ҿлеңін алсақ та, туған еліне 

деген адал жүректен ақтарылған, нҽзік сезіммен құрылған, таза махаббаттан 

туған деп айта аламыз. Бұған жоғарыда айтылған ҿлеңдерін мысал етуге 

болады. Ақын осы ҿңірдің жерлерін жүрегіне жақын тұтып, ҿзен-кҿлін, тау-

тасын қастерлі етіп бағалай біледі. Ақынның туған даласының табиғатын 

жырлайтын ҿлеңдері ерекше ықыласты сағыныштан туған. 

Бҽкір Тҽжібаевтің ҿлеңдері, ҽрине, тек туған жерінің ғана табиғатын 

суреттеумен, туған жерге деген сағыныш сезімімен шектелдмейді. 

Ақынның табиғатты бейнелеудегі ҿлеңдерінің ауқымы кең. 

Ақынның ҿлеңдерін оқи отырып, барша Қазақстан жерін тануға болады. 

Ақын ҿз ҿлеңдері арқылы Қазақстанның географиялық кҿрінісін жасады 

десек те болады. Ақын енді, Ақтҿбе ҿңірімен шектеліп қалмай, оңтүстікке 

қарай бет алады. Яғни, Бҽкір ақынның сыршыл лирикасы Сырдарияның 

саздарына, Алматының ҽуенді кешіне, Талғардың тамаша табиғатына, 

Кҿкшетаудың кербез кҿріністеріне, Жезқазғанның жезді тауларына, 

Тоқырауынның толқындарына ұласады. 

Бҽкір – негізінен ұлттық ақын. Ұлттық ақын болғанда қазақ 

халқының ақыны. Оның туған халқының арғы-бергі ҿмірі, тіршілігі туралы 

(бүге-шүгесіне дейін) жазған ҿлеңдері ҿте кҿп. Сол ҿлеңдерінің барлығы 

жинақтап айсақ, қазақ халқы ҿмірінің кҿркемдік шежіресі, ҽдебиеттегі 

образды тарихы деуге де болады. «Бабамыздың шоқ басқан табанымен» 

атты ел аузында жатталып кеткен атақты ҿлеңінде ол қазақ халқының 

ғасырлар бойы қалыптасып қалған ұлттық ҽдет-ғұрпын, мінез-құлқын, 



153 

психологиясын, экономикалық, ҽлеуметтік, саяси бейнесін тарихи 

шындыққа сай үлкен кҿркемдік шеберлікпен суреттеп берді. Ақын – 

тарихи оқиғалардың айы, күнін кҿрсетіп, айла – амалдарын анықтап, 

байлам – болжамдарына баға беріп жатпай-ақ, тарихи шындықты 

жинақтап жеткізе, кҿркемдеп, қорыта білуде ұлттық ұғымдар мүмкіндігін 

молынан пайдаланады. 

Қазақ халқының тұтас тарихының тірі куҽсі – данагҿй дала. Даналық 

ҽліппесін үйреніп, даралық дҽстүрін қалыптастырған да – дала. Тіпті қазақ 

ұлтының прототипі – дала. Бҽкір Тҽжібаев қазақ даласының кешегі, бүгінгі 

бейнесін тұтас бедерлеу арқылы ұлттық кҿркем ойлау жүйесін кеңейтіп, 

ұлт ҿмірінің біртұтас поэтикалық полотносын салуға тырысады. Ақын 

суреттеп отырған табиғат құбылыстарын лирикалық кейіпкердің алуан 

ҽрекетімен астарластырып, қилы кҿңіл-күйімен қанаттастырып, бас-аяғы 

бүтін дүниеге айналдырады. Қоршаған ортаның кҿркем суреттері ақын 

қиялына қанат бітіріп, табиғат тіршілігіне табиғи тұрғыдан қарауға 

мүмкіндік береді. поэзиясындағы сілем-сілем сұлу суреттерді бір-бірінен 

бҿлек алып қарастыру мүмкін емес. Себебі олар бірін-бірі толықтырып, 

бірін-бірі жетілдіріп, бірін-бірі жетелеп, бірін-бірі іздеп, бірін-бірі жоқтап 

тұрады. Ақынның ҽртүрлі жинақтарында табиғаттың бір құбылысы туралы 

жырлар бірнешеу болғанымен ҽрбірінің бояуы бҿлек, бедері бҿтен, ҿрнегі 

ҿзгеше. Ҽр жинақ, ҽр тараудағы табиғат құбылыстары тілдесе келіп, 

тұтастық тұғырына қол ұстаса кҿтеріледі де қазақ даласының біртұтас 

поэтикалық жағрафиясын түзеді, табиғатты түсіну, түйсіну, кҿру, 

қабылдау қасиеттері қауымдаса келіп, қазақ поэзиясының кҿркемдік кҿшін 

ілгерілетеді, шеберлік шеруін ширатады. Ақын табиғаттың қилы 

құбылыстарын бейнелеуде кҿркемдеу құралдарының қажеттісін, ҿлең 

ырғағының ыңғайлысын таңдай біледі, сыралғы суреттер сырын ұлттық 

тілдің мол байлығын мейлінше ұтымды, барынша байыпты пайдаланады, 

сонымен бірге қоғам қажетінен, заман зердесінен туындаған жаңа сҿздерді 

де жатырқамай бауырына басып, табиғат тіршілігінің тізгінін ұстатады. 
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«Дауылдан кейінді» мейлінше айқын мҽнде ұғындырған сын 

мақаланың бірі Баламер Сахариевтің роман жарық кҿре сала жазылған 

пікірі болды. Сыншы «Дауылдан кейіннің» мҽнін қысқа тоқтамдармен 

қайырып отырып, бірталай ойлы, астарлы жайларды қозғайды. Б. Сахариев 

жазушының кеңестік дҽуірдің Қазан тҿңкерісінен кейінгі жаңа 

экономикалық саясатының қазақ даласындағы ҿту жайын адамдар 

арасындағы қилы ситуациялар арқылы, қоғамдық-ҽлеуметтік аяда ашу 

бағытындағы елеулі кҿркемдік табысын айқын ауқымда ашады. 

Жазушының ҿмірден ойып алғандай кейіпкерлерінің жан-күйі, іс-ҽрекетін 

жеткізудегі тарихи негіз, қилы психологиялық иірімдерге тартып отырып 

баяндау шеберлігін нақтылы мҽнде Баламер Сахариевтің атап-атап 

кҿрсетуі – Ғабиден Мұстафиндей дҽуірлік құбылыстарға адамтанушылық, 

қоғамтанушылық зердемен, соншалықты кҿркем тҽсілдермен келген 

шығармашылық ҿрісінде саралайды. Сыншының мына бір құбылыстарға 

кҿңіл бҿлуі қаламгер Ғабиден Мұстафиннің авторлық мұрат, азаматтық 

ұстанымының кҿркемдік негізі мығым болғандығын жҽне бір қырынан аша 

түскен. Сыншы шығарманың тарихи дүмпулердің саяси сырт 

мазмұндамасы емес екендігі туралы ойға қарай бұрады. 

«Октябрь революциясы қазақ ҽдебиетінің қолына билік ҽперіп, ауыл 

ҿміріне алуан түрлі жаңалық енгізді. Бірақ ел басқару ісінде бұрын-соңды 

тҽжірибесі, дҽстүрі жоқ қазақ кедейіне бұл жаңалықтарды тосырқамай, 

бірден игеріп ҽкету оңайға түскен жоқ. Кҿзі ашық, оқыған азамат деп, Мақаш 

бидің баласы Сайлаубекті болыстық ревкомның председателі етіп сайлап еді, 

«кҿн құрысып, қалпына тартты» да», ол ҽке жолына түсті, халықпен істесе 

алмады. Ата-бабасынан бері қарай мал бітпеген кедей Шалабайдың қолына 

аз күн биліктің тізгіні тигенде, ол қонаққа да винтовкасын ала барып: «Ҽуелі 
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сен же, қара құдай. Саған берілген ас. Маған берсе, баяғыдан бері қайда 

жүрген», – деп мылтығын табаққа сұғатын солақайлық, асыра сілтеушілік 

мінездеріне бола таяқ жеді де ақыры, Шҽкен сияқты байлардың азғыруымен 

кісі ҿлтіріп, қашқындық жолға түсті. Неге? Бұл жолға оны не нҽрсе 

итермеледі? Ҽрине, заман» [1, 108-б.]. 

Б.Сахариев Шалабай, Ҽдхам, Байболдарды ҿмір ағысында жол 

іздеген, дҽуірлік ситуациялар аясындағы адасқан адамдар мҽнінде 

«Дауылдан кейіндегі» шынайы суреттелу жҿнін жазушы табысының бірі 

деп бағалайды. 

«Тағы бір тақыр кедей Ҽдхам болыстық ревкомға бастық 

болысымен, партия саясатына түсінбей, байларға қырғидай тиіп, олардан 

қорқытып, пара алып, мал жинай бастады да, Шҽкендей қалталы байдың 

тізесіне шыдамай, түрмеге түсті» [1, 108-б.]. 

Жаратылысынан бұзық емес еді олар. Аласапыран дүниеден бірдеңе 

үйреніп жарытарлықтай да болмаған. Қашан да, қай заманда да қалталының 

жолы жүріп тұратыны тайдырды оларды тура жолдан. Кедейден шыққан 

кҿпшіліктің қолына тізгін тиген ҿкілдері жаңа заманның ҽккі саясатын ұғынып 

болмаған. Олар қайдан ұғынсын. Олар түгілі идея жолына мейлінше 

даярлықпен келдік дегендер де дағдарыста қалды емес пе?! 

Сыншы Б.Сахариев мҽселені мейлінше қазбалағанымен, Шалабай 

туралы айтуында қаламгердің ой түкпіріндегі құбылыстарға сыншылық 

ҿзіндік меңзеуін қосады. Шалабайдың Аманға берген жауабынан таратып 

ҿрбіген ойға назар аударалық. 

«Дүние шіркін, қашаннан да күштінікі ғой. Ҽділет, теңдік, құдай 

жолы, халық жолы дегендердің бҽрі жай сҿз. Ҽлі келсе, ҽлімжеттік 

істемеген адамды кҿргем де, естігем де жоқ. Сондықтан мен де біраз 

қиғылықты салдым. Ҽрине, біреу дҿрекі, біреу сыпайы, біреу ашық, біреу 

жабық істейді. Менікі – дҿрекісі, ашығы болар. Айырмасы тек осы ғана. 

Білем, жұрт кҿзінде мен құтырған қасқыр. Құтырсам, қорлықтан құтырған 

болармын. Жыртық үйде, жабағы жҿргекте ҿстім. Қарным ашып тамақ 

сұрағанда кедейлікке кейіп шешем зекіді. Тезегін теріп, бұзауын бақсам да, 

бай зекіді. Тұщы етіме ащы таяқтар, жас жаныма шаншу сҿздер беріш 

болып байланды. Ауылда жарымаған соң қалаға тарттым. Қайда барсам да, 

қорлықтан, жоқшылықтан құтыла алмай қойдым. Сҿйтіп зығырданым 

қайнап жүргенде «құтқарам» деп Совет ҿкіметі келді. Қолыма қару, астыма 

ат берді. Мен алдымен жұрттан кек алуға кірістім. Ашқан қарнымды 

тойғызып, үстімнен ескі шоқпытымды тастадым. Осыдан басқа түк жазам 

жоқ. Совет соңыма түсті. Ақыры, міне, ұстады», – дейді ол. 

Қандай ағынан жарылған ҽділ сҿздер, жолын таппай адамшылықтан 

шығып кеткен, бірақ қандай қайратты ҿжет адам» [1, 108-б.]. 

Б.Сахариев Қазанғап бейнесі – жазушы табысы деген бірауызды 

пікірлер ҿрісін ұзата түсер ҿзіндік байламдар жасайды. Аман бейнесіне 

қатысты осы қалай болар екен дегендей бірнеше ойларын ортаға тастайды. 

Шҽкенді кешегі Игіліктердің жалғасы деп түйеді. 
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Жазушының стилін айқындап жатар қысқа да қарапайым, шағын 

сҿйлемдер туралы айтады. Шығарма құндылығын ҽр қырынан тарата 

баяндай келіп, сыншы мынадай тоқтам жасаған: 

«...Дҽл осындай шым бояумен жасалған шынайы шығарманы 

Ғабиденнің бүгінгі шыққан биігі деп тану қажет. Оның кҿп жылғы 

творчестволық бай тҽжірибесін жұмсап жазған бұл романы – 

республикамыз тарихының белгілі бір кезеңінің шежіресі деуге лайық, 

нағыз реалистік кҿркем туынды» [1, 113-б.]. 

Ҽрине, бұл мақалада заман ыңғайы, уақыт ауанымен айтылған 

жалпылама ойлар да бар. Сонымен бірге «Дауылдан кейінде» ішке бүгіп 

жатқан тарихи, кҿркемдік құндылықты айқын сезіну, сол мҽнді қалың 

оқушыға жеткізу бар. 

«Дауылдан кейін» 1959 жылы жарық кҿрді. Ҽйгілі хрущевтік 

«жылымықтың» екпінін пайдаланып, ҿткеннің бүкпесіз ақиқаты туралы 

айтамын деп жазуға отырған зор тҽуекел, қаламгерлік жаңа бағыттың айғақ 

ағыны болып келді ол қазақ ҽдебиетінің кҿркемдік кеңістігіне. 
 

Пайдаланылған ҽдебиет: 
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Кеңестік кезеңде 1916 жылғы ұлт-азаттық кҿтеріліс туралы кҿптеген 

шығармалар, оның ішінде проза, поэзия, драма жанрларындағы 

шығармалар жазылды. Бұл шығармалар авторларының арасында Торғай 

ақындық мектебінің ҿкілдері де баршылық. Атап айтқанда, Омар Шипин, 

Нұрхан Ахметбеков, Күдері Жолдыбаев, Сҽт Есенбаевтар Торғайдағы 

кҿтерілістің куҽгерлері ретінде бұл тақырыпқа кҿбірек қалам сілтеді. 

Алайда кеңестік цензура олардың тарихи шындықтан ауытқуына ҽсер 

етпей қойған жоқ. Аталған ақындар шығармаларында Амангелді мен 
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Ҽлібидің бейнесі ғана сомдалып, кҿтеріліс кҿсемі Ҽбдіғапар мен Оспан 

бейнелері жағымсыз етіп кҿрсетіледі немесе мүлде аталмайды. Біздің 

қолымызға 1916 жылғы ұлт-азаттық кҿтеріліс тақырыбына арналған 

Файзолла Сатыбалдыұлының "Ҽбдіғапар хан" деп аталатын поэмасы тиді. 

Бұл поэма біздің шамалауымызша Файзолла Сатыбалдыұлы сотталмай 

тұрғанда – 20-жылдардың аяғында жазылған. Поэма негізгі тҿрт бҿлімнен 

тұрады. Бірінші бҿлім кіріспе, екінші бҿлімде кҿтерілістің ұйымдасуы, 

үшінші бҿлімде кҿтерілістің шарықтау шегі – Күйік, Доғал, Татыр 

шайқастары туралы айтылады. Ал, тҿртінші бҿлімде қорытынды берілген. 

Ақынның бұл шығармасы сол кезеңде 1916 жылғы Ұлт-азаттық 

кҿтеріліс тарихын бұрмалап кҿрсетушілерге жауап ретінде жазылған. 

Кеңес ҿкіметі орнағаннан кейін Амангелді ҿліміне Ҽбдіғапарды кінҽлі етіп 

тауып, оған жҽне Кейкі батыр Кҿкембайұлына жалалы қара күйе аямай 

жағылған болатын. Жалған жалаға шыдамаған ақын ақиқатын айту үшін 

қолына еріксіз қалам алған. Кіріспе бҿлім негізінен оқырманға арналған.  

Бұл заман – байқасаңыз жұмбақ сапар, 

Айламен жақсыларды болды матар. 

Ел ұстап, тұлпар мініп, ту кҿтерген, 

Есімнен кетпей қойды Ҽбдіғапар. 
 

Патшаға екі ғасыр болдық отар, 

Дҽміміз осы болар ҽлі татар. 

Хан болған 13 болыс, үш Торғайға, 

Жігіттің сұлтаны еді-ау Ҽбдіғапар. 
 

Еске алсам елжірейді жүрек, бауыр, 

Дүниеге сирек келер ондай тҽуір. 

Сабырлы ақыл иесі, білімге бай, 

Ерекше бір белгісі – мінезі ауыр. 
 

Кісі еді тұратұғын ішін бермей, 

Жұпыны жүретұғын кеуде кермей. 

Жан еді хан да болса, қарапайым, 

Күн кешкен ұсақ-түйек, жел сҿзге ермей [1] – деп 

басталатын кіріспе бҿлімде Ҽбдіғапардың жан дүниесі кҿрсетіледі. Терең 

ойлы, кемеңгер тұлғаның қарапайымдылығы жҿнінде тарихшы ғалым 

М.Қозыбаевтың "Ҽмір Ҽбдіғапар" атты мақаласында да айтылып, 

мысалдар келтірілген [2]. 

46 жастағы Ҽбдіғапар ағаштан түйін түйетін. Ел оны жадына халық 

шежіресін хаттаған, байсалды, аз сҿйлеп, кҿп іс тындыратын, еліне елеулі, 

халқына қалаулы азаматы деп танитын. Ендеше Ҽбдіғапардың есімі 

аталып, ақ киізге кҿтеріліп, хан сайлануының осындай негіздері де бар-ды. 

Ҽбдіғапар "хан" деген атақты Шыңғыс ҽулетінен шыққандарға ғана тҽн 

дҽреже екенін жақсы білетін. Сондықтан да қарадан шығып хан болғанына 

ризашылығын білдірді де, ҿзін "ҽмір" атауды жҿн кҿрді [2]. 
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Алайда қарапайым халық Ҽбдіғапарды "ҽмір" деп емес, "хан" деп 

атап кетті. 

Ақын Ҽбдіғапар ҿлгеннен кейін "кей есуастардың" шындыққа кҿз 

жеткізбей, жазықсыз күйе жағып, бекер кіналап жүргендігін айта келіп, 

бұл дастанда тек ҿз кҿзімен кҿрген ақиқатты келер ұрпаққа жазып 

қалдырып бара жатқанын мҽлімдейді: 

... Жазамын кҿзімменен кҿргенімді, 

Тексеріп анық сҿзін, білгенімді. 

Ғазал ғып қалдырайын ақ қағазға, 

Біреулер қарар бір күн еңбегімді. 
 

Қоспаймын ҿтірік сҿз арасына, 

Ҽр істің кҿшкен сауап – расына. 

Тарихтың тегеріші айнымалы, 

Қарасын кім де болсын шамасына... 
 

... Туыс деп мен бұларға бұра алмаймын, 

Ақиқатты жҽне айтпай тұра алмаймын. 

Ҿтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам, 

Дҽлелсіз жалған сҿзге кҿне алмаймын. 
 

Қулықпен келген байлық – білсең арзан, 

Ал, шындық су түбінде жатқан маржан. 

Кҿрсетті кҿп тарихты боямалап, 

Қарамай обалына Ыбырай, Ҽлжан. 
 

Кешер ме қос арыстың аруағы, 

Білінер о дүниеде, кімнің ағы. 

Үндемей ҿтірік сҿзді қостап кетті, 

Жанкүйер туысыңыз Ҽли-дағы [1]. 

Мұндағы Ыбырай, Ҽлжан дегендер – Торғайдағы ұлт-азаттық 

кҿтерілісте мыңбасы болған, кҿтеріліс тарихынан естелік, мақала, 

ҽңгімелер жазған Ыбырай Атамбеков пен Ҽлжан Қарабаев. Ал, Ҽли деп 

отырғаны – Ҽліби Жангелдин. Алланың ақ жолында жүрген құранқари 

Файзолла ақын жалған сҿз бен ҿтіріктің үлкен күнҽ екенін шариғат жҽне 

хадис қағидаларымен дҽлелдеп, жұртты ақиқатқа жүгінуге шақырып, 

кіріспе бҿлімді мына шумақпен аяқтайды: 

...Артқы жас кетпес үшін тегінде азып, 

Бірліксіз, берекесіз шілдей тозып. 

Кҿзбен кҿрген жайларды білгенімше, 

Ақ қағазға белгі ғып кеттім жазып. 

Екінші тарауда ақын 1916 жылғы патша жарлығы туралы, оны 

Торғай қазақтарының қалай қабылдағаны жайлы сыр шертеді.  

Патша жарлығынан кейін ел ішінде толқу басталады. Торғайдағы жеті баулы 

арғын рулары – Ақташы, Тағышы, Байтҽжі, Таз, Қараман, Қырықмылтық, 

Тҿлектің атқамінерлері бас қосып, тығырықтан шығудың лажын 
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қарастырады. Мҽжіліс "патшаға ҽскер бермейміз" деп шешім шығарады. 

Жҽне де, қоңсы отырған қыпшақ руларымен хабарласып, маңайдағы он үш 

болыс елдің бҽрін жиып, тізе қосып қимылдауға бел буысады. Бұл кезде 

Торғайдың батыс жағындағы арғын рулары да бас қосып Оспан Шолақұлын 

"хан" сайлап, кҿтеріліске дайын отырған болатын. Жан-жаққа хабаршылар 

аттанып Торғайдағы арғын, қыпшақ, найманның баскҿтерер азаматтары 

жиналып Жалдама ҿзенінің бойында жиын ҿткізеді. 

Патша ҿкіметінен түңілген халық тығырыққа тірелді. "Шешінген 

судан тайынбас" – деп, тҽуекелге бел байлаған ел, оның басшылары 

құрылтай шақыруды жҿн кҿрді. 1916 жылы қараша айының 27-інде 

Жалдама ҿзенінің бойында 13 болыстың ҿкілдері жиналды. Құрылтай 

маусым жарлығына қарсы кҿтерілген халық шешімін мақұлдады.  

"Ел ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды" – деп халық айтқандай, алты 

болыс арғын, алты болыс қыпшақ, бір болыс найман елін басқаратын 

елбасы – хан сайлауды мақұлдады. Ел басына күн туған кезде 

батылдығымен, парасатымен, пайымдылығымен, ҽділдігімен кҿзге түскен, 

ертеден елге танымал Ҽбдіғапар есімі жеке дара аталды. Құрылтай осымен 

қатар ата дҽстүрін де бір сҽт еске алды. Абылай дҽуірінде қыпшақ 

тайпасына кҿсем болып, би аталған Ниязды Абылай "хан" дҽрежесінде 

ұстаған-ды. Сондықтан да қыпшақ ҿңірі Ниязды хан деп атап кеткен. 

Ҽбдіғапар, міне, осы Нияз бидің – Нияз ханның ұрпағы еді. Ҽкесі 

Жанбосын елде ерте есейіп, ауылдағы ақсақалдың қарасақалды ағасы 

атанған жан болатын. Оның үстіне Ҽбдіғапар қыпшақтардың Тілеулі 

атасынан ҿрбіген, ҿскен тұқым, үш мың түтінді іргелі елдің ҿкілі [2]. 

Сонымен Жалдамада ҿткен құрылтай Ҽбдіғапарды "хан" сайлайды. 

Сонымен бірге осы жиында ҽскербасылар да бекітіледі. Амангелді 

жиналған қолдың сардарбегі болып жарияланады. 

... Демеңіз кез болады пҽле қайдан, 

Асынған елдің кҿбі қару-сайман. 

Арғындардың бұл жолғы жиынына, 

Риза болды тегіс Қыпшақ, Найман. 
 

Бастады сонда сҿзді Мұхамеджан: 

Хан тұқымы Қапар бек болсын деп хан. 

Сардарлыққа ұйғардық Аман ерді, 

Жолдарыңа құрбандық мал менен жан [1]. 

Аталған құрылтай ақ патшаға елші жіберуді де естен шығармайды. 

Орталарынан қаржы жиып, Тҿкенің Смағұлын Санкт-Петербургке 

патшамен жолығып істің мҽн-жайын біліп келуге аттандырады. Тҿкенің 

Смағұлының атақты адвокат Плевакомен тамырлығы бар, Торғайдағы кҿзі 

ашық, білімді кісілердің бірі еді. 

...Кез болдық па деп тегі қазған орға, 

Я болмаса, айламен құрған торға. 

Жиналған ел жҿнелтті қаржы беріп, 

Смағұлын Тҿкенің Петерборға. 
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Айтты халық: – Смағұл, барып қайт! – деп, 

Жолың болса, жолығып ақ патшаға, 

Бір жауабын кесімді алып қайт деп. 
 

Бұл сапар қатері кҿп, болса да ауыр, 

Ҿтініп сұраған соң туыс-бауыр. 

Жолдасы Плеваконы қуат кҿріп, 

Жолға шықты, сҿз айтпай ер Смағұл [1]. 

Бас сардар Амангелді жиналған қолға ҽскери жаттығулар ҿткізіп, 

қару-жарақ дайындауға кіріседі. Ҽр жерден жиналған жасақтар ҽскер 

тҽртібімен мыңдыққа, жүздікке бҿлінеді. Негізгі мыңбасылар болып Кейкі 

Кҿкембаев, Ҿмен Мұсабаев, Қосжан Манабаев, Ҽлжан Қарабаевтар 

бекітіледі. Сарғаскер болып Ырысбайдың Ҽбіші, хан атасы Шымберген 

қажы, елбегі болып Құндызбайдың Ҽбжаны белгіленеді.  

Ақынның бұл тараудағы тағы бір сюжеті назар аударарлық. Торғайда 

губернатордың келуіне байланысты, бір жағы патшаның "маусым" 

жарлығына байланысты съезд ҿткізіледі. 

...Бір күні болады деп үлкен сиез, 

Торғайдың қаласына шақырды үйез. 

Губернатор сҿзіне қарсы шығып, 

Кҿрсетті Ҽбдіғапар бҿлек мінез. 
 

Бермейміз! – деді, – ҽскерге бір де бір жас, 

Іс қылып отыр патша ойға қонбас. 

Қазақтан ҽскер алмау заң болатын, 

Анттан тайған деген бар, патша оңбас. 
 

Алмайсың бізден жігіт! – деді, – ҿлмей, 

Бұл жарлыққа халық тұр тегіс сенбей. 

Губернатор қылса да түлкібұлаң, 

Сҿзіне Ҽбдіғапар қойды кҿнбей. 

"Есіреді япырмай, мынау қайдан, 

Қорықпайтын кім еді Николайдан" 

Деді ішінен сол сҽтте губернатор, 

"Орнатармын басыңа бір зор майдан!" 
 

Бейнет деген бұйырар ҽрбір жайдан, 

Шуақ кетер бұлт басса, күн мен айдан. 

Губернатор жіберді 700 қол, 

Жазалауға бұларды Қостанайдан [1]. 

Қазақтың тұңғыш кинотуындысы "Амангелді" фильмі екендігі белгілі. 

Біз жоғарыда келтірген үзінді сол фильмдегі бір эпизодты айнытпай 

қайталайды. Тек қана кейіпкерлері басқа. "Амангелді" фильмінде 

губернаторға қарсы шығып сҿйлейтін Амангелді болса, біз келтіріп отырған 

үзіндіде – Ҽбдіғапар. Тарихи шындық пен тарихи құжаттар бойынша 

соңғысы шындыққа жақын [3,74 б.]. Бұдан туындайтын тұжырым – кеңес 
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заманында Ҽбдіғапар жасаған істердің кҿпшілігі Амангелді мен Ҽлібиге 

телініп келген. Бұл ҽсіресе кҿркем ҽдебиетте анық байқалды. 

Үшінші бҿлімде ақын Ҽбдіғапар ҽскерлерінің патша ҽскерлерімен 

шайқасын суреттейді. Мұнда 1916 жылғы ұлт-азаттық кҿтерілістің негізгі 

майдандарының бірі – Доғал соғысы сипатталған. Соғыстағы 

Ҽбдіғапардың кҿрегендігі, Амангелдінің қолбасшылығы, Кейкінің 

құралайды кҿзге атқан мергендігі, Ҿмен, Ідіріс, Ҽлжан, Жағыпар 

батырлардың ерлік істері ақын тілімен шебер кестеленген. Мұндағы Ҿмен, 

Ідіріс, Жағыпар сияқты батырлардың азаттық үшін жан қиған сҽттерін 

кҿзге жас алмай оқу мүмкін емес. 

Соңғы бҿлім – қорытынды бҿлімде ұлт-азаттық кҿтерілістің негізгі 

мақсаты, кҿтеріліс кҿсемі ҽмір Ҽбдіғапардың арман-мүддесі айтылады. 

Соныман қатар автордың негізгі айтпақ идеясы да осы бҿлімде анық 

аңғарылады: 

... Қапардың арманы еді – жеке ел болу, 

Орыстан қанап келген ірге бҿлу. 

Сҿзіне қазақ ермей ақырында, 

Дертіне таппай ҿтті ол да дҽру. 
 

Елім деп еңіреген қайран Қапар, 

Ҽруағы бір қозғалмай қалай жатар. 

Ҿтті ғой ҿле-ҿлгенше зар еңіреп, 

Орысқа боласың деп мҽңгі отар. 
 

Шынында отар болып қалып қойдық, 

Ҿтірік бос сҿзіне ҽбден тойдық. 

Алданып арбауына ел бола алмай, 

Қапардай асылдардың кҿзін жойдық [1]. 

Файзолла ақын ҿзі де кҿтеріліске қатынасушылардың бірі, 

Ҽбдіғапардың кҿмекшілерінің қатарында болған кісі. Кҿзі ашық, кҿкірегі 

ояу ақын ақ патша құлап, кеңес ҿкіметі орнағаннан кейін де ҿмірінің 

соңына дейін орыс отаршылдығының зардаптарын айтып зарлап, 

азаттықты аңсап ҿтті. Ақынның жан дүниесіне терең бойлау үшін ақынның 

"Ҽбдіғапар хан" поэмасының түйін-сҿзін ұзақ та болса келтіре кеткенді 

жҿн кҿрдік. Себебі сол заманда, тіпті тҽуелсіздігімізді алған осы күннің 

ҿзінде 1916 жылғы ұлт-азаттық кҿтерілістің ақиқатын дҽл осындай ашып 

айтқан шығарма жоқ. 

...Бұл жырым келешекке жетер ме екен, 

Жоқ, ҽлде, бір оқылмай кетер ме екен. 

Қазағым үн шығармай бодан болып, 

Бір күні ҽбден құрып бітер ме екен. 
 

Саясат тұрса осылай болады бұл, 

Қазақтың аты, заты қалады тұл. 

Жеріңді алып, содан соң тіліңді алып, 

Бір заманда бұл қызыл қылады құл. 
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Кҽпірге қатын болып кетер қызы, 
Жігітін ҽтек қылар келер кезі. 
Енді орыстың қалғаның табанында, 
Жарылқар күн тумаса құдай ҿзі. 
 

Ел болмай жеке, дара мемлекет, 
Еш ұлтқа келмек емес һҽм берекет. 
Орыстың еш елде жоқ зымияндығы, 
Ісінде толып жатыр не бҽлекет. 
 

Қалайша тұра аламын жазбай мұны, 
Еске ұста, үлкен аға, кіші іні. 
Ел болмай, жеке, дара, бодан болған, 
Еш ұлттың болған емес ҽммҽ құны. 
 

Арманы Қапар ханның – еді Теңдік, 
Сол үшін ҿлгенін де кҿзбен кҿрдік. 
Қазағым, айтқаныма кҿнбеп едің, 
Кҿргенің болмақ енді ылғи кемдік. 
 

Атқызған Қапар ханды Ҽліби-тін, 
Кетпейді кҿз алдымнан менің сол түн. 
Қапар хан шҽйіт болды бостандық пен 
Теңдікке жеткізем деп қазақ халқын. 
 

Сондықтан оны халқым жау демеңдер, 
Ҽруағын қорлап текке, тілдемеңдер. 
Соғысты дербес мемлекет болу үшін, 
Жан еді ақылды, ойшыл, шын кемеңгер [1]. 

Кеңес заманында ұзақ жылдар бойы қызыл комиссарлар Амангелді 
Иманов пен Ҽліби Жангелдиннің кҿтерілісі аталынып келген кҿтерілістің 
ақиқаты осындай. Жай ғана демонстрация емес, бүткіл Орталық 
Қазақстанды, Ақтҿбе мен Сыр бойының біраз бҿлігін қамтыған ұлт-
азаттық кҿтерілістің ұйымдастырушысы, кҿсемі, еткен еңбегі мен ерлік 
істері ҿзгеге таңылып келген Ҽбдіғапар Жанбосынұлының тағдыры 
Қазақстан тарихындағы ақтаңдақ беттердің бірі. Қазіргі тҽуелсіз еліміздің 
азаттыққа жетуіне ҽмір Ҽбдіғапардың да қосқан үлесі зор. 1916 жылғы ұлт-
азаттық қозғалысты жаңа кҿзқарас тұрғысынан қарастырушыларға 
Файзолла Сатыбалдыұлының "Ҽбдіғапар хан" поэмасындағы деректер мен 
дҽйектердің тигізер септігі мол. 

Тҿсінде талай тарихтың таңбасы сайрап жатқан Торғай жерінде, 
бүтіндей арқа ҿңірінде Файзолла Сатыбалдыұлының есімі жақсы таныс. Ҿз 
дҽуірінің озық ойлысы, замана құбылысына кҿзқарасын тайға таңба 
басқандай етіп білдіріп отыратын Файзекеңнің жыр-дастандары ел ішінде 
жатқа айтылады [4, 107 б.]. 

Ақылдылар, тілегім қарғай кҿрме, 
Алдамшының сҿзіне ыңғай берме. 
Түйгенімді ҿмірден ҿлең қылдым, 
Айырарсың бір күні, жез бе, зер ме? 
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Болса да кҿкірегім алтын кҿмбе, 

Мен де бір бағы жанбай кеткен пенде. 

Асығыс ғайбаттама не істеген деп, 

Боларсың қысым кҿрсең мендей сен де. 
 

Дүниеге ойлап тұрсаң адам қонақ, 

Болғанда біреу ұста, біреу олақ. 

Менің де ҿлеңдерім зармен жазған, 

Күндердің күндерінде болар сабақ, – деп ҿсиет 

қалдырған алаш тілекті, абзал жүректі ақын Файзолла Сатыбалдыұлының 

шығармашылығы қазақ ҽдебиеті тарихының жарқын беттерінің біріне 

айналарына сеніміміз мол.   
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Аннотация. Нововведения в современной системе образования доказывают 

эффективность использования интерактивных методов обучения.               

Задавать вопросы при использовании интерактивных методов – один из 

важных навыков. Это способствует студентам формировать навыки свободно 

передавать свои мнения,  собирать необходимый багаж знании. 

В данной статье рассматриваются методические особенности образования 

студентов в вузах через интерактивные методы обучения. 

Ключевые слова. интерактивный, методика, детская литература, медитация, 

проблемный вопрос. 

 

Abstract. Innovations in modern education system prove the efficiency of the use of 

interactive teaching methods. 

Ask questions if you are using online methods is one of the important skills. This helps 

students to develop the skills to transmit their views, gather the necessary Luggage of 

knowledge. 

This article describes the methodological features of education of students through 

interactive teaching methods. 

Key words. interactive methods, children's literature, meditation, problem question. 
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Бүгінде дайын білімге негізделген оқыту басымдылыққа ие болған 
білім беру жүйесі Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің  
біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасын мазмұнындағы жеті модуль 
ұстанымында шешімін тапқан. Бағдарламаның басым бҿлігі сындарлы оқыту 
теориясына негізделіп, ол оқушылардың ойлауын дамыту – тұлғаның 
алдыңғы білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек кҿздерінен 
(мұғалімнен, оқулықтан, достарынан) алған білімдерімен ҿзара алмасу 
арқылы жүзеге асады деген тұжырымға негізделген. 

Қазіргі білім беру жүйесіндегі түбегейлі ҿзгерістер интербелсенді ҽдіс-
тҽсілдерді пайдаланудың тиімділігін алға тартуда. Бұл ҽдістемені пайдалану 
барысында топтық жұмыстар мен диалогтық оқыту үрдісі жүзеге асады. 
«Диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, олардың 
білім деңгейлерінің ҿсуіне үлес қосады» - деп атап кҿрсетеді Мерсер мен 
Литлтон (2007). 

Мен бұрындары топтық жұмыстардан гҿрі дҽстүрлі сабақ үлгілерін жиі 
пайдаланатынмын. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің  
біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасын оқу курсынан соң, 
«Дҽстүрлі» стиль арқылы алынған білім оқушылардың еркін ойлануына, 
ҿзіндік шешім қабылдауына, сапалы білім алып, ҿмірде қолдана алатын 
дағдыларды игеруіне  толыққанды ықпал етпейтінін түсіндім. Сондықтан да 
ҿз сабақтарымның құрылымына түбегейлі ҿзгеріс жасадым. Интербелсенді 
ҽдістерді қолдануда сұрақ қою – маңызды дағдылардың бірі. Студенттерге 
сабақты меңгерту барысында ашық сұрақтарды кеңінен пайдаланып, 
олардың қажетті білім қорын жинауына, еркін сҿйлеуіне, ҿз тұрғыластарына 
құрметпен қарап, ұсынған пікірлерін соңына дейін тыңдау дағдыларын 
қалыптастыруға ықпал ету мүмкіндігі пайда болды. Осыған орай 
интербелсенді ҽдістер негізінде «Балалар ҽдебиеті» пҽнінен ҿткізілген 
дҽрістік сабақ үлгісін ұсынып отырмын. 

Дҽріс тақырыбы:Қазіргі балалар поэзиясы 
Топ:5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту жҽне тҽрбиелеу» 

мамандығының 2,3 курс студенттері 
Дҽріс түрі:Проблемалық дҽріс 
Дҽріс жоспары: 
1. Қазіргі балалар поэзиясының кҿрнекті ҿкілдері жайлы мҽлімет 
2. Балалар поэзиясының мектеп жасына дейінгі балалар 

тҽрбиесіндегі маңызы 
Сабақ мақсаты:Студенттер оқытушының қойған проблемалық 

сұрақтарына жауап іздестіру мақсатында, қазақ балалар поэзиясының 
кҿрнекті ҿкілдері жайлы біліммен танысады, балалар поэзиясының мектеп 
жасына дейінгі балалар тҽрбиесіндегі орнын айқындайды, талдайды, ҿзіндік 
түсінік қалыптастырады, практикада қолдану мҽселелерін қарастырады. 

Алғышарттар:Осы сабақтағы білімді терең игеру үшін студенттерде 
қазақ балалар поэзиясы, мектеп жасына дейінгі балалар тҽрбиесі туралы 
түсініктері болып, олар оқытудың интербелсенді ҽдістерін («Атаулар туралы 
үш сұрақ», «Бірін-бірі оқыту», «Кластер», «Позиция таңдау», «Қос жазба 
күнделігі», «Бестармақ», «Шығу парағы») қолдана алып, ҿздігімен жҽне 
бірлесе жұмыс жасай алуы қажет. 
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Қажетті материалдар:Сабақта дҽріс мҽтіні, А-4 форматындағы қағаз, 

маркер, плакаттар, дыбыстық құрылғылар, видео жазбалар қолданылады. 

Уақытты меңгеру: «Проблеманы айқындау» кезеңі – 10 минут.; 

«Проблема шешу» кезеңі- 25 минут.;«Проблема шешімін қолдану» кезеңі – 

15 минут. 

Cлайд №1. Сабақ тақырыбы «Қазіргі балалар поэзиясы» 

І. «Проблеманы айқындау» кезеңі. Топқа бҿлу. Студенттерді 9-дан 

тұратын шағын топтарға арнайы тапсырма негізінде бҿлу. 

Медитация. Білім 

Cлайд №2.«Атаулар туралы үш сұрақ» ҽдісін пайдалана отырып, жаңа 

тақырып бойынша үш терминді тақтаға жазып, студенттерге осы атауларға 

қатысты келесідей сұрақтарға жазбаша жауап беру тапсырылады (балалар 

поэзиясы, кҿрнекті ҿкіл, тҽрбие) 

1-cұрақ: Бұл терминдерді Сіз бұрынырақта естідіңіз бе жҽне мҽнін 

түсіндіре аласыз ба? (Cлайд №3). 

Оқытушының кіріспе сҿзі 

- Қазіргі балалар поэзиясының кҿрнекті ҿкілдері жайлы мҽліметтер 

келтіру (Cлайд №4). 

- М.Ҽлімбаев видеоролигі кҿрсетіледі(Cлайд №5). 

- Қ.Мырзалиев  видеоролигі кҿрсетіледі(Cлайд №6). 

2-cұрақ: Осы ақындардың ҿлеңдерін жатқа білесіз бе? Дҽлелдеңіз 

(Cлайд №7) 

3-сұрақ: Балалар ақындары ҿлеңдерінің мектеп жасына дейінгі балалар 

тҽрбиесіне ықпалы бар ма? (Cлайд №8). 

Түсіну 

Студенттерге лекция мҽтіні таратылып, оны топ ішінде оқу жҽне 

талқылау тапсырылады. «Бірін-бірі оқыту» ҽдісі кҿмегімен – «Үйрете 

отырып, үйренемін»қағидасы жүзеге асырылады (Cлайд №9). 

Лекцияның ҽр бҿлігінен кейін студенттер алдын-ала белгіленген  

кезекпен оқытушы рҿлінде келесідей амалдарды орындайды: 

1) Оқытушы рҿліндегі студент лекция бҿлігі аяқталғаннан кейін 

лекцияда айтылғанды қасындағыларға қорытындылап шығады; 

2) Одан кейін оқытушы рҿліндегі студент қасындағы студенттерге 

лекция мазмұны бойынша екі-үш сұрақ қояды, оның бұл жерде  студенттер 

арасында кішігірім пікірталас тудыруы да ықтимал; 

3) Оқытушы рҿліндегі студент ҿз тобындағы студенттердің туындаған 

сұрақтарына жауап беріп, лекцияның қиын жерлерін түсіндіреді. 

ІІ. «Проблема шешу» кезеңі.Қолдану.«Кластер» ҽдісі арқылы идеялар 

мен ақпараттардың арасындағы байланыстарды айқындау мақсатында 

топтарға жазба кестелер құрастыру тапсырылады. Тапсырманы орындап 

болған соң студенттер орындаған тапсырманы демонстрациялап кҿрсетеді 

(Cлайд №10). 

Талдау. 

Студентерге «Қазақ балалар поэзиясы мектеп жасына дейінгі балаларға 

неше жастан бастап нҽтижелі тҽрбие бере алады? Не себепті?» жҽне «Қазақ 
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балалар поэзиясының мектеп жасына дейінгі балаларды тҽрбиелеудегі 

ерекшеліктері қандай?», «Қазақ балалар поэзиясы арқылы мектеп жасына 

дейінгі балаларды тҽрбиелеудің жолдары бүгінгі күні ҿзекті мҽселе ме? 

Неліктен?» деген проблемалық сұрақ қойылады(Cлайд №11).    . 

«Позиция таңдау» ҽдісі арқылы осы сұрақ тҿңірегінде ҽр топ 

проблеманы шешудің жолдарын ұсынады. Осы проблемалық сұрақтың 

шешімі табылғаннан соң, «Қос жазба күнделігі» ҽдісі арқылы ҽр топ 

лекцияда ҿзінің назарын тоқтатқан, немесе ерекше толғандырған (келісетін, 

келісе алмайтын, қызықтырған, т.б.) үзінділерді «Үзінді» бҿліміне, қағаздың 

оң жағы «Түсіндірме» (немесе (Комментарий») бҿліміне студент сол жақта 

келтірген жазбаларының түсіндірмесін келтіреді: неліктен ол бұл үзінділерді 

жазып алды, оның себебі қандай? (Cлайд №12.Бұл баған сол жақтағыға 

қарағанда маңыздырақ болғандықтан, кҿлемді түрде тұтас сҿйлемдерден 

тұруы керектігі студенттерге хабарланады. 

Лекция бҿліктері арасындағы үзілістерде студенттер жұптасып, 

жазғандарымен бҿлісіп, талқылайды, пікірлеседі. 

ІІІ. «Проблема шешімін қолдану» кезеңі.Синтез.«Бестармақ» ҽдісі 

арқылы берілген 11 сҿздің кҿмегімен  студенттер топпен ҿз ойын 

қорытындылау үшін бес тармақ ҿлең жолдарын құрастырады (Слайд №13). 

Бағалау.«Венн диаграммасы»ҽдісі арқылы ақындардың ұқсастығын, 

ерекшелігін айқындау мақсатындағы тапсырма орындалады. 

«Шығу парағы» ҽдісі арқылысабақ аяғында студенттер бірнеше 

сұраққа (2-3 сұрақ) жазбаша немесе ауызша жауап береді(Слайд №14). 

Ол сұрақтар (немесе тапсырмалар) сабақты қорытындылап, сабақтың қалай 

ҿткендігін бағалайды: 

- Бүгін не үйрендіңіздер? 

- Сабақ бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? 

- Келесі сабақта қандай мҽселелерге баса назар аудару керек? 

- Сіз үшін сабақтың құнды жҽйттері қандай болды? 

- Бүгінгі үйренгеніңіз Сіз үшін болашақта қажет болады деп ойлайсыз ба? 

- Осы тақырып бойынша тағы да не білгіңіз келеді? 

- Сабақтың ҿту барысы бойынша қандай пікірлеріңіз/ұсыныстарыңыз бар? 

Оқытушының қорытынды сҿзі. Тапсырма беру. 

Саралай келгенде жоғары оқу орындарындағы кредиттік оқыту 

жүйесінде интербелсенді ҽдіс-тҽсілдерді қолдану оқытушылар жұмысына ҿте 

оңтайлы. Себебі, бұрындары дҽрістерді баяндап, түсіндіріп, дҽлелдеп ҿзімізді 

физикалық тұрғыда шаршатсақ, тҽжірибелік сабақтарда арнайы тақырып 

бойынша студенттер оқып келгендерін бірсарынды баяндап шығатын. 

Естігеніміз бен кҿргенімізді ғана бағалап қоятынбыз. Ал, топтық жұмыстарда 

«студенттердің белсенділігі мен ҿз бетінше ізденуге, білмегенін іздеп табуға 

деген құлшынысы оянады ма?» деген ойға келдім. Себебі, ҽр топ мүшесі ҿз 

ортасындағы жауапкершілікті ұғынған сайын олардың ізденушілік 

танымдары жетіле бастайды. Бҽсекеге қабілеттіліктің барысында білімдерін 

толықтырып, ғылыми бағытта ҿсу қажеттігін түсінеді ҽрі пайдалы білім 

қорын іздеп тауып, реті келгенде кҽдеге жаратады.Сондықтан да болашақ 
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педагог мамандарды кҽсіби тұрғыда даярлауда аталмыш үрдісті жетік 

меңгеріп, тҽжірибеде нҽтижеге жету – аса маңызды іс. Данышпан Абайдың: 

«…Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нҽрселермен озбақ. Онан басқа нҽрсемен оздым ғой демектің бҽрі де – 

ақымақтық» - дегеніндей, студенттерге болашақ маман ретінде: кҽсіби 

деңгейі жоғары, зияткерлік, шығармашылық ҽлеуеті мол тұлға болуды 

түсіндірумен қатар, жаңа бағдарламаларды, инновациялық ҽдіс-тҽсілдерді 

меңгерту қажет. 
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Аннотация. В статье рассматривается творчество одного из казахских 

одухотворенных поэтов Шернияза Жарылгасулы, жившего в XIX веке, активно 

участвовавшего крестьянской восстании предводителейИсатая и Махамбета и 

ставшего великим сказанником. Он также выделился благодаря огромному вкладу в 

развитие исконно - казахского искусства "суырыпсалма" и его совершенствованию. 

Произведения Шернияза, описывающие состояние и положение эпохи с идейно-

эстетическими особенностями и политическо-социальной чертой, внесли лепту в 

обагащение духовного богатства  казахской литературы. 

Поэзия Шернияза оценивается как воспевающая истуну настоящего, 

обдумывающая прошлое и заинтересовавшая будущее своей страны.  

Ключевые слова: поэт, поэзия, национальная идея, единство страны, стих, 

сказанник восстания, эстетическая. 

Abstract. The article considers  acreative writing of one of the inspiredkazakh poets 

ShernijazZharylgasuly, who lived in the XIX century and actively participated in peasant 

movement of Isatai and Makhambet, and became the teller of that time. He is alsonotable for 

his enormous contribution to the development of native Kazakh art "suyrypsalma" and it’s 

improvement. Works of Shernijaz, describing the state and situation of thatperiod with 

ideological and aesthetic peculiarities and political-social features made a huge contribution 

to Kazakh literature. 

Shernijaz's poetry is evaluated as aglorifying the truth of the present, contemplating 

the past and motivating the future of the country.  

Keywords: poet, poetry, national idea, the unity of the country, the verse, the teller of 

uprising, aesthetic. 
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ХIХ ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ қоғамында да күрделі 

ҿзгерістер орын алғаны тарихтан белгілі. Ресей патшалығының жҽне Қоқан 

хандығының, Хиуа бектерінің елді отарлау саясаты халықты 

ашындырғаны анық. Ел билеушілерінің де қысымы, кҿрсеткен зҽбірі де 

ушыққан кезең еді. Езгіге түскен ел-жұртының қамын жеген сҿз ҿнері 

иелері ҿз ҿлең-толғауларында заманның қайғы-қасіретін, мұң-шерін, 

арман-тілегін жырлады. «Зар заман ақындары» деген атауға ие болған бұл 

топтың ішінде Шернияз Жарылғасұлының да аты аталады. 

Шернияз Жарылғасұлы – ХIХ ғасырда ҿмір сүрген қазақтың арқалы 

ақындарының бірі. Ақтҿбе облысы, Ойыл ауданында 1807 жылы дүниеге 

келіп, алпыс жыл ҿмір сүріп, ҿмірден ҿткен.  Исатай-Махамбет бастаған 

шаруалар кҿтерілісіне белсене қатысып, оның жалынды жыршысына 

айналған. Исатай мен Махамбеттің айнымас досы, серігі болған. Ол 

қазақтың ежелден келе жатқан суырыпсалмалық ҿнерін мейлінше 

жетілдіруге, кемелдендіруге зор үлес қосқан ақын ретінде де ерекшеленеді. 

Он бір буынды ҿлеңді де еркін, кең қолданған. Ақынның Баймағамбет 

сұлтанға айтқан ҿлеңдері бұл сҿзімізге дҽлел бола алады. 

Заманның халін, күйін айтқан Шернияздың шығармалары идеялық-

кҿркемдік ерекшеліктерімен, саяси-ҽлеуметтік сипатымен қазақ 

ҽдебиетінің рухани қазынасын байытуға үлес қосты. Отаршылдық езгіні 

сынады, халықтың қасіретін шын ұғып, шынайы жырлады. Елі үшін ерлік 

іс атқарған Исатай, Махамбеттей ерлердің ҽрекетін құптап, ісімен де, 

ҿлеңімен де жігерлендірді. Халқының саят-санасын, ҽдет-ғұрпын, баянды 

күндерін жырлады. Елінің ертеңгі күніне үміт артып, келешегінің кемел 

болатынына сенді.  

Шернияздың ата-тегіне, ҿскен ортасына ақындық мұрасына қатысты 

алғаш пікір білдіріп, орнықты ой айтқандардың бірі – Халел 

Досмұхамедұлы. Ғалым зерттеулерінде ҿзге де ақындармен қатар Шернияз 

есімі ілтипатпен аталып, оның ҿлең ҿнеріне, ҿріміне қосқан үлесін ҽдеби 

тұрғыдан талдап, зерделейді. «Шернияздың ҽзілқойлығы, біреудің міні 

табуға, не кҿзге мақтай қоюға шеберлігі, қысылған жерде сҿз тапқырлығы, 

күлдіргі сҿзге ұсталығы таңданарлық нҽрсе», [1,121б.] – деп, оның 

бойындағы қасиеттерді тізбелеп, ақындық, адамдық болмыс-бітімін 

ерекшелеп кҿрсетуге тырысады.  

Шернияз Жарылғасұлының шығармалары ҽдебиет тарихында ҿзіндік 

орны бар, шынай, ҿткір туындылары ел арасында ерте жайылып, 

халқының жүрегінен орын алғанын айтуға тиіспіз. Тауып айтуға шебер, 

сҿзді ойнатуға құмбыл, тайсалмай сҿйлейтін шешен болғаны ақын атын 

ерте танытып, атағын алаш жұртына жайғаны мҽлім. Тіл қолданысындағы 

ҿзіне тҽн ерекшелік, ҿлең ҿріміндегі, құрылымындағы ҿзгешелік, стильдік, 

кҿркемдік ерекшелік Шернияз ҿлеңін ҿзгелерден айрықшалап, ҿзіндік үнін 

айқын аңғартатынын алаш ҽдебиеттанушыларынан бастап айтып келе 

жатыр. Ҽдебиеттегі арнау ҿлеңдерді, сатира дҽстүрін де кеңінен 

дамытқанын, сарай ақыны емес, халықшыл бағытта ұстанғанын да 

ұмытпауымыз керек.  
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Ия, шынында, Шернияз ҿзіне дейінгі ҽдеби дҽстүр үлгілерін 

мансұқтаған жоқ, оны тиісінше игеріп, меңгеріп, ҿлеңдеріне халықтық 

сипат, ұлттық рух дарыта алды. Жай, жалаң ұрандамай, бостандықты, 

ерлікті жырлауда ерекше үн қатып, дидактикалық сарынды азаматтық, 

реалистік сипатқа ауыстыра алды. 

«Махамбет, Шернияз ҿлеңдерінің идеялық мазмұны хан, сұлтан, би-

феодалдардың халықты езіп отырғандығын ҽшкерелеуге, халықты соларға 

қарсы күреске үндеуге арналса, олардың қолданған сҿз образдары поэтик 

тілін, жалпы сҿздіктерінің халық кҿпшілігіне түсініктілігін керек етті. Олар 

ҿздерінің мағынасы тұжырымды, дҽл, анық жҽне образдарының ҿмір 

шындығынан алынуына, жұртшылыққа мейлінше түсінікті болуына 

алдымен кҿңіл бҿлді». [2, 278 б.]. 

Заманы арқалатқан жүктің ауырлығын, жауапкершілігін айқын сезініп, 

еркіндік үшін алысуға, бостандық үшін күресуге басын бҽйгеге тікті. Ерлікті 

дҽріптеді, ерлердің ісін үлгі етті. Бұрынғы ҿткен дҽуірдегі тыныштықты 

аңсады, келер замандағы бостандық күніне тезірек жетуді қалап, ҿлеңдеріне 

қосты. Ол ҿлеңдер ҿзгеше ҿріммен ҿріліп, жеке бастың халін кҿрсету 

деңгейінен шырқай кҿтеріліп, елдік мүдде, халықтың сипат баса айтылды. 

Шернияздың шерлі ҿлеңінен халықтың мұңы кҿрінді, арман-тілегі айтылды. 

Жұрт теңгеріп тұруға,  

Ҽділ тҿре, хан керек; 

Ханның кҿркін сұрасаң, 

Қара орман ел керек.  

Ел ішінің алатайдай бүлінгеніне алаңдап, ел-жұртын уысында 

ұстайтын, ішкі-сыртқы дұшпанға алдырмайтын басшының осалдығына 

күйініп, жұртты теңгеріп ұстап тұруға ҽділ тҿре, адал хан керек деп 

есептейді. Сонда ғана қара ормандай халқының берекесі кіреді, іргелі ел 

бола алады дегенді меңзейді.  

Жұр  жабылып ішетін,  

Айдын-шалқан кҿл керек; 

Ел үстіне жау келсе, 

Кҿк бҿрідей ер керек, -  

деп ежелге жыраулық поэзия дҽстүріне салып тҿкпелегенмен, ақынның 

ойы анық, айтары айқын.  

«Ҿйткені, олар (билеушілер) – ҿз сүйіктестерінің ар-абыройын, жер 

жайлауын, мүлік-мүкҽмалын малға, мансапқа аяусыз сатушылар. 

Махамбеттің «қабырғасын бір-бірлеп сҿксе де, қабағын шытпас» қайсар, 

қайтпас ымырасыздығының бір түйткілі осында. Хан – ҽділетсіз, би – 

жалақор тұста ол жалғыз нҽрсені – «бір бойында бес еркектің буы бар», 

«елге етене батырлықты ғана марапаттауға мҽжбүр» [3, 100 б.]. 

Ата-бабадан мирас болып келе жатқан жазиралы ҿлкені, айдын-

шалқар кҿлді, кҿкорай белді, кең сахараны сақтап қалуға, болашақ ұрпаққа 

мұра етіп қалдыруға тиіспіз, ал ол үшін, мынадай қиын-қыстау кезеңде 

кҿмекке келер, ел шетін жаудан қорғар ерлердің орны бҿлек екенін, 

мұндай міндетті атқаруға бел шеше кіріскен Исатай, Махамбеттерге дем 
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беріп, қолдау керек дегенді ашық айтады. Басыңнан ұшса дҽулетің, 

айналып қайта оралмайтынын сезеді. 

Кҿмексіз болса, ер жігіт, 

Жалғыз теңдік таба алмас. 

Жалғыздың ісі оңалмас, 

Кҿптің ісі жоғалмас,-  

деп жырлаған ақынның айтар ойы анық та қанық. Жауға жалғыз шабатын 

кҿзсіз батырлардың заманы ҿткенін, бірігіп қана жауды жеңуге болатын 

меңзеп, ел азаматтарын ерлік іс қылуға, кҿп болып, жұмылып, ҽрекет етуге 

шақырады. Исатай, Махамбеттердің аз, жалғыз екеніне алаңдап, тізе қосып 

ұмтылуға, кеңесіп, кҿп қол болуға үндейді. Елінің ертеңіне алаңдар, 

болашағына қам жер азаматтарды үлгі етіп, алаштың басын қосар күнді 

ойлайды. Ел бүтіндігін сақтауда, іргесін нықтауда ерлердің ісі ҽрдайым 

кҿпке үлгі болатынын ескеріп, ел үмітін ақтар ерлердің орны бҿлек екенін 

жырға қосады. Ел болып қалудың, ертеңгі ұрпаққа аманаттар жерге ие 

болудың кҿбіне-кҿп ер-азаматтарға байланысты екенін шынайы жеткізеді. 

Ақын Баймағамбетке ҿз қайғысын айтқандай болып кҿрінгенмен, 

ҿлеңдерінде елдің үні, халықтың мүддесі басым түсіп жатады. Ел 

басындағы ауыр халді айтып қана қоймай, ел тарихының арғы кезеңдеріне 

де тоқталып, дҽл осы күнгідей бүлінбегенін алға тартып, іріткі салуды 

қоймаса, ел ертеңінің бұлыңғыр екенін ашық айтып, бетіне басады. 

Быт-шыт болып  бҿлінген қазақ жұрты, 

Заманға ұшырадық «бұл күн»деген. 

Тҿре кетіп, тҿбеде тҿбет қалып 

Туып тұр ел басына «бұл күн» деген.  

Ел басына түскен қайғы-қасіреттің салмағының қаншалықты ауыр 

екенін сездіріп тұр емес пе? Ата қоныстан, жайлы жерден айрылған елдің 

күні, ертеңі не болмақ? Тоз-тоз болып, тарыдай шашыраған ел-жұртының 

қамын кім ойламақ? Осындай ауыр сауалдар тек Шерниязды ғана емес, 

дүйім жұртты толғандыратыны анық. 

Қазақтың қара жұртын быт-шыт қылған, 

Тҿре емессің, тҿбетсің, дым білмеген, - 

десе, Шернияздың бұл сҿздерді тектен-текке айтпағаны. Сұлтанды итке 

теңеп, кіжінуі, қатынға теңеп, тҿмендетуі де ашынғаннан шыққан сҿз. Ел 

ұстап, жұрт билейтін қылығының қалмағанын бетке айтудан тайсалмаған 

ақынның жеке бастың, сарайдың мүддесін кҿздеуден оқ бойы озық 

тұрғанын дҽлелдеп тұрған жоқ па?!  

Кешегі ел ұстаған ата-бабаларының аманатын аяқм асты етіп, кең кҿшіп, 

ен жайлаған қалың қазақтың бүгінгі күніне жауапты екенін бетіне басып, 

«кеуірден түршіккен соң, толықсыған» қалпына риза еместігін шіміркпей 

айтқан Шернияздың ел еркесі ғана емес, серкесі бола алғанына  да сенеміз. 

«Байеке, күнім қайда баяғыдай, Байлардың шетке шықтым 

саяғындай», - деуінен-ақ, бұрынғы ҿмірді, ескі заманды аңсайтынын, тоқты 

қоздап, тай құлындап, бірі мың болып, ел қысы-жазы еркіндікте ҿмір сүріп 

жататын жайлы күндерден кҿз жазып қалғанына ҿкінетінін аңдатады. 
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«Баласы алты алаштың сізді тілеп, 

Ақ патша шақырғанда дұға қылдық», - деп 

емеурінін ашық білдіреді. Ақын арманы – бар байлығынан, жерінен, 

малынан айрылғалы отырған халқын қайткен күнде отаршылдық езгіден 

аман сақтап қалу. Құт мекеннен, ен қоныстан айрылудың қандай екенін 

тұспалдап, етек-жеңді жиюға, бірлікке, ынтымаққа шақырады. Ата-бабадан 

жеткен аманатты болашақ ұрпаққа табыстаудың қаншалықты маңызды 

екенін түсінеді. Ел болып ҿмір сүрудің қамын ерте ойлаған бұрынғы би, 

хандардың, сұлтандардың ҿмірін, ұстанымын үлгі етіп, олардың аманатын 

ертеңге шашау шығармай жеткізудің қажет екенін батыл айтып, бас имей, 

қасқайып ҿткен ақынның айтқаны кҿп, айтары мол еді. 

«Поэзияда оқушыны сүйсіндіретін ҿзгешелік саяси бағытының 

айқындығы, кҿркемдік бояуының ашықтығы, сұлулығы. Поэманы оқи 

отырып, Шернияздың бҿгетсіз ақындығына, бұлақтай тасыған пікірін тамаша 

тапқырлықпен, аса кҿркем сҿзбен беруіне мейірің қана сүйсінесің» [4, 172 б.]. 

Осынау аласапыран шақта ақын ҿткенін ойлап мұңаяды. Қас 

дұшпанға қарсы тұрып, ерлік кҿрсеткен батырларын еске алады. Елін 

жауға бермей, халқын қалқан болып қорғаған хан, билерін сағынады. 

Не жайсаңдар ҿтпеген, 

Озған жүйрік тобынан. 

Неше шешен ақындар, 

Жау жүректі батырлар, 

Жас басынан қағынған. 

Шалқыған заман бар еді, 

Іздегенің табылған... 

Ақынның ҿткенді аңсауы тек торығу ғана емес, бабалар даңқын 

жоғары кҿтеру, еске алу арқылы қайта тіктелу, ширығу сипатында 

кҿрінеді. Ел тыныштығын бұзғандардың ісінен түңіліп, ертеде ҿткен 

жақсы мен жайсаңдардың ҿнегелі ісін жалғастырар, үмітін ертеңге жалғар 

ер-азаматтардың рухын кҿтеру, батырлық, ерлік қарекеттерін дҽріптеу 

т.с.с.  болатын ақын арманы. Елін сақтар ерлерді үлгі ете отырып, олардың 

ерлік ісін жалғастырар ұрпаққа ұран тастау, ерлік күрес пен елдік мүддені 

ту етер ұландарды бостандық үшін, тҽуелсіздік үшін күреске шақыру, 

рухын ояту, намысын жану болатын. Осы аңсау арқылы халықтың шерін 

қозғау, ертеңнен үміт үзбеуді шақыруды ойлаған Шернияз ақынның 

арманы асқақ, ұстанған бағыты айқын екенін байқаймыз. 

Шернияз шырайлы, құнарлы тілмен замана шындығын жырлап, ел 

ҿткенін екшеп, болашағына кҿз тіккен ақын ретінде санамызға сіңіп, 

орнықты. Елдің тыныштығын ойлап, болашағының баянды болуына 

атсалысты. Ҿлеңдерінде туған елдің ҿткеніне, келешегіне деген кҿзқарасы 

анық танылып, ҿткенді үлгі тұтып, үлгілі жақтарын болашақ ұрпаққа 

аманаттады. Ұлттық рух пен намысқа қайралған поэзиясында ұлт ҿмірінің 

шынайы кҿрінісі бедерленіп, ұрпақтың тағылым алар тұсы анықталып, ой 

түйер, сабақ алар сҽттері қаперімізге салынды. Ел бірлігі, ұлт тұтастығы 

дейтін құндылықтарымызды қадірлеуге, асыл қасиеттерімізді қастерлеуге 
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үйретті. Ұлтымыздың бойынан кездесер кемшіліктер тізбеленіп, 

сараланып, болашаққа бірге барар, серік болар құндылықтарымызды 

сараптауға септігі тиетін ҿлеңдер қалдырды.  

Ақын ҿлеңдерінің тағылымды, түйінді тұстарынан бүгінгі ұрпақ та 

рухани азық алып, байып, нҽрленіп, келешекке күмҽнсіз кҿз тіккенде 

қажетіне жарар рухани қазынамен табысты.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об историчности 

казахских эпосов и об использовании их как исторического источника 

Abstract. In this article the question of historicity of the Kazakh eposes is considered 

Ключевые солова. Батырлық жыр ,эпостық жырлар, тарихи дереккҿз, 

эпостың тарихилығы қызылбастар, қалмақтар. 

 

Ҽр халықтың батырлық жыры ең алдымен сол халықтың басынан 

кешірген сан қилы тарихи оқиғалармен тікелей байланысты. Бұлардың 

барлығы да ел тарихына, жер тарихына, ғасырлар бойы қазақ даласында 

қоныс тепкендердің рухани дүниесіне үңіліп, елінің, жерінің тарихынан 

хабардар болғысы келетіндер үшін ой саларлық жырлар. 

Эпостық жырлардан біз қазақ халқының тағдыр-талайын, тарихи жҽне 

кҿркем ойлау ерекшелектерін, сонымен қатар рухани - интеллектуалдық 

деңгейін де байқаймыз. 

Қазақ эпостану ғылымында батырлық жырлардың табиғатына 

байланысты зерттеулер, ғылыми-ізденістер аз болған жоқ. Эпостық 

мұрамыздың жиналып, жарияланып зерттелуі Ш.Уҽлиханов, Э.Диваев, 

Г.Потанин, В.Радлов, Ҽ. Бҿкейханов, М. Ҽуезов еңбектерінен бастау алып, 

одан бергі кезеңде түрлі танымдық белестерге кҿтеріліп келеді. 
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Эпостық жырлардың тарихилығын зерттеу, оларды тарихи дереккҿз 

ретінде бағалау Т.А. Гуриев, В.Я. Евсеев, А.М. Линевский, И.Б. Молдобаев, 

Ж.Ш. Хошниязов еңбектерінен анық байқалады. [1,107б] Соңғы ондаған 

жылдар кҿлемінде сонау бір жылдары ғылыми оралымнан шығарылып 

тасталған бұл бағыт қазақ эпостану ғылымынан да орын алып, күн тҽртібіне 

қойыла бастады. Соның бірі – эпостың тарихилығы қаһармандық жырлардың 

ҿмірде болған оқиғаларға қатысы жҽне эпосты тарихи дереккҿз ретінде 

пайдалану мҽселесі де осы ғылыми арнамен сабақтасып жатады. 

Осындай шығармалар қатарына қазақ халқының ертеден келе жатқан 

мұралары Қара Қыпшақ Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Ер Тарғын, 

Едіге, Қамбар батыр жырларын жатқызамыз. Осы шығармаларды негізге 

ала отырып, олардың тарихи негіздерін айқындау, жырлардағы қазақ 

тарихының кейбір мҽселелерін қарастырып ашу бүгінде кезек күттірмес 

мҽселелердің бірі болып табылады. Бұл шығармалар қазақ ҽдебиеті 

саласында кҿркемдік ерекшеліктерімен қандай құнды болса, тарих үшін де 

айрықша мҽнді. 

Батырлар жыры кҿбінесе Отанын сыртқы жаулардан қорғау, ҿз елін 

басқа- ларға тҽуелді етпеу тілегін қамтиды, сол идеяны берік ұстайды. 

Қазақ эпостары- ның қай-қайсысын алсақ та, қыпшақ, ноғайлы қазақтары 

қызылбастарға, қалмақтарға қарсы күреседі. Бұл жырлардың кҿпшілігінде 

ноғайлының жерін қалмақтың жаулап алмақшы болуына байланысты 

үлкен оқиғалар кҿрініс тапқан. 

«Едіге» жырындағы негізгі оқиғалар ҿрістейтін мекен - Алтын Орда 

мемле- кетінің шегі. Негізгі кейіпкерлер ҿмірде жасаған, ҿз кезінде кеңінен 

танымал нақты адамдар, бұлардың жырға ҿзек болған іс-ҽрекеті араласқан 

оқиғалары - тарихи шындық ауқымында. 

«Едіге» батыр жыры туралы кең де кемел пікір айтушылардың бірі 

күрескер ақын, ҽрі қоғам қайраткері С.Сейфуллин болатын. Алдымен 

жырдың қандай тарихи дҽуір туындысы екеніне жауап айтылған: «Қоспа 

ертектерін жапсырма «кереметтерін» былай тастағанда қазақтың ескі ел 

ҽдебиетіндегі бұл Едіге батыр ҽңгімесінің Алтын Орда іріп-шіріп бастаған 

кездегі заманның оқиғаларына бірсыпыра меңзейтін жҽйттері кҿрінеді», - 

дейді [2,185б] ол. 

С.Сейфуллин Тоқтамыс пен Едігенің дау-таласында елдің Едігенің 

тілеулісі болуының себебін де тарихи оқиғалармен дҽлелдейді. 

Зерттеушінің пайымдауынша, ноғайлардың бір бҿлігі хандар зорлығының 

салдарынан Қырымнан жер ауып, Еділ мен Жайыққа босқаны, сол үшін 

үстем билеушілерге кекті болуы себепті олар Едігенің күресін барынша 

қолдаған. 

Ал, «Қобыланды батыр» жырындағы оқиғалар қыпшақтар мен 

қызылбастар, қалмақтар арасында болды.[3,78б] Келтірілген эпостағы жер 

аттары, қыпшақ елі, бҽрі де тарихи деректер. Демек, бұл жағынан жыр мен 

тарих арасында еш қайшылық жоқ. Бұл жырда аталған кез, ондағы 

оқиғалар шындыққа сҽйкес келеді. 
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Олай деуімізге бірнеше дҽлел келтірейік: «Қобыланды батыр» 
жырының Марабай, Мергенбай, Біржан, Досжан жырлаған нұсқалары 
қыпшақтар мен қы- зылбастардың арасында кҿп заманға созылған қарым-
қатынастарды, талас-тар- тыстарды кҿрсетеді. Қыпшақтардың Қобыланды 
бастаған батырларының шетелдік жау қызылбастарға қарсы жүргізген 
ерлік күресі суреттеледі. Сонда қыпшақ еліне бірінші болып ұрынатын 
қызылбастың Қазан ханы болады.  

«Қобыланды батыр» жырына арналған сын мақаласында 
Ҽ.Бҿкейханов оны Тоқтамыстың тоғыз батырының бірі ретінде атап,  
XIV ғасырда ҿмір сүрген деп мҿлшерлеген. Эпостық жырдың арқауында 
ежелгі ру - тайпалар тарихы жатады деген ойды М. Ҽуезов еңбектерінен 
де аңғарамыз. 

Эпос ноғайлы, қыпшақ, қырғыздар бір ел болып жүрген кездері туған 
деген ғалым халықтық топонимияға сүйеніп, Қобыландыны тарихта 
болған адам деп біледі. Жалпы қазақ эпосындағы батырлар тұлғасына 
келгенде М.Ҽуезов олардың бҽрі «Ертеде туғандары да, кейінірек 
шығарылғандары да - анық тарихи оқиғаларға негізделген ал басты - басты 
кейіпкерлері тарихта болған адамдар». [4,426 б ] 

Қазақ эпосының тарихилығына қатысты ой «Қамбар батыр» жыры 
тұсындағы Н.С.Смирнова пікірлерінен де кездеседі. Ғалымның жырдың 
тарихи арқауы ноғайлы, ҿзбек ұлысына енген тайпалар ортасынан іздеуі 
соны байқатады. [5,253б] 

Жырдың барлық нұсқаларында да қалмақ ханы Назымды алам деп 
ноғайлы еліне шабуыл жасан, оларды бүліншілікке ұшыратып отырады. 
Ал, Қамбар ноғайлы жұртын қорғайды. Қалмақ ханының ҽскерімен 
соғысып, оларды жеңеді. Жырда жағымды образдардан: Қамбар, Назым, 
Алшыораз, жағымсыз кейіпкерлердің қалмақтың ханы Мақтым 
жырланады. [6,86 б] 

Қазақ халқының эпикалық шығармаларының ішіндегі жақсы 
үлгілерінің бірі келесі жыр-Алпамыс туралы жыр қазақ, ҿзбек, қарақалпақ, 
татар, башқұрт, алтай халықтарында бар. 

«Алпамыс» жырының қазақша нұсқаларында ХVІ-ХVІІІ 
ғасырлардағы азаттық идеясы-қалмақ хандарымен күресу, олардың 
шабуылынан қорғану идеясы пайда болады. XVIII ғасырда, ҽсіресе  
ХІХ-ХХ ғасырларда жыр бірқатар жаңа идеялармен толыға түседі. Бұл 
кезеңде шыққан жырды ру басының ҿз жерлестеріне, туған халқына 
зорлық-зомбылық жасауына, олардын бейбіт елді жаулап алуына 
қарсылық күшейе түседі. Сондықтан да «Алпамыс» жырында Қоңырат 
руының билігін қолына алған Ұлтан мен Алпамыс арасындағы тартыс 
тақырыбы терең суреттеледі. Бұл дҽуірде ислам дінінің халық санасына 
ықпалын тигізу нҽтижесінде «Алпамыс» жырында діншілдік идеялар 
кҿріне бастайды. 

Басқа жырларға қарағанда, «Ер Тарғын» жырының нұсқалары кҿп 
емес. Ел аузында айтылып жүрген «Тарғын» жырының оқиғасы жағынан 
ең толығы да, мазмұны, кҿркемдігі жағынан ең құндысы да 
Н.И.Ильминский бастырған нұсқа. 
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Қазақ эпосымен оның тарихи негізіне қатысты ой-ұшқындары 

Қ.Досмұхамбетовтың «Қазақ халық ҽдебиеті» атты еңбегінде кездесіп 

отырады. Ол Ер Тарғынды Алтын Орда мен Қазақ хандығы тұсында ҿмір 

сүрген, бір-ақ келе - келе есімі аңызға айналған тұлға деп біледі. 

Сонымен, қорытындылай келе батырлар жыры тек ҽдебиеттік мұра 

емес, қазақ халқының ҿткендегі тұрмысынан, экономикасынан, қоғамдық-

тарихтық болмысынан бағалы деректер бере алатын құнды материал. 

Ҽрине, тарихи мҽліметтерге ел-қиялы қосқан қоспа жайларда араласады. 

Шындық ҿмір елесімен қатар ертегілік ҽсерлеу де басым болады. Соған 

қарамастан, қазақ тарихының кейбір мҽселелері жайлы құнды деректер 

алуға болады. 

Бүгінгі күннің талабы халқымыздың осы мол мұрасын ҿткен 

тарихымызды зерттеуде дерек ретінде пайдалануға бола ма, болса қалай 

пайдаланамыз деген мҽселелерді алдымызға қоюда. Бұған біз дерек 

ретінде пайдалануға толық болады деп айтар едік. Бұл деректердің 

артықшылығы бар: оларды халықтың ҿзі қалдырғандығында. 

Бұл реттен белгілі эпостанушы Ш.Ыбраевтың: «Эпостың негізі - 

тарихи шындық. Ҽсіресе, ол эпосты тудырған ортаға, халықтың жер - су 

атауларына тікелей қатысы бар» - деген пікірінің маңызы зор. 

Қазақ эпостары - қазақ тарихының келелі кезеңдері оқиғаларынан 

хабар, дерек бере алатын рухани қазына. 
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Аннотация. В статье речь идет о развитии одного из разделов казахского 

литературоведения – абаяведении в годы независимости. Анализируются и 

рассматриваются труды таких абаяведов-ученых, как Т.Журтбай, Ж.Ысмагулов, 

М.Мырзахметов, З.Ахметов и другие. 

Ключевые слова: литературоведение, годы независимости, Абай, 150 лет, 

абаеведение, абаеведы 

Abstract. In the article the question is about development of one of divisions of  

Kazakh literary criticism – study of Abai in the years of independence. The works of such 

specialists in study of Abai-scientifics as T.Zhurtbai, Zh.Ysmagulov, M.Myrzakhmetov, 

Z.Akhmetov and others are analysed and examined. 

Keywords: literary criticism, years of independence, Аbai, 150 years, study of Abai, 

Abai-scientifics. 

 

 

Қaзіргі қaзaқ ҽдeбиeттaну ғылымы тaмырын тeрeңгe жaйғaн, сaлa-сaлa 

бұтaқтaры тaрaмдaлғaн aлып бҽйтeрeк іспeтті. Ҽдeбиeттің тaрихы, сыны, 

тeориясы ҽрқaйсысы ҿз aлдынa дaмып, бaғытын aйқындaп, жeтілу үстіндe. 

Сол сияқты бүгіндe жaлпы ҽдeбиeттaну ғылымының aясындa ҽрқaйсысы 

ҿз aлдынa жeкe-жeкe сaлa рeтіндe қaлыптaсып, дaмып жaтқaн Aбaйтaну, 

Ҽуeзовтaну, Сҽкeнтaну, Мaғжaнтaну, Шҽкҽрімтaну, Жүсіпбeктaну, 

Бeйімбeттaну т.б. ілімдeр дe жaңa зeрттeу, соны eңбeктeрмeн толығудa. 

Ҽсірeсe, бүгінгі Aбaйтaну мeн Ҽуeзовтaну ілімдeрінің aхуaлынaн-aқ 

қaзaқ ҽдeбиeттaну ғылымының ҿсу ҿрісін aңғaруғa болaды. Eлуінші 

жылдaры «Aбaйдың aқындық мeктeбі бaр» дeгeн ҽдeбиeтшілeрдің бaсы 

үлкeн дaуғa қaлып, қуғынғa ұшырaсa, кeйін Aбaйтaну ҽдeбиeттaнудың 

ішіндeгі іргeлі сaлaғa aйнaлып, жоғaрғы, ортa мeктeптeрдe жeкe пҽн 

рeтіндe оқытылaтын болды. 

1995 жылы Aбaйдың туғaнынa 150 жыл толуы ЮНEСКО-ның 

шeшімімeн ҽлeмдік дeңгeйдe aтaлып ҿтті. Осы aйтулы оқиғaғa бaйлaнысты 

«Aбaй» (1995), «Aбaй eлі» (1995) энциклопeдиялaрымeн қaтaр кҿптeгeн 

зeрттeу мaқaлaлaры, кітaптaр жaрық кҿрді. 

Тҽуeлсіздік тұсындaғы Aбaйтaнуғa жaңaшa ғылыми сипaт бeргeн 

«Aбaй жҽнe қaзіргі зaмaн» (Ҿмірі мeн ҽдeби мұрaлaрының жaңa 

қырлaры.1994), «Aбaйды оқы, тaңырқa...» (1993), «Aбaйдың aқын 

шҽкірттeрі» (1993), З.Aхмeтовтың «Aбaйдың aқындық ҽлeмі» (1995), 
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Т.Ҽлімқұловтың «Жұмбaқ жaн» (1993), Т.Жұртбaйдың «Күйeсің, жүрeк... 

сүйeсің!..» (Aбaйдың жaн бостaндығы... нeмeсe рухaни тҽуeлсіздік. 2001), 

A.Мaшaновтың «Ҽл-Фaрaби жҽнe Aбaй» (1994), М.Мырзaхмeтұлының 

«Aбaй жҽнe Шығыс» (1994), «Aбaйдың aдaмгeршілік мұрaттaры» (1993), 

«Aбaйтaну тaғлымы» (1993), «Ҽуeзов жҽнe Aбaй» (1997), Қ.Ҿмірҽлиeвтің 

«Aбaй aфоризмі» (1993), Р.Сыздықовaның «Aбaйдың сҿз ҿрнeгі» (1995), 

Ж.Ысмaғұловтың «Aбaй: aқындық тaғлымы» (1994), A.Кҿбeсовтің 

«Aбaйтaну дҽрістeрі» (2000), Б.Бaйғaлиeвтің «Aбaй ҿмірбaяны aрхив 

дeрeктeріндe» (2000), т.б. моногрaфиялық зeрттeу eңбeктeрі соңғы 

жылдaрдaғы қaзaқ ҽдeбиeттaну ғылымының тaтымды тaбыстaры 

қaтaрынaн сaнaлaды. 

Aбaй дaнaлығынaн сусындaу, оның тeрeңінe бойлaу – ұрпaқтaн-

ұрпaққa жaлғaсa бeрeтін міндeт. Сeбeбі, ұлтының тaрихи дaмуынa, ҽр 

кeзeңнің ұрпaғынa бaғыт-бaғдaр бeрeтін Aбaй aқиқaты – eскірмeйтін 

aқиқaт. Шындығындa aбaйтaну қaзaқ ҽдeбиeттaну ғылымындa жeкe сaлa 

болып қaлыптaсып, eң кҿп зeрттeлгeндіктeн, ұлы aқын мұрaсының 

aйтылмaғaн сыры, тaнылмaғaн қыры жоқ сияқты кҿрінуі мүмкін, aлaйдa 

олaй eмeс eкeн. Қaйтa Aбaй зeрттeлгeн сaйын  зeйінді тaртa түсeді, 

тaнылғaн сaйын тeрeңдeй түсeді. 

Т.Жұртбaйдың «Күйeсің, жүрeк... сүйeсің» (Aбaй «Жaн 

бостaндығы...» нeмeсe рухaни бостaндық) aтты eңбeгі осының aйғaғы. 

Зeрттeуші Aбaйдың ҿзі ҿмір сүргeн кeзeңнің сaяси-ҽлeумeттік, қоғaмдық-

мҽдeни ҿмірінe қaтынaсын, оның aзaмaттық ұстaнымын шығaрмaлaры 

нeгізіндe aйқындaуды кҿздeйді. Ұлы aқынның отaрлaу сaясaтынa, рухaни 

бостaндық, идeологиялық тҽуeлділік, дін мҽсeлeлeрінe, миссионeрлік 

ҽрeкeттeргe кҿзқaрaсын ҽр ойынa, ҽр сҿзінің aстaрынa мҽн бeрe отырып 

зeрдeлeйді. Сондaй-aқ ол Aбaй мұрaсын ҽрбір ҿзгeргeн зaмaнның ырқынa 

ыңғaйлaп бұрмaлaп түсіндірудің «оның мұрaлaрын түсіну тҽмсілін мүлдe 

жaдaғaйлaп жібeруі мүмкін»  eкeндігін eскeртeді [1, 52]. 

Зeрттeуші Aбaйдың пҽлсaфaлық толғaныстaрынa aсa зор мҽн бeріп, 

оның кҿнe қытaй, ислaм, Монтeнь, Ницшe философиялaрымeн ой 

сaбaқтaстығын сaрaлaйды. Eңбeктің тaнымдық мaңызды тұсының бірі – 

Aбaйдың миссионeрліккe кҿзқaрaсы. Бaртольд, Сeмeнов-Тяньшaнский, 

Щeрбинa, Aлeкторов, Ильминский, Ядрынцeв сынды ХІХ ғaсырдa қaзaқ 

ҽдeбиeті мeн фольклорын жинaқтaп, зeрттeу ісінe, яғни қaзaқ мҽдeниeті 

aясының кeңeюінe «мол үлeс қосты» дeп ғылым тaрихындa aттaры 

құрмeтпeн aтaлaтын ғaлым-миссионeрлeрдің түпкі ойлaрын, 

ұлтсыздaндыру, сҿйтіп бaрып, орыстaндыру сaясaтын қaлың қaзaқ aрaсынa 

сынaлaп тaрaтушы нeгізгі тұлғaлaр eкeндігін нaқты дeрeктeр, жaзбaлaр мeн 

олaрдың эпистолярлық мұрaлaры нeгізіндe қызықты ҽрі дҽйeкті жaзaды. 

Ғaлым Ж.Ысмaғұловтың «Aбaй: aқындық тaғлымы» aты зeрттeуіндe 

aқын мұрaсын тың кҿзқaрaспeн бaрлaп, жaңa қырынaн тaнуғa, бұрын 

кҿлeгeйлeніп кeлгeн соны сырлaрын aшуғa тaлпыныс жaсaйды.  Eңбeктің 

eрeкшeлігі - ҿлeңдeгі ҽрбір сҿздің aстaрын aшуғa, ҽр тіркeстің мҽнін 

aйқындaуғa, ҽр тaрмaқтың бір-бірімeн бaйлaнысын бaйыптaуы. Кітaптaғы  
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нeгізгі жeлі – Aбaй шындығы. Оны зeрттeуші «Болмыс шындығы», 

«Пaрaсaт шындығы», «Сeзім шындығы», «Ҽсeмдік шындығы», «Дaнaлық 

шындығы» дeп жeкe-жeкe тaқырыптaрғa бҿліп, қоғaм мeн тaбиғaт 

құбылыстaрынaн, aдaм жaнының ішкі иірімдeрінeн Aбaй тaнығaн 

шындықты тaнытуғa дeн қояды. 

Aйтaлық, ғaлым «Болмыс шындығы» aтты тaрaудa «Қaлың eлім, 

қaзaғым, қaйрaн жұртым», «Қaртaйдық, қaйғы ойлaдық, ұйқы сeргeк», 

«Мҽз болaды болысың» т.б. ҿлeңдeріндeгі aқын ҿмір сүргeн кeзeңнің 

ҽлeумeттік-қоғaмдық сипaтын aшып, қaзaқ хaлқының бaсынa түскeн 

жaғдaйды кҿрсeтeді. Зeрттeуші Aбaй ҿлeңдeрінің түпкі мҽнінe, сҿз 

aстaрындa жaтaтын мaғынaсынa үңілeді. Сондaй-aқ Aбaй ҿлeңдeрін 

тaлдaғaндa зeрттeуші оғaн дeйін жaсaғaн aқын-жырaулaрдың қоғaмдық-

ҽлeумeттік мҽсeлeлeрді aрқaу eткeн шығaрмaлaрымeн сaлыстырa тaлдaп, 

осы тaқырыптaғы Aбaй сонылығының мҽнін aшaды [2, 44]. 

Aдaмгeршілік морaль мeн пaрaсaтқa жeтeлeйтін ҿлeңдeрін «Пaрaсaт 

шындығы» тaрaуындa «Бaлaм зaкон білді дeп» қуaнып отырғaн aтa-aнaғa 

бaлaсының шaриғaттaн шaлa болып қaлмaуын eскeртeді. Бұл жeрдe дe тeрeң 

мaғынa жaтыр Aқын оқығaн бaлaның тeк дін жолынaн ғaнa кeмшін қaлу 

қaупін aйтып отыр мa, ҽлдe бүкіл aтa дҽстүрінeн, ұлттық сaнa-сeзімнeн, aнa 

тілінeн қол үзіп, солaрдaн жaтырқaп кeтпeуін eскeртіп отыр мa – оғaн ой 

кҿзімeн үңіліңкірeй қaрaу кeрeк»,- дeп  ғaлым бүгінгі зaмaндa ұрпaқ 

тҽрбиeсінің ҿзeкті мҽсeлeлeрін Aбaй ұлaғaтымeн ұштaстырaды [2, 95]. 

Кітaптaғы «Сeзім шындығы» aтты тaрaудa aқынның лирикaлық 

ҿлeңдeріндeгі қaзaқ ҽдeбиeтіндe Aбaйдың ҿзі ғaнa бeйнeлeй aлғaн сeзім 

кҿріністeрін ҽр сҿзінe мҽн бeрe отырып тaлдaсa, «Ҽсeмдік шындығындa» 

сaз ҿнeріндeгі Aбaй тaғылымынa дeн қояды. Aвтор «Дaнaлық 

тaғылымындa» aқынның aдaм мeн тaбиғaт, ҿмір мeн ҿлім жaйлы тeрeң 

толғaныстaрын дaрынды сурeткeрлігімeн ұштaстырaды [2, 166]. 

Aбaйдың шығыс мҽдeниeтінe қaтысын зeрттeп, тaнып-білу бaғытындa 

жүргізілe бaстaғaн ғылыми жұмыстaр БК(б)П ОК 1949 жылы тaрихи 

мұрaлaрды зeрттeугe бaйлaнысты қaулылaрынaн  кeйін мүлдe тоқтaп қaлды. 

Aбaй шығaрмaшылығының тaрихи тaмырын тaну соңғы кeзгe дeйін Aбaйдың 

нҽр aлғaн үш бұлaғы турaлы М.Ҽуeзов, С.Мұқaнов, Ҽ.Бҿкeйхaновтың ғaсыр 

бaсындa жaзып қaлдырғaн ойлaрын eскeрмeстeн, жaлпылaмa тұрғыдa сҿз 

болсa дa тeрeңдeй зeрттeлмeй кeлді. Aл кeйінгі жылдaры, ҽсірeсe тҽуeлсіздік 

aлып, қaзaқ  ұлттық мҽдeниeтінің тaмырын кҿнe шығыс мҽдeниeтімeн, түркі 

ҿркeниeтімeн бaйлaныстыру бeлeң aлғaн сҽттe, Aбaй мұрaсын шығыс 

ҽдeбиeтімeн бaйлaныстa зeрттeу ҿзeкті мҽсeлe қaтaрынa шықты. Осы бaғыттa 

1994 жылы М.Мырзaхмeтовтың «Aбaй жҽнe шығыс», A.Мaшaновтың  

«Ҽл-Фaрaби жҽнe Aбaй» aтты eңбeктeрі жaрық кҿрді. 

Aтaлғaн eңбeктің aлғaшқысындa Aбaйдың шығыс ҽлeмінe қaрым-

қaтынaсын, бeлгілі бір ғылыми жүйeгe түсірe отырып, жaңa тaным 

тұрғысынaн қaйтa қaрaстырaды. Aбaй лирикaсындaғы, ҽсірeсe, мaхaббaт 

лирикaсындaғы шығыстық сaрындaр, ҿлeң құрылысындaғы шығыстық 

бeлгілeр, Aбaй дaмытқaн нaзирaгҿйлік дҽстүр, Aбaй-Низaми, Aбaй-Ҽл-
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Фaрaби мұрaлaры aрaсындaғы үндeстік сaрaлaнaды. Сондaй-aқ Aбaйдың 

имaндылыққa, морaль философиясынa қaтысы сҿз болсa, eкінші зeрттeудe 

Aбaй мұрaсы, ҽсірeсe, философиялық ойының қaлыптaсуындaғы ұлы 

ұстaздың ықпaлы, Aбaй мeн Ҽл-Фaрaбидің aрaсындaғы рухaни 

сaбaқтaстық мҽсeлeсі жaн-жaқты тaлдaнaды [3]. 

«Aбaйтaну тaрихы» aтты М.Мырзaхмeтовтың оқу құрaлындa ұлы 

Aбaй мұрaсы, оның зeрттeлуі турaлы жaзылғaн құнды дeрeктeр мeн 

мұрaғaт қaзынaлaры eгжeй-тeгжeйлі eкшeліп, Aбaйтaну тaрихының 

қaлыптaсуын кeзeң-кeзeңгe бҿліп қaрaстырылaды. Eнбeктe aбaйтaнудың 

жүз жылдық тaрихы, яғни Aбaйдың 1889 жылы жaрық кҿргeн «Сeмeй уeзі 

Шыңғыс eлінің қaзaғы Ибрaһим Құнaнбaeвтың Бaқaнaс ҿзeніндe Кҿпбeйіт 

дeгeн жeргe қонып жaтқaндaғы түрі» («Жaз») жҽнe «1888 жылғы мaй 

aйындa Aқшaтaу дeгeн жeрдe Сeмeй облысы мeн Жeтісу облысының 

тҿтeншe съeзі болғaндa бір уeздің eл билeушісінің түрі» («Болыс болдым 

мінeки») aтты ҿлeңдeрінe Мҽшһүр Жүсіп Кҿпeeвтің «Дaлa уaлaяты 

гaзeтіндeгі» (1989 ж.) білдіргeн сыни пікірінeн бaстaлып, Кҽкітaй, 

Ҽ.Бҿкeйхaнов, A.Бaйтұрсынов, С.Торaйғыров сияқты Aбaй мұрaсын 

нaсихaттaушылaр eңбeгімeн жaлғaсaды жҽнe aқын мұрaсынa қaтысты  

ХХ ғaсырдың соңындaғы ірі-ірі моногрaфиялық eңбeктeрді (З.Aхмeтов 

«Aбaй и Лeрмонтов», С.Құспaнов «Пeрeводы Aбaя», Ҽ.Жирeншин «Aбaй 

жҽнe орыстың рeволюционeр-дeмокрaттaры», М.Мырзaхмeтов «Мұхтaр 

Ҽуeзов жҽнe aбaйтaну проблeмaлaры»т.б.) зeрдeлeумeн aяқтaлaды [4]. 

Aтaлғaн eңбeктeрдe Aбaйдың мұрaлaрынa бүгінгі тҽуeлсіз сaнa, eркін 

ой тұрғысынaн тұжырым жaсaлып, ҽлeмдік ҽдeбиeттің контeкстіндe 

зeрттeушілік бaйқaлaды. ХХ ғaсырдың бaсындa Aлaш aрдaқтылaры бaстaу 

сaлғaн Aбaйтaну сaлaсы ХХІ ғaсырдың бaсындa осындaй құнды 

зeрттeулeрмeн толықты. Осының ҿзі Aбaй мұрaлaрының қaй кeзeңдe болсa 

дa ҿзeктілігін жоғaлтпaйтын ҿміршeңдігін aйқындaйды. 
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Аннотация. В статье рассматривается выводы К.Жубанова о многогронности 

фольклора, а также идеи других фольклористов. 
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Бүгінгі заманға жеткен Құдайберген  Жұбановтың санаулы болса да, 

сапасы мықты еңбектері білгір ғалымды  «фольклор зерттеушісі» деп 

танып, батылдықпен сҿз сҿйлеуімізге еріксіз мҽжбүр етеді. «Қойған 

мҽселесі, жазылған стилі мен тілі, азаматтық пафосқа толы сипаты 

жағынан аса бағалы «Абай – қазақ ҽдебиетінің классигі» сияқты аяқталмай 

қалған мақаласы мен «Тҿңкеріс жҽне ұлт тілі», «Қазақ музыкасында күй 

жанрының пайда болуы жайлы», «Қазақ тіліндегі күрделі сҿздердің 

жасалуы» тҽрізді еңбектері автор біліміннің кең диапазонын танытады»  

[1, 137.], –  деп баға берген ғалым Р.Сыздық: «Құдайберген Жұбановтың 

қаламынан шыққан дүниенің бір қатары ҿз кезінде жарыққа шығып 

үлгерді, ал бірсыпырасы, оның ішінде аса бір құндылары, баспа бетін 

кҿрмей, мүлдем жоғалып та кетті, енді біраз жазбалары мемлекеттік 

архивтерде ғана сақталып қалғаны анықталып отыр» [2, 6.], – дейді. 

Қазіргі қазақ фольклористикасында «фольклорды кешенді түрде 

зерттеу керек» деп келелі мҽселе болып кҿтеріліп жүрген проблемалар 

Қ.Жұбанов зерттеулерінде анық айтылған. Синкретизм табиғаты 

таңбаланған «Қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы жайлы» 

зерттеу мен орыс фольклористерінің еңбектерінен ғылыми үндестіктің ізін 

анық байқауға болады. «Фольклор – халықтың ауыз ҽдебиеті» деген 

пікірдің ҿміршең еместігін орыс ғалымдары да аз айтқан жоқ. Фольклор 

мен халық поэзиясының айырым-жігін анықтаған В.П.Аникин «Руский 

фольклор» оқулығын ғылыми жұртшылыққа ұсынса, бұл мҽселені 

А.Н.Веселовский, В.Лесевич, Ю.М.Соколов, Н.Г.Боготырев, В.Е.Гусев, 

Ю.В.Бромлей, т.б. да арнайы қарастырды. 

Фольклордың синкреттілік сипаты туралы зерттеуге Қ.Жұбанов та 

жайдан-жай бара салмаған. Ол 1929 жылдан Ленинградта аспирантурада 

оқып, алдыменен Шығыс тілдері институтында түрік тілдері мамандығы 

бойынша білім алса, 1930-32 жылдары СССР Ғылым Академиясының Тіл 

жҽне ойлау институтында ғылымды зерделеген. Міне, осы кезеңде 
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Ресейдегі ғылым байлығының ортасында жүріп, орыс 

фольклористикасында белең алған зерттеу бағыттарын назарынан тыс 

қалдырмаған. Бүгінгі таңда фольклор ұғымының жан-жақтылығы жҽне 

мағыналық кҿкжиегі ҿз алдына сан түрлі сауалдарды туындатуда. Бұл 

жерде негізгі екі фактор: объективті (мҽдениет аясынан реальды қалыпта 

ҿмір сүріп жатқан, қоғамда ҽбден орныққан ерекше орны бар, іштей 

біртұтас құбылыстар жүйесін бҿліп шығару ешқашан оңай болған емес) 

жҽне субъективті (ғылымның дамуы, түрлі мектептер мен бағыттардың 

туындауы, трлі кҿзқарастар мен тҽсілдердің қарама-қайшылығы)  шешуші 

роль атқарады. ХХ ғасырда ғылымның бар мүмкіндіктерін пайдалана 

отырып, жан-жақты дамуына, түбегейлі зерттелуіне кей жағдайларда 

таптық мүдде мен мемлекеттік талаптар кедергі келтірді. Кеңестік 

фольклористикадағы методологиялық монизмнің бастауын біздер ХХ ғ. 

20-30 жылдар айрығынан табамыз, қазіргі заман тарихшысының сҿзімен 

айтқанда: «шығармашылық ізденістер үстінде, түрлі идеялар мен 

кҿзқарастар күресінің нҽтижесінде, буржуазиялық тарих, мораль, мҽдениет 

пен ҿнерді таптық-пролетарлық сана жеңіп шықты». «Академиялық 

ғылым, халық ағарту ісі, баспасҿз бен басылымдар, театр, ҽдебиет жҽне 

ҿнер – барлығы қалай болғанда да жаңа мемлекеттік құрылымда ҿздерінің 

лайықты орындарын таппаған жағдайда, құрдымға кетпек». 

Фольклористика ҿзге де гуманитарлық ғылымдармен қатар осы тағдырды 

бірге бҿлісу керек болды. Тҿңкеріске дейінгі орыс ғылымында «фольклор» 

терминіне қатысты түбірлі кҿзқарастар да туындамай қойған жоқ. 

В.Лесевич фольклор аясын «халықтың бар даналығы, танып-білгені, 

ғасырдан ғасырға жеткізген ҽңгімелері» деп ұқты. «Фольклор – халықтың 

ішкі жҽне сыртқы жан дүниесінің тармақталған иірімдері кҿрініс тапқан 

жалпы, ҽрі кең ұғым. Бұл ұғымға мысалдар, ертегілер, аңыздар, ҽпсаналар, 

ҽндер, жұмбақтар, балаларға арналған ойын ҿлеңдері, емшілік, балгерік, 

той туралы, т.б. салт-дҽстүрге, ҽдет-ғұрыпқа қатысты шығармалар, мақал-

мҽтелдер, аспан денелері жайындағы: ай мен жұлдыздар, күн тұтылу 

жайындағы жҽне басқа да діни сипаттағы ҽңгімелер, – бір сҿзбен айтқанда, 

атадан балаға ауызша тараған барлық мұрасы». В.Лесевич фольклорды 

этнографиямен байланысты қарастырды. Ал этнографияны қоғам туралы 

ғылымның тарамдалған бір бұтағы деп есептеді. 1926 жылдан бастап орыс 

фольклортанушысы Ю.М.Соколовтың Ресейде «Хужожественный 

фольклор» атты жылнамасы жарық кҿре бастады. Ол дҽстүрлі орыс 

ғылымында қолданылып жүрген «халық поэзиясы», «ауыз ҽдебиеті», 

«халық ҽдебиеті» терминдерін «кҿркем фольклор» («хужожественный 

фольклор») атауымен алмастыруды ұсынды. Осы орайда айта кеткен жҿн, 

Ю.М.Соколовтың «ауыз ҽдебиеті» термині – тар мағынадағы қолданыс 

деген пікірінің дұрыстығын жоққа шығаруға болмайды. Синкретизм 

заңдылығына бағынсақ, халықтың ҽндері мен билерін, басқа да кҿркемдік 

дҽстүрлерін бір ғана «ауыз ҽдебиетінің» бағында байлап ұстауға 

болмайтын-ды. Ю.М.Соколов тҿңкеріске дейінгі кезеңде жалпы 

этнологиялық зерттеудің ҽлсіз дамығандығын атап ҿтіп, орыс 
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фольклорына этнологиялық тҽсілді қолданудың орасан пайда ҽкелетіндігін  

баян етті. Зерттеуші-ғалым фольклорды тек «сҿз ҿнері» аясында ғана емес, 

«... тіл мен ҽдебиетті оқытушылардың, ҿнертанушылардың, 

музыканттардың, кҿркем ҽңгімелерді шебер оқушылардың, ҽн 

айтушылардың күштерін пайдалана отырып зерттеу қажеттілігіне» – [3.] 

баса назар аударды. Автордың идеясы фольклортанудағы кең кҿлемді 

зерттеулерге бағыт болып, тың ізденістердің кҿзін ашты. Фольклорды тану 

ҿрісінің табиғаты кеңейіп, Батыс зерттеушілерімен: Дж.Фрэзер, 

Б.Малиновский, А.Вн-Генеп, Л.Леви-Брюль, т.б. тығыз қарым-қатынас 

орнай бастады.  Редакция алқасы бұл альманахта халық поэзиясына ғана 

емес, халық ҽндеріне, халықтың сҽулет, сурет, мүсін, ою ҿнеріне де 

молынан орын берді. Ҽйтсе де, бұдан кейінгі жылдары «фольклор» 

табиғатын күрделі ұғымда қабылдап, зерттеу қажеттілігі ғылым кҿгінен 

біртіндеп ысырыла берді. Ю.М.Соколовтың 1931 жылы жасаған «Значение 

фольклора и фольклористики в реконструктивный период» баяндамасында 

«фольклордағы синкреттілік» идеясының ізі де қалмады. Бұл баяндамада 

Ю.М.Соколов былай деген болатын: «Фольклор – одна из важнейших 

областей поэтического творчества, а фольклористика – одна из 

важшейших частей марксистско-ленинского литературоведения. К 

изучению фольклора должны быть применены все те основные 

методологические установки, которые применяются к литературоведению 

и искусствоведению вообще... Актуальные задачи современного рабочего 

и колхозно-пролетарского фольклора – те же, что и актуальные задачи 

полетарсской литературы» [4, 15.]. 

1931 жылы Ленинградта ҿткен ғылыми пікірталаста «фольклор мен 

ҽдебиет құрылымы жағынан бірдей поэтикалық туынды болып табылады, 

айырмасы тек қана түрлі шығармашылық ҽдіс-тҽсілдердің қолданылуында 

ғана» деген қорытынды жасалып, «фольклор – халық ауыз ҽдебиеті» деген 

қағидамен болашақ баспалдағын бекітті. Соныменен, «Фольклор – сҿз 

ҿнерінің бір бҿлшегі, ал фольклористика –  ҽдебиеттану ғылымының бір 

саласы» деген анықтама фольклор аясының синкреттілік сипатын мүлдем 

жауып тастады. Бұндай кҿзқарас 1938 жылы жазылған Ю.М.Соколовтың 

«Русский фольклор» оқулығына таңылды. Оқулықтың  бас тарауына 

зерттеушінің 1926 жылы жазылған мақаласы негіз болғанымен, ол 

жылдардағы фольклордың – феномендік құбылыстарының сҿзден басқа 

санатын мүлдем ауызға алушылық болмады. Бұл оқулық автордың 

«сүзгісінен» мықтап ҿткен еді. Батыс еуропалық зерттеушілердің 

фольклорды – этнография, ҿлкетану, жертану салаларымен теңдестіру 

керек деген қағидаларына мүлдем қарсы шыға отырып, Ю.М.Соколов бір 

жағынан: «фольклор деген уақытта жалпы қалың кҿпшіліктің ауызша 

шығарған поэтикалық шығармашылығы», «ҽдебиеттің ерекше бір саласы 

деп түсіну керек» – деген қорытындыға келеді. Жоғары оқу орындарына 

арналған бұл оқулықта фольклордың синкреттілігін – халық ауыз 

ҽдебиетінің ҿзге ҿнер салаларымен байланысы деп ұғу керек деген 

тұжырым басты назарда болды. «Фольклор – сахналық ҿнердің, 
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хореаграфиялық ҿнердің құрамындағы дара тұрған сала» деп қараған 

Ю.М.Соколовтың пікірін отызыншы жылдары зерттеуші біткеннің бҽрі 

бірдей қолдай қойған жоқ. Жалпы методологиялық кеңістік кҿлемінде оған 

М.К.Азадовский қарсы шығады: «Если раньше было неправильн 

безоговорочное объедение фольклористики и этнографии, то также 

ошибочно видеть в первой только один из разделов литературоведения... 

Тесная спаянность фольклора и литературы ни в коев случае не должна 

означать разрыва с этнографическими изучениями, наборот, дальнейшее 

угубление генетических проблем немыслимо вне связи с последними... 

Развитие исследований в области фольклора в советский период все более 

ведет к выделению их в опирающуюся на этнографию» [5, 72-б.]. Сол 

тұста фольклорды этнографиямен теңдестіру, бірге қарастыру 

тенденциясы белгілі зерттеуші-ғалымдар В.Я.Пропп, И.И.Толстой, 

П.Г.Богатырев, Д.К.Зелениндердің еңбектерінде де кҿрінді. 

Фольклордың синкреттілік сипатын танытатын белгілерді орыс 

фольклортанушысы А.Н.Веселовский «Синкретизм древнейшей и начала 

диффреренциации поэтических родов» мақаласында атап кҿрсеткен болатын. 

«Синкретизм»  сҿзі – «бір құбылыстардың о бастағы тұтастығы» деген 

мағынаны береді. Фольклордағы синкретизмді – тарихи даму процесінің ең 

алғашқы дҽуіріндегі халық ҿнерінің жіктелмей тұтастанған құбылыстарының 

бірігу қасиеті деп білуіміз қажет. Синкретизм термині кҿп жағдайда, ҿнер 

ҽлеміне қатысты айтылады. Ҽсіресе, сҿз бен саз, би, драма аталатын ҿнер 

түрлерін тұтас қамтиды. Белгілі ғалым А.Н.Веселовский фольклордағы 

синкретизм құбылысын «ҽн мен саздың, қимыл мен сҿздің бір ырғақпен 

үйлесім табуы» деп түсіндіреді. Синкретизм құбылыстарын танып білу ҿнер 

атаулының шығу тегі мен даму жолын анықтауда кҿптеген шешілмеген 

сұрақтарға жауап береді. Ғылымдағы «синкретизм» – лирика, эпос, драма 

секілді поэтикалық тектердің түп тҿркінін шешудегі абстракт-теориялық 

шешімдерге қарама-қарсылықтан туындады. Эпос – лирика – драма жүйесін 

бірізділік қатармен құрған Гегельдің қателігі секілді, осы құрылымда 

лириканы бастапқы орынға қойған Ж.П.Рихтер, Бенар, т.б. қате кҿзқарастарға 

ұрынды. ХІХ ғасырдың орта тұсынан бастап, бұл жүйе буржуазиялық 

эволюционизм табыстарына сүйенген «синкретизм» теориясына орын берді. 

Гегельдің ұсынған жүйесін қолдайтын Каррьердің ҿзі поэтикалық тектердің 

іргетасының ажырамай, біртұтас күйде тұру сипатына кҿңіл аудара бастайды. 

Осы тектес пікірлерді Г.Спенсер де ұсынды. Синкреттілік идеясын ұстанған 

авторлар қатары күннен күнге толыға түсіп, бұл ретте Шерердің аты алда 

тұрды. Ҽйтсе де, Шерер синкретизмнің поэзияға қатыстылық дҽрежесін аса 

кҿп мандыта қоймады. Синкретизм құбылысын жан-жақты зерттеуді 

А.Н.Веселовский алдына мақсат етіп қойды. А.Н.Веселовскийдің «Три глави 

из исторической поэтики» еңбегінде «синкретизм» теориясы тың деректерге 

негізделіп айқын талданған жаңа сипатқа ие болды. А.Н.Веселовскийдің 

«синкретизм» теориясындағы бірізділік жүйе тҿмендегідей сипаттарымен 

кҿрінеді: туындау дҽуірінде поэзияның ҿзі текке (лирика, эпос, драма) 

жіктелмеген еді, тіпті біртұтас синкретті құрылымда аса маңызды роль атқара 
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да қоймады: синкретті ҿнерде ең негізгі күшті – би, қимыл («пляска») 

иеленді. «Би, қимыл – ҽн мен сазбен сүйемелденген ырғақты қозғалыс» [6.] – 

деді А.Н.Веселовский. Ҽннің мҽтіні алғашқыда табан астынан, 

импровизацияланған түрде пайда болды. Синкретикалық қозғалыстар сҿздік 

мағынадан гҿрі қимылға кҿбірек негізделген еді: кейде сҿздің қатынасынсыз 

да ҽн айтылды, ал ырғақ барабанның соғуынан да пайда болып жатты, сол 

уақытта сҿздерді бұзып айтқан дыбыстар да шығып, ырғаққа айналып жатты. 

Кейінірек, рухани жҽне материалдық қызығушылықтардың ҽсерінен болған 

даму процесінің арқасында тілдің де ролі ҿзінен-ҿзі айқындала берді. «Күшті 

леппен шыққан үн мен мағынасыз сҿздер талғаусыз, ҽрі еш мағынасы жоқ 

болса да, жиі қайталанған сайын, ҽуенге, ҽуезді сҿзге тірек болып, одан тұтас 

мҽтінге (текст) айналып, поэтикалық эмбрион осылайша дүниеге келді». 

Алғашқы мҽтіндердің дамуы аяқ астынан ыңылдаумен ҿзі-ақ пайда болып 

жатты, біртіндеп, сҿз тҽрізді дыбыс араласқан бұл ыңылдар тұтас ҽнге 

айналды. Құр ҽуенді ыңылдан сҿз де арасын ажырата бастады. Ҽйтсе де 

бидің ықпалы ҽлі маңызды орында еді.  Хормен орындалған ҽн-ойындардан 

нақты бір діни ырымға негізделген тұтас ҽдет-ғұрыптардың кҿріністерін 

байқаймыз. Сҿйтіп, ҽуені аралас поэтикалық шығармалардың дамуы, түрлі 

мифологиялық шығармаларды ҿмірге ҽкелді. Алайда Веселовскийдің 

айтуынша, ырым-жораларға  байланысты туған ҽндерден тыс 

жұмысшылардың салтанатты сарында айтатын шығармалары да бар. Осы 

құбылыстардың қай-қайсысында да ҿнердің ҽр түрлері: музыка, би, поэзия 

қатар кездеседі. Кейіннен ҿлең сҿз қара сҿзден іргесін аулақтата бастады 

(кҿркем лирика – кҿркем эпикадан бҿлектеніп, ерекшелене берді). Ал драмаға 

келсек, Веселовскийдің ҿте ҽділетті атап кҿрсеткеніндей, бұл жанр тікелей 

синкреттілік іс-ҽрекетпен байланысты болады. Поэтикалық ҿнердің кейінгі 

дамуы ақын мен ҽншінің арасын ажыратты. Бұдан соң, ҽрине, поэзияның тілі 

мен прозаның тілі бір-біріне ықпал жүргізе отырып, жекешелене берді. 

А.Н.Веселовскйдің синкретизм жайындағы ой-пікірінде ҿте ҽділетті 

тұжырымдар бар. Ең алдыменен, ол поэзия мен поэтикалық тектердің тарихи 

шығу тҿркіні мен дамуы жайында дұрыс идеяларды ұсынды. Синкретизмнің 

ҿзге де белгілері яфетикалық теорияның негізін салушы – академик Маррдың 

еңбектерінде зерттелген. Адамның сҿйлеуіндегі кҿне дҽуірдегі ым мен 

қозғалыстың қызметтерін растай отырып, академик Марр сҿздің шығуын 

дыбысталумен қатар, магиялық қозғалыстарға негізделген үш түрлі ҿнердің – 

би, ҽн, музыканың қызметімен байланыстырады. Бұлардың ҽрқайсысының 

коллективті түрде атқарған еңбек пен шаруашылықтың табысқа жетуіне 

ҽсерлері күшті болды деп біледі. 

Ал фольклордың синкреттік сырын ашқан, болмаса, ашуға 

талпынған зерттеулер біздің тарихымызда болмады ма деген заңды сауал 

туындайды. Болмады емес, бұндай зерттеулердің басы біздің ғылым 

тарихында ҽрине болған. Бұндай жаңа кҿзқарасты ұстанған 

ғалымдарымыздың бірі – Құдайберген Қуанұлы Жұбанов еді. Қоғам мен 

заманның ҽдебиет ісіне белсене араласуынан фольклор мұрасына 

«жікшілдік» кҿзқараспен қарау қалыптастып, ҿткен дҽуірдің қазынасына 
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үстем таптың жиып кеткен мүлкіндей жатырқай қараушылық фольклордан 

халық ауыз ҽдебиетін аулақ ҽкету тенденциясын орнықтырды. 

Фольклорлық мұраның жойылып, жілікке түсіп шағылу қаупі тҿнген тұста 

қоғам қыспағына қарамастан Қ.Жұбановтың «Қазақ музыкасындағы күй 

жанрының пайда болуы жайлы» зерттеуі ҿмірге келген. Мҽдени 

парасаттылықты бойына жиып, оның бар тағылымдық мҽнін таратқан 

Қ.Жұбанов бұл еңбекте ҿскелең ұрпаққа ҽдебиет пен ҿнердің терең 

тамыры халықта жатқандығын тағы бір танытып ҿтті. Ол адамзаттың 

тылсым күштермен арбасатын құралы ретінде ҿмірге келген фольклор – 

есте жоқ ескі дҽуірлердің ҿзінде-ақ ҿн бойына магиялық еңбектің бірнеше 

түрін: сҿз, ҽн, би, күй – жалпы халық даналығы тудырған дүниесінің 

баршасын тұтастыра сақтаған синкретті ҿнер болған деп дҽлелдеді. 
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Аннотация. В данной статье излогается о новых художественных жанре 

рассказов Аскар Алтай, о национальных описаниях в произведениях и тематическом 

направлении жанра рассказов. Так же раскрывается идея художственного, 

тематического и, стилистического развития и обновления казахских рассказов. 

Ключевые слова: жанр рассказов, тема, художественный конфликт, характер. 

Abstract. This article considers  a new artistic genre stories Askar Altai, on the 

national descriptions in the works and the matic direction of the stories of the genre. The 

article describes a new artistic meth ods, types in the genre of short stories, descriptions of 

national descriptions in works. 
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Қазақ ҽдебиетінде ҿз орны бар, шығармаларында қоғамдық 

проблемаларды қарастырып жүрген қаламгер А.Алтайдың тұңғыш жинағы 

«Қыр мен қала хикаяларына» (1998 ж.) енген «Қара бура», «Қаладағы 

құтпандар» хикаяттары жазылу формасы соны, тұщымды туындылар. 

Кҿркемдік мазмұн мен авторлық идея арасындағы қарым-қатынасты, 

байланыс пен айырманы жан-жақты зерттеу, талдау жасауға үлкен 

мүмкіндік береді. Қаламгердің «Сібір офицер» атты шығармасы бес 

бҿлімде жазылған. «Сібір офицері» – құрылымдық ерекшелігі мен 

кҿркемдік бейнелеу құралдары, тақырыптық-идеялық  мазмұны ерекше 

шығарма. «Бұл оқиға 1986 жылғы Алматыдағы аты шулы желтоқсан 

күндерінен соң, алыстағы Сібір орманы ішінде болды. Арада жеті  күн 

ҿткеннен кейін, ешкім күтпеген жай еді... Ақиқатында, желтоқсандық 

жай ой-санасын емес, жан дүниесін астан-кестең етті» 1,30... 

Кҿбінесе желтоқсан оқиғасы тақырыбында жазылған ҽңгімелердің 

кҿпшілігінің оқиға желісі желтоқсан зардабынан жапа шеккен 

Желтоқсанға қатысқандардың ҿмірін суреттеуге, сол қанды оқиғадан бір 

үзік сыр түюге құрылатын. Ал, аталмыш ҽңгімеде жағдай мүлдем басқаша 

суреттеледі. Ҽңгіме желісі Бурахан мен Александра арасындағы отбасылық байланыс 

тұрғысынан бастау алып, ҿрби тҥседі. Бурахан – есімді офицердің 

тағдырының тҽлкекке ҧшырауын шеберлікпен бейнелей білген 

жазушының бҧл туындысында кейіпкердің  ҿмірімен  кҿрініс табады. 
«Александра жеңіл кҿтеріліп барып, тҿргі үйден телефон сымын 

шұбалтып алып келді. Кезекші офицер екен, Бураханға гарнизонға тез 

жетуді бұйырды. Бүкіл гарнизон аяғынан тік тұруда: «ЧП» деді. Бурахан 

ҽскери офицерге тҽн қимылмен «аға лейтенант» шенді кителі мен 

шинелін іле салып, Александраның бетінен сүйместен аттанды. Новосібір 

қаласының шетіне таман орналасқан ҽскери қалашық пен ҽскери гарнизон 

бір алапта еді. Желтоқсанның ызғар қарыған ауасын қасқырша қауып, 

танауынан буы бұрқырып, жүгіре басып жеткенде, ҿзге де офицерлер 

асығыс келіп жатыр екен» 1,30. 

Автордың мақсаты қазақ елінің басынан ҿткен желтоқсан оқиғасын 

қозғап ғана қоймай, ҿз ойын, отбасылық жағдайды қозғай отыра, 

проблемалық тұрғыда жеткізу деп ойлаймыз. Осы орайда ҽңгіме шиіленісе 

түсіп, ары қарай сюжеттік кҿрініс табады. «Кҿк тҿріндегі түнгі ызғардан 

сүңгіленіп жеткен ұшақты Алматы тұнжырап қарсы алды. Мұздай 

қаруланған сұсты ҽскер Сібірдің суығын ала келгендей, жай күнде 

оңтүстіктің жылымығына жусайтын қала іші сақылдап тұр екен.Ұшақ 

табалдырығынан түскен бойда ҽскери кҿліктер күтіп алып, астаналық 

алаңнан бір-ақ шықты. Бұлар кешігіп жетіпті»1,34. Одан ҽрі желтоқсан 

сюжеті қосылғаннан кейін қыза түсті. Негізгі бҿлімде реалды ҿмір 

кҿріністерін енгізеді. Ҽңгімені оқи отырып, жан дүниеңіз түршікпеуі 

мүмкін емес, себебі желтоқсан оқиғасы мұз жүректі ерітер ыстық су 

секілді. Автор ҽңгімені оқырманға баяндап ғана қоймай, оқиға желісін кҿз 
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алдыңызға кҿркем жеткізе білген. Желтоқсан оқиғасы туралы  қаламы 

ұшталмаған, тебіренбеген жазушы жоқ шығар, сірҽ. 

Асқар Алтай ҿзіндік стилі қалыптасқан, ҿзіндік жазу стилі бар 

қаламгер. «Бҿрідей боп білек сыбанып кіріскенде, екі жағы да ашу-ыза мен 

тепкі соққы ҽсерінен жындары қозып, кҿздеріне қан толып кеткен еді» деп 

жастардың бойындағы ұлтжандылық, қайраттылық пен намысшылдықты 

бҿріге теңеп, оқырманды елжандылыққа, үлгі алуға шақырады. Тҽрбиелік 

мҽні тереңде жатқан туындының идеясы да ҿзекті. Елге мен жерге деген 

адалдықты ҿзек еткен туындыдан тҽуелсіздіктің  бізге оңай келмегендігін 

сезініп, түсінуге болады. 

«Мұны байқап қалған Станислав деген офицер: «Сен немене, 

қазақтарға жүрегің ауырып тұр ма? Ҽ, қазақтығың ойыңа түсті ме?!» 

деп қыжырта тиіскен. Бұл бірақ оны елемеуге тырысты. Дегенмен 

жүрегі шаншып-шаншып қалғаны бар. Аяқталмайтындай кҿрінген 

алаңдағы «мұз қырғыны» да тыным тапқан. Айналдырған екі күнде бұл 

екі ғасырды бастан кешкендей болды... Соңғы күндері тұйық, ашуланшақ 

боп кетті. Үш күннен кейін Новосібірге ұшақпен қайтып келе жатқанда 

да кҿңілі құлазып, жүрегін ҽлдене жаншып тастағандай күйге енді. Есіне 

үйде қалған жас жары Александра түсе берді»1,35. 

Бураханның орнында кез-келген қазақ қазақты жықпас еді, тек сол 

уақыттағы қолдың қысқалығы саясаттың ҽміріне қарсы тұра 

алмағанымыз, ҽттең саясат. Оқиғасы келісі Бурахан мен Станислав  

арасындағы диалог іспеттес кҿрініс табады. Шығарма желісінде үшінші, 

тҿртінші бҿлімде ҽңгіменің басты тұлғасы Бурахан болып қала береді. Осы 

орайда орыс офицері мен қазақ офицерінің мінез-құлқы, портреті т.б. 

қосалқы жайларға дейін баяндалады. Ҽңгіменің үшінші бҿлімінде 

бастапқыша кҿрініс табады, бірақ идея мен ой, оқиғасы желісі басқаша 

байланысады. «Мұның ақыры не бүк, не шік болатынын екеуі де түсінді. 

Александраға кешке қарай барам деп қойып, Бурахан ҽлдебір іске белін буды. 

Казармадан айналсоқтап шықпай қойды. Кезекші прапорщик екеуі 

жауынгерлермен бірге қару-жарақ бҿлмесіндегі қаруларды тексеріп, бҽрін 

тазалатып, майлатып шықты» 1,12 Бұл жолы Бураханның қызметтік 

жұмысының соңғы күні еді. Жазушы офицерінің бейнесі арқылы тарихқа 

шолу жасап ғана қоймай, тұрмыстық-проблемалық жағдайға құралған. 

Ҽңгіме баяндау бағытында жазылғанымен, оқырманды жалықтырмай  

қызығушылығын арттырады. Автор кейіпкерді немесе оқиғаны емес, 

ықшамдылық пен жинақылықты, ҽсіресе сюжеттік принциптерді ерекше 

ескерген. Бір ҽңгіме желісі екінші ҽңгімеде кҿрініс табады. Кейіпкерді 

даралап, есте қаларлықтай етіп сомдайды. Сҿз мақамы мен қимыл-

қозғалыстарды, кҿркемдік құралдарды, персонаждардың ҿзін-ҿзі сипаттауы 

Асқар Алтай жиі қолданатын ҽдеби стиль, ҽдеби тҽсіл ерекшелігі. 

Негізгінен оқиға желісі Бурахан тағдырының ізімен жазылғанымен, 

автор ретті тұстарда уақыт сарынын таныту үшін ҽр түрлі жағдайларды 

кҿрсетеді. Бурахан мен Александра арасындағы қарым-қатыныстың 
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салқындауы, офицердің ҿлім туралы ойға келу, екеуара байланыспен яғни 

тҿртінші жҽне бесінші бҿлімдерде диалог түрінде келтірсе де, кҿркемдік 

деңгейі жоғары болған сайын оның туындысының сюжетінің 

қайталанбастығы мен дербестігі айшықтала кҿзге ұрып тұратындығын 

кҿреміз. «Бурахан шығып кетісімен, Александра кҿз жасын тыйып алды. 

Ҿз-ҿзін қайрап, «Діні қатты, қыпшақ!» деп күбірлеп, жуынып-шайынып 

жатып қалды. Кҿзі ілінбей біраз дҿңбекшіді. «Осы біреуге қайдан тап 

болып едім? Ҿзіме де сол керек!» деп іштей кінҽласып, кірпігі айқасып 

қалғанын сезбеді» 1,21. Ҽңгіме ҿрби түсу үшін автор кейіпкерді 

фантастикалық ҽлемге сүйрейді, Александра түс кҿріп, осы ҿмірді жанама 

тұрғыда түс арқылы жеткізіп  кҿрсетеді. Қаламгер ҽңгіме желісінде ҿмір, 

соғыс, сатқындық, ҿлім, ұлтшылдық, сенім мен махаббат бырлығын 

ұштастырады. Кейіпкер бойындағы бірнеше мінез арқылы қоғамның 

кҿрінісін суреттей отырып, түрлі амалдарды, суреткерлік құралдарды 

қолданып отырады. Шығарма желісінің қоғамдық мҽні – негізінен тҽрбие, 

жігерлікке, ар-ұятқа, үлгі-ҿнеге, кҿркемдікке сүйеніп, «ұлт» түбірінен 

тарайды. «Сібір офицері» ҽңгімесі шағын  болғанымен, оқиғасы 

шиеленіске толы2,121. Мазмұны тереңде. Ал  тҽрбиелік мҽні мен 

қоғамдық сипаты ҿміршең. Қаламгердің ойы оқырманға нақ қалпында 

жетіп, тұңғиықтан түйін түйеді. 

«Ұзын жол үстіне кҿз жіберді. Кешегі желден кейін ұлпа: қар мен боз 

қырауын тҿгіп тастаған кҿк бұйра орман күн кҿзінде қалғып кетіпті. Қос 

қапталын қалың шырша кҿмкерген қара қасқа жол үстінде тірі жан белгісі 

жоқ. Кейде ғана жол үстінен жемтік айыратын жетім қарғалардың 

қарқылы тыныштықты бұзады» 1,23. Аталған шығарма арқылы кісенді 

қоғамның зорлығын, аңқау офицердің ҽмірлі биліктің құрбанына 

айналғандығын, партиялық бұйрықтың қаталдығын, кеңес саясатының 

екіжүзділігін кҿрсеткісі келгендігін байқауға болады. Олай дейтініміз 

Бурахан осы жағдайларддың бҽрінен қажып, ҿмірден баз кешуі. Ар сотының 

азабына шыдамай, ҿз-ҿзіне қол салуымен бар оқиға тамам болады. 

Кейіпкер мҽңгілік  уақыт пен  кеңістікке  асығады. Десе де, оның 

ҿмірге деген құлшынысы біраз детальдардан байқалады: «Биіктен 

мертігем деп сескенбеген Бурахан сілеусінше секіріп кетті. Тоң жердің 

жүзін жапқан жұқа серенің үстіне былғары етігінің басымен майыса 

түсті. Түк етпеді. Тып-тыныш тҿңіректе ҿз жүрегінің дүрсілін ғана 

естіді. Кҿңілім орнықсын деп қары тазаланған алаңқайда ары-бері 

жүрді.Бурахан не істерін білмеді. Еріксіз шинелі үстіне отырды. Сонда 

ғана кҿңілі бір қалыпқа түскендей болды» 1,25. 

Шығарма соңыда жазушы басты кейіпкердің не ойлағанын 

суреттеп жеткізбейді, керісінше ҿмірмен арпалысын, ҿмірден алыстауға 

сезімталдықпен дайындалғанын ҿрнектейді. Бураханның жанкештілігі 

мен күйзеліске толы аз ғана ғұмыры қайғымен, азаппен шегіне жетеді. 

Ҿзегіне қарсы шапқан, түбірін ұмытқан Бурахан сияқтылар қанша 

жерден шен мен атаққа ие болса да, тұтас бір ұлтты азапқа салып 



189 

қоймасы анық. Ұлт ол тірі организм. Оның кҿз жасы бар, оның ақысы 

бар. Ал оны жоямын деген осы киелі ұғымдарды атап ҿтуі керек. 
Қаламгердің ҽңгімесін оқи отырып, желтоқсан ызғары мен желі қазақ 

сынды сан ғасырлық тарихы бар ұлтты мұқалта алмағандығын түсінгендей 
боламыз. Оған қарсы шапқандар, яғни түбіріне балта шапқысы келетіндер 
ар мен ұяттың азабын тартып, тіпті ҿлім құшуы мүмкін. Міне, автордың 
айтпақ болған негізгі ойы осы. 

Қорытындылай келе айтарымыз, Асқар Алтай – ҿз заманының үздік 
жүйрігі. Шығармаларынан дүние мен болмысты танып кҿркемдеуінен 
оқырманын баурап алатын, оны бей-жай қалдырмайтын ой-ҿрнегін, түйінді 
байламын кҿреміз. Ұлттық нақышы мол, бояуы қанық. Нендей мҽселені сҿз 
қылса да, оқырманын ҽсерге бҿлеп, оларды терең толғанысқа жетелей бермек. 
Сол себепті, жазушы мұрасын зерттеп, тану уақыт еншісінде деп білеміз. 
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Ҿткен ғасырдың отызыншы жылдары ел тарихында ауыр азапты 

болып жазылды. Қазақ даласы бұрын соңды құлақ естіп, кҿз кҿрмеген 
зұлматқа тап болды. Халықты қара шыбындай қырған, қолдан жасалған 
қылмыс – ашаршылық келді. Аталған жылдардың аянышты бейнесі 
тарихымызбен қатар, ҽдебиетімізде де ізін қалдырды. 

Сол жылдары дүниеге келіп, ел тарихында болған ауыр трагедияны 
кҿркем тілмен жеткізген жазушылардың бірі – Ҽкім Тарази. Негізінен, 
автордың қай шығармасында болмасын, одан уақыт таңбасын, заман 
шындығын анық кҿреміз. Кезінде қынадай қырылған қазақтың басындағы 
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қасіретті бейнелеген «2999999+1» ҽңгімесі ұлтымыз бастан кешкен сол 
тарихи оқиғаны  жадыңда қайта жағыртады. 

«Ҽңгіме – қиын жанр. Алдымен кҿлемі шағын. Ол жазушыдан 

барынша жинақы болуды талап етеді. Содан соң, оқырманды бірден үйіріп 

ҽкету үшін сол шағын кҿлемді ҿмір эпизодының ҿзі соншалық тартымды, 

сюжет желісі қызғылықты болуға тиіс» [1,302], – дейді Зейнолла Қабдолов. 

Ал шағын сюжет тұрмақ адам санасына симайтын, том-томдап жазсаң 

тауысылмас, қазақ даласының сол кездегі сұмдық жағдайын шағын 

ҽңгімемен жеткізу қиынның қиыны. Ал жазушы осындай батыл қадамға 

барды. Шеберлігі мен ізденісінің рҽтижесінде. 

«Ең бірінші тақырыбы туралы ойланбасқа болмайды. Неге бұлай? 

2999999 шартты түрде аштан ҿлген адамдардың саны болсын дейік, ал 

оған қосылып тұрған 1 кім? Бастан кешкенін ҽңгімелеген Абыз аға ма? 

Сыртым бүтін болғанмен, ішім ҿлген дегенді айтқаны ма? Ҽлде аштықтын 

«сүйгенінің» етін жеп, ҿзі, Абыздың қолынан қаза болған Қосан ба? Ҽлде 

социалистік конвейер қоғамның қанды шеңгелі жанын азаптап,  шығарма 

соңында  ҿртеніп кететін Омар ма? Жоқ, ҽлде, сол 2999999-дың ҿліміне бір 

ғана кінҽлі социалистік  жүйе, сол үшін 2999999-дың ажалы соның 

мойнында дегенді тұспалдау ма? Міне, бұл жұмбақ.» – деп жазады 

Ұларбек Нұрғалымұлы[2,1]. 

Шығарма шағын эпизодты болып келген. Жасы сексен беске келген 

Абыз қарттың аузынан, осыдан елу бес жыл бұрын болған оқиғаны ҿз 

шҽкіртіне баяндауымен ҿрбиді: «Мен болып, Торғайдың үлкенді-кішілі 

текешіктері болып, ҽйтеуір кҿп ұзамай үш мың жылқысы бар, бес мың 

жылқысы бар оқыған азаматтерды Жайық жақа жер аудардық қой! Екі 

ғашықты некелеп қостық. Облыстық ақын Шалабайды Астанаға 

шақыртып, ҿз үйіме жатқызып: «Қосан мен Гүлғайша» деген поэма 

жаздырдым»[3,223]. 

Жас бҽлшебек зұлмат оқиғадан екі жыл бұрын бұл ауылға патшалық 

империяның «бай кедейді теңестіреміз», «ҽйел теңдігі», деген сырты сұлу 

жымысқы саясатын жүзеге асуыруға келген болатын. Сол сапарында  Абыз 

«Екі ҽйел ескілктің сарқыны» деген ұранмен, аузы дуалы Күрең бидің 

тоқалы Гүлғайшаны тартып алады да, «ғашықпыз, теңдік ҽпер» деген 

жаттанды сҿзді желеу еткен Қосан серімен табыстырған болатын. Кейін екі 

ғашыққа арнап поэма жаздырған. 

Ҽңгімеде мынадай үзінді келтірсек: «Алтауы бірігіп тажал аузына 

бет алды. Алтауы Үлкен Тажалдың ҿзіне хат жазбаққа серттесті» 

[3,226]. Бұл алтауы кімдер? Тарихымыз бен ҽдебиетімізде «Бесеудің хаты» 

деген атпен Т.Рысқұлов бастаған алаш зиялыларының бастарын тҽуекелге 

тігіп, Сталинге жазған хатынмен байланысы бар ма? Ҽлде, алаш үшін аза 

тұтқан, бізге белгісіз, жазған хаты жетпей жатып, жаншылған немесе бас 

кҿтермей жатып құрбан болған арда азаматтарымыздың тобы ма? Қаны 

қарайып тұрған, қылышынан қан тамған, Ресей шеңгелінен шыға алмай, 

ҿле-ҿлгенше ҿкінішпен тілін тістеп кеткен жандар ма? 
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«Абыз айтты: «Мақұл, келістім, Бірақ менің мінезімді білесіңдер. 

Ҿз кҿзіммен кҿрмей... Кҿретін не бар? – деді алтаудың біреуі. 

«Алматының   кҿшесінде теңкиіп-теңкиіп, мҽйіттер жиналмай, сасып 

жатқан жоқпа!? – Сонда да! Елге барып келейін! Биік қызметке жүремін 

ғой, маған рұқсат береді»[ 3,226]. 

Оқиғаның ҿрбуі Кеңестік саясаттың тұманына тұмшаланған, ҿз 

кҿзімен кҿріп тұрған шындығына сен алмайтын, партияның арбауына 

байланып қалған Жас бҽлшебектің ел жайымен танысып келуге 

аттанғанымен жалғасады. «Қостанайдан Бетпаққараға дейін жолдың екі 

жағы... Арқаның азынай соққан екпінді желі апталап қуса да, айлап қуса 

да тазалап кетіре алмаған күлімсі исі, қолқа қапқан қоңырсы исі; соңғы 

үш тҽулік бойы кҿктем лебін аңқыта келген Алтынкүрек те қолқа қапқан 

сасықтан құтқара алмады бұларды. Қайта Алтынкүрек тозақтың есігін 

айқара ашып тастаған тҽрізді» [3,226]. Кісі шошырлық жағдай, тіпті 

адам айтса нанғысыз тірі пенде шыдап тұр алар жағдай ма?  Шынында да 

тозақ. Арғы дүние тозағы мынау жалған дүниеге ауып  келді ма дерсің!  

Осы жағдаймен таныса бастағаннан-ақ,  бітер жері белгісіз қараңғылыққа 

имене аяқ басқан жандай күй кешесің. 

Жазушының суреткерлігіне, талантына шек жоқ, ҽрине. Дегенмен, 

зұлматтың зұлым кҿрінісін оқып отыры, сол азаптың ішінде жүргендей денең 

түршігіп, ҿн бойың дір етеді. «Алба-жұлба киімдердің жұрнақтары, ағарып 

кеткен арық сирақтар, кҿкке қарай созыла түсіп түйіліп қалған 

жұдырықтар, кҿкке қарай созылы түсіп ашылып қалған алақандар, ана 

тҿсін аймалап жатып кҿз жұмған сҽбилер, ата-анаға ҿкпелеп жарық 

дүниеден кҿңілі қалып, етпеттеп жатып, етпеттеп жатыр жер құшқан 

нҽрестелер! Құшақтасып жатып жан тапсырған ғашықтар» [3,226]. 

Мынау нағыз ақырзаман емес пе? Бүкіл ҽлемде тек қазақтың ғана басына 

түскен мұндай масқара жағдайға душар еткен кім? Қандай күш? Бүкіл ҿмірін 

Сарыарқада сайраңдап ҿткізген, ешкімге жаттығы жоқ, қастығы жоқ, момын 

қазақтың бұл дҽрежеге түсуіне не себеп? Кетпені мен күрегі қолынан 

түспейтін қарапайым шаруаның жазығы не? Шаңырағының түтінін түтетіп, 

күйбің тірліктің қамымен жүрген ҽйел не жазыпты? Тым болмаса анасының 

ақ уыз сүтін тойып ішу бақыты бұйырмай кеткен сҽбидің нендей күнҽсі бар 

еді? Зарлы ана, шерлі ҽке мен пҽк сҽбидің кҿз жасын кім кҿтермек? Мұндай 

зардаптың ақиқаттығына мүлдем сенгің келмесі анық. Алайда бұл 

тарихымызда бітпес жара боп қалған нағыз шындық еді. 

Абыз қазір екі жыл бұрынғы оқиғаларды ой елегінен ҿткізіп, ОГПУ 

қосып берген атшы Николаймен бірге жұрт жайын ҿз кҿзімен кҿріп келеді. 

Ел тып-типыл. Жазушы шығарма барысында атшы Николайға патшалы 

Ресейдің бар болмыс-бітімін, сұм саясатын, астыртын пиғылын сыйдырып 

қойғандай.  «Ал, осы арада қуығыңды босатып ал, бастық! «Мына ит те 

мені ҿліктің ең бір қалың тұсына ҽдейі кезіктіріпті-ау! Осы араға ҽдейі 

тоқтаған ау!» деп түйді Алматыдан келе жатқан дҿкей. «Бұл ҿлкенің 

қожасы сендер ме, біздер ме, ҿзің түсін, түсініп ал!» дегені анық [3,229]. 

«Бастық» деп жақына Николай санасында мұндай зымиян ойдың орын 
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алғаны қолға ұстатқандай анық кҿрінеді. Тіпті оның мысқыл күлкісі 

«Кҿрдің бе ҿліктен кҿше алмай қалған далаңды. Сендер кім едіңдер? Ұлы 

орыс халықына сендерді жойып жіберу сҿз бе? Шын мҽнінде кімнің кімге 

қожайын екенін енді кҿрдіңбе?!» деп сайрап тұрғандай. 

Сұмдық ойдан Абыздың жүрегі шым етті. Тізесі дір етті. 

Буындары босап жүрелей құлады. Бұл сүмелек сезім бұрын да кҿңіл 

қақпасына талай мҽрте мысықтабандап, ұрлана бас сұқпақ болған. Қуып 

салатын. Маңайлатпайтын. Жергілікті текешіктер ғана сондай. Мҽскеу. 

Кремль ондай емес!» дейтін [3,229]. 

Ҽрине ондай емес. Кеңестік саясат санасын  ҽбден шырмап, кҿзін 

байлап, құлдық қамытын желкелете салған адам үшін ғана. Олардың  

құлданған санасы үшін Мҽскеу ҽркез ақ, ҽркез хақ! «Ақ ордасына» 

күмҽндҽна қарау олар үшін – күнҽ.  Жазушы осындай ойды білдіре отырып, 

сол кездегі мінбеде тұрып  иегінің астында болып жатқан сорақылықты 

кҿрсе де, кҿрмегендей боп, басын бұғып қалған талай «Абыздың»  

жағдайларын суреттейді. Орыстың сойылын соғып, ҿз халқына қас болған 

атқамінер қазақтарды сынға алады. Ҿз ұлтына жаны ашымастың нақ 

бейнесін кҿріп, ҽбден жерисің. Жҽне де мұндай опасыздардың ҽлі талай 

ұлтқа кесірі тиетінін сезіп, қиналасың, қынжыласың. 

«Аштық не жегізбейді» деген халқымыздың сҿзін есітіп жүрсекте, 

адамды адам жиді деген кино ленталарына ғана тҽн кҿрініс деп ойлайтынбыз. 

Алайда, мұндай сұмдыққа біздің де сары даламыз куі болған екен. «Осы 

ауылда. Шолақсу ауылында адам жейтіндердің бандасы бар. Соларды бір 

шолып ҿт деп еді бастығым [3,233] . 

Адамжегіштер? Олардың болуы мүмкін бе?   Неліктен атшы олардан 

шошитын кісіге ұқсамайды.  Керісінше қызыға, құмарлана іздейтіндей.    

ОГПУ қызметкерінің «ауыл» деп ауыз толтырып айтқаны  – ауылдың екі жақ 

шетінде шашырай түскен бес-алты тоқа там екен. «Тізе бүк, хайуандар! 

Кімнің алдында тұрғандарыңды сезесіңдер ме?   Қазақстандағы ең мықты 

бастық Голощекин жолдас екенін білесіңдер ғой? Білсеңдер,  бұл кісі  сол 

кісінің оң қолы! Кҿздеріңді ашып қараңдар» [3,226]. 

Николайдың бұлай мүлҽйімси, жағымпаздана сҿйлегенінің астарында 

қазақтарды мазақ ету, табалау жатыр. Үйдегі үшеуге  мұны таныстыра 

отырып, ҿз халқына араша бола алмаған жас бҽлшебектің   дҽрменсіздігін 

мысқылдай бетіне басу бар. Абызды ар алдында қара бет ету, намысына 

жаншып, рухын, езгілеу байқалады. Кҿмекші орыс күллі Ресей 

империясының атынан бҽлшебектің ғана емес бүкіл қазақтың абыройын 

табанға сап таптап, лажсыздығын күлкі етеді.   

Пеш түбінде тұрған үшеудің кҿзі бітиіп кеткен. Беттері бытиып 

кеткен. Желкелерін май басқан... Жүк ағашқа жиырма шақты кҿрпе 

жиналыпты. Кҿрпелердің ар жағына арқан керіліпті.  Арқанда қақталған 

ет. Жіліктер. Жамбастар. Сүбелер. Кҿп ет» [3,230]. 

Азғын саясат халықтың басын қайда соқтырмады? Ең ақыры 

осындай адам етін «сүрлеп» жеген нағыз сорақылыққа да апарды. «Кҿр 

азабын тірідей тартқан» заманға жеткізді. Опасыз орыстың озбырлық ісі  
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біздің хайуаннан да тҿмен халге душар етті. Ертеңгі ұрпақ ҿткенінен 

жеріп, түбірінен безіну үшін жасалған сорақы саясат ҿз дегеніне жету 

үшін, соншалықты аяусыздыққа барады деп ҽсте ойламайсың ғой. Алайда, 

барыпты. Күллі адамзат алдындағы иман мен ар сотының жауапкершілігін 

аттап, жабайы хайуанның ҿзі жасай алмайтын ҽрекетке барыпты. Ҽсте 

кҿршіден мұндайды қазақ ешқашан күтпеген болар... 

Абыз да жиркенішті жайға шыдамай жүрегі лобып, құсып жатып, 

алдында семіздіктен кҿзі жұмылып кеткен, кезінде ҽнші, сері, ақын болған, 

сол ҿзі поэма жаздырған, бай тоқалын тартып алып берген Қосан серіні 

тануы оны біраз есеңгіретіп тастайды. 

«Николай оларды үй сыртына шығарып үшеуді ҽрірек апарады да, 

еш қиындықсыз атып салады. 

– Зачем нам личный груз? Солай ма, нҽшҽндік? – Мынау бізге айғақ 

үшін қажет. Мынау дегені – Қосан. Түсінікті» [3,236]. 

Николайдың бұл ойы шында да түсінікті. Қазақты жабайы, бірінің 

етін бірі жеп жатқан канибалдыр деп кҿрсету. Ал бұл халықты мұндай 

халге жеткізген кім? Қандай үкімет? Неғылған құдірет? Деген сауал 

ешкімнің кҿкейіне келмейді. Бұл ойды анақ аңғарған Абыз қаны қарайды. 

Николайды тоқтатып, Қосанды жол шетіне апарды тапанша тақап тұрып 

басып қалды. Бұл да манағы екі сері құсап жалп етіп құлай түсті. Жас 

бҽлшебектің бұлай жасауына қазақтың қанына біткен қайсарлық, 

намысшылдық себеп болса керек.  Тірілей ҿтін алса да қас алдында 

илікпей ҿткен бар қазақтың намысын бір азғын үшін дұшпан алдында 

жығып бергісі келмеген секілді.  Бұл ойын Абыздың «Үш милион сүйек 

жиналмай қалғанда, үш қарғаны құны қанша», – деген сҿзінен байқауға 

болады. 

Ҽңгіме соңы жоғарыдағы оқиғадан соң, елде үш ай тҿсек тартып 

қалған жас бҽлшебектің жҽне социалистік жүйенің құрығынан құтылып 

шығып, ақиқатты айта алмай кеткен шҽкірт ҿкінішімен аяқталады. 

Шығарма байқағаныңыздай шағын эпизотты. Жазушы сол бір ғана 

ауыл кҿрінісімен, бір ғана оқиғамен, халық тарихындағы ауыртпалықты 

кҿрсете білді. Нақ қалпыда, боямасыз, дҽл, анық кҿрсетті. Кешегі Кеңес 

салған келеңсіз кезеңнің суретін айқын танытты. Сонау алмағайып 

замандағы биліктің шоқпарына айналып, ҿз ұлтына жаны ашымаған 

азаматсымақтарды сынады. Аузы дуалы, елінің қамын жеген іргелі 

байларды қудалап, жер аударып, тҽркіген, оларды еліне жау етіп кҿрсеткен 

отарлау саясатын ашына суреттеді. Солақай саясаттың салдарынан болса 

керек, ҽлі күнге санамызда бай атаулының бҽрі құбыжық, бҽрі жексұрын 

деген адасушылық бар. Ақиқатында жазушы суреттегендей, қараңғы еліне 

жарық болған небір бақуаттылардың болғаны даусыз. 

Автор ҿз мақсатына жетті. Оқырманынына тарихта болғанды 

айнадан дҽл кҿрсетті. Кеңес үкіметінің жайбайы халық деп кҿзге түрткен, 

хайуанмен тең санаған қорлығын кҿрсетті. Шындықты айта алмай 

қылғынып, орыстың озбырлығынан жапа шеккен  жазықсыздардың обалы 

туралы жазды. 
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Кейде біз ҿткенімізді ұмытып, ұмытқансып, ҿзгелерге – 

тағдырластарымыз деп жатамыз. Бҽрін ұмытуға да, кешіруге де болар. 

Дегенмен, отыз екінің ойраны мен отыз сегіздегі сергелдеңді саналы ұрпақ 

қабылдай алар ма екен? Басына белгі тұрмақ, ҽр сайда сүйегі жиналмай, 

қураған қаңқасы құм болып, талай асыл ит пен құсқа жем болды. Азаптың 

мұңы жеңілдер, ҿзектегі ҿкініші сейілер. Біздің айтпағымыз, мұндай 

зұлымат ҿткеннің еншісінде мҽңгіге қалса болды. 

Қорыта айтарымыз, жазушы Ҽкім Таразидың бұл ҽңгімесі – ең 

алдымен оқырманды баурап алатын ҿзіндік қолтаңбасымен құнды. 

Тарихтың ақтаңдақ беттерін парақтап, бұрынғыны еске салып, жадыңда 

жаңғыртуымен мҽнді, мағыналы. Халықтың басынан ҿткенін шынайы 

қалпында суреттеуімен бағалы. 
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Терең оймен, ыстық ықылас сезіммен, халық сүйген жүректен 

жазылған Мұқағали шығармаларының бірі – «Райымбек, Райымбек» 

поэмасы. Есімі Албан ұранына айналған, Жоңғар шапқыншылығына қарсы 

күрескен Райымбек сынды қазақ батырының ҿмір жолы, тағдыры ҿз 

халқының тағдырымен бірге, бірлікте алынып суреттеледі.  

Поэма үш бҿлімнен тұрады. 

Бірінші бҿлімде ақын қазақ елінің басына түскен ауыртпашылықты, 

елінен, жерінен айырылған халықтың мұңы мен зарын, ауыр тағдырын 

сезініп, жүрек қанымен жазғандай ҽсерде жырлайды. 
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Екінші бҿлімде халық қайғысын кҿтерер, қара түнді айықтырар кім бар 

деген сұраққа Қабай жырау арқылы жауап іздейді, жас бала Райымбектің елім 

деп соққан жүрегінің лүпілі, жастықтың жалынды оты баяндалады. 

Үшінші бҿлімде Албанның жас батыры Райымбек танылып, ел басын 

біріктіруге талпынып, қолбасшылыққа қолы жетуін ұлы мақтаныш ретінде 

бағалап асқан үнмен суреттейді. 

Міне, үш бҿлімнен тұратын поэманың негізгі желісі осындай. 

Ҿмірінде ҽулие атанған Райымбек – талай аңызға арқау болған тұлға. Ел 

тарихын танып, қастерлеп ҿскен ақын тек сезімді ғана емес, халқымыздың 

ҿткен ҿмір белесін жырлауда да қаламынан жаңылмайды.  

Кҿне ҽдебиеттен халық эпосы негізінде тамырын тартып, ауыз 

ҽдебиетінде батырлар жырынан ҿріс алған «поэма - ҿлеңді повесть, ҿмірде 

болған не болуға тиісті күрделі құбылыстар мен келелі оқиғаларды, алуан-

алуан адам тағдыры мен заман шындығын кҿлемді, желілі, эпикалық не 

лирикалық сипаттағы ҿлеңмен зерттеу». 

Мұқағалидың «Райымбек, Райымбек» поэмасы да – XYIII ғасырдың 

тарихи оқиғасын кҿлемді де желілі түрде суреттейтін туынды.  

Ҽрбір шығармасынан тарихи шындықты арқау еткен ақын ҿзі ҿмір 

сүрген дҽуірден екі ғасыр бұрын болып ҿткен оқиғаны нағыз ақындық 

шеберлікпен жандандыра, шалқыта, күйіне келтіре шабыттана жырлайды. 

Ҿз заманынан алыс мұнардай кҿрінген ел еркіндігінің, бостандығы мен 

азаттығының жыршысы, бірлігі мен ынтымағының тілекшісі болады. 

Ақынның халқын сүйген адал жаны бірде Қабай жырау боп толғанса, 

бірде Райымбектей батырдың тұлпарына айналып, еркін даланы кеңінен 

жосылтады. Мұқағали Мақатаев халқының ерлігін, елдігін, асыл қасиеттерін, 

жан сұлулығын, қайырымдылығы мен мейірімділігін, имандылығын жыр 

жолдарына түсіріп, ерекше екпін, шалқыма шабытпен жырлады. Сол үшін де 

бар қазақтың жүрегіне жол тапты. Ақын жүрегін жарып шыққан сҿздері 

арқылы ұлтымыздың ұлы істерге жұмылдырып, шыбын жаны шырқырап 

шындықты айтып, кҿзімізді ашып, кҿңілімізді кҿтеріп, санамызды саралап, 

жанымызды аралап, жақсылығымызда даралап, жамандығымызды қаралап, 

халықтық қасиетімізді қастерлеуге үндеп отыр. 

Ал енді бірде мүлде бҿлек кейіпке еніп, дарқан даланың нақ ҿзіне 

айналады. Сезім мен шабыттан нҽр алған Мұқағали ақындығы осындай 

керемет поэманы дүниеге ҽкелген. Болашағына, елдің ертеңіне сенген ақын 

еш қателеспейді. Сондықтан да ҿз шығармасында ел рухын аса бір асқақ 

кейіпте суреттейді. Дала мен қазақ деген халықтың тірлігін қоса алып 

жырына арқау етеді. 

Ел басына түскен қайғы, ауыртпалық ақын жанын да күйзелтеді.  

Толғана жырына қосады. 

... Кҿш келеді боздатып боз даланы, 

Кҿз ұшында боз сағым қозғалады, 

Ҽлдекімнің естілсе созған ҽні, 

Ҽлдекімдер аңырап жоқтау айтса, 

Ҽр кеудеде бір шемен қозданады. 
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Ҽр қазақтың естіліп боздағаны. 

Қайда барып, қалжырап жатар екен?! 

Қандай сордың сортаңын татар екен?! 

Кҿр болса да болса екен қазақ жері, 

Қазақ жері болғасын  - Атамекен. 

Осы жолдардың ҿзінен-ақ оқушының кҿз алдына «ақтабан 

шұбырынды», еріксіз елінен, жерінен айырылған қайғылы қара күн, туған 

халық елестейді, олардың зары мен мұңы құлағына жеткендей болады, 

ақынмен бірге оқырман да күйзеліп, күңіренеді... Топырақтың туған 

жерден бұйыруын тілеген ақын үлкен тебіреніспен ҿз ойын ҽдемі де шебер 

жеткізе білген. Осы жолдарға қарап отырып-ақ, қазақ деген халықтың 

ҿткенін, арманды күндерін, шерменде күйін, шемен боп қатқан шерлі 

ҿксігі мен сан ғасырлық қасіретін бағамдап, тағдыр талайын, таразыға, 

тартысқа түскен тірлігін кҿруге болады.  

Ақын поэманы: 

Қаратаудың басынан кҿш келеді, 

Қара жорға шайқалып, бос келеді. 

Қара күнді жамылып, қара қазақ 

Қара қайға кҿрсетпей ештеңені, 

Қара жауы қанатын кескен еді, - деп ҽдемі бастаған. 

Бұл бастама барша қазақ халқына таныс «Ақтабан шұбырынды, Алқакҿл 

сұлама» заманында дүниеге келген халық ҽнімен астасып жатыр. Ақын 

кҿпшіліктің кҿңілінде жатталып қалған сол ҽнге ҿзінше ҿң беріп, 

түрлендіре түседі. 

Қазақ – кетпес байлығы, кең пейілі, байтақ жері бар кемелді ел.  

1723 жыл қазақ халқының тарихында ең ауыр, қиын кезең болып саналады. 

Бұл  жыл тарихта ҽйгілі «Ақтабан шұбырынды, Алқакҿл сұлама» деген 

атпен белгілі. Қазақ халқының ата жауы қалмақтар 1723 жылы ел жайлауға 

кҿшкен жайма шуақ кезеңде тұтқиылдан шабуыл жасады. Осы қиын сҽтте 

бұрын кер маралдай керілген арулардың бетінен нұры, үстіне киген 

шытырма кҿйлегінің ҿңі қашты. Бұлалықпен күн кешкен мырзалардың 

басына екіталай күн туды. Жау еліміздің айдарлысын құл, тұлымдысын 

тұл етті. Жаудан бас сауғалаған халық жан-жаққа тарыдай шашылды. 

Халықтың біраз бҿлігі жақын жекжатын іздеп, енді бір бҿлігі орман кезіп, 

қайыңның сҿлін сорып күн кешті. Осы кезде халық ұғымында «қайың 

сауу» деген тіркес қалыптасты. Ал «Ақтабан шұбырынды, Алқакҿл 

сұлама» атаулының да ҿзіндік тарихы бар болатын. Бұл тіркес туралы да 

түрлі пікірлер қалыптасты. «Алатау» атты еңбегінде Балғабек 

Қадырбекұлы бұл жҿнінде былай сипаттама берген: «Ақтабан аталу себебі: 

халық ұзақ жүрді, осы кезде күш табанға түсті. Ҽбден шаршаған соң табан 

іріңдеп, ағарып кетеді. Табандағы іріңдер ҽр жерден тесіліп, аға бастайды. 

Осыны сауып тастау керек. Халық қолданысындағы «табанынан сауып 

отыр», «табаныңнан сауғыр», - деген ұғым осылай қалыптасқан.  

Бұл – халық ойынша қарғыстың ең ауыр түрі.  
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«Алқакҿл» аталу себебін кейбір тарихшылар Алқакҿл деген кҿлге 

байланысты,-дейді. Қазақ жерінде осындай кҿл болуы да мүмкін. Бірақ 

халық басынан кешкен ол қиын кезеңді қоғалы сулар, қом кҿлдермен 

шатастырмау керек.  

Алқа – омырау, яғни «халық жылай-жылай алқасы сұлады», - деген 

мағынада. 

«Ақтабан шұбырынды, Алқакҿл сұлама» оқиғасына байланысты 

халықтың сол замандағы елдің ащы зарын, кҿкірек шерін бейнелейтін 

«Елім-ай» ҽні дүниеге келді.  

«Елім-ай» – елін сүйген қыз жүрегінен шыққан зарлы мұң. «Елім-ай» 

– халық тарихын бейнелейтін ҽнұран.  

Бұл ҽннің авторы атақты Толыбай сыншының баласы Қожаберген 

жырау екені бүгінгі таңда белгілі болып отыр.  

Жоғарыда атап ҿткеніміздей, осындай ел тарихындағы ауыр күннің 

зарлы күйін жеткізген «Елім-ай» ҽні Мұқағалидай ақынның айтулы 

поэмасында ерекше кҿрініс тапқан.  

Қаратаудың басынан кҿш келеді.  

Кҿшкен сайын бір тайлақ бос келеді. 

Қарындастан айырылған жаман екен, 

Қара кҿзден мҿлтілдеп жас келеді, - деп халық 

тарихының мҽңгілік шежіресіндей болып қалған осы бір ҽн бізге үлкен 

қасіретті оқиғаның хабаршысындай. Ел басына тҿнген зұлматты да, 

қуанышты күйді де ең алдымен оның нҽзік жанды ақыны байқайды. 

Қожабергендей ел ақыны да сол бір ҿткен қасіретті күнді дҿп басып 

жеткізе білген. Енді міне «Елім-ай» ҽні арқылы біз сол кезді ҿзімізше 

елестете аламыз. Жалпы XYIII ғасырдағы «Ақтабан шұбырынды, Алқакҿл 

сұлама апаты» оқиғасын «Елім-айсыз» елестету мүмкін емес.  

Поэмасына осы тарихи оқиға тудырған ерлікті, Райымбектей халық 

батырын негіз етіп алған Мұқағали да осындай ойды қуаттаса керек. 

Ҿйткені поэма ҽ дегеннен осы ҽннің мақамындағы, бірақ ҿзгеше түрленген 

күйдегі шумақтармен басталады.  

«Елім-айдағы»: 

Мына заман, қай заман, бағы заман, 

Баяғыдай болсайшы тағы заман, - деп келетін жолдары 

елдің ҿткен бақытты күнін аңсаса: 

Шұбырғанда ізіңнен қар борайды, 

Қаңтардағы қар жауған қыстан жаман, - деген 

тармақтар үлкен бір қасіреттің бетін ашады. 

Жалпы қазақ тарихына үңілген адам осы бір ҽнді XYIII ғасырдың 

ҿлеңмен, зарлы күймен жазылған, халықтың ҿзі жеткізген тарихи 

шежіресіне балайды.  

Халықтың тҽуелсіз болуы-үлкен бақыт. Қазақ халқы – осындай 

бақытты аңсаған, сол жолда талай рет «мың ҿліп, мың тірілген» халық.  
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Арманды күнге талпынған халықтың ауыр күнін, қайғылы халін 
бұлжытпай жеткізген «Елім-ай» ҽні сҽл ҿзгертілген күйде поэманың 
беташары  болуы тегін емес. 

Қара таудың басынан кҿш келеді, 
Қара жорға шайқалып бос келеді. 

Ақын қалың қазақ басындағы қасіретті тарихи шындықпен ұштастыра 
отырып, оны бір ғана «қара» сҿзімен мҽн-мағынасын тереңдете түседі. Ҿлеңде 
«қара» сҿзі жорға, күн, түн, қайғы, жау секілді ұғымдармен тіркесіп келеді. 

Ақынның халқын сүйген адал жаны бірде Қабай жырау боп толғанса, 
бірде Райымбектей батырдың тұлпарына айналып, еркін даланы кеңінен 
жосылтады. Ал енді бірде мүлде бҿлек кейіпке еніп, дарқан даланың нақ 
ҿзіне айналады. Сезім мен шабыттан нҽр алған Мұқағали ақындығы  
осындай керемет поэманы дүниеге ҽкелген. Болашағына, елдің ертеңіне 
сенген ақын еш қателеспейді. Сондықтан да ҿз шығармасында ел рухын 
аса бір асқақ кейіпте суреттейді. Дала мен қазақ деген халықтың тірлігін 
қоса алып жырына арқау етеді. 

Ел басына түскен қайғы, ауыртпалық ақын жанын да күйзелтеді.  
Толғана жырына қосады. 
Ҽр тіркесте анықтаушы міндетіндегі «қара» сҿзі бірнеше қырынан 

кҿрінеді. Бүкіл бір тарихтың ауыр жүгін арқалаған поэманың тілі кҿркем, 
тартымды. Табиғатына тҽн айбарлылық пен асау сезімнің жан тебіренісі 
ақынның тҿл туындысынан кҿрінбей қалмайды емес, кҿрінеді. Түсіне білген  
адамға сҿзбен салған Мұқағалидың ҽр сурет - ҿлеңі тарихқа толы. Жүрегіне от 
тұнған Мұқағали ҽр ҿлеңіне жауапкершілікпен қараған,  оның үлкен тақырыпқа 
зер сала, зерделей келуі де сондықтан. «Қара тастан да мейірім күткен 
ақынның» зерек зердесі еш нҽрсені де қалтарыста қалдырмайды [3]. 

Ақынның халқын сүйген адал жаны бірде Қабай жырау боп толғанса, 
бірде Райымбектей батырдың тұлпарына айналып, еркін даланы кеңінен 
жосылтады. Ал енді бірде мүлде бҿлек кейіпке еніп, дарқан даланың нақ 
ҿзіне айналады. Сезім мен шабыттан нҽр алған Мұқағали ақындығы  
осындай керемет поэманы дүниеге ҽкелген. Осы жылдары жазылған 
Мұқағали Мақатаевтың ҽр тақырыпқа қалам тербеген поэзиялық 
туындылары да қазақ поэзиясында бұрынғы бар дҽстүрді жалғай отырып, 
ҿзіндік ізденістерімен қазақ поэзиясының абыройын онан ҽрі асқақтата 
түскен. Ақынның ҿзгеге ұқсамайтын дара қолтаңбасы ҽсіресе, поэзиялық 
туындылардағы кҿркемдік құралдарды игеру, оқырманды образды ойлауға 
ұмтылдыру барысында ақынның тосын теңеу, ерекше эпитет, мазмұнды 
метафоралармен бірге, басқа кҿркемдегіш бейнелеу құралдарының сҽтті 
қолданыс тапқандығына.     
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Аңдатпа: 19ғ.басындағы Джеймс Фенимор Купердің шығармашылығының 

ҿркендеуі. Американдық жазушы Купердің тек ҿз еліне емес, сонымен қатар бүкіл 
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Аннотация: В начале  XIX века Купер стал одним из популярных писателей в 

мировой литературе. Данная статья об американском писателе Джеймсе Фениморе 

Купере, его жизни и творчестве и успехах как у него на родине, так и в других 

странах. 
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англоамериканские противоречия, критика. 

 

 

Literature about the American writer James Fenimore Cooper, his life and 

work, extensive as in his home country and in other countries. Cooper - a classic 

of world literature, his fame and popularity with huge reader. He immediately 

became the focus of attention and criticism has always been one of the most 

widely read authors. His novels were read all over Europe, making it a truly 

world-wide fame. This fame reached his homeland, although not always at home 

he paid homage. 

At the beginning of the XIX century, Cooper was one of the most popular 

writers in the world literature. Cooper Works published European publishing 

house, writes about this in his memoirs S.Morze: "In any big European city, 

wherever I have been, Cooper's works occupy a place of honor in the windows 

of every bookshop. They were published in various parts of Europe, as soon as 

he finishes them "[16]. After the death of Cooper published an article by well-

known historian and writer Francis Parkman "Works of James Fenimore 

Cooper": "Of all the American writers Cooper is the most original and most 

typically national. ... The most talented and original American writers. " 

Cooper's work has received a positive assessment of the progressive 

people of the time. It is known that his books are highly valued M. Lermontov, 

B.G.Belinsky, P.A .Vyazemsky, A.S.Pushkin. Belinsky closely followed the 

work of Cooper. Russian critic admired the way Cooper of "apparent simplicity 

works great and boundless ... and gives the whole a special imprint of New 

Land." About the only serious conversation with her Lermontov, Belinsky 

wrote: "I was unconscious when he said W. Scott Cooper mentioned that he has 

more depth and artistic integrity" [10]. In response to those critics who felt 

Cooper "imitator and disciple" Walter Scott, V.G. Belinsky wrote: 
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"... Cooper - writer completely independent, original, and the same great, as 

much genius as a Scottish novelist. One of the few number of first-rate, great artists, he 

created such persons and such characters, who will remain forever artistic types. " He 

wrote about it as well-known critic and literary historian A.V.Druzhinin. The great 

Russian humanist Maxim Gorky liked Cooper's novels about the Leather-Stocking 

Tales and admired their hero, "Natty Bumpo everywhere excites sympathy honest 

simplicity of his thought and the courage of the acts of his ... An illiterate Bumpo is 

almost allegorical figure, becoming the ranks of the true friends of humanity, whose 

suffering and feats so richly adorn our lives "[10]. Cooper was included in the Russian 

school in reading courses and studied in the public schools. His collected works 

published in Russia in 1927-1928years. 

Abroad creativity Cooper waited the same enthusiastic reception. Honore 

de Balzac "roared with delight," reading Cooper's novels. He especially liked the 

novels, the hero of the Leather-stocking - Bumpo Natty. He believed that this 

character is great and original, even excellent, and novels about him will live, 

"while living literature" [1]. "I do not know if there is an unusual work of Walter 

Scott image so grand as this hero of savannas and forests," - notes the French 

writer. George Sand wrote that "some of Cooper's novels are an excellent scene 

from all pages, which only made our literary age." G.Longfello, U.Tekkerey, 

Victor Hugo, I.Gete also spoke enthusiastically about his novels. Washington 

Irving repeatedly spoke of Cooper's novels [7]. He notices the dialectical unity 

of old and new. In one of the introductions in 1822. he argued that the world is 

determined by the writer that he "brought up on the literature of the Old World, 

from childhood was bound historical and poetic connection with certain places, 

manners and customs of his country." 

But in the second half of the XIX century, attention to the work of Cooper 

sharply reduced. In the book "The history of US literature" [15] The author of 

the essay on the Cooper V.N.Sheynker explains the role of the whole revaluation 

of romantic literature and those new challenges that confronted the American 

literature of the second half of the XIX century. 

In 1926 an article was published in the American R.Spillera "An American in 

England." Arguments about the work of the author Cooper continued later in the book 

"Fenimore Cooper: critic of his time", which was published in 1931. Starting with 

these critiques, opinions about Cooper as a writer of adventure novels subject to 

revision. Critics are beginning to pay attention to the social issues of the writer. They 

note the contradictory nature of his creative manner. The first is to have V.Parrington 

"" Fenimore Cooper is one of the most enigmatic figures of his generation. In its 

complex nature it embodied what can be called nothing but a lump of contradictions. 

In their attempts to understand it - was confused and his generation and future "[13]. 

On the one hand, it was seen as the author, who was able to penetrate deeply into the 

past of the country, on the other hand, assigning him the role of the inventor of false 

stories, entertaining novelist. From this point there is an allocation of two trends in the 

criticism of Cooper - one is the author of adventure novels, the second - the social 

writer. But those and others recognize the low esteem creative manner Cooper, for 

example, a complete mismatch between form and content. 
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About Cooper wrote many Russian and Soviet researchers: Elistratova 

A.A., Boborova M.N., Nikolyukin A.N., Eyshiskin N., Alekseev M., Y.Kovalev, 

A. Startsev, Zhantieva D. Work Elistratova provides insight about Cooper as a 

social criticism. Stages of career and social problems L.Sokolova works 

analyzes, emphasizing nationality Cooper, paying attention to the change in his 

outlook. Savurenok A.K., referring to the analysis of creativity Cooper devotes 

his dissertation research: "American historical novel in the light of the Anglo-

American contradictions"[14]. 

Bobrova M.N.rightly emphasizes that "Cooper romantic Europeans 

presented a poetic image of America, American exotics; mysterious and 

incredibly beautiful world of forest untrodden paths unfamiliar lakes and huge 

waterfalls, colorful and original life of Indians, their songs, rituals and stories, 

humor, and pathos, lyricism and breathtaking adventure "[2]. Literary 

A.Nikolyukin detailed analysis of novels about the Leather stocking in the 

article "American romanticism and modernity"[11]. Also very meaningful are 

the preface A.Aniksta. Some works are devoted to the problem of constructing a 

historical novel Cooper and W. Scott, the problem of the hero, in a descriptive 

manner. Researcher Yuri Kovalev says Cooper importance as the creator of the 

historical novel, "One of the first Cooper was able to capture the needs of the 

growing national consciousness of Americans. He realized that the historical 

novel - a genre that can satisfy the interest of the readers to the heroic past of 

America and at the same time to give an expression of patriotic feelings of pride 

in the young country, which by their example, as it seemed to contemporaries, 

opened a new page in the history of mankind. These considerations prompted 

Cooper to literary experiment, which brought him instant fame"[8]. 

The most significant contribution to the understanding of the creative 

heritage of the writer did V.N. Scheinker in his doctoral dissertation and 

numerous article [15]. He not only analyzes historical novel Cooper in the 

context of the development of American literature, but also deeply explores all 

the writer's work, revealing its cultural and historical significance and value. He 

explored the origins and originality of the historical novel Cooper, interweaving 

new and traditional features in the novel "Ranger", the characteristics of the 

characters in the novel "Red Corsair", the poetics of the novel "The Spy". 

Russian literature has put forward the development of a number of major 

problems [4, 5, 6], and came to the study of the ideology of Cooper and its 

reflection in the work of a writer with a new methodological position, 

accumulated a large new material in connection with the changing social 

perception Cooper. 
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Ҿткен ғасырдың алпысыншы жылдары қазақ ҽдебиеті кҿгіне 

қуатты дарын бір топ «таланттар шоғыры» қосылды. Олар Мұхтар 

дҽстүрлерін дамытып, ҽдебиеттің қыр-сырын жақсы меңгеріп, ҿзіндік 

үнімен, сара жолдарымен келді. Осынау таланттар шоғырының сапында 

Жайсаңбек Молдағалиев, Рамазан Тоқтаров, Ҽкім Тарази, Сакен 

Жүнісов, Сайын Мұратбеков, тағы басқалар болды. Ҽдебиеттегі бұларға 

жалпы ортақ қасиет қуатты дарын еді. Солардың ішінен кезінде бҽрі де 

мойындаған, оқырмандары жазушылық талантына тҽнті болған қаламгер 

Ақан Нұрмановтың есімін арнайы атау лҽзім.  

mailto:ardak.abdullina@mail.ru
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Қазақ жастарының прозадағы жетістігі, ҽдебиеттің ҿсу жолдары, 
болашағы ҽңгімелене қалса, Ақан Нұрмановтың да есімі таланттар тізімінің 
алдыңғы шебінде аталар еді. Прозадағы А.Нұрмановтың қаламгерлік таланты 
кезінде бастастарының дені мойындаған, ҽдебиет сыншылары саралаған 
шындық болатын. Жазушы қаламынан отыз шақты ҽңгіме повестері, 
ҿлеңдері жҽне ең басты туындысы - «Құланның ажалы» романы қалды. 
Автордың ҿз замандастары туралы жазылған шағын туындыларында нҽзік 
лиризм басым, роман кейіпкерлері болса, іс ҽрекет үстінде суреттелетін 
характерлі бейнелердің кҿптігімен ерекшеленеді. 

Жазушы Ақан Нұрмановтың туындыларында лирикалық, 
психологиялық сарын басым жатады. Адамның жан дүниесіндегі 
драмалық сезім құбылыстарын ашуға бағытталған ҽңгіме, повесті 
қашанда оқушысын бей жай қалдырмайды. Шынайылық Ақан 
шығармашылығының негізгі табиғаты.  

Автор ҿз замандастары туралы кҿбіне – кҿп тебірене, шешіле 
жазады. Ақанның ҽдеби мұрасының мҽні де құндылығы да 
осында,ҿшпес мұра. 

Ақан шығармаларының атаулары да жыр болып, тҿгіліп тұрады: 
«Арайлы таң», «Күзде ашылған гүл», «Аққу шоғыры», «Айлы түнде», 
«Күн ертеңге ауып барады». 

 Ақын жанды, сезімтал, нҽзік жүрек Ақан ҿлең де жазған, Ақанның 
ақындығына сенімді куҽ болатындай артына қалдырған шығармашылық 
мұрасында бірнеше ҿлеңдері де бар. Қостанай облыстық «Коммунизм 
таңы» газетінің 1958 жылы 13 сҽуірдегі санында Ақанның тҿмендегі екі 
ҿлеңі жарияланыпты. Ҿлеңдерде табиғат кҿркі, дала сыры, кеш келбеті 
шебер суреттеледі. Ақан Нұрмановтың шығармашылық мұрасының бірі 
– жарияланбаған ҿлеңдеріне тоқталып ҿтсек, 

 
«Қырда» 

Даланың сұлу жары, күткен кҿптен, 
Сылаңдап келді, міне, құтты кҿктем. 
Ағызып кҽрі қыстың суық жасын, 
Жүргізді ең далаға құқын ҿктем. 
 

Тер ақты шекесі күнмен қызып, 
Бұлқынды асау ҿзен сеңді бұзып. 
Таң атса мамырлаған ақша бұлттар, 
Кҿшеді бауырымен жерді сызып. 
 

Секілді тоғай аппақ шоқ желегін, 
Жамылды күнгей жота кҿк жібегін. 
Аспанда бозторғайлар шырылдайды, 
Паш етіп жырға толы ҿз жүрегін. 
 

Кҿкпеңбек кҿк күмбезі неткен тұнық, 
Тазартып сұлу кҿктем кеткен жуып. 
Даланың тҿскейінде сұлу үн бар, 
Тұрғандай шүйгін шҿбі леппен тұнып. 
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Тартылған оқтай түзу кҿп боразда, 
Сызғандай шебер қолмен кҿк қағазға. 
Осынау плугтардың салған ізі, 
Жалғасып жатқандайын осы жазға. 

 

«Кеш» 
Батар күннің қызғылт толқын, 
Келтіріп кең даланың нұрлы кҿркін. 
Аялап сипап жердің жасыл шашын, 
Жұпар лепті самал жел еседі еркін. 
 

Қоңыр желмен қағады түн қанатын, 
Баяулап беттен ҿбіп лебі салқын. 
Қайта – қайта аймалап жер дидарын, 
Қызыл күн балқып тұрады жүзі жарқын. 
 

Қара қанат бейне алып қыран құсап, 
Жерге тҿніп мақпал түн жайды құшақ. 
Биік кҿктен қызғанып ай қарайды. 
Ақ дидары бір бозғылт мұнар бусап   [1,3б.]. 

 
Ақанның ақындығын тағы бір куҽсі «Арнау» аталатын ҿлеңі. Ҿлеңнің 

жазылу тарихы туралы талантты журналист Ділдабек Қорғанбеков былай 
деп баяндайды: Аманкелді ауданының бір топ ҿнерпаздары кҿршілес 
Жанкелдин ауданына барып, сҿз зергері Ғабит Мүсіреповтың «Ақансері – 
Ақтоқты», «Қозы Кҿрпеш – Баянсұлу» пьесаларын жҽне концерт қоймақшы 
болады. Спектакльдердің басты рольдерінде ойнайтын жҽне концертті 
жүргізетін де Ділдҽбек Қорғанбеков екен. Қызықты кештерді ҿлеңмен 
ашуды ҿнерпаздар лайық санайды. Қапелімде Ақаннан басқа ақынжанды 
қаламгер қолға түсе қоймайды. «Спектаклдердің беташар ҿлеңін жазып 
беріңіз», – деп ҿнерпаздар Ақанға қолқа салады. Ақан – ақын. «Арнау» 
аталатын ҿлеңін сол жолы жазып береді.  

«Арнау» 
Толықсып дҽулеті асқан қансынан, 
Жарқырап маңдайының бағы ашылған. 
Ҽкелдік Сіздерге, біз ыстық сҽлем, 
Халқынан, Аманкелді даласынан. 
 

Айт,- деді батыр,- сҽлем ҿрендерге, 
Бауырлас бірге туған кҿп елдерге 
Айт, -деді жҽне сҽлем ауыл қала, 
Толқыны ҽн - күй тҿккен ҿзендерге. 
 

Тамсантып таң қалдырған табысыңыз, 
Ҽлемге ҽйгі болған дабысыңыз. 
Мҽз қылып бауырыңды қуантады, 
Ҿрлеген шыңнан - шыңға ҽр ісіңіз 
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Бҽйтерек бұтағындай сараланған, 

Жері жоқ тұтастықтың алаланған. 

Жанкелдин,Аманкелді қатар шықтық, 

Күннен – күн ҿміріміз жаңаланған. 
 

Мақтанса табысымыз мақтанғандай, 

Шат тұрмыс, дҽулетті ҿмір атқан таңдай, 

Шыңына коммунизм шырқап біздер, 

Ұшуға бейне қыран баптанғандай. 
 

Жол салған жұлдызға елдің жастарымыз, 

Білмейміз еш қиыннан жасқану біз. 

Шырқатып жастық жырын,шаттық ҽнін, 

Аттаймыз еңбек, білім асқарын біз 
 

Қуантсын ҿнеріңіз бар достары, 

Мінекей, шаттық қызық той басталды. 

Шығыңдар, топ алдына, ҿнерпаздар, 

Шырқайық, ал ,кҽнекей « тойбастарды» [1,3 б.]. 

Ақан Нұрмановтың бірге ҿсіп, біте қайнасқан досы,ауданда жастар 

жетекшісі болған Орынбасар Тұрашев «Ақанның ақындығы» деп 

аталатын естелігінде «Нұр жүзді Нақия» атты ҿлеңі туралы ҽңгімелейді. 

Ҽке құрығын алып, шопандыққа шыққан Нақия туралы газеттерінде 

очерк, суреттемелер кҿптен басылып жатса керек, бірақ бірде – бір 

жергілікті ақын жас шопанға жыр арнамайды. Осы олқылықтың орнын 

толтырайықшы деген комсомол ұйымының хатшысы Орынбасар 

Тұрашевтің қолқасымен Ақан Нақия туралы ҿлеңді табанда жазыпты. 

Кейін ҿлең аудандық газетте жарияланады. 

«Нұр жүзді Нақия» 

Биікке сілтеп құлаш асқаралы, 

Кҿтерді жас та болса бастаманы. 

Құрығын ҽкесінің мұра қылып, 

Қорғанып қиындықтан жасқанбады. 

Жайқалтқан қалың қойды бүгін шопан, 

Нұр жүзді құрбы ішінде бейне шолпы, 

Ҿр кеуде Нақиядай қыздарымның 

Еңбегін бағалаған бүгін оның [3,7б.]. 

Ҿлеңнен замана тынысы, ақынның замандастарының іс-қимыл, 

еңбек тынысы сезіледі. Ақан ақындығымен де ҿз замандастары туралы 

жырлаған сыршыл да шабытты суреткер қалпында қалған. Ақанның 

ақындығы бір қыры ол дос-жаран, қатар-құрбы, ҽріптестеріне ҽзіл-оспақ 

арнаудың да шебері болған. Ақанның ҽзілдері - ҿзімен редакцияда қатар 

қызмет атқарған дос-жарандары Сҽбит Досанов, Кҽкімбек Наржанов, 

Тұраш Ержанов, Қабжҽлел Мұқатов, Жақсылық Бірмағанбетов, Қазтай 

Ахметжановтарға арналған екен. 
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Ақан Нұрманов ақындық да сырларын жете меңгерген қаламгер. 

Біз санамалап, ҽңгімеге желі еткен Ақан ҿлеңдері баспасҿз бетін 

кҿргендері ғана, кҿпшілік жадында жатталғандары қаншама...  

Ал, Ақанның ақындық мұрасы да жинақталмай келеді. Қарт қаламгер 

Бҿгетбай Ҽлмағанбетов болса, осы орайда: «менің құжаттарымның 

арасынан Ақан ҿлеңдері, ҽзіл-қалжындары табылуға тиіс», – деп жазады 

[4,54б.]. Журналистика саласындағы Ақан еңбектері тіпті де сҿз болмай 

жатыр. Ақан Нұрманов журналистік жолын Аманкелді аудандық 

«Социалистік шаруа», Қостанай облыстық «Коммунизм таңы» 

газеттерінде бастаған. Демек, журналист Ақан қаламынан шыққан 

ҽңгіме, очерктерді де сол кезеңнің баспасҿз тігінділерінен іздестірген 

орынды. Қалды, Ақан қысқа ғұмырында «Құланның ажалы» романы мен 

отызға тарта повесть, ҽңгімелер жазған. Жоғарыда сҿз болғандай ҽлі де 

баспасҿз бетін кҿрмегендері қаншама?! 

Қорыта келгенде, кҿрнекті жазушы Ақан Нұрмановтың артында 

ҽдеби ҿміршең мол мұра қалдырған қаламгер. Жазушы 

шығармаларының ҿн бойынан тарихи тұлғалармен ҿз замандастарының 

ҽр қилы тағдырлары мейлінше шынайы, мейлінше шынайы, мейлінше 

ыстық қалпымен оқырманын ҿзіне тартып тұрады, туған жері мен ҿскен 

елінің кҿркем суреті баурайды. Шымыр да сырлы сҿздерімен 

оқырмандарына ой сала баяндайды, кейіпкерлерінің жан дүниесін нҽзік 

сезіндіреді. Демек, Ақан Нұрмановтың ҽдеби туындылары мҽңгілікке 

жалғасар ҿміршең мұра. 
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Аннотация. В статье описывается вклад в развитие казахской письменности 

Ахмета Байтурсунова, основателя казахского языкознания, литературоведа, 

тюрколога, талантливого поэта, переводчика, общественного деятеля. До 1929 года 

арабскую графика использовалась только в казахской письменности. В свое время 

ученые - языковеды называли такое письмо байтурсуновским. Сам Ахмет Байтурсунов 

называл  его казахским письмом. 

Ключевые слова: государственный деятель,независимость, просветительство, 

казахская писменность, арабская графика, богатое наследие. 

Abstract. The article reports the creative work made to national writing by Ahmet 

Baitursynov the founder of the Kazakh Language, linguist, scientist, literary critic, translator, 

poet, public figure .  

Keywords: State figure, independence, enlightment, national writing, alphabet, arabic 

sings, immortal world, immense heritage. 

 

 

Осынау ғасырдың басында – ақ Ахмет Байтұрсынов: «Қазақ - 

жоқшы, іздеген қуғыншы. Қуғыншы қандай болса, мал қайтпақшы», деп 

жар салған екен. Мұндағы Ахаңның жоқтағаны - қазақ тілі, іздеушісі 

қазақтар болмақ еді[1,67б.]. Ахмет Байтұрсынов асқан кҿрегендік жасады, 

сол жоқты ҽлі де іздеудеміз, толығынан таппай жүрміз.  

Қазақ жоғын жоқтаған ірі ғалым-лингвист, ҽдебиет зерттеушісі, 

тюрколог, дарынды ақын, аудармашы, қоғам қайраткері, Ахмет 

Байтұрсынұлының туғанына биыл 145 жыл толды. 1928 жылы А.Байтұрсынов 

Алматыда жаңадан ашылып жатқан қазақ университетіне профессорлық 

қызметке шақырылады. Сонда ол ҿмірбаянына былай деп жазады: «1919 

жылдың мартында Кеңес ҿкіметі жағына шығып, Москваға кеттім. 1919 жылғы 

24 шілдеде РСФСР Халық Комиссиалар Кеңесі мені Қазақ Ҽскери-

революциялық комитетінің мүшесі етіп тағайындады» [1,73б.]. 

А.Байтұрсынов кеңестер жағына шығады. Алты жылдай Коммунистік 

партияға мүше де 1920-26ж болады. Кеңестердің алғашқы съездеріне қатысады. 

КазЦИК-ке мүшелікке де сайланады. Казнарпрос жанындағы Академиялық 

орталықтың тҿрағасы болып,А.Байтұрсынов Қазақ республикасының 

шаңырағын кҿтеріскен мемлекет қайраткері болды. 

Осы орайда А.Байтұрсынов қандай жағдайда да Қазақстанның 

елдігін сақтауға тҽуелсіздікке жеткізуге күш салады. Солай болды да, 

А.Байтұрсыновың белсенді араласуымен Қазақ елінің шекарасы 

анықталды. Ресей қаласынан астанасы Қызылордаға ауысты. Қазақстан 

жеке Республика болып танылды. Кемеңгер А.Байтұрсынов Ел тҽуелсіздігі 

жолындағы күресте коммунистік бағытты да осылайша орынды 

пайдаланған. Жоғарыда сҿз болған ҿмірбаянында Ахаң «Алаш» 

mailto:ardak.abdullina@mail.ru
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қозғалысына араласқанын да, ашық жазады. «1917 жылдың соңынан  

1919 ж дейін Алашорда ұйымында істедім» - деп жазған сол 

большевиктерге еріксіз қазақ елі тҽуелсіздігін мойындатуға елдесі бірден-

бір ықпалды ұйым – алашорда күш болды [2,114б.]. 

Торғай уезі Тосын болысының бесінші ауылының қазағы 

А.Байтұрсынов 1886-1891 жылдары Торғайдың қазақ-орыс училищесінде 

оқиды. 1891 жылдан 1895 жылға дейін Орынбор қазақ-орыс училищесінде 

оқыған.Кейін Торғайдың ауыл мектептерінде оқытушы болады.  

1909 жылы Қарқаралыда екі класты училищесінде меңгерушісі 

болып жүргенінде Семей губерниялық жандармы «үкіметке қарсы насихат 

жасап жүр» деп А.Байтұрсыновты ұстап, түрмеге жабады. Сҽбит Мұқанов 

«XX ғасырдың басындағы қазақ ҽдебиеті» атты кітабында «Шыңғысұлы 

Тҽттімбет дейтін жандарымда қызмет қылатын адам «патшаға қарсы» деп 

кҿрсетіп Ахметті абақтыға» жапқызғанын жазады [3,137б.]. 1909 жылдың 

шілдесінен 1910 жылға 21 ақпанға дейін түрмеде болған Ахмет Орынбор 

қаласына жер аударылды. Осы жылдардан бастап А.Байтұрсыновтың 

ғылыми-ағартушылық, журналистік қызметі басталады. 1913 жылы 

«Қазақ» газетін ашып, 1917 жылға дейін сонда редактор болып істейді.  

Қазақ газетінің ел арасында ағартушылық ықпалы үлкен болады.  

Газетте Міржақып Дулатовпен иықтаса қызмет жасаған А.Байтұрсынов 

үкімет тарапынан қуғын кҿреді, редакцияны жауып, айып та салып тұрады.  

1917 жылдан Ахмет Байтұрсыновтың «Алашорда» ұйымындағы қызметі 

басталады. Қазақ газеті 1917 жылғы 21 қыркүйекте «Алаш» партиясының 

бағдарламасын жариялайды. Бағдарламаның бірінші тармағында Ресейдің 

демократиялық федеративті республика болуға тиістігі, тегі, діні, 

жынысына қарамай сайлау тең ҿткізілуі жазылған, депутаттардың тікелей, 

жасырын дауыспен сайлануы айтылады. Осы бағдарламада Қазақ 

автономиясын дала облыстарынан қосылып, басқа халықтармен қатар 

Ресей Федерациясына кіреді делінген. 1917 жылы 5-13 желтоқсанда ҿткен 

екінші жалпы қазақтың съезінде Қазақ автономиясын жариялау мҽселесі 

сҿз болады. Съезд 25 мүшеден тұратын «Алашорда» атты уақытша халық 

кеңесін құрады.  

А.Байтұрсынов халық кеңесі құрамына ұсынылмайды. Ол оқулықтар 

жазу жҿніндегі комиссияға айналады. «Алаш» дегеніміз – «ұлтшыл, 

қазақтың басына қайтадан хандықты орнатқысы келген. Қазақстанды 

Ресейден бҿліп ҽкетуді мақсат еткен партия» деп коммунистер жауып 

тынады. Ұйымның дем берушілерінің бірі Ахметке тура тиісе алмайды. 

Елдегі А.Байтұрсынов беделінен де жасқанса керек. Кеңестердің 

Бүкілресейлік съезінде ВЦИК мүшесі болып сайланған А.Байтұрсынов 

Казвоенревком тҿрағасы С.Песковскиймен бірге В.И.Лениннің 

қабылдауында болып, ел тҽуелсіздігінің келелі мҽселелері бойынша 

кеңеседі. 1920 жылғы 3 маусымда ВЦИК Президиумының Указымен 

бұрынғы «Алашорда» мүшелерінің «контреволюциялық қызметтеріне» 

кешірім жариялағанымен қылмыс жасуды одан ҽрі жалғастыра берді деген 

айып тағылып ішінде – Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек 
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Аймауытов, Мырзағазы Есполов, Халел Ғаббасов, Дінмұхамед 

Ҽбілов,Ғазымбек Бірімжанов, Ахметсапа Юсупов бар 14 адам ату 

жазасына кесіледі. Кейін 1931 жылғы 13 қаңтарда Ахмет Байтұрсынов, 

М.Дулатов, М.Есполов, Ғ.Бірімжановқа берілген ату жазасы 10 жыл 

концлагерге қамаумен алмастырылады.  

1937 жылы А.Байтұрсыновтың алдына бұрынғы «кінҽлілары» 

қайыра қойылып, жазасын ҿтеп келген соң қайыра айыпталады. 1937 жылы 

8 желтоқсанда А.Байтұрсынов Алматыда атылады. «Ғасырлар бойы езгіде 

келе жатқан қазақ халқына азаттық ҽперу жолында» қайран А.Байтұрсынов 

жазықсыз жапа шегіп кете барды. Артында «қазақ жоғын жоқтаған» асыл 

мұралары қалды. «Қазақ халқының Ахаң Кемеңгері болған жан» дейтіндей 

Егемен елі бар. 

Жоғарыда біз Ахаңның қоғам қайраткері ретіндегі асыл бейнесін ашып 

беруге күш салдық. Ахмет Байтұрсынов шынында да ҿз тұсында туған 

халқының рухани кҿсемі болған, ҿз сҿзімен айтар болсақ, халқына 

«Адамдықтың тұқымын себуші», парасатты перзенті. А.Байтұрсынов бір ҿзі 

бүгінгі ғылыми бір институт атқаратын жұмысты, бір ҿзі болмаса, ондаған 

автордың ісін атқарған ғалым. Сол кездегі жас ұрпаққа ұлттық жазу жасап 

берген жаңашыл реформатор қазақ балаларын ана тілінде оқуына күш салған 

қоғам қайраткері. Жастарды ұлт тілінде оқытуға арналған кҿптеген 

оқулықтардың авторы «Ҽліп-би», Тіл-құралы сынды талай тамаша , оқуға 

жеңіл оқулықтарды жазған. Қазақ тіл білімінің іргетасын қалаушы-лингвист 

ғалым. Ана тілін оқыту ҽдістемесін жаңа сипатта ұсынушы-жаңашыл ұстаз. 

Қазақстан ғалым академиясының іргетасын қалаушы, қазақ ғылымын 

ұйымдастырушылардың бірі. Қазақ сҿзінің құдіретін танытқан сҿз зергері. 

Ҿзі «Кҿсем сҿз» деп танытқан жанрдың кҿш бастаушысы – ірі публицист. 

Халқының ҽн-күйін жақсы білген – ҿнер иесі. 

 Ең бастысы қазақ жоғын жоқтаған - А.Байтұрсыновтың ұлттық жазу 

мен оқу-ағарту ішіндегі тарихты теңдесі жоқ қызметі болар. 1929 жылға 

дейін республикамыздаараб таңбаларын пайдаланған ұлттық қазақ жазуы 

болатын. Кезінде бұл жазуды тіл білімі ғаламдары «Байтұрсынов жазуы» 

деп атаған. А.Байтұрсыновтың ҿзі болса, «Қазақ жазуы» деп атаған 

[4,79б.]. Араб алфавиті қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сҽйкестендіріліп, 

жаңаша түзілген. Қазақ тілінде жоқ таңбалар шығарылып тасталған мүлде 

жаңа Ҽліпби болды. Таңбалардың ұлттық тілдің дыыбыс жүйесіне сай 

келуіне жҽне оны Ҽліпбимен жазудың дұрыс тҽртібін, емле ережелерін 

жақсы түсіндірді.1912 жылдан бастап А.Байтұрсынов «Айқап» журналы 

мен Қазақ газеті беттерін де ұлттық ҽліпби түзудің жолдарын ұсынып, 

жҿн-жосығын, ұсыныстарының дҽлелін жариялап отырады.  

Осы орайда А.Байтұрсынов ғалым зерттеуші ретінде қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесі мен таңбалайтын ҽріптері жайындағы пікірлерін ұсынды. 

Ең үлкен жаңалығы- ҿз Ҽліпбиіне «дҽйекші» дегенді енгізеді. Сҿздің оң 

жақ шекесіне қойылатын дҽйекші белгісі сол сҿздің тұтас жіңішке 

оқытылатының белгісі. Қазақ тіліндегі үндестік заңы - сингармонизмге 

икемдеу амалы ашылады. Соған орай А. Байтұрсынов – «Жіңішкелік үшін 
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жалғыз ғана дҽйекші белгі алып, 43 түрлі дыбысты 25 белгімен дұрыстап 

жазуға болады»-дейді. А.Байтұрсынов түзген араб таңбаларында ҽріптер 

саны аз. Соған қарамай олар қазақ тілінің барлық дыбысын таңбалай 

алады. А.Байтұрсынов түзген ҽліпбиді кҿпшілік бірдей қабылдайды.  

1915 жылдың ҿзінде бұл жазумен баспадан 15 кітап шығады. 1913 жылдан 

бастап мұсылман медреселері мен орыс-қазақ мектептерінде осы ҽліпбилер 

қолданыла бастады. А.Байтұрсынов 1919 ж жазу таңбаларын түсіндіретін 

«Баяншы» атты оқу құралдарын шығарады. Кейін «Ҽліпби астары» жарық 

кҿреді. 1914-15 жылдардан бастап «Оқу құралы», «Тіл құрал» 

оқулықтарын ұсынады. Араб таңбалары негізінде түзіліп, қазақ тіліне 

лайықталған «Байтұрсынов жазуы» 1924 жылы Орынборда ҿткен қазақ 

білімпаздарының тұңғыш съезінде талқыланып, ресми түрде қабылданады. 

Ресейде 1929 жылы жаппай латынға кҿшкенде жиын-жиналыстарды 

А.Байтұрсынов пен М.Дулатов араб таңбалы қазақтың ұлттық жазуын  

сақтап қалуға күш салады. Бірақ, кеңестік саясат дегенін істетін кезеңде 

оған қарсы тұрар қайран жоқты. 

Сҿйтіп А.Байтұрсынов түзген «Қазақ жазуы» Қазақстанда  

17-18 жылдай жақсы қолданылып, енді тұрақтай бергенде жабылып 

тынды. Жоқ, мүлде құрып кеткен жоқ. Қытай мен Иран, Ауғанстан 

қазақтары ҽлі де «Байтұрсынов жазуын» пайдаланады. Шыңжандағы 

туысқандар осы жазуды еркін пайдаланып келеді. А.Байтұрсыновтың тер 

тҿккен еңбегі – «Қазақ жазуы» ұлттық жазуымыз. Қазақтың ҿткендегі 

жазба дүниелері осы ҽріппен басылған. Кҿптеген кітап пен журнал, 

газеттерде осы ҽріппен басылып тұрды. Сондықтан да, кҿне мұралардың 

белгісі, оқығысы келгендердің бұл ҽліпбиді оқыса қазірде артықшылығы 

жоқ. Мешіттер жанындағы мектептерде қазірде осы Байтұрсынов жазуы 

оқытылады. Осы ҽріппен «Шалқар» газеті шығады. 

Қалайда, Байтұрсынов жазуы атты мҽдени дүниеміз ұлтымыздың 

ҿшпес дүниесі екенін ҽр кез есте ұстанған абзал. Есте ұстанып, қана 

қоймай ҿмірде пайдалансақ артық емес. 

Жазықсыз жапа шеккен Ахмет Байтұрсынов еңбегін ардақтау оның 

артында қалдырған мол мұрасына жасалған құрметтен кҿрінбек. 

Қазақтың жоғын жоқтаған кемеңгер ғалым, асыл азаматтың тапқан 

жоғын тамаша пайдалана білу де бізге мұрат болып табылады.        
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Аннотация. В статье речь идѐт о литературном таланте Капана Сатыбалдина. 

В ней рассматриваются его работы и анализируется стиль их написания. Текст дает ценную 

информацию о портретной характеристике героев в его стихах и пьесах. Основной идеей 

статьи являются творчество и социальное образование в работах Капана Сатыбалдина.  

Автор знакомит с разнообразием словосочетаний в произведениях К.Сатыбалдина, показывая 

виртуозное владение художником богатством народного языка, разных языковых пластов. 

Ключевые слова: характер языка, стиль, художественность, образное слово, портрет 

героев, лексический запас 

Abstract:The article is concerned with the literary talent of Kapan Satybaldin. It deals with 

his works and analyzing his writing style. The text gives valuable information about his describing 

portraits of heroes on his poems and plays. The main idea of the article is creativity and social 

educations of KapanSatybaldin`s works.  

The author introduces the variety of phrases in the works of K. Satybaldin featuring virtuoso 

artist wealth of popular language, different language layers. 
Keywords: character language of nature, style, fiction, characterising word, portrait of 

heroes, vocabulary stock. 

 

 

Ҽдебиетке сонау бір қысталаң кезең, отызыншы жылдары келген 

қаламгер Қапан Сатыбалдин алғашында поэзиялық туындыларымен танылды. 

Ұлтын сүйген, отаншылдық сезімі орасан қаламгер ҽдеби 

шығармашылықтың бар саласында қолтаңбасын қалдырды. Ҽдеби ҿмірдің 

бар ағысына араласты. Ҿз дҽуіріндегі ҽдеби даму үрдісінде оның 

шығармалары публицистік жалынымен, ҿршіл отансүйгіштік сезімімен, 

биік мұраттарға беттеген рухани қуатымен ерекшеленді. 

Кҿркем очерк саласында да ҿнімді еңбек еткен қаламгер очеркті 

кҿркемдік деңгейі жоғары, ҽдеби шығармадай қызыға оқылатын етіп жазған. 

Кҿпшілік қаламгерлердің ҽдеби туындысына ҿмірден кҿрген, бастан кешкен 

жай-күйлері арқау болып отыратындығы – шығармашылық заңдылығы. 

Қапан Сатыбалдиннің кҿркем прозадағы, драматургиядағы жеңіл, 

нақты, қарапайым ҿмір суреттерін қамтып жазу қолтаңбасының 

қалыптасуында оның очерк жанрында тҿселу машығының ҿзіндік ықпалы 

бар деуге болады. 

Қаламгер очерктерінің тілі кҿркем, сюжет құрылымы шымыр, 

жинақы. Деталь ойнатып отырып, портрет жасап отырып, табиғат 

кҿріністерін кҿзбен шола кетіп кҿкейге қондырып жазу шеберлігі айқын. 

«Жамбылмен жиырма тоғыз күн» очеркінің кҿркемдік кестесі ҿз 

алдына, бұл очерктің қазақ поэзиясының жампозы Жамбыл туралы тағы 

бір кҿз кҿрген адамның ҽсерге толы естелігі, Жамбыл ақын ҿмірінің 

басқаға беймҽлім сҽттерінің тағы бір ақиқаты. 

mailto:1971@mail.ru


212 

Халықтың ұлы жырауы Жамбыл бейнесін тірілте түсер оңтайлы ҿмір 

детальдарын жазушы қаз-қалпында түсіре қояды. Байқампаз. Сол тұста 

жас қаламгер Қапан Сатыбалдин жыр жырауы дейді Жҽкеңді. Оның 

аузынан шыққан ҽр сҿз, ҽр қимыл, ҽр сҽтіне, шығармашылық болмысына 

ҽр қырынан аса байқампаздықпен кҿз тігеді. Жҽкеңе ет жеуге болмайды. 

Дҽрігер ҽйел етті майдалап қана аздап жеуге рұқсат еткен. Ҽр кез зілсіз 

юморы ҽзір Жҽкең былай дейді: «– Мына қызым мені торғайға 

айналдырды-ау деп күледі бұл мезетте Жҽкең». 

Жамбылдың, жүз жасаған қарт жыраудың, қай сҽті болса да мағынаға 

толы ғой. Қапан Сатыбалдин ҿзі куҽ болған сонау бір алыс жылдардың қазақ 

баласына қашан да ыстық, сағынышқа айналған Жамбылмен байланысты 

тарихи сҽттерін тірілтеді, суретін сызып кҿз алдыңызға ҽкеледі. 

«Жҽкең екеуміз бір купедеміз. Қазақ ҿлеңінің қарт атасы Жамбылға 

қарай берем. Жҽкең кҿбінесе терезеге қарап, жер кҿріп отырады. Жасы 

жүзді алқымдап жүрсе де, жай қарамай, сергек, кейбір қарттар секілді кҿп 

қисая бермейді. Қолмен ұстаған ҽсем таяғын ақырын тықылдатып, 

ыңылдап ҿлеңдетіп отырады. Жамбылдың жаратылысынан ақын екені, 

ҿлеңсіз ҿмірі жоқ, күні жоқ екені байқалады, ермегі де, ҿлең екені 

байқалады. Ағып тұрған ҿлең. Бір минут ҿлеңсіз отырмайды. Оны-мұны 

ҿлеңдетіп, қолма-қол ұйқастырып отырады. Аузынан ҿлең кетпейді. Ҽттең, 

жасы ұлғайып кеткеніне ҿкінесің. Ҽйтпесе, Жамбылдан лириканың жеті 

атасы шығар еді» [1, 70 б.]. 

Жамбылмен жақын болған күндер туралы очерк аяқталмай қалған. 

Соның ҿзінде тарихи тұлғаның тағдыр белестерінің бірінің шуағын сезініп 

оқисыз. 

Қаламгердің «Сырдария тасыған шақ» лирикалық повесі де – жазу 

ҿнеріне аса жауапкершілікпен қараған, үлкен ізденістен туған еңбектің бір 

үлгісі. Шығарма бірінші жақтан баяндалады. Мұның ҿзі – кейіпкердің ішкі 

жан-сезім күйін аша түсудегі оңтайлы бір жазу тҽсілі. 

«Сырдария тасыған шақ» – бойжеткен қыздың атынан баяндалатын 

шығарма. 

Бұл повесте қаламгердің тҿселген, ширақ жазу тҽсілі бірден кҿзге 

ұрады. Баяндауға тіршілік суреттерін кіріктіре жазғаны жатық, аса 

нанымды. Ҽсерлі. Тіршілік динамикасын қалт жібермей, кино кадрына 

түсіріп алғандай шебер ұтқырлық анық, айқын. 

«Поезд бір ҿкіріп, бір бақырып, ен даланы басына кҿтеріп тартып 

келеді. Бірақ жүргенінен тұрғаны кҿп. Сау желіске салған салт аттыдай 

кҽдімгідей жүйткіп келе жатқан ол кҿрінген разъезге тыныс алуға тоқтай 

қалады. Кейде жарты сағат, кейде тіпті сағаттай танауы пысылдап, ҿкпесі 

ҿшкен адамдай ысылдап тұрғаны сол. Олай да былай ағылған басқа 

поездарға жол береді. Тағы да тоқтай қалады. Жалғыз үйлі разъезде 

тұрмыз. Айналамыз бой тасалар бүдірі жоқ азынаған шҿлейт дала. Ҽлден 

уақытта артқы жақтан қарақошқыл шуда түтіні шұбалған ұзын состав 

кҿрінді. Жүрісіне кҿз ілеспейді. Ол анадайдан «жол бер, жол бер!» 

дегендей ҿктем ҿкіріп, қасымыздан құйындатып ҿте берді» [1, 56 б.]. 
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Сыр ҿзенінің ағысын суреттеуде жазушы кҿп айтылған, кҿп 

жазылған дарияны басқалар байқамаған бір қырынан кҿріпті. 

«Айналамыз мидай жазық, тайтерідей тып-тықыр шҿлейт дала. Солтүстік 

батысқа қарай созыла тартқан темір жолдың оңтүстігінен анда-санда Сырдария 

бір кҿрініп қалады. Байтақ далада ақбҿкендей жалтарып ирелеңдеп ағатын 

ойнақы мінезді ерке ҿзен бір мезет бері қарай бұрылғандай болады да, кенет 

бірдеңеден үріккендей немесе олай қарап аққысы келмегендей шұғыл ойысып, 

оңтүстікке беттейді. Қашан Аралға құяр-құйғанша Сыр жарықтық осы 

құбылмалы ағысынан бір танбайды» [1, 56 б.]. 

Атап айтуымыз керек, соғыс уақытының жайын жазған қаламгер аз 

емес. Соның ішінде Қапан Сатыбалдинннің осы повесінде қазақ ішіндегі 

соғыс сызы, ол ҽкелген тұрмыс-күй мейлінше нақты кҿрініс тапқан 

нанымды суретке толы. Вокзал басында қызған айырбас сауданың апыл-

ғұпыл, жедел, асығыс сипатын жазушы жанды ҽрекет, табылған сҿзбен 

тым дҽл кҿрсетеді. Басы артық ұғындыру да жоқ, ұйыстырма кҿп сҿз де 

жоқ. Бҽрі де дҿп айтылып, иландырады. Вокзал басында поезд тоқтаған сҽт 

қашан да қарбалас. Соғыс кезеңі ме, бейбіт уақыт па бҽрібір. Ал енді 

соғыстың екпін ызғары ол қарбаласты тіптен қауырт, тым жылдам күйге 

түсіретіні жазушы баяндауында анық ашылады. Қаламгердің портрет 

жасаудың да ҿзіндік оңтайлы тҽсілдерін тауып кетіп отыратындығы 

шығармада ҽр сҽт кҿрініс береді. Купедегілер тыныстап сыртқа 

шығысымен орнына қонжиып отырып алған дҽудің келтіре сомдалған 

бейнесін кҿріп отырғандай ҽсерде болып, оқушы еріксіз езу тартады. 

«Желкесі қыртыстанған май басқан адамның не қаласа да бір дырау 

екені байқалады. Үстінде сұр елтірі жағалы кҿнетоздау сары былғары тон. 

Планшеті соған сайма-сай. Бір мезет тоны түстес сары құлақшынды қолына 

алып, бильярдтың тасындай жып-жылтыр, арбыздай дҽу, доп-домалақ үлкен 

басын шаң-тозаңнан тазартқандай сипалап қойды» [1, 58 б.]. 

Қапан Сатыбалдин табиғат суреттерін, жер жағдайын, адамның 

кескін-келбетін кҿрсетуде ҿмірдің ҿзінен ойып алғандай шынайылықты 

игерген қаламгер болғандығы аталған повесінде жан-жақты кҿрінгендігін 

айтар едік.  Кҿп айтып, орағытып, қоспалап ҽрлеу, қызыл сҿз, қысыр сҿз 

жоқ, нақпа - нақ ҿмір кҿріністері оқушыны еліте түседі. Жымы білінбей 

ҿрілген кестелі тіркестер тіршіліктің лебімен тыныстап жататыны – 

қаламгердің сҿз қадірін білгені, халық тілінің қайнарынан қанып ішкен, 

тілдік қабаты қалың суреткер болғандығы. 

«Бұл ауданда тура тартып қасқиып жататын даңғыл қара жол болмайды 

екен. Атызарықтың арасымен қырық құрақ аңыздарды жүлгелеп келеміз. 

Күнбатыс жақ талауратып, тозығы жеткен құрым кигіздей жырым-жырым 

қара қоңыр бұлттар желсіз аспанда жусап, тұнып тұр» [1, 69 б.]. 

Шығарма – бір деммен жазылған, сырға толы туынды. Сырдария 

туралы сыр, оның жағасынан нҽпақа тапқан еңбекқор жандар туралы сыр. 

Марал атты бойжеткеннің атынан баяндалған бұл шығарма жан жылуына, 

ҿмірдің қызуына толы. Соғыс кезеңіндегі ауыл ҿмірін жазған шығармалар 

қазақ ҽдебиетінде баршылық. Бұл повесть – ҿмірдің ақиқатын кҿркемдік 
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биігіне кҿтеріп кҿрсеткен табысты туындының бірі. Оқушы жадында 

Оразай қарттың бейнесі соғыс күндеріндегі ащы шындыққа суарылған 

кейпімен сақталады. Ауданға астанадан ҿкіл болып келген студент қыз 

Маралдың ҽр ҽрекеті нанымды, жағымды, жасандылық жоқ. Қилы мінез, 

алуан оқиға, сан түрлі бояуға малынған табиғат суреттері, оқиға желісі, 

шығарма шешімі сол бір зобалаң уақыттың үміт үзбей сенімге оранған, 

сынағы ауыр күндерін қаз-қалпында кҿрсете алуымен маңызды.  

Ел басынан ҿткен ауыр күндердің адам баласы арманға ұластырған 

ақиқатын ашып, айтып беруде Қапан Сатыбалдиннің осы туындысындай 

шынайы шыққан шығарма кҿп емес екендігін айтар едік. Повестің соңында 

ел ортасында қайғыны да, қазаны да, қуаныш, тойды да аз-кем күн бірге 

бҿліскен Марал Сырдариямен сырласып кетеді.  

«Сыр маған сыр ағытты. Мен ынталана құлақ тостым. «Мен – ҿзенмін, 

мен адал еңбек адамына құтпын, еріншекке, жалқауға жұтпын. Еңбек сүйген 

адамға пейілім дұрыс, жағалауым ырыс. Бойкүйезге бҿле жарып берерім жоқ. 

Кімде-кім кетпен сілтесе, ала жаздай ағынымды жетелеп аңыздарға қаптатса, 

мен соған ғана жомартпын. Кҿктем кезіндегі арыным басылды. Енді мен 

ҿзімнің баяғыдан белгілі бағытыммен, атамзаманғы арнаммен тарта берем, 

тарта берем. Байлыққа, берекеге молыққың келсе, адам, сен еңбек ет, еңбек 

ет, еңбек ет. Ерінбе, жалықпа, ерінбе, жалықпа...» деп жатты. Сырдың 

сынаптай ауыр толқындары» [1, 125 б.]. 

Повестің тіл кестесі туралы қарапайым да қуатты сҿз оралымдарының 

мол екендігін, ҽсіресе, жазушы тілі үздік теңеу, салыстыру, астастыруға бейім 

келіп отыратындығын тағы бір мҽрте айтар едік.  
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Аннотация. Статья посвящена определению теоретических основ 
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Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев ―Бҽсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бҽсекеге  

қабілетті экономика үшін, бҽсекеге қабілетті халық үшін‖ Жолдауында 

келешекте қай салада да кҿшке ілесе білу ғана емес, нағыз бҽсекелестік 

қабілеттілікті дамыту керектігін айрықша атады. Бұл орайда, ҽрине білім 

беру саласына, кҽсіптік мамандар даярлауға назар аудару қажеттігі анық. 

―Ұлттық бҽсекелестік қабілеті бірінші кезекте анық білімдік  деңгейімен  

анықталады. Ҽлемдік  білім кеңістігіне толығымен кірігу білім беру 

жүйесін халықаралық деңгейге кҿтеруді талап ететіні сҿзсіз. Бұл үшін 

оқушыларды жоғары сатыда оқытуды кҿздейтін  білім беруге кҿшу қажет‖ 

деп жолдауда ерекше атап кҿрсетілген [1,14]. 

Қазіргі мұғалім қоғамдағы болып жатқан тез ҿзгеріп тұратын ҽлеуметтік -

экономикалық, педагогикалық, ғылыми ҿзгерістерге  тез  тҿселгіш, жаңаша 

ойлау жүйесін  меңгерген жеке шығармашылық кҽсіби  түрде оқушылармен 

ортақ  тіл  таба алатын  педагогикалық үрдісте жүйелі,  бағыттармен  жұмыс 

істей алатын болу керек. Студенттердің дербес шығармашылық қызметі 

кезектесе, сатылап ҿтетін мазмұнды еңбек. Бұл еңбектің биік деңгейі 

студенттердің мҽселені ҿзі қойып, оны шешудің, ұтымды жолдарын ҿзі 

табуынан кҿрінеді. Студент тҽжірибелік жұмыстарда оқытушының кҿмегімен 

түрлі ҽдіс-тҽсіл, құралдармен ҿмірде болатын  жағдайлардың шартты үлгісін 

жасап, оны шешу жолдарын табуы қажет [ 2, 212]. 

Ҿзіндік жұмыс – тек жекелеген пҽндерді меңгеруге ғана емес, сонымен 

қатар оқу, ғылыми, кҽсіби іскерлік, жауапкершілікті сезіне білу, дербес 

жұмыс істеуге үйрену. Дұрыс ұйымдастырылған ҿзіндік жұмыс білімді 

тереңдетуге, толықтыруға, дағды мен іскерлікті қалыптастыруға, танымдық 

ҽрекетке қызығуға, танымдық қабілетінің дамуына, студенттің дербес жұмыс 

істеу мҽдениетін кҿтеруге, шығармашылықпен жұмыс істеуге жҽне ғылыми 
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жұмыстармен айналысуға мүмкіндік жасайды. Ҿзіндік жұмыспен 

бекітілмеген білім адамның рухани байлығына айналмайды. Сол себепті де 

жоғары оқу орнында оған үлкен мҽн беріледі. Ҿзіндік жұмыстың тҽрбиелік 

жағы да басым. Ол адамның жеке басының қасиеттерінің (мақсат қоюшылық, 

ізденушілік, қызығушылық т.б.) қалыптасуына ҽсер етеді. Ҿзіндік жұмыстың 

мақсаты мен мҽнін, маңызы мен қажеттілігін саналы түрде, бар ынта-

ықыласы мен түсінген студент қызығығушылықпен орындайды. Ҿзіндік 

жұмыстар студенттің ақыл-ой еңбегінің жоғары сатыда болуын қамтамасыз 

етіп, біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру нҽтижесінде оқу үрдісінде 

жоғары нҽтижелерге жетуге кҿмектеседі. Ҿзіндік еңбек студенттің бойында 

ұйымдасушылық, тҽртіптілік, еріктілік, мақсаткерлік, іздемпаздық, 

белсенділік   қасиеттерін дамытады  

Студенттердің ҿзіндік жұмыстары ҽрі күрделі, ҽрі жан-жақты. 

Танымдық іс-ҽрекеттің балық жағдайын қамтиды: мҽселен,жүйелі түрде 

оқылатын  дҽріс курсын тыңдау жҽне   дҽріс материалын жетілдіру, 

дипломдық  жұмысты дайындап,  дипломды  қорғау, қажет ҽдебиеттерді 

іздеу, ҿз бетімен оқылатын сұрақтарды түсіне білу,проблемаларды қоя білу 

жҽне оларды шығармашылық түрде шеше білу. Бұл студенттердің ҽртүрлі 

жағдайларда аудиторияда, кітапханада, лабораторияларда, архивтер мен 

мұражайларда т.б орындайтын жеке жұмыстары. 

Жоғары оқу орындардағы оқу-танымдық жұмыстарды педагогикалық 

шарттары мен ерекшеліктеріне қарай 5 топқа жіктеуге болады: 

1. Жаңа теориялық білімді игеруге арналған ҿзіндік жұмыстар; 

2. Жаңа эмпирикалық жҽне практикалық білім алуға арналған ҿзіндік 

жұмыстар; 

3. Білім жҽне дағдыны қалыптастыруға арналған ҿзіндік жұмыстар; 

4. Шығармашылық бағыттағы ҿзіндік жұмыстар; 

5. Алған білімдерін бекітуге жҽне жүйелеуге арналған ҿзіндік 

жұмыстар. 

Кҽсіптік түрде бағытталған жҽне педагогикалық тұрғыда 

ұйымдастырылған ҿзіндік жұмыстар студенттердің кҽсіби дайындығын 

дамытуға тиімді жағдайлар жасайды.  

Ҿзіндік жұмыс оқу үрдісімен тығыз байланысты болғандықтан, оны 

екіге бҿліп қарастыру керек: 

1. Дҽрісханалық ҿзіндік жұмыс; 

2. Дҽрісханадан тыс орындалатын ҿзіндік жұмыс. 

Дҽрісханада орындалатын ҿзіндік жұмыстарға дҽрістік, тҽжірибелік 

жҽне зертханалық жұмыстар кіреді. Ал дҽрісханадан тыс орындалатын 

ҿзіндік жұмыстарға дҽріс материалдарын толықтыру, семинар сабақтарына 

дайындалу, реферат жазу, курстық, диплом, жұмыстарын жазу т.б. жатады. 

Ҿзіндік жұмысты бұлай бҿлуге тиімді. Ҿйткені, ҿзіндік жұмыстар дҽрісті 

тыңдау жҽне оны жазу, мҽтінмен жұмыс істеу, тезис, конспект жазу, 

семинар сабақтарына дайындалу, үйірмелерге қатысу, ғылыми 

жұмыстармен айналысу . 
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Қазіргі  білім  бен ғылымның ертеңі – бүгінгі студент. Ал сол 

студенттің бүгінгі бастамасы оның болашағына арқау болып, ҿзінің 

ғылымдағы орнын табуына ҽсер ететіндігі шындық. Сондықтан да кез 

келген студенттің ҿз бетімен орындаған жұмысы оқытушылар тарапынан 

үнемі қадағалауды, бағыт – бағдар беріп, дұрыс ұйымдастыруды қажет 

етеді. Алайда, ҿз бетімен білім алу, білімін жетілдіру ҽр түрлі  факторларға 

тҽуелді. Алдымен ол студенттен  пҽнге  қызығушылықты, танымдық 

қажеттілікті, тұрақты ерік-жігерді, жинақылық пен белсенділік жҽне 

жоғары саналылықты қажет етеді. Бұл жҿнінде Ф.А.Дистервергтің  

пайымдауынша, адамның дамуы мен білім  алуы оның ҿз бетінше белсенді 

ҽрекет етуі мен күш – жігеріне  байланысты  Студенттің  ҿздік жұмысы 

(ҽрі қарай СҾЖ) – оқытушының пҽннен  берген тапсырмалары бойынша 

студенттің ҿз бетінше ізденіп, кҽсіби-теориялық білімін тереңдетуге, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге ұмтылған мақсатты  ҽрекеті. СҾЖ 

болашақ маманның ҿз кҽсібінің қыр-сырын жан-жақты  меңгеруін,  күрделі 

мҽселелерді ҿз бетімен шешуге талпыныс жасауға  мүмкіндік береді,  

кҽсіби-практикалық дағдыларын қалыптастыруды  қамтамасыз етеді [3,45]. 

Студент алғаш рет зерттеу жұмыстарына, экспериментке жүгініп, 

жиналған материалдарды жүйелеу, қорытанды жасауға ұмтылыс жасайды. 

Ғылыми терминдер қолданып, ғылыми бақылау негізінде ой тұжырымын 

жасауға үйренеді. Сондай-ақ пҽн бойынша алған білімін тереңдетіп, оны 

бекітеді, білімін дағды, біліктермен байланыстырады.  

Жоғарғы оқу орындарында студенттердің ҿздігінен білім алу мҽселесін 

С.Архангельский, П.Пидкасистый, И.Лернер, В.Беспалько т.б. ғалымдар 

қарастырды. Ғалымдардың зерттеулерінде студенттердің ҿзіндік жұмысы 

келешек маманның шығармашылық ойлауын, ғылымға қызығуын, кҽсіби 

қарым – қатынас қажеттілігін  туғызатын оқыту ҽдісі, таным үрдісі, студенттің 

ҿз бетінше жасайтын іс-ҽрекеті, дербес ҽрекеттің сипаты жҽне оқу үрдісінің 

негізі, студенттің ҿз бетімен білім алуға дайындаудың жолы ретінде 

сипатталады. Жастардың ҿз бетінше оқып, білім алуы мен дүниетануын 

жетілдірудің методологиялық негіздері М.А. Данилов, Ю.К. Бабанский, 

М.Н. Скаткин жҽне т.б. ғалымдардың еңбектерінде жалпы педагогикалық 

аспектіде қарастырылған. Соңғы 10-15 жылда студенттің ҿздігінен білім алу 

мҽселесі ғылым объектісіне айналып, проблеманың зерттеу шеңбері 

ұлғайып барады. Мҽселен, Ю.К. Бабански, П.Я, Гальперин, Р.Г. Лемберг, 

М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый жҽне басқа ғалымдар ҿз еңбектерінде 

оқушылардың ҿздігінен білім алу мҽселесіне зерттеулер жасаған. Аталған 

зерттеулерде ҿздігінен білім алудың мҽніне, рҿліне, құрылымына талдау 

жасалып, оған қызықтыру жолдарын іздестіру, жетілдіру, шығармашылық 

іс-ҽрекетті қалыптастыру тҽжірибелері қарастырылған. 

Жоғарыда аталған ғалымдардың бір тобы студенттердің ҿздігінен 

білім алуын сабақ кезіндегі міндетті түрде орындалатын жұмыстар мен 

сабақтан тыс қосымша тапсырмалар беру арқылы ҿз бетінше орындалатын 

дифференциалау арқылы жүргізу керек десе, екінші тобы бұл жұмысты 

студенттердің қабілетіне, біліктілігіне байланысты оқулық бойынша, 
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ғылыми жҽне қоғамдық жұмыстар деп бҿліп негіздеген. Демек, дидакт-

зерттеушілер де, педагог-практиктер де студенттердің ҿз бетінше білім 

алуы ҿте маңызды процесс екенін анықтауға, оны зерттеп, ҿзіндік мҽнін 

ашуға, ҿздігінен білім алуды айқындауға ҿз үлестерін қосты. 

Р.Г.Лемберг: ―ҿзіндік жұмыстарды ұйымдастыру мына шарттарға 

байланысты: оқушының істейтін жұмысының мақсатына айқын түсінуі; 

жұмыстың жемісті аяқталуына; оның алдыңғы нҽтижесіне қызығуы; 

жұмысты ҿз еркімен, қалауымен орындауы‖, - деп жазды. Г.П. Семеновтың 

пікірінше, ҿзіндік жұмыс оқытудың ұйымдастыру формасы да, ҽдіс-тҽсілі 

де емес, ҿзіндік жұмыс алдын – ала берілген бағдарлама немесе нұсқау 

арқылы оқытушының қатысуымен орындалатын ҽрекет [4,13].  

В.Б. Бондаревскийдің пікірінше, ҿзіндік жұмыс болашақ маманның 

шығармашылық ҿзіндік ойлауын, ғылыми қызығушылығын жҽне арнайы 

білім алуын қамтамасыз ететін жоғары оқу орындарындағы оқыту ҽдісі деп 

түсіндіреді.  

―Ҿзіндік жұмыстың мағынасын анықтауды студенттердің оқу 

сабақтарына арналған жҽне ҿзіндік дайындығына кеттетін қосымша 

уақыттарға жіктейтін жоғары оқу орындары үрдісінің құрылысынан 

қарастыру керек‖, - дейді С.И. Архангельский [5, 27].  

Оқыту үрдісі екі жақты үрдіс болғандықтан, студенттердің ҿзіндік 

жұмысы оқытушының басшылығымен, сонымен қатар студенттердің 

дербестігін, олардың қызығып, ҿз ықыласымен жасайтын ҽрекетін де керек 

етеді. Ҿзіндік жұмыс істеу шеберлігі мен дағдылары ҿзінен-ҿзі пайда 

болмайды, ол мақсатты оқу қызметінің нҽтижесі жҽне шығармашылық 

сипаттағы ҽр түрлі тапсырмаларды орындау үрдісінде қалыптасады. 

Сондықтан ҿзіндік жұмыс жоғары оқу орындары оқу үрдісінің құрамына 

кіріп, педагогикалық пҽндер бойынша кҽсіптік білім алуының шарты, 

құралы жҽне нҽтижесі түрінде бой кҿрсетеді. Студенттердің ҿзіндік 

жұмысы – болашақ мамандарды даярлаудың аса маңызды жолдарының 

бірі, жас тұлғаны жан – жақты жетілдіріп, қалыптастырудың міндетті 

шарты жҽне құралы болып табылады.Сонымен, студенттердің ҿзіндік 

жұмысы дегеніміз – олардың интеллектуалды, жігерлі жҽне кҽсіптік 

қасиеттерін дамытатын, оқу бағдарламасында қарастырылған, оқу 

материалының мазмұны мен керекті кҿлемін игерудегі оқу жұмысының 

жан – жақты түрлерін игеру болып табылады. 
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Аннотация. В статье анализируется поэзия Ж.Нажимеденова. 
Расматривается как через образные средства изображения природы раскрывается 
мастерство поэта. 
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Abstract. In the article is analysed poetry of Zh. Nazhimedenov. Considered how the 
author through imagenary means of picture of nature showed the mastery of a poet. 
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Табиғат кҿрінісін адамның кҿңіл-күйіне, психологиясына 

жанастырып, жанды бейне ретінде беруде шеберлік танытқан ақындар 
қазақ ҽдебиетінде молынан кездеседі. Ҽдебиеттанушылардың 
«Поэтикалық бейнелеу құралдары жағынан қарар болсақ, суреткерлер 
ҿздері үшін ғажайып болып кҿрінгенді де, сұрықсыз кҿрінгенді де 
ҽсерлілік қуатын ҽлсіретпей жеткізуге себі тиетін кҿтеріңкі сарындағы 
сҿздерді жасайтын тҽсілдердің алуан түрін бірдей пайдаланады» [1,50] – 
деген тұжырымдарын негізге ала отырып, ақындардың табиғаттың тылсым 
сырлары мен сұлулығын жер бетіндегі тіршілік атауларының ҿмірімен, 
олардың іс-ҽрекетімен байланыстыра суреттейтінін байқауға болады. 

Табиғаттың қайталанбас сұлулығын ҽдемі үйлесім тапқан ұйқастар 
арқылы ҽсерлі бейнелей білген ақындарымыздың бірі – Жұмекен 
Нҽжімеденов. Ол – ақындық тапқырлығымен, ойының нақтылығымен 
танылған ақын. Табиғат суретін де дҽл бейнеде айнытпай поэзия тілімен 
суреттейді: 

... Ақ саусақ билейді, билейді, 
Кҽдімгі ақ мата үстінде. 
Кҿк жіпті сұр ине сүйрейді, 
Кҿк ала кестелер түсті де. 
Кестелер кенеттен тіріліп, 
Ну орман ҿсті де, жетілді. 
Кҿк жиек сол нуға сүрініп, 
Асып кеп құлаған секілді  - 
Кҿл ұйықтап кҿгалдың шетінде, 
Маңдайын жартасқа тірепті. 
Осынау айдынның бетінде, 
Тастар да толқыды, дір етті ... 
... кестені жап-жаңа тігілген, 
Кер-дала жамылып барады ... 
... Осылай туған жер үстінде, 
Саусақтар билейді, билейді [2,16] – деп  дала  келбетіне 
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сұлу сҿзбен кесте тігеді. Табиғат құбылысын қимылға келтіріп, жанды 
бейнеде суреттеу үшін ақын кҿбіне кейіптеу ҽдісін қолданады.  
«Тіл кҿрнекті болу үшін дерексіз нҽрсе деректі нҽрседей, жансыз нҽрсе 
жанды нҽрседей суреттеліп, адамның сана-саңылауына келіп түсерлік 
дҽрежеге жетуі керек. Қалыпты түріндегі сҿз ондай дҽрежеге жету үшін 
түрлі ҽдістер қолданылады» [3,25 ]. 

... Бұталар арасымен аңдып, аңдап, 
Жүр, міне, ақ самайлы таң қылаңдап ... [4,16] – деп, 

сібірлеп атқан таңды «аңдып, аңдап, қылаңдап» деген кҿсемше арқылы 
жасалған етістікті синонимдер адамға тҽн қылықтармен суреттейді. 

... Мезгіл-ҽже кҿтерді күн табағын, 
Кетті сҽуле жапырақты пышақтап ... [2,8], 

Немесе: 
...Келе жатыр сҽуле – сұлу жалаңаш ... [2,9], 

Сондай-ақ: 
... Күн кҿзімен жалт етті де, құшты кеп, 
Алатаудай кҽрі шалды ҽлгі қыз ... [2,9], – деп 

«Алатаудай кҽрі шалды құшағына алып» сҽулесін маңайға түгел тҿккен 
күн сҽулесін қылықты «сұлуға» балап ҽсерлі бейнелейді. Енді бірде: 

... Кенеттен ағараңдап ақ балтыры, 
Күн – сұлу шықты кешіп бұлт батпағын... [4,18] – деп, 

бұлт арасынан жарқ етіп шыға келген күннің кҿзін жан бітіре тірілтеді. 
Ақындар поэзиясында символдық бейнеге айналған «самал жел», 

ҽсем гүл», «кҿк тастар» да Жұмекен шумақтарында: 
... Жетті, міне, жігіт – самал албыртып, 
Бойжеткен – гүл бола қалды ұялшақ ... [4,8], 

Немесе: 
... Жүйрік жел баса алмай аптығын, 
Бұтаға сүйенді солықтап... [2,7] – деп, «албыртқан 

жігітке», «ұялшақ бойжеткенге» айналып шыға келеді. 
... Түйсігі бар тастың да 
Тас та кейде жұлқынар ... [4,14], 

... Бұл жердің ойға бҿккен ҽр бұтасы, 
Бұл жердің гүлі ұялшақ, арлы тасы ... [4,23] – дегенде  тасқа да жан 

бітіре, қимыл-қозғалысқа келтіріп суреттейді. 
Ымырт үйірілген кешкі мезгіл мен түнгі тыныштықты ақын: 

... Бір ымырт пердесін түсіріп, 
Мүлгіді, мызғыды кҽрі ағаш . 
Ақ бұлақ кҿрпесін ысырып, 
Қой тасқа ұйықтады жалаңаш ... [4,8] – деп, ҿзіндік 

ғажайып стилімен ҽсерлі жеткізеді. «Мүлгіген», «мызғыған», «ұйқыға 
кеткен»  түнгі тылсымды: 

... Түк түсінбей тұр білем мынау аспан, мынау жер, 
Жымың-жымың етеді жұлдыздардың кірпігі... [4,37] – деп, бір 

сиқырлы ҽлемге жетелейді. Ҿз қиялын табиғат құбылыстарымен шебер 
байланыстыра білетін ақын түнгі пейзажды жасауда сҿз мүмкіндіктерін 
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барынша қолдануға, ҿрнекті тіркестерді пайдалана отырып, тілдің 
эмоциональды бояуының қанықтығына мҽн береді. Ақын табиғатқа тіл 
бітіре, адамша сҿйлетеді: 

... Қыс келгенін, мұз басқанын даланы, 
Суық жел тұр құлағыма сыбырлап. 
«Бұрынғыдай иығыңды керме» - деп, 
Ҿн бойыма ызғар шықты ҿрмелеп. 
«Кешке жақын жанай ҿтіп кҿрме» - деп, 
Боз қырау тұр қыз ҽйнегін перделеп ... [2,10] – деген 

шумақтарда «суық жел құлағына сыбырласа», ызғар ҿн бойыңды 
шымырлатып ҿктем сҿйлейді. Ҽрі қарай: 

... Аяз - жеңгем қориды сол қызды анық - деген жолдар арқылы 
«құлағын жазықсыз шымшыған» аяз да жанды бейненің қимыл-ҽрекетін 
кҿзге елестетеді. «Ақҿзектегі айлы кеш» ҿлеңінде: 

«Ақҿзектің» пҽк жүзін жымыңдатып, 
Бұлт-бұлт етіп барады құлын батып 
Құлын батып барады 
Жас сұлудың 
Жауырынына кетіпті  бұрым батып... 

... Бұлт ойнады аспанда түртіп Айды, 
Ай астында боз бие шұрқырайды [4,64]- деп туған 

жердің айлы кешін ҽсерлі баяндайды. Ақынның ҽсершіл сезімінен туындап 
жатқан кҿңіл – күй құбылыстары, қуаныш пен мұң сияқты тебіреністері: 

... Мен де бір емен жанымда 
Жел үзген жапырақ үркіп жүр. 
Сілтенген балта тамырға 
Бұтақтарымды қырқып жүр ... [4,40], 

... Даңқтың, даудың, дақпырттың 
Ық жағын алып келгенмін. 
Бейне бір шҿкім ақ бұлтпын, 
Қуаламашы, жел,  мені [4,44], 

... Бҽлкім, мұңды хал шығар – 
Тал кҿз жасын іркіп тұр. 
Кҿзі шатынап тамшылар 
Ҽлденеден үркіп тұр [4,103], 
... Қарт Алатау сақалына қатқан қарды лақтырды, 
Соған қарап мына менің самайыма ақ кірді [4,37], - деп 

алма-кезек ауысулар арқылы элегиялық сарын танытады. Адам ҿмірі мен 
табиғат құбылыстарынының арасындағы үндестікті бар жан-дүниесімен 
сезінеді. Ҽдебиеттанушы Қ.Алпысбаев ҿз еңбектерінде былай түсіндіреді: 
«Тірліктегі қарабайыр, жұпынылықтан құтқарған қуат кҿпке аян, ал түйсік 
пен сезімдегі жүдеу нүктеден адам баласын қозғап жіберген ұлы күш – сҿз 
ҿнері. Түйсік пен сезімді астастырып, адам мен табиғаттың мҽңгі бҿліп, 
мҽңгі табыстырған да – сҿз құдыреті. Ойлап отырсақ, сҿз бен сезім, тіл мен 
түйсік жаратылыс жұмбағындай тылсым, аспан ҽлеміндей айшықты да 
ҿрнекті құбылыс» [5,26]. 
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Жұмекен Нҽжімеденовтың поэзиясына талдау жасай отырып, 
табиғат кҿрінісін ерекше құбылыстармен жан бітіріп, кейіптеу тҽсілдері 
арқылы ҿрнекті ой түйе білгеніне кҿз жеткіземіз. «Поэзия тілі кҿркем 
мағына мен ассоциациялық-эстетикалық байланыстар жүйесіне, стильдік 
бояу-нақыштар мен музыкалы үнге құрылады. Поэзия тілі – бейнелі, 
мҽнерлі, нұрдай таза мҿлдір тіл» [5,33]. 
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Аннотация. Возможности педагогики Монтессории развивает ум детей 

дошкольного возраста. Педагогика Монтессории обеспечивает полную свободу детей 
в группе. Педагогику Монтессории важно разработать с раннего возраста. В системе 
образования Монтессории должны соблюдаться основные принципы. 

В педагогике Монтессории учитывается  роль педагога. 
Abstract. The possibilities of pedagogy Montessori develops the mind of children  

of preschool age. Education Montessori obespeçïvaet polnwyu svobodw children in the 
group. It is important to develop an early age Montessori pedagogics. Stored in the basic 
principles of the Montessori educational system. The role of pedagogy Montessori teacher. 

 
 

Ұрпақ болашағы – тҽрбие мен білімде. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Ҽбішұлы Назарбаевтың халыққа Жолдауында «Кішкентай 
бүлдіршіндердің дамуына ықпал ететін үздіксіз білім берудің алғашқы 
сатысы ретіндегі мектепке дейінгі білім беруге баса назар аударған жҿн 
жҽне бұл сатыны олардың шығармашылық жҽне интеллектуалдық 
қабілеттерін дамытуға арналған тиімді бағдарламалармен қамтамасыз ету 
қажет. Ҽрбір балалардың білім алуға, еңбекке жҽне қоршаған ортаға 
бейімі, қарым-қатынасы нақ осы кезеңде қаланатынын естен 
шығармауымыз керек» - деп айтылған [1.65б.]. 

М.Монтессори педагогикасы негізінде ақыл-ойды дамыту – баланың 
жасына, тҽжірибенің молаюы мен тҽрбиелік ықпалдардың ҽсеріне 
байланысты ойлау ҽрекетінде пайда болатын сан жҽне сапалық 
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ҿзгерістердің жиынтығы. Мектепке дейінгі шақта білімнің қорлануы 
шапшаң қарқынмен жүргізіледі, таным процестері жетіледі, бала ақыл-ой 
ҽрекетінің қарапайым ҽдістерін меңгереді. Мектепке дейінгі баланың ақыл-
ой дамуын қамтамасыз етудің оның барлық кейінгі іс- ҽрекеті үшін зор 
маңызы бар. 

Баланың ақыл-ойын дамыту ҽлеуметтік ортаның ықпалымен жүзеге 
асырылады. Ол айналадағылармен араласу процесінде  тілді, сонымен 
бірге қалыптасқан ұғымдар жүйесін меңгерді. Соның  нҽтижесінде 
мектепке дейінгі бала тілді меңгеріп алатындығы сондай, оны қарым-
қатынас құралы ретінде еркін пайдаланады. 

Мектепке дейінгі баланың акыл-ойының  амуы алғашында қарым-
қатынаста, заттық ҽрекеттерде, ал сонан соң оқу, еңбек, ҿнімді жұмыс 
(сурет салу, мүсіндеу, жапсыру, құрастыру) процесінде жүзеге асырылады. 

Ақыл-ойдың неғұрлым тиімді дамуы оқыту жҽне тҽрбиелену 
ықпалымен жүргізіледі. 

Қазіргі М.Монтессори педагогикасында ақыл-ой дамуының негізгі 
кҿрсеткіштері – білімдер жүйесін игеру, олардың қорын жинау,  
шығармашылық ойды дамыту жҽне жаңа білімдер алуға қажетті кызмет 
ҽдістерін меңгеру деп есептейді. 

М.Монтессори жүйесі дҽстүрлі педагогикадан мүлдем ерекшеленеді 
жҽне ол ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына қайшы 
келмейді. Сонымен қатар, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарты бойынша «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», 
«Шығармашылық», «Ҽлеуметтік орта» деп аталатын 5 білім беру салалары 
бойынша ортаны ұйымдастыру қарастырылған. Бұл білім беру салалары 
М.Монтессоридің ҽдістемесі бойынша ортаны ұйымдастыруымен үндес 
болып келеді. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша 
«Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», «Ҽлеуметтік 
орта» салаларымен тығыз байланысты. 

М.Монтессори педагогикасының ерекшеліктері: 
- Монтессори педагогикасында ерте жастан дамытудың 

маңыздылығы  ескерілген; 
- М.Монтессоридің педагогикалық ҽдісін түсіну жҽне қолдану 

ерекшелігі; 
- М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінің негізгі қағидаларының 

сақталуы; 
- М.Монтессори педагогикасындағы педагогтың ролі; 
- М.Монтессори педагогикасында арнайы дамытушы аймақтарының 

құрылуы жҽне дидактикалық материалдарды пайдалануы; 
- М.Монтессори педагогикасының топта балаларға толық еркіндікті 

ұсынуы. 
«Бар жақсы балаларға дей отырып», М.Монтессоридің қалдырып 

кеткен дҽйек сҿзін еске аламыз: «Жас ұрпақтан мықты, күшті тұлғалар 
тҽрбиелеп шығаруымыз міндет, ал мықты адамдар деп − біз ҿзіне сенімді, 
тҽуелсіз тұлғаны айта аламыз». Ҿз-ҿзіне сенімді, тҽуелсіз, ҿзін сыйлайтын 
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тұлға тҽрбиелеу М.Монтессоридің алға қойған мақсаты. М.Монтессори 
педагогикасының ерекшелігі балаға деген кҿзқарас пен қарым-қатынас. 
Қайталанбайтын ҿзіндік кҿзқарасы, алға қойған мақсат-мүддесі бар тұлға 
ретінде қарау. М.Монтессори ҿзінің педагогикалық жүйесін бала табиғатына 
байланысты құрды. Баланың ҿсіп жетілуіне не қажет? Оның қажеттілігі ҿзіне 
қызмет атқаруға деген ұмтылыс екендігінде екені ҿзі ашқан мектептерінде 
дҽлелдеп берген. Монтессоридің пікірінше,бала анасының кҿкірегінен 
ажыраған күнді  ҿзіндік қызметке кҿшудің басы, - деп есептейді. Сондықтан 
сол ҿмірге бейімдеу Монтессори ортасында іске асады. 

Монтессори ҽдістемесі ҽрбір тҽрбиеленушіге деген даралы 
тҽсілдемеге негізделген.Бұған сҽйкес, балдырғандар мен бүлдіршіндер 
дидактикалық материалдар мен ұйымдастырылған оқу іс-ҽрекеті 
ұзақтығын ҽрдайым ҿздері таңдай отырып, ҿзіндік ағыммен ырғақта 
дамиды. Ең бастысы М.Монтессори педагогикасының ерекшелігі − бала 
ҿзінің қызығушылық саласын ҿзі таңдайды. Ата-аналар мен педагогтар бұл 
үрдісте қараушы рҿлін ойнайды, сезгіш жҽне ықыласты болады, олар жас 
зерттеушіні түсіну үшін лайықты шарттар жасау керек [2.74б.]. 

Мектепке дейінгі ұйымда баланың ҽртүрлі іс-ҽрекет салалары тек 
қана балаларда емес, олардың ата-аналар алдында үлкен танымалдығын 
білдіреді. Мектеп жасына дейінгі баланың еркін жұмыс жасауы санау, оқу, 
ойын ҽрекеттерінде кҿрініс табады. 

Ҽрине, балабақшада балалар тек қана күнде жаңа материалмен 
таныса бермейді. Балалардың қатысуларымен ҿте қызықты мерекелер, 
ойын-сауық кештері ұйымдастырылады. Бірақ, еңбек пен балалардың ойын 
ҽрекеттерін ажырата алған жҿн. Айтар болсақ, балабақшадағы тҽрбиешілер 
ҿте тҽжірибелі педагогтар, олар мектеп жасына дейінгі балаларды үнемі 
жаңа нҽрселерге үйретеді, ҿздері ҽртүрлі мерекелерді ойлап табады, 
балалармен жұмысты қызықты формаларда жүргізеді. 

М.Монтессори педагогикасында балалар ҿз ойын білдіру саласында 
барынша кҿп еркіндік алады, мектепке дайындық мерзімде жеңіл ҿтеді.  
Ең бастысы, олар ҿздік түрде білім алады жҽне олардың құмарлықтарын 
тоқтата алмайсың. Ҽрине, мұнда ең маңызды рҿлді тҽрбиешілер мен ата-
аналар ойнайды, олар баланың ерекшілігін қабылдау үшін тілектестік 
атмосфера жасаулары қажет. Баланың ерекшілік қасиеттерін 
бастапқылыққа қойып нақты тұлғаны тҽрбиелеуге болады [3.41б.]. 

Мария Монтессори италияндық дҽрігер ҽйел. Бұл жүйені осыдан  
100 жыл бұрын сол ойлап тапқандықтан, соның атымен аталады. Қазіргі 
кезде Монтессори жүйесін 146 мемлекет қолданады. Бұл жүйе бойынша  
1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар зейінін, шығармашылық жҽне логикалық 
ойлау қабілетін, есте сақтауды, сҿйлеуді, елестетуді, қимылды дамытады. 
Оның негізгі қағидасы – «оқы, оқы» деп күштеп емес, ойын арқылы оқыту 
жҽне баламен дербес тіл табысуға негізделген жаттығуларды таңдап алу. 
Мұнда бала дидактикалық материалдар мен сабақ уақытының ұзақтығын 
ҿзі таңдайтын болғандықтан оқытудың ерекшеліктері бар. Сондай-ақ олар 
ҿз қателіктерін ҿздері кҿріп, соны ҿздері түзеп отырады. Монтессори 
ҽдістемесінің маңызды ерекшелігі – баланың жеке қабілетін кҿрсете 
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алатын жҽне кҿрсеткісі келетін арнайы ортаны құру. Бұл Монтессори 
ортасы деп аталады. Бұл ортада психологиялық жайлылық, таңдау 
еріктілігі жҽне тҽрбиешінің сабырлы адамгершілігі салтанат құрады. 

М.Монтессори педагогикасы арқылы мектеп жасына дейінгі 
балалардың ақыл-ойының дамытудың мақсаты − балалардың зейінін, ойлау, 
зерде үрдістерін дамыту, қиялдарын ұштау, тапқырлыққа жетелеу, қызықты 
ойындар мен тапсырмаларды орындауға қызығушылығын арттыру. 

Мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту жұмысы балабақшада 
ҿтілетін барлық ұйымдастырылған оқу іс-ҽрекеттерінде (кҿркем ҽдебиет, 
сауат ашу, сурет, қарапайым математика, музыка, дене шынықтыру жҽне 
т.б.) баланың жасына қарай жүргізіледі. Мысалы, «Жазда балабақша 
ауласында», «Жайлауға саяхат», «Шопан ата қонақта», «Ыдыс дүкені», 
«Мектеп», «Мұғалім», «Дҽрігер» жҽне т.б. шығармашылық ойындар 
ҿткізіледі. Бұл ойындарға қажетті материалдарды тҽрбиешілер дайындап, 
балаларды қатыстыра отырып, ҿздері жасайды. Олар ҽзірленген түрлі-түсті 
кҽмпит, нан, тоқаш, құрт, ыдыс-аяқ, «Жайлау» ойыны үшін жасалған киіз 
үй, үй мүліктері, тҿсек-орын, кҿрпе жастық, кілем, алаша − балалардың 
бұрын үйренген сҿздердің дұрыс айтуға, бір-бірімен сҿйлесіп, пікір 
алысуға, бір-біріне ҽңгімелеп беруге мүмкіндік беретіні сҿзсіз. 

Мектепке дейінгі балалардың ақыл-ойын тҽрбиелеуді дұрыс 
ұйымдастыру үшін олардың ақыл-ой дамуының заңдылықтары мен 
мүмкіндіктерін білу керек. Осыларды ескере отырып, ақыл-ой тҽрбиесінің 
міндеттері, мазмұны, ұйымдастырылуы мен ҽдістері белгіленеді. Кеңестік 
психология мен педагогика ақыл-ой тҽрбиесі міндеттерін тиімді шешу 
жолдарын бір жағынан, баланың мүмкіндігін барынша пайдалану жҽне 
екіншіден, ағзаны жалпы қажытатын тыс міндеттер жүктеуді болдырмау 
үшін мектепке дейнгі шақтағы ақыл-ой дамуының мүмкіндіктері мен 
заңдылықтарын  зерттеумен  шұғылданады. 

Монтессори ҽдісінің мҽні − баланы ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу, ҿзін-ҿзі оқыту, 
ҿзін-ҿзі дамытуға бағытталған. Бұл педагогикалық жүйеде адамның еркіндігі 
мен қадір қасиетіне деген кҿзқарас бала кезінен маңызды болып келеді. Тҽрбие 
үдерісіне қойылатын негізгі талаптардың бірі – баланың рухани еркіндігіне 
құрметпен қарау. М.Монтессори үшін адамның рухани дамуы оның 
психикалық жҽне физикалық дамуымен тығыз байланысты. Монтессори 
саналылық пен ойлаушылық қабілетінің дамуы үшін сезім мүшелері 
қабылдауының, қозғалыс дамуының маңыздылығын үнемі кҿрсетіп отырды. 

Жас ұрпақ тҽрбиесі сияқты үлкен міндетті шешуге мектепке дейінгі 
қоғамдық тҽрбиенің орны ерекше. Олар ҿмір есігін жаңа ғана ашқан жас 
буындар денесінің, ақыл-ойының, сана-сезімінің дамуына, адамгершілік 
қасиеттері мен эстетикалық талғамның қалыптасуына жағдай жасайды. 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің алғашқы буыны болып табылатын 
мектепке дейінгі кезеңде балалардың ақыл-ой қабілетін жан-жақты дамыту 
жҽне тҽрбиелеу мҽселесіне ерекше мҽн берілуде, себебі осы кезеңде 
балалардың ақыл-ой қабілетін дамыту мүмкіндіктері мол. 
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Жас ұрпаққа мҽн-мағыналы, ҿнегелі тҽрбие мен білім беру − бүгінгі 
күннің басты талабы екені бҽрімізге белгілі. Баланың жеке тұлға ретіндегі 
дамуы ҿзіндік кҿзқарасының қалыптасуы, ой-ҿрісінің кеңеюі балабақша 
қабырғасында басталатыны сҿзсіз 

Қай кезеңде болмасын балабақшада Монтессори ҽдісі еш уақытта 
орнын жоғалтқан емес. Бала табиғатында білуге құмар, тумысынан-ақ 
ҿсуге, жетілуге ұмтылысы басым. Сондықтан да қарқынмен дамып бара 
жатқан мына заманда балабақшадағы педагогтардың ұлттық қалып, ұлттық 
мінезді сақтай отырып, бала тҽрбиесінің ҽдістерін тынбай ізденіп, жиі 
жаңартып отыруы заңды құбылыс[4.12б.]. 

М.Монтессори технологиясы мектеп жасына дейінгі балаларға 
жауапкершілікті сезінуге, ҿздігінен шешім қабылдауына, топта да, жеке де 
жұмыс жасай алуына, таңдау жасай алуына, ҿз уақытын ұйымдастыра 
білуіне, ҿзіне сеніммен қарауына мүмкіндіктер береді. 

Ҽр заманның ұсынары бар жҽне қалай болғанда да заман ағымынан 
қалмай, ілгері жүру – ұлы мұрат. Қазіргі заманда білім беру ҽлемдік 
құрылымның маңызды элементінің біріне айналады. 
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Аннотация.Формирование компетентности через познавательных интересов 

детей. Опыт ребенка постепенно пополняется и развивается разными видами знаний. 
Задача компетенции: развитие детского саморазвития. Будущее поколение является 
активным членом общества в будущем. При компетентности ребенок усваивает 
навыки, умение и знания. 
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Abstract. Competence through the formation of cognitive interests of children. 
Childrens' experience postepenno popolnyaetsya and razvïvaetsya raznımï vïdamï knowledge. 
Task Competence: Development detskogo samorazvïtïya. Future generation GX aktïvnım 
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Қазіргі педагогтардың ойынша ҿмірлік маңызы бар 

құзырлылықтардың ҽр адамға болуы оларға қазіргі қоғамда бағдар жасауға 

кҿмектеседі, тұлғаның қазіргі уақыт талабына сай ҽрекет ету қабілеттерін 

қалыптастырады. 

«Құзырлылық» ұғымы жайлы Құдайбергенова К.С. «Құзырлылық 

табиғаты – тұлғаның ҿзіндік дамуында» атты еңбегінде былай деп 

кҿрсетті: «Құзырлылық ұғымы соңғы жылдары педагогика саласында 

тұлғаның субьектілік тҽжірибесіне ерекше кҿңіл аудару нҽтижесінде 

ендіріліп отырған ұғым. 

Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы «competens» белгілі сала 

бойынша жан – жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, 

қандай да бір сұрақтар тҿңірегінде беделді түрде шешім шығара алады 

дегенді білдіреді» десе, бұл жайлы Б.А.Тұрғынбаева «Мұғалімдердің 

шығармашылық ҽлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту» 

еңбегінде «...ҿзінің практикалық ҽрекет арқылы алған білімдерін ҿз ҿмірлік 

мҽселелерін шешуде қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз» деп 

анықтаса, ресей ғалым Н.В. Кузминаның кҿзқарасы бойынша 

«Құзырлылық дегеніміз – педагогтың басқа бір адамның дамуына негіз 

бола алатын білімділігі мен абыройлылығы деді.» 

«Құзырлылық» түсінігі – бұл оқыту үрдісінің тұлғаның басты 

(базалық, негізгі) жҽне пҽндік құзырлылықтарының қалыптасуына 

бағдарланған. Бұл үрдістің нҽтижесі ретінде адамның жалпы 

құзырлылығының қалыптасуын айтуға болады, ол басты 

құзырлылықтарының жиынтығы, түлғаның кіріктендірілген сипаттамасы 

болып табылады[1.22 б.]. 

Құзырлылыққа бағдарланған тҽсілдері: Танымдық құзырлылық: 

оқудағы жетістіктер; интеллектуалдық тапсырмалар; оқи алу білігі жҽне 

білімді пайдалана білуі. 

Тұлғалық құзырлылық: жеке қабілеттері мен талантын дамыту; 

ҿзінің күшті жҽне ҽлсіз жақтарын білуі; рефлексия жасау қабілеті; білімнің 

үдемелілігі. 

Ҿзіндік білім алу құзырлылығы: ҿзіндік білім алу қабілеті, ҿзін-ҿзі 

оқытудың ҿзіндік тҽсілдерін ұйымдастыру; жеке білім алу қызметінің 

деңгейіне жауаптылығы; тез ҿзгеру жағдайында білім, білік, дағдыларды 

пайдалану икемділігі; үнемі ҿзіндік талдау, ҿз қызметін бақылау. 

Құзырлылық міндеті: балалардың дамуына, ҿзіндік дамуына жағдай 

жасау; 

ҿнімді білім, білікті игеру; бүкіл ҿмір бойына ҿз білімін толықтыруға 

деген қажеттілікті дамыту. Оларды орындауда тҽрбиеші тҿмендегі 

келтірілген ережелерді есіне сақтау қерек: 

Белсенділікті қалыптастыру үшін уақытты да, күшіңізді аямаңыз. 

Бүгінгі белсенді бала – ертеңгі қоғамның белсенді мүшесі. 

Мектепалды даярлық топтарында сабақтың ҿн бойы ойын ҽрекерін 

ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. Себебі, 5 – 6 жасар бала сабақ 

оқығаннан гҿрі ойын ойнағанды қалайды, зейіні тұрақсыз, бір іспен ұзақ 
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уақыт шуғылдана алмайды. Бала ойынмен ҿседі. Ойында баланың қарым – 

қатынасы кеңейіп,таным қабілеті ҿседі, мінез – құлық қалыптасады. Ойын 

баланың даму құралы, таным кҿзі, білімділік, тҽрбиелік, дамытушылық, 

мҽнге ие бола отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал 

етеді. Кҿп ойнаған адамның дүниетанымы кең, жаны таза,жүрегі нҽзік 

сезімтал тұлға болмақ. 

В.А.Сухомлинский «Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы жоқ жҽне 

олай болуы мүмкін емес. Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе 

іспеттес, ол арқылы баланың рухани байлығы жасампаз ҿмірмен ұштасып 

айналадағы дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге 

құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» деген. 

Ойын барысында балалар ҿздеріде байқамай ҽр түрлі жаттығуларды 

орындай бастайды. Ойын баланы іздену жолына бағыттайды, жеңіске 

деген қызығушылығын оятады, ал осыдан шыға келе олар жылдам, 

жинақы, шапшаң, тапқыр болуға, ойын шартын сақтап отырып 

тапсырмаларды нақты орындауға тырысады.Ойындарда, ҽсіресе топтық 

ойындарда жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттері, жауапкершілік толық 

сезімдері қалыптасады, тҽртіп, күш жігер, мінез – құлық тҽрбиеленеді. 

Кҿрнекіліктердің ҽдістері, сұрақтың қызық та, тиімді түрлері, жұмбақтар, 

ҽзіл есептер, ахуал жағдайлары,сайыстар балалардың белсенді ойлау 

ҽрекетін дамытуға кҿмектеседі. Ойын барысында бала ойы үнемі дамып, 

жетіліп отырады, ұшқырлана түседі[2.41б.]. 

Даярлық топ балаларының білуге деген ынтасы мен мүмкіндіктерін 

толық пайдалану жҽне оларды оқу үрдісінде үздіксіз дамытып отыру сабақ 

барысында алған білімдерін тҽжірибеде қолдану дағдыларын 

қалыптастыру үшін сабақтарда ойын элементтерін  пайдалану. 

Кей бала ойында шынайы ҿмірді бейнелесе, кей бала ішкі сезімін 

білдіреді. Мағжан Жұмабаев: «Ойын – баланың ҿз ісі. Баланың ойынына 

кірісуші болма. Баланы бір нҽрсе бүлдірмес үшін тек шеттен бақыла.» 

Ойын тек ҽрекет емес, балалардың да, үлкендердің де қызығушылық 

ермегі адамды рахат пен қанағат сезіміне бҿлейтін іс – ҽрекет. Бала тұрмақ, 

үлкен адамдар да ҽлі күнге дейін ойнайды, ҽрине ойынның түрлері де, 

мазмұны да сан алуан. Оның ҿзгеріп отыруы балалардың жас жҽне дара 

ерекшеліктеріне байланысты. 

Балаларды бір – бірімен, үлкендермен жағымды қарым – қатынаста, 

ұйымдаса ойнауға, ҿзгенің пікірімен санасуға, тҽртіпті болуға, жеке ҿз 

бетінше ҽрекет етуге, емін – еркін демалуға тҽрбиеленеді. 

Мектепке дейінгі баланың танымдық қызығушылығы ерте 

басталады. Бірақ бұл танымдық қызығушылық тұрақты болып немесе 

жоғалып кетуі мүмкін. Ересектер баланың білімге құмарлығын мадақтап, 

білімге деген қажеттілік тҽрбиелеуі керек. 

Мектепке дейінгі балалардың танымдық қызығушылығы екі бағытта 

жүреді: 
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1. Баланың тҽжірибесін біртіндеп байытып, осы тҽжірибені түрлі 

білімдермен толықтырып отыру. Балаларға қоршаған орта жан-жақты 

кҿрінсе, оның танымдық қызығушылығы пайда болып беки түседі. 

2. Бір саланың ішінде баланың танымдық қызығушылығын 

тереңдету жҽне кеңейту. 

Баланың танымдық қызығушылығының дамыту үшін ата-аналар 

баланы қызықтыратын жағдайды білу керек, сонан соң оны дамытуға 

ықпал ету қажет. 

Баланың тұрақты қызығушылығының туындауы үшін баланы 

қызметтің жаңа саласымен тек таныстырып қана қоймау керек. Оның 

жаңаға қызығушылығы сезімі болуы керек. Ересектер бір пайдалы 

жұмысты немесе сүйікті сазды тыңдауды ұсынады. Ересектер ҽлемінің осы 

жағдайына қатысты болуы баланың осы жұмысқа қызығушылығын 

арттырады. Балаға оның ойлау қабілетін арттыратын сұрақтар қою керек. 

Тҽжірибе, білімді жинақтау – ойлаудың шығармашылығын дамыту. 

Егер адам ҿз білімін қолдана алмаса, міндеттерді шығармашылықпен 

шешпесе, білім пайдасыз, жүк болуы мүмкін. Ол үшін ҿз қызметінде 

жиналған ақпаратты қолдана білу тҽжірибесі керек.Ҿнімді шығармашылық 

қиял образдардың бай жҽне ҿздігінен ерекшеленеді. Қиялдың маңызды 

қасиеттерінің бірі - ойын керекті арнаға бағыттау.Ойын басқара алмау, ҿз 

мақсатына бағындыра алмау, жақсы ойлардың іске аспай қалуына ҽкеледі. 

Сол себепті мектеп жасына дейінгі балаладың қиялын дамытудың 

маңызды жағы – бұл қиялдың бағыттылығы. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың кішілерінің қиялы аяқталмаған 

сипатта. Ересектер балалар қиялын дамытуға ҿз ойларын жүзеге асыруға, 

аз болса да кішкене ойларын іске асыруға кҿмектеседі. Осы мақсатта ата-

аналар рҿлдік ойындар ұйымдастырып, осы ойынның барылқ жақтарымен 

танысуы қажет. Ұжыммен ертегі құрастыруды ұйымдастыруға болады; 

ойынға қатысушылар бір-бір сҿйлемнен айтады, ал ересектер керекті бағыт 

беріп ойлағандарын аяқтауға кҿмектеседі[3.58б.]. 

Мектеп жасына дейінгі баланың дамуы ҽр жақтылығымен жҽне 

қарқындылығымен ерекшеленеді.Мектеп жасына дейінгі кезеңде бала 

дамуының түрлі бағыттарында маңызды ҿзгерістер орын алады – іс-ҽрекет 

түрлері жетіледі, тұлға дамуында ҿзгерістер байқалып, танымдық іс-ҽрекет 

мазмұны тереңдей түседі. 

Танымдық қызығушылықтарды қалыптастыруда балалардың жалпы 

эмоционалдық кҿңіл-күйіне жҽне олардың белсенділігіне сүйенеді, алайда 

түрлі ҽрекетте белсенділік танымдық қызығушылыққа, бала тұлғасының 

таным үрдісіне жҽне білім мазмұнына деген бағыттылығына айналады. 

Баланың алғашқы танымдық қызығушылықтары ойын жҽне 

практикалық іс-ҽрекетпен байланысты. Ҽдетте, ойын жҽне практикалық іс-

ҽрекет барысындағы танымдық қызығушылық танып-білуге итермелеуші 

күш ретінде саналы сезілмейді. Бала не нҽрсені танып-білу үшін емес, 

практикалық іс-ҽрекетті жасау үшін ойнайды, ҽрекет жасайды. Оқыту кезінде 

біртіндеп қызығушылықтар қалыптаса бастайды. Мектепке дейінгі жастың 
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соңында қызығушылықтар саналы сипатқа ие болып, танымдық 

қызығушылық кейіннен оқу іс-ҽрекетінің ынталандырушы күшіне айналады. 

Танымдық қызығушылықты қалыптастырудың негізгі педагогикалық 

шарттары: 

- ҽр жақты іс-ҽрекетті ұйымдастыру (нҽтижелі іс-ҽрекет, ойын, оқу 

іс-ҽрекеті, қарым-қатынас); 

- білімдерін кеңейту жҽне тереңдету; 

Қазақстан Республикасының «Мектепке дейінгі оқыту жҽне 

тҽрбиелеу» Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына № 499 

бұйрығына сҽйкес құрылған жҽне мектепке дейінгі балалардың танымдық 

құзыреттілігін қалыптастыруға, психикалық дамудың келесі кезеңіндегі 

ойын іс-ҽрекетіне сҽтті ҿтуге ықпал етеді[4.39б.]. 

Педагог-тҽрбиешінің балалармен бірлескен ойын іс-ҽрекеті 

барысында тұлға қасиеттерінің жҽне психикалық үрдістерін дамыту 

кешенді бағыты алынып, баланың танымдық қызығушылықтарын, 

қажеттіліктерін жҽне қабілеттерін дамыту, тҽжірибе негізінде ҿз бетімен 

ізденіс жасау іс-ҽрекетін дамыту болып табылады. 

Міндеттері: 

- танымдық үрдістерді дамыту (қабылдау, есте сақтау, зейін, қиял, 

ойлау) жҽне жас ерекшелік нормасына сҽйкес ойлау операцияларын дамыту 

(талдау, біріктіру, салыстыру, жалпылау, топтастыру жҽне т.б.); 

- қызығушылықтарды анықтау жҽне оларды қолдау үшін, балалардың 

ҿз бетімен танымдық белсенділігін кҿрсете алу үшін жағдай жасау; 

- коммуникативті құзіреттілік дағдыларын, дербестікті жҽне тілдік 

құзіреттіліктерін дамыту; 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық құзыреттілігін 

кеңейтуге, олардың ақыл-ой мүмкіндіктерін жҽне қабілеттерін 

қалыптастыруға, ҿз біліміне сенімділік сезімін ұялатуға, танымға деген 

қызығушылықтарын оятуға бағытталған. Қорытындылай келе, балалардың 

белсенді іс – ҽрекеті дамытудағы ойындар, жаттығулар, еркін ойындар, 

танымдық тапсырмалар арқылы балалардың бастамашылығын, 

байқампаздығын, белсенділігін, даралығын, дарындылығын, қабілетін, 

шығармашылығын дамыта отырып бала бойына құзырлылықтарың 

қалыптасуында: мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, 

еркіндікке дағдыларын таба білу. 
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Аннотация. Трудовое воспитание в детском саду- одно из самых важных 
средств воспитания. Через трудовое воспитание у детей развиваются умения и 
навыки труда, наблюдательность, внимательность, интерес к окружающей среде, а 
также формируются нравственные и деловые качества.  

В данной статье раскрывается значение понятия «Трудовое воспитание», 
делается обзор научным исследованиям педагогов и психологов о трудовом воспитании 
детей предшкольного возраста и младших школьников. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, предшкольный возраст, трудовая 
деятельность, младшие школьники. 

Abstract. Labour education in childhood sadu- one of the most important means of 
education. Through labor education of children develop skills and work skills, observation, 
attention, interest in the environment, and also formed the moral and professional qualities. 

This article deals with the meaning of "Labour education", an overview of research teachers 
and psychologists of labor education of children of preschool age and younger students. 

Keywords: labor education, pre-school age, work, junior high school students. 
  

 

Жас ұрпақты еңбекке тҽрбиелеу- маңызды педагогикалық үдеріс. 
Ҿйткені, болашақ қоғам азаматтары ҿздерінің адамгершілік қасиеттерін, 
абыройын, ҿмірден алатын орнын тек қана еңбек арқылы ғана ақтай алады. 
Еңбекке баулуда бала күнделікті ҿмірге қажетті дағдылар мен ептіліктерді  
меңгеріп қана қоймай, еңбек баланың ақыл-ойының дамуына ҽсер 
ететіндей, бастаған ісін соңына дейін аяқтауына, оның ҽсем де ҽдемі 
болуына назар аударту кҿзделеді. 

Жас баланың еңбек дағдылары отбасында қалыптаса бастайды. Тіпті 
екі-үш жастағы балалардың шешініп, киінуіне де, ойыншықтарын жинап 
қоюына да еңбек үдерісінің элементтері бар. Мектепке дейінгі бала үй-
ішіне қолғабыс тигізеді, үй сыпырады, гүлге су құяды, үй жануарларына 
жем береді т.б. Осы айтылғандардың бҽрі- еңбек үдерісінің нақты 
кҿріністері. Баланың жасы ҿскен сайын, еңбек дағдылары да қатая түседі, 
оның шеңбері кеңіп, мазмұны тереңдейді. 

Балалар бақшасындағы еңбек тҽрбиесі- тҽрбиешінің ең маңызды 

құралы. Еңбек тҽрбиесі арқылы баланың ҽдет-дағдысы жҽне ынталығы, 

байқампаздығы, қоршаған ҿмірге қызығушылығы дамиды, адамгершілік 

қасиеттерімен бірге іскерлік, еңбекке мҽдениеттілік қасиеттері 

қалыптасады. Мектепке дейінгі педагогика балаларды еңбекке 

тҽрбиелеудің мынадай негізгі міндеттерін бҿліп кҿрсетеді: 

mailto:ryskul_zhunusova@mail.ru
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- Ересектердің еңбегімен таныстыру жҽне оған құрметпен қарауға 

тҽрбиелеу. 

-Қарапайым еңбек іскерлігі мен дағдыларын үйрету.  

-Еңбекке деген қызығушылығын  жҽне дербестікке тҽрбиелеу. 

- Еңбекті қоғамдық бағыттау, ұжымды жҽне ұжым үшін еңбектене 

білуге тҽрбиелеу [1, 8 ]. 

Ғылыми ҽдебиеттерде "еңбек тҽрбиесі" ұғымы ҽртүрлі тұрғыда 

түсіндіріледі. А.И.Кочетовтің "еңбек тҽрбиесі- білім, білік жҽне 

дағдылардың ҿзара байланысы негізінде еңбек етуге дайындығы, 

тҽжірибесін, қолданатын, ҽртүрлі ҽрекетте рухани ҽлемін жүзеге асыра 

алатын, күші мен қабілеттерін дамытатын жеке тұлғаның қалыптасу 

үдерісі" деген анықтаманы қолдаймыз [ 2, 78 ]. 

Мектепалды жҽне кіші мектеп жасындағы балалардың еңбек іс-

ҽрекетінде есі танымдық сипатқа ие болады. Л.Ф. Обухова: «Баланың ес 

үдерісіндегі ҿзгерістер мнемикалық міндетін сезіне бастағанда пайда 

болады. Мектепке дейінгі балаларда есте сақтау үдерісін бақылау 

нҽтижесінде еріксіз есте сақтаудан ерікті есте сақтауға жҽне естіген, 

кҿргенін жеткізуге бірте-бірте кҿшетіндігі туралы тұжырым жасады. 

Еріксіз зейіннің ҿнімділігі артып, қызықты мҽтінді есте сақтау кҿлемі 

артуымен байланысты, бірте-бірте есте сақтау саналы түрге айналады. 

Мектепалды балаларды саналы түрде есте сақтау тҽсілдерін қолдана 

алады. Нені есте сақтау керектігін ойланады, қайталайды. Есте сақтаудың 

екі түрі де - еріктісі жҽне еріксізі- кіші мектеп жасында сапалық 

ҿзгерістерге ұшырап, соның нҽтижесінде олардың ҿзара алмасуы 

орнығады. Балалар есте сақтаудың ҽр түрін тиісті жағдайда дұрыс 

пайдаланады. Кіші мектеп жасындағы балалардың еріксіз есте сақтау 

қабілеті басымырақ жҽне нҽтижелі болады. Есте сақтау мүмкіндігі есте 

сақталатын еңбектің мазмұнына, іс-ҽрекет сипатына, қызығуына, ҽрекеттің 

ізін есте сақтау жҽне қайта жаңғырту тҽсілдері мен ҽдістерінің деңгейіне 

байланысты»,- дейді [ 3, 125 ]. 

А.Н.Леонтьевтің пікірінше, балалардың есте сақтауын жеңілдетуде 

сурет құралдарын пайдалану керек. Ҽрі қарай суреттер азырақ қолданып, 

айту құралдары арқылы есте сақтау орындалады. Осындай балалардың 

психикасындағы ҿзгерістерге қарай мектепалды жҽне кіші мектеп 

жасындағы балалардың еңбек іс-ҽрекеті субъектісі ретінде тҽжірибесін 

қалыптастыру үшін келесі алғышарттар пайда болады: 

 - механикалық есте сақтауға қабілеттілік пайда болады, бала ҿзіне 

таныс заттармен салыстыра отырып, қажетті еңбек іс-ҽрекетінің 

тҽжірибесін меңгере жҽне есте сақтай алады; 

- есте сақталатын материалдың кҿлемі ұлғаяды, қарапайым еңбек іс-

ҽрекетін орындауда ҽрекет кезеңдерін есте сақтауға қабілетті бола 

бастайды; 

- түрлі-түсті кҿрнекі материал есте сақтауды жеңілдетеді, еңбек іс-

ҽрекетін лайықты, жеңіл қабылданатын кҿрнекі материал қолдану қажет[ 

4, 307 ]. 
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Белгілі психологтар мектепалды балаларының зейінінде, ерік-

жігерінде кҿптеген ҿзгерістер кездесетіндігін ескертеді. Мектепалды 

балалары ойын қызық болса, үш-тҿрт сағатқа дейін зейінін 

шоғырландырып ойнай алады. Сол сияқты құрастыру, жапсыру ҽрекеттері 

қызықты болған жағдайда зейіні тұрақталады. Балалар қызықсыз заттарға 

зейін қоя білуге қабілетті болып, қабылдау техникасын меңгере бастайды: 

қарауға, естуге, негізгісін ерекшелеуге, заттарың кҿптеген бҿлшектерін 

байқай білуге үйренді, қабылдау мақсатқа бағытталған басқарушы үдеріске 

ұласады. Бұл орайда еңбек іс-ҽрекеті зейінді тҽрбиелеудің ең жақсы 

құралы. Ҿйткені азғантай еңбектің ҿзі зейіннің бір жерге жиналуын, 

дҽлдікті күш салуды қажет етеді [ 5, 147 ]. 

Сонымен қатар еңбек іс-ҽрекеті баланың ерік-жігерін дамытуға 

септігін тигізеді. Мектепте барлық іс-ҽрекеттің сипаты ерікті болып 

табылады. Дей тұрғанмен, осы жастағы балалардың зейінін жҽне ерік-

жігерін ұйымдастыра білуге ересектердің кҿмегі қажет. Соның бірі еңбек 

іс-ҽрекетін қалай орындау жолын түсіндіргеннен кейінгі баланың 

жоспарлауы баланың зейінін тұрақтандырады. 

Кіші мектеп жасындағы балаларға кез келген жаңа, жарқыраған, 

ерекше нҽрсе қатты ҽсер етеді. Бала ҽлі ҿз зейінін басқара алмайды, 

сондықтан кҿбіне сыртқы ҽсердің билігінде болады. Тіпті зейін қойғанның 

ҿзінде оқушылар бастысын, маңыздыны байқамауы мүмкін. Бұл олардың 

ақыл-ойының ерекшеліктеріне байланысты. Ақыл-ой ҽрекетінің кҿрнекі-

бейнелі түрі балалардың бар зейінін жеке заттар мен олардың белгілеріне 

бағыттайды. Сонымен, мектепалды жҽне кіші мектеп жасындағы 

балалардың зейінін жҽне ерік-жігерін дамытуда еңбек іс-ҽрекеті субъектісі 

ретінде тҽжірибесін қалыптастырудың алғышарттары: 

- зейіні тұрақталып, ерік-жігерін салып орындалған еңбек іс-

ҽрекетінде бала субьекті ретінде тҽжірибесі де тұрақты болады жҽне 

кейінгі дамуына негіз болады; 

- балаларды қызықты жҽне олардың ҿміріне жақын еңбек іс-

ҽрекеттер, сызбалар зейінін аударады; 

- балалардың жас жҽне жыныстық ерекшелігі ескеріліп 

ұйымдастырылған еңбек іс-ҽрекеті қызығушылығын тудырады жҽне мінез-

құлқын реттейді [ 6, 85 ]. 

Ҿскелең ұрпақты еңбекке баулуды болашағына меңзеп жүргізу 

бүгінгі күннің қажетті мҽселесі. Қазіргі кезеңде біздің елімізде еңбек тек 

ересек адамдардың ғана меншігіне тиіп, балаларды тҽрбиелеудегі маңызы 

тҿмендеп кеткені белгілі. Бұл баланың санасында еңбекке деген 

немқұрайдылық кҿзқарас тудырып, еңбекке икемсіздігін, тҿзімсіздігін 

байқатуда. Осыған орай бүгінгі күннің негізгі мҽселелерінің бірі болып 

балаларға ұлттық негізде тҽрбие беру қажеттігі туып отыр. Балалардың 

ҿмірге бейімділігі, олардың іскерлігі кҿптеген жағдайда отбасында, 

мектепте еңбек тҽрбиесін ұйымдастыруына, жүргізілуіне байланысты. 

Ҽр ата-ана ҿзінің баласын тҽрбиелей отырып, ҿзінің қоғам 

алдындағы жауапкершілігін еш уақытта да ұмытпауы тиіс. Егер ҽр ата-ана 
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ҿзінің баласын саналы, адамгершілігі мол, рухани, жағынан жетілген, 

еңбекке бейім қолының ҽр түрлі ҿнер келетіндей етіп тҽрбиелесе, онда біз 

егеменді еліміздің болашағы жарқын деп айта алар едік. Кейбір ата-

аналарымыз қиыншылықтан қорғап, барлық жағдайлар жасап,"не киемін, 

не ішемін " деп ойландырмай, ҿсіргеннің арқасында кҿптеген жағдайларда 

мансапқор, ҿзімшіл, қолынан еш нҽрсе келмейтін, соның салдарынан ҽр 

түрлі қылмысқа баратын балалар тҽрбиеленеді. Еңбек тҽрбиесіне кҿңіл 

бҿлмеген жанұяда балалар бос уақытын бекер ҿткізіп, қызық қуумен 

болады. Біздің халқымыздың басқа халықтардан ерекше қасиеті баланы 

еңбекке, дағдыға, шеберлікке, адамгершілік пен имандылыққа 

тҽрбиелеген. "Ҽке кҿрген оқ жонар, шеше кҿрген тон пішер" деген 

даналық сҿз бекер айтылмаған. Ҿз ұрпағының ҿнегелі еңбек сүйгіш болып 

ҿсуін армандаған ана-қыз баланы үй сыпыру, тҿсек жинау, ыдыс-аяқ жуу, 

шай қою, ас пісіру, су ҽкелу, ҿрмек тоқу, іс тігу сияқты жұмыстарды 

үйреткен. Ал, ҽке-ұлын мал бағуға, құлын ұстауға, ағаштан, темірден ҽр 

түрлі бұйымдар жасауға дағдыландырған. Осыдан келіп "Анасын кҿріп-

қызын ал", "Ҽкесін кҿріп қызыңды бер"- деген ұғым қалыптасқан. Кімде-

кім баласын жастайынан еңбекке үйретсе, ол ҿмір бойы қиналмай бақытты 

ҿмір сүреді. 
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Аннотация.. В статье рассказывается о значении преподавании музыки в 

начальной школе с опорой на различные концепции исследователей музыки. 
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Abstract.The impottance of teaching music in an elementaty school with contribution 

on dibbetent concerts of music reseatchers. 
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Қазіргі қоғамды дамытудың ғаламдық факторы білім мен ғылым 

болып табылады. Ал, сол ғылым мен білімнің ішіндегі музыкалық білім 

беру жүйесі жас ұрпақты мҽдениетті, білімді, ақылды да сымбатты болып 

ҿсуі үшін ең жоғары мүмкіндіктерді қолдануды мақсат тұтады. Еліміз 

егемендік алып, ҿз шаңырағымызды тіктеген тұста ұлттық ҿнерімізді, 

мҽдениетімізді, білімімізді жаңғыртып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу міндеті 

қойылды. Ҽсіресе бастауыш мектеп оқушыларының ҿз елінің, халқының 

соның ішінде ҿзі мекен ететін аймақтың мҽдениетіне, салт-дҽстүрлеріне 

деген сезімдік-эстетикалық қарым-қатынасын қалыптастырудағы музыка 

ҿнерінің маңызын айқын кҿруге болады. 

Бастауыш мектептерде музыка сабағын оқуту жүйесіне кҿптеген 

ҿзгерістер, жаңалықтар енгізіліп, авторлық бағдарламалар, ҽдістемелік 

жинақтар шығармашылық ізденіспен дамып келеді. Музыка саласындағы 

дҽстүрлі халық музыка байлығын, Қазақстан сазгерлері шығармаларын 

насихаттау жаңа қырынан алға қойылып, жаңартылған музыка 

бағдарламалары жасалуда. Дегенмен бұл ҽдістемелер мен бағдарламалар 

ҽлі күнге дейін ғылыми тұрғыда зерттеліп, оны бастауыш мектепте 

толығымен қолға алынбағандығына кҿз жеткіздік. 

Музыка теориясын жасаған Шығыстың  ұлы ойшылы оның басты 

нысаны — ҿнердің ҿкілі болып саналатын музыканың мҽн-маңызын 

зерттеу деп есептеген. Ал музыканың тарихи заңдылықтарын зерттеген 

Ҽбу Насыр ҽл Фараби: «Оның дүниеге келуіне табиғи жҽне сезімталдық 

қасиеттер ҽсер етті», — деп жазады. Ол бұл қасиеттерге адамның 

музыканы жазу мен жасауға қабілеттігін, ауыр еңбек бүтіндей тартып 

ҽкеліп, шаршаудан серпіліп, демалуға ұмтылуды жатқызады. 
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Осылайша Ҽбу Насыр ҽл-Фараби халық шығармашылығының 

бастауы болып саналатын – музыкамен поэзияның қызметін былайша 

айқындайды: біріншіден, тынығу – адамдар ҽн тыңдау арқылы демалумен 

қатар рахатқа бҿленеді; екіншіден, ҽсерлі сезімді шығармашылық  — ҿз 

тҽнінің жағдайына ҽсер еткісі  келеді:  оның бойындағы белгілі бір 

жағдайдан, үрей – қорқыныштан жұбату, одан  серпілту немесе бірдеңені 

ұмыту; үшіншіден, белсенді шығармашылық — ҽн шырқау арқылы ҿзінің 

айтқан ауызекі сҿздеріне белгілі бір мҽн-мағына беріп, тыңдаушыны ҽсерге 

бҿлеп, оның кҿз алдына терең түсіністік жағдайын елестету [1,167]. 

Демек, Шығыстың ұлы ойшылы музыкалық мҽдениеттің 

проблемаларын зерттей отырып, тұлғаның рухани жаңаруын, яғни оның 

педагогикалық мүмкіндіктерін бҿлшектеп оқып – білу музыканың негізі 

боларлықтай міндеті деп есептейді. Музыканың дүниеге келуін 

қарастырған ол вокальдық жҽне аспаптық музыканы бҿле-жара қарап, ҽн-

жыр ҿнеріне басты маңыз береді. 

Бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық талғамын 

қанағаттандыра отырып, олардың музыка ҿнері жҿніндегі түсінігін 

кеңейтуде, ой-ҿрісін дамытуда заман талабына сай құрылған музыка 

сабағының маңызы зор. «Балаға білім бергенде, алыстан жақынға, 

таныстан жатқа кҿшіп, жаңа білімді ескі білімге байлап беру керек»-деп 

Мағжан Жұмабаев айтқандай, оқыту процесіне жаңа кҿзқараспен қарау 

керек. Осы бағыттарда мектептерде музыкадан теориялық жҽне 

тҽжірибелік білім беру жүйесінен біраз тҽжірибелер жинақталған, солай 

бола тұрса да, музыка сабағын жүйелі оқыту, ҽсіресе қазақ мектептерінде 

ұлттық сазды ҽуендерге бай музыкалық мұраларымызды молынан 

пайдаланудың жолдарын ғылыми тұрғыда зерделеу, оны оқушылардың 

санасына сіңіру қазіргі таңдағы мұғалімдердің тҿл міндеті. 

Басты міндет-оқыту мен тҽрбиелеу. Ҿз пікірінде кҿрнекті педагог В. 

Сухомлинский «Ҿнер — ҿнегелі, ақылды адамдарды тҽрбиелейтін құрал» -

деп тҽрбие үрдісінде ҿнерге аса кҿңіл аудару қажеттілігін қысқа да 

түсінікті түрде атап кҿрсетті. Сырлы да сазды ҽуендерді бүгінгі күн 

ҽуендерімен, классикалық музыкамен ұштастыра, шығармашылықпен 

тақырыпты аша түсіп, оқушыларды музыка ҽлеміне қызықтыра білу 

музыка мұғалімінің ҿз ісінде шеберлігін талап етеді [2,12].  

Оқуға ынтасы барды да, ынтасыздарды да, тҽртіптілер мен 

тҽртіпсіздерді де музыка ҽлеміне қызықтырып, оқушылардың рухани 

бейнесі, танымын қалыптастыра отырып, қоғамның саналы азаматы етіп 

шығаруда музыка пҽнінің маңызы зор. Ҿйткені Музыка ырғағы кез келген 

оқушының сана түйсігі арқылы ойлау, қиялдау, елестету сынды 

психологиялық үдерістерді дамытуына ҿз септігін тигізері хақ. 

Ал, Плотон мен оның ізбасарлары музыканың дүниеге келуінің 

қайнар кҿзі ретінде оны тек құдайдан  ғана берілген қасиет деп айтса, ал 

Ҽбу Насыр ҽл-Фараби мен оның ізбасарлары жеке тұлғалық жҽне 

қоғамдық қажеттілік «Музыка жайлы үлкен кітабында»: «Адам ҿмірдің сан 

алуан жағдайларына орай музыканы: біреулерге шаттық пен қуаныш үшін, 
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екіншілерге қайғы-мұң үшін, үшіншілерге жұбаныш үшін,  

төртіншілерге ақындық сұхбат жүргізу үшін таңдай білуі тиіс»,- деп 

жалпы мҽдениеттің, соның ішінде, музыканың пайда болуымен дамуының 

табиғи жҽне қоғамдық-рухани қажеттіліктері оның негізгі ерекшеліктерін 

айқындайтынын айтады. Халықтық музыкалық мҽдениеті, оның «жыр»,  

«толғау»,  «жоқтау» жҽне тағы басқа түрлері мен мазмұны деп осы ойдың 

дҽлдігін айғақтайды [3,79]. 

Ҿмірге енді ғана қадам басып келе жатқан бастауыш сынып 

оқушысының жүрек қалауы оның бойына сазды ҽуен арқылы сіңеді. 

Сонымен қатар оның музыкадан тҽрбие алуының да мүмкіндіктерін 

айырықша атап ҿтуіміз тиіс. Халық тҽрбиесіндегі балаға тҽлім-тҽрбиенің 

қайнар кҿзі ретінде ананың ҽуезді сыңғыр үнімен берілетін ҽлдиін орны 

ерекше. Бала тал бесіктен ҽлди арқылы естіген тҽрбиелік ұғымдарды 

санасына құйып ҿсті. Сол арқылы бой түзеді жҽне сол ҽуендер бойына 

тарап, жан дүниесі музыкаға жақын болып ҿсті. Осыдан бала бастауыш 

сыныпқа келгенде музыканың жоғарғы деңгейдегі ҿнердің бір саласы 

ретінде танып терең ұғынады. Ал, осы кезеңде музыка пҽні ҿз деңгейінде 

оқушыға берілмесе онда оқушы дүниетанымында ҽр қилы кҿз-қарастар 

пайда болуы ҽбден мүмкін. 

Бастауыш мектептің музыка пҽнінде жаңа ҽдістерді пайдалану 

арқылы мектептегі сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, мұғалімнің рҿлі мен 

қызметінің артуына жағдай жасау, теориялық, ғылыми-педагогикалық 

жҽне психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың 

құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық технологиялар мен 

инновациялық оқыту ҽдістері арқылы оқушыларды ізгілікке, 

елжандылыққа, саналыққа, адамгершілікке, имандылыққа, 

еңбексүйгіштікке тҽрбиелеу қажеттілігі туындайды. Осы адами 

қасиеттерге тҽрбиелеуде ұлттық халық музыкасының алатын орнын 

кҿптеген ғалымдар ҿз ғылыми еңбектерінда зерделеген. Ғылыми 

еңбектерге талдаулар жасаған кезімізде ҽрбір ғалым ҿзінің ғылыми 

жұмыстарында ұлттық музыканың мектеп оқушысына берер тҽрбиесінің 

мол екендігін баяндаған. Осы тұрғыда бастауыш сынып оқушысына 

музыка пҽнінің оның тҽрбиесіндегі ролі мен маңызы айқындалмақ. 

Бастауыш сынып оқушыларына эстетикалық тҽрбие беріп, олардың 

бойына туған ҿлкесіне, халқына деген адамгершілік пен сүйіспеншілік 

сезімдерін сіңіруде ұлттық музыка мҽдениетінің алатын орны ерекше 

екендігі белгілі. Осы мҽселелерді қайта жандандыру мақсатында 

оқушыларды қабілетіне қарай – жыраулық ҿнерге, терме айтуға, 

шешендікке тапқырлыққа, айтыс ҿнеріне үйретуде – ҽн-саз пҽнінің алатын 

орны орасан зор. Олай болса, оқытумен тҽрбиелеудің ой елігінен ҿтетін 

ҽдіс-тҽсілдерін жаңашыл педагогтардың тапқан ҽдістемелерін біліп қана 

қою жеткіліксіз, оны ҽркім ҿз мүмкіндігінше күнделікті сабақта пайдалану 

қажет. Сонда ғана сабақ нҽтижелі болып білім сапасы арттады. 

Бастауыш мектеп оқушыларының білім алуында ерекше орын 

алатын пҽн музыка ҿнері болып табылады. Ҿйткені, ҽдемілік пен 
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кҿркемділік адамның күнделікті ҿмірінде зор роль атқарады. Адамның 

қоршаған ортасы неғұрлым кҿркем болса, соның ҿзі адамды кҿңілдендіріп, 

еңбек пен ҿмір шабытын тудырады. Осы аталған ҽдемілік пен ҽсемдік 

ҽлемінен сыр шертетін ҽуезді ҽн ҿнері, кез-келген оқушының пҽнге, 

сабаққа, ҿнерге деген қызығушылығын арттырып, кҿркемдік ой-ҿрісін 

дамытып, сұлулық ҽлемінен тҽлім-тҽрбие алуына септігін тигізетін ғылым 

саласының бірі. Сонымен қатар, ҽн-саз ҿнері оқушылардың рухани 

дүниетанымын молайтып, ҿнер құндылықтарын бағалай білуге де септігін 

тигізері хақ. Ҽн-саз ҿнеріне ден қойған оқушының бойында қатыгездік, 

тҽртіпсіздік, бұзақылық сияқты келеңсіз қасиеттер кездесе бермейді. 

Ҿйткені оқушыны сезімталдыққа баулиды. Осы негізде ҽн-саз ҿнерінің 

салаларын жеке-жеке зерттеп, оқыту мҽселелерін қарастыруымыз қажет. 

Зерттеу жұмысымыз ҿнердің соның ішінде ҽн-саз ҿнерінің жекелеген 

түрлерін зерттеп, олардың бір-бірімен байланысын, ерекшеліктерін, 

заңдылықтарын егжей тегжейлі даралап, салаларға бҿліп ажыратып оны 

оқушылардың бойына сіңіру қажет деп тұжырымдауға негіз болды. 

Қорыта айтқанда бастауыш мектептегі музыка сабағы оқушыларды 

ҽсемдік ҽлемінің таңғажайып сырын терең түсініп, кҿркемдік атаулыны 

шынайы сезінуге, одан рухани лҽззат, ҽсер алуға, ҿмір жайлы ой толғауға, 

ізгілікті мұрат мақсаттарға жетелеп, ҿнегелі істерге баулыйды. Музыка – 

құдіретті күш, жан дүниені ерекше ҽсерге бҿлеп, адамды сҽулелі ҿмірге 

жетелейтін сиқырлы ҿнер. Осы тұжырымдар  бастауыш мектепте музыка 

сабағын оқытудың маңызын айқындай түседі. 
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Аннотация. В статье рассматриваются цель и задачи системы 

М.Монтессори. Важная особенность методики Монтессори–формирование 

специальной среды, где каждый ребенок может показывать свои индивидуальные 

способности. А также дает возможность детям работать, самим выбирая 

дидактические материалы и долготу урока. 

Ключевые слова: Система, моторика, ребенок, воспитатель. 

Abstract. This article discusses the purpose and objectives of the system Maria 

Montessori. An important feature of the Montessori method forming a special environment 

where every child can show their individual abilities. As well as giving children the 

opportunity to work, by choosing teaching materials and lesson longitude. 

Keywords: system, motor skills, the child's teacher. 

 

 

М.Монтессоридің педагогикалық жүйесі жҽне оның маңызы. 

Монтессори педагогикасы немесе Монтессори жүйесі XX ғасырдың 

бірінші жартысында итальяндық педагог, ғалым ҽрі ойшыл Мария 

Монтессори тарапынан ұсынылған тҽрбиелеу жүйесі. Монтессори 

ҽдістемесі ҽрбір тҽрбиеленушіге деген даралы тҽсілдемеге негізделген. 

Бұған сҽйкес, балдырғандар мен бүлдіршіндер дидактикалық материалдар 

мен сабақ ұзақтығын ҽрдайым ҿздері таңдай отырып, ҿзіндік ағым мен 

бала – ата-ананың кҿз қуанышы, кҿңіл жұбанышы. Кез-келген ата-ана 

баласы үшін ҿмір сүреді деп ойлаймын.  Халқымыз «Балалы үй базар» деп 

тегін айтпаса керек, отбасылық ҿмірдің мҽні мен сҽні сҽбимен бірге кіреді. 

Үлкен адамдардың ҿміріне соншама қуаныш пен шаттық сыйлайтын 

сҽбилер кейде, керісінше, ата-анасының кҿңіліне уайым мен 

алаңдаушылық ұялатып жататыны да қоғамымыздағы белгілі жҽйт. 

Монтессори ҽдістемесінің маңызды ерекшелігі- баланың жеке 

қабілетін кҿрсете алатын жҽне кҿрсеткісі келетін арнайы ортаны құру. Бұл 

Монтессори ортасы деп аталады. Бұл ортада психологиялық жайлылық, 

таңдау еріктілігі жҽне педагогтің сабырлы адамгершілігі салтанат құрады. 

Монтессори жүйесінің мақсаты: 

 балаларды еркін тҽрбиелеп, қимыл-қозғалыста болу; 

 ҿмірде ҿз мақсаты бар екенін қалыптастыру; 

 балалардың ҿзінің үйреніп, ҿзін дамытуына жаңа мүмкіндіктер 

беру. Монтессори ұстазының міндеттері: 
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 балаға ҿз жұмысын басқаруға кҿмектесу; 

 негізгі түстерді айыра білуге үйрету; 

 зейінін тұрақтандыру; 

 тҽртіпке үйрету; 

 ұсақ моториканы дамыту. 

Осы міндеттердің ішінде кеңінен ашып қаралатын мҽселе ұсақ 

моторика түсінігі. Ұсақ моторика дегеніміз не? Физиологиялық тұрғыдан 

айтқанда ол қолдың ұсақ бұлшық еттерінің қозғалысы кҿздің бақылауымен 

жүзеге асады. Бала қозғалысы қоршаған ортадағы заттарды танып-білу 

барысында қалыптасады.  Ересек адам нақты бір ҽрекет жасағанда біздің 

білегіміз ҽр түрлі бағытта қозғалу арқылы, қол қимылын жеңілдетеді.  

Ал балаға білегін айналдыру ҽлі де қиынға соғады. Сондықтан қозғалыс 

жасау кезінде оның қолының иықтан тҿмен  барлық жері қозғалады.   

Яғни қарапайым қозғалыстың ҿзі баланың кҿп энергиясын кетіреді. 

Неліктен баланың ұсақ моторикасын дамытуымыз керек? Адам миының 

сҿйлеуге жҽне қолдың ұсақ қозғалысына жауап беретін аумағы ҿте жақын 

орналасқан. Яғни ұсақ моторикаға стимул жасау арқылы біз сҿйлеу 

ҽрекетінің белсенділігін арттырамыз. Ұсақ моторика баланың ҿсе келе 

киініп шешінуіне, сурет салуына, жазуына кҿмектеседі. 

Ұсақ моториканы дамытудың баланың жалпы дамуында да алатын 

орны ерекше. В.А.Сухомлинский бала қабілетінің қайнар кҿзі оның 

саусақтарының ұшында екенін жазған. Бала қолының қозғалысы 

қаншалықты епті болса, соншалықты ойлауы, сҿйлеуі жақсы дамиды. Яғни 

бала қолымен кҿбірек жұмыс жасаса, ақылы да сонша ҿседі. 

Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын бала туылған кезден бастау 

керек. Кішкентай сҽбидің қолына массаж жасау арқылы біз алақандағы ми 

қыртыстарының жұмысын жақсартатын аймақтарды басамыз. 

Ұсақ моторика дамуының бала жасына байланысты ерекшеліктері: 

 3-6 айда – Бала қолын аузына апарады. Қолдың қимылын кҿзбен 

қадағалайды. Кҿрген затына қолын созады жҽне алады. 

 6-12 айда – Бір қолындағы затты екінші қолына ауыстыра алады. 

Қасықты ыдысқа, текшелерді қорапқа сала алады. 

 1-2 жаста – Шимайлар мен сызықтар сала алады. Ыдысты қолына 

алып, кҿтеріп іше алады. Тҿртбұрышты тҿртбұрышқа, домалақты домалақ 

ыдысқа сала алады. Кітаптарды парақтайды. 

 2-3 жаста – Үлгіге қарап қарапайым пішіндер сала алады. Қайшымен 

қиюды біледі. Қақпақтарды аша алады. Ірі моншақтар тізе алады. 

 3-4 жаста – Қаламды дұрыс ұстай алады. Нүктеленген суреттерді 

бастыра алады. Қағазды бүктей алады 

 4-5 жаста – Қарапайым пішіндерді бояй алады. Негізгі ҽріптердің 

баспа түрін жаза алады. Бау байлай алады. 

 5-6 жаста – суреттерді жиектеп, ұқыптап қия алады. Ҽріптер мен 

сандарды жаза алады. 
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Бала жоғарыда аталған ҽрекеттерді жасай алмаса не істеу керек? 

Балалардың ұсақ моторикасын дамытуда тақпақпен бірге жасалатын 

саусақ жаттығуларының орны ерекше. Данышпан қазақ халқымыз да осы 

мҽселеге де ерекше назар аударған. Мысалы, «Қуырмаш», «Санамақ» т.б. 

ойындарды ойнатудың баланың ұсақ моторикасын, кҿру-қозғалыс тепе-

теңдігін сақтауда, зейін қою, есте сақтау, санау қабілеттерін дамытуда 

маңызы зор. 

Саусақ жаттығуларының мағынасы кітаптарда аз жазылған жоқ. Қол 

саусақтар жаттығулары есте сақтау жҽне назар аудару қабілетін 

дамытатындығын психологтар айтып кеткен. Тақпақты саусақтар 

жаттығулары ырғаққа ілесіп қимылдауына жҽне баланың сҿйлеу 

ырғағының қалыптасуына кҿмектеседі. Саусақ ойындары сҿйлеу 

лексикасының, сҿздердің ҿзара байланысының (диалогты дұрыс жүргізуге, 

түсінік айтуға,т.б.) шыңдалуына себепші. 

«Қомағай» саусақ жаттығуы. 

Ҽр қатысушы бет орамалдың ұшынан ұстайды да, біртіндеп 

жұдырығына жинайды. Бұл кезде баланың екінші қолы кҿмектеспеуі 

керек. 

Қарным менің қомағай, 

Бҽрін-бҽрін жұтады. 

Қомағайдың карны енді, 

Сусиырдай болып кетті. 

Жаттығу екінші қолға да жасалады. Содан соң екі қол бірге 

қатарласа жасайды. 

Қорыта келе  баланың тек қана қимыл-қозғалысына мҽн беріп 

қоймай, ақыл-ой жҽне дене еңбегінің барлық түрлеріне де, баланы 

болашаққа қоғамдық іс-ҽрекетке даярлауда, оның сезімдік қабілетін 

дамыту қажет, яғни, түстерді, пішіндерді, дыбыстарды дҽл жҽне дұрыс 

айыра білуге үйрету, қоршаған ортадағы құбылыстардың ҿзіндік 

қасиеттерін дұрыс қабылдау қажеттігін меңгертеміз. Сҽбилік шақта 

айналадағы қоршаған ортаның үдемелі дамуы ҿте маңызды мҽнге ие 

болады. Дҽл осы шақта баланың психологиялық дамуының негізі 

қаланатынын ұмытпауымыз керек. 
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Аннотация. В данной статье  излагается проблема о важности формирования 

толерантности среди молодежи в условиях современного обществаи пути его 

достижения. 

Ключевые слова: толерантность, общество, молодежь, человек 

Annototion. The article reported about the importance of formation of tolerance 

among young people in today  s society and pointed out the best ways to achieve it   

It describes the key aspects in the process of formation of tolerance among young people. 

Keywords: tolerance society youtk persons 

 

Қазақстан Республикасы ҿз Егемендігін алып, тҽуелсіздікке қол 

жеткізгеннен соңғы жылдардан бергі жүргізілген демократиялық 

реформалар арқасында «ашық қоғамды» зайырлы мемлекетке айналды. 

Еліміздің болашағы, ҽрине, жастар. Қоғамда ҽлеуметтік қарым-

қатынастың жаңа, толеранттық түрін қалыптастыру үшін жас ұрпақты тек 

қана жоғары білім негіздерін игерген маман ретінде ғана емес, 

патриотизмге, бойында ҿзгеге тҿзімділіктің мҽдениетін жан-жақты игерген 

жеке тұлға ретінде тҽрбиелеу мҽселесінде де үкімет кҿптеген игі 

шараларды іске асыруда. Оларды жалпы адамзаттың рухани-ҿнегелілік 

құндылықтары дҽстүрінде тҽрбиелеуге мектептерде, жоғары оқу 

орындарында да аса зор кҿңіл бҿлініп отыр. Бұл жерде, ҽсіресе, қоғамдық-

гуманитарлық пҽндердің алатын орны ерекше. 

Қазіргі таңда жас ұрпақ тҽрбиесі кҿпұлтты, кҿпконфессиялы 

Қазақстанда ғана емес, ҽлемдік озық ҿркениетті қоғам алдындағы да үлкен 

мҽселе ретінде қойылып отырғандықтан, адамдар санасында тҿзімділіктің 

жалпы мҽдениетін тҽрбиелеуге бағдарланған, шетелдік кейбір белгілі 

ғалымдардың ой-пікірлеріне қысқаша шолу жасай кету жҿн. 

Қазіргі кезеңдегі ҽлемде кейбір орын алып жатқан мемлекеттер 

аралық күрделі саяси шиеленістер, ҽр жерде пайда болып жатқан соғыс 

ошақтары, ұлт-аралық, діни қақтығыстар жаңа ғасырда жер бетінде 

бейбітшілікті сақтау үшін ҽлемдік қоғам алдында ҿскелең жҽне болашақ 

ұрпақты жаңаша тҽрбиелеу кҿзқарастарын қалыптастырып жатыр. Олар: 

тұлға аралық қарым-қатынаста тҿзімділікті санадағы, зорлық-

зомбылықсыз, барлық нҽсілдер мен олардың мҽдениетіне сыйластықпен 
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қарайтын, жыл ҿткен сайын артып келе жатқан мемлекеттер, халықтар мен 

ұлттардың ҿзара байланысы мен бір-біріне тҽуелділігін түсіне білетін, ҿз 

жеке басының құқын ғана емес, ҿзгенің алдындағы да міндеттемелерін   

білетін жаңа ұрпақты тҽрбиелеу. Бұл үшін халықаралық ынтымақтастық 

пен бірлестіктің қажет екенін, ҿзгенің құқын сыйлау жер бетіндегі сол 

бейбітшіліктің кепілі екенін сезіне білетін, қоғамдағы саяси, экономикалық 

жҽне т.б. мҽселелерді шешуге белсенділікпен араласуға даярлық сана-

сезімді жеке тұлғалардың бойына сіңіру қажет. Бұл мҽселелерді іске 

асыруда кҿптеген елдердің ғалым-зерттеушілері полимҽдениеттік білім 

беру   мен ұлт аралық толеранттықтың   кҿптеген бағдарламалары мен 

нұсқауларын жасап, практикалық тұрғыда іске асыруға ұсынуда. Ҽлемдік 

ірі халықаралық қоғамдық ұйымдар БҰҰ мен ЮНЕСКО құжаттарында да 

адамдарды бейбітшілік мҽдениетіне үйрету деп еркіндікке, ҽділеттілікке, 

демократияға, тҿзімділік пен бірлестікке негізделген ҽлеуметгік қарым-

қатынастарды құру мен оны дамытуды, зорлық-зомбылықтың қай түрінен 

де бас тартуды керсетеді. Ҽлеуметтік қарым-қатынастардың бұл түрі 

шиеленістердің пайда болып, күшеюінің бастапқы кезеңінде оларды 

тудырған себептерді сұхбаттар мен келіссҿздер жүргізу арқылы басып, 

шешіп отыруды немесе азайтуды кҿздейді. 

Енді ҽрқилы мҽдениеттегі кҿпұлтты Ресейдегі кейбір зерттеуші-

ғалымдардың ой-пікірлерін қарастырсақ, полимҽдениеттік білімді жас 

ұрпақтың бойында қалыптастыру үшін білім беру жүйесінде тұтастай жаңа 

реформалар жүргізу керек. Бұған астар болған себеп, олардың ойынша, 

қазіргі кезде бүкіл ҽлемде Ағарту дҽуірінде тұжырымдала негізделіп, 

қалыптасқан, осы кезеңге дейін мҽнін онша ҿзгертпей жеткен адам, қоғам 

мен табиғатқа деген кҿзқарастар туралы түсініктерді сын кҿзімен қайта 

қарастыру үрдістері байқалады. Бұрынғы тұжырымда ҽлемнің дамуы мен 

тіршілік ету үрдісінің ҿзіндік объективті заңдары бар, сондықтан оларды 

танып-білу арқылы адамдардың игілігіне жарату керек деп саналған. Бірақ 

дҽл қазіргі кездегі қоғамдық санада, техногендік ҿркениетген 

антропогендікке ҿту кезеңінде, бұрынғы Ағартушылық дҽуір 

тұжырымдамаларының қазіргі кезең шындығына сҽйкес келмей қалғаны 

туралы түсінік пайда болды. Классикалық ғылымдар мен ілімдердің 

бұрынды-сонды болмаған дҽрежеде құнсыздану процессі басталды; 

қоршаған ҽлем кенеттен езінің бұрынғы айқындығын, мҿлдір-тұныктығын, 

анықтығын жоғалтты. Гуманитарлық пен ҽлеуметтік қана емес, 

жаратылыстану ғылымдары да ҿз үрдістері жүйесіне айқынсыздық, 

белгісіздік үрдістерін енгізуге мҽжбүр болды, ал ҽлеуметтанушылар 

қоғамды бейнелеу мен түсіндіруде оның үздіксіз күрделене түсуі себепті 

үлкен қиындықтарға тап болды. 

Айқынсыздық дағдарыстың ҿсуі, дайын идеялардың, шешімдердің 

жоқ болуы, бола қоюы да мүмкін емес жағдайда, лайықты шешімдер 

тауып, ол үшін жауапкершілікті де мойынға алуға тура келген бұл кезең 

адамдардың ҿмір тіршілігін күрт ҿзгертті. Сондықтан, - деп санайды 

ресейлік ғалым В.А. Лекторский, - шығармашылыққа үйрету мҽселесі, 



244 

ҿзіндік жан-жақты дамыған, ҿзі шешім қабылдап, оның жауапкершілігін де 

ҿзіне алатын, сыни тұрғыда ойлай білетін, негізделген пікір-талас жүргізе 

алатын, қарсыласының да негізделген пікірін ескеретін жеке тұлғаны 

тҽрбиелеу, білім беру жүйесінде ең алдыңғы қатарлардың біріне 

шығарылуы керек. Айқынсыздық принципінің күрделенуі толеранттық 

принциптердің де қоғамда жедел маңызының ҿсуін қамтамасыз етті, себебі 

басқа адаммен, қоғаммен, табиғатпен ҿзара сұхбаттарға түспей келелі 

шешімдер табу мүмкін болмайтын жағдай туды. 

Ал АҚШ-та полимҽдениеттік білім беруді жүргізу тҽжірибесіне 

бірнеше ондаған жылдар болды. Сондықтан, ҿзіндік этникалық, ұлттық, 

діни, жҽне басқа да белгілері арқылы бір-бірінен айрықшаланатын 

адамдардың мҽдениет аралық қарым-қатынастарында, ҿзгеге қатысты 

тҿзімділікті қалыптастыруда бұл тҽжірибе нҽтижелері құнды кҿмекші 

құрал болуға жарайды. Бұл американдық ғалым зерттеушілер К. Ситарам 

мен Р.Когделлдің ұзақ жылдар жүргізген тҽжірибесінің нҽтижелері. 

Олардың пікірінше, мҽдениетаралық қатынаста «бҿтенге» тҿзімділікті 

қалыптастыратын Ҽдеп  Кодексінің кейбір негізгі баптары тҿмендегідей: 

1.Ҽлемдік стандарттарды «тек оның» белгілеп, қалыптастырмай- 

тынын ұғыну; 

2.Ҿз ұлтының мҽдениетін қалай сыйласа сұхбаттастың мҽдениетіне 

де сондай сыйластықпен қарау; 

3.Ҿз құндылықтары тұрғысынан қарап, ҿзгенің құндылықтарын, 

кҿзқарастарын, салт-дҽстүрлерін сынамау; 

4.Бҿгде құндылықтардың мҽдени астарын түсінудің қажеттілігін 

ешқашан естен шығармау; 

5.Ҿз діні ҿзгенің дінінен жоғары тұр деген пікір ұстанбау; 

6.Ҿзге дін ҿкілдерімен қарым-қатынасқа түскенде олардың дініне 

түсіністікпен қарап сыйлай білуді үйрену; 

7.Басқа кейбір халықтардың ҿзіндік ерекше қажеттіліктері мен 

тағамдық қорлары түріне сҽйкес қалыптасқан, ас-ауқат дайын- 

дап, тамақтану дҽстүрін түсінуге тырысу; 

8.Басқа мҽдениетгердегі киім кию үлгілерін, дҽстүрін сыйлау; 

9.Үйреншікті емес иіс-қоңыстарды басқа мҽдениет иелері жағым- 

ды деп санап тұрса, ҿз жиіркенішін сездірмеу; 

10.Терісінің түсіне қарай қарым-қатынастың негізі «табиғи түрде» 

солай болу керек деп есептемеу; 

11.Егер сҿйлеу мҽнері, дауыс екпіні сенікінен ҿзгеше келсе, ол 

адамға шекеңнен менсінбей қарамау; 

12.Ҽрбір мҽдениеттің, қандай кіші болмасын, ҽлемдік 

құндылықтарға қосары бар екенін, ал бҽрінің үстінде тұрып, ҽлемде 

ҿмірдің бар саласын жекешелендірген мҽдениетгің жоқ екенін естен 

шыгармау; 

13.Ҿз мҽдениетіңнің мҽдениеттер сатысының жоғарғы тұғырында 

тұрғанын пайдаланып, мҽдениетаралық байланысқа түскенде ҿзге 

мҽдениет иелерінің мінез-қүлқына үстемдік ҽсер етуге тырыспау; 
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14.Ешқандай ғылыми зерттеулер қорытындысы бір этникалық 

топтың екіншісінен артық екенін дҽлелдей алмағанын ешуақытта есіңнен 

шығармау [1, 315-322].   

Бұл айтылғандар тҽрбие мҽселесінде кҿңіл аударуға тұрарлық құнды 

пікірлер екені анық. 

Барлық халықтардың, ұлттардың бір-бірімен қарым-қатынасындағы 

тҿзімділікті сҿз еткенде, ең негізгі кҿңіл аударатын мҽселе, олардың ҿзара 

діни тҿзімділік мҽдениеті. 

Мемлекет пен қоғам ҿмірінің демократиялануы елімізде діни 

жағдайларға да игі ҽсерін тигізді. Еліміздегі тарихи қалыптасқан 

жағдайлар мен оның ерекшеліктерін, яғни ҽрқилы конфессиялы, кҿп ұлтты 

республика екенін ескере отырып, ішкі саяси тұрақтылықғы, ұлтаралық, 

дінаралық бейбіт қарым-қатынасты қамтамасыз етудегі негізгі 

мҽселелердің бірі болып, мемлекет алдында оның еліміздегі ҽртүрлі діни 

бағыттар мен ағымдарға деген кҿзқарасы мен олармен қарым-катынастағы 

мемлекеттік саясатты қалыптастыру тұрды. 1992 жылдың 15 қаңтарында 

«Дін ұстану бостандығы жҽне діни бірлестіктер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы қабылданды. Ол діни бірлестіктер қызметін 

құқықтық жағынан реттейді. Адам құқы мен бостандығы ең жоғарғы 

құндылық екені еліміздің Ата заңында кҿрсетілген. 

Дінге сенушілер кҿптен күткен бостандықтарын алып, діни ҿмір 

жандана бастады. 

Дін – ежелгі дҽуірлерден бері қарай қай қоғамның да саяси ҿмірінде 

орасан зор орын алған. Оның халықтың санасын тҽрбиелеуде құдіретті 

күш екенін қай заманда да білген. Ғасырлар бойы бүкіл адамзаттың 

мҽдениетін, адамгершілік қарым-қатынас, кҿзқарас, кейбір салт-дҽстүр, 

ҽдеп қағидалары мен ережелерін, тұжырымдарын қалыптастырудағы 

негізгі діңгек - дін болған деп айтсақ, еш артық емес. Дүниежүзілік белгілі 

діндердің қай-қайсының да қағидалары адамзатты татулыққа, бір-біріне 

деген мейірімділікке, қайырымдылыққа, сүйіспеншілікке баулып, 

тҽрбиелеген. Осы уақыттағы «ағарған қоғамға» да діннің тигізетін ықпалы 

- оның адамға ҿмірлік мҽн-мағына беретін құндылықтарында. 

Қазақстан аумағында қазір дүние жүзіне азды-кҿпті белгілі барлық 

дерлік діндер қауымдастықтарының орын теуіп, орналасқанын бйқаймыз. 

Бір Алматы қаласында 1991 жылдан бері діни қауымдастықтар, діни неше 

түрлі ағымдар мен жылғалардың саны 12 есе ҿскен. 

Дінге сенушілер қалаған дінін ұстап қарық болып жатқан ашық 

қоғамымызда, дегенмен де, ҿскелең ұрпақ тҽрбиесінде кҿңіл аударатын 

кейбір маңызды мҽселелердің бар екенін айтпай кетуге болмайды. 

Халқымыздың кҿз жетер жердегі ҿткен тарихына кҿз жіберсек, 

алдымен патшалық Ресейдің отарлық езгісінде, кейіннен кеңестік 

тоталитарлық жүйенің құрсауында болған халқымыздың бүгінде сол 

батырларымыз қол бастап, азаттық үшін аянбай күрескен, ақын-

жырауларымыз бен би-шешендеріміз, Алаш азаматтары аңсап, мұрат еткен 

Егемендікке қаншама зар-заманалар мен қилы кезеңдерді артқа тастап 
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жеттік. Тҽуелсіздік алу оңай іс болған жоқ, қаншама құрбандықтар беріп, 

ауыр-ауыр жолдардан ҿткен күрделі тарихы болды. Енді міне, Құдайға 

шүкір, тарих сахнасынан жоғалып кеткен кҿп халықтар мен ұлттарға 

қарағанда ҿзіндік ұлттық бет-бедерін, болмысын, ділін, дінін, ғасырлар 

бойына қалыптасқан басқа да ру-хани құндылықтарды сақтап, осы заманға 

жеттік. 

Ал қазіргі батыстық құндылықтар тасқындай еніп, ҿмір-

тіршілігіміздің барлық саласында орнығып жатқан кезенде сол ұлттық 

рухани құндылықтардың, болмыс-ділдің жағдайы болашақта қалай болар 

екен деген ой келеді. 

Ҿзінің ділін, тілін, үлттық рухани терең құндылықтары, ерекше-

ліктері мен мен қасиеттерін кҿзінің қарашыгындай сақтап, сүйген халық 

қана ҿзін ҿзге ұлтқа сыйлата алады, сондай ҿзгені де сыйлай-ды емес пе? 

Халқымыздың рухани байлықтарының негізгілерінің бірі – оның 

діні. Негізі Исламның сунниттік бағытындагы сопылық ағымды ұстанған, 

дала перзенттерінің сан ғасырлық тарихы қатпарында қалған басқа да 

діндердің, (мысалы, Тҽңіршілдік, зороастризм, т. б.) кейбір элементтерін 

бойында сақтап, кейде Исламның «таза» қағидаларымен қабыспай жатса 

да халықтың ҿзі дүниетанымы, дүниесезімі, ҿзіндік ұлттық болмысы, салт-

дҽстүрлерімен астарластырып, кҿшпелі тұрмыс салтына сҽйкестеп 

қалыптастырып алған, тарихтың талай қысталаңында арқа сүйер тірек 

болып, ұлттық ділді сақтап қалуға кҿмектескен ҿз діні. Ол бұрынғы патша 

үкіметінің шеткі аймактағы басқа ұлттарды шоқындыру саясатына, кейбір 

«шоқынды» атанғандар болмаса, бел бермеуге тірек болган, кешегі 

кеңестік кезендегі бірнеше ұрпақтың ҿмірін қатаң атеистік рухта 

тҽрбиелеген тоталитарлық идеологияның қысымында да ҽркімнің 

санасынан толық ҿшпеген ҿз сенімі десек болады. 

Бүгінгі күні мектеп оқушыларын толеранттылыққа тҽрбиелеудің 

фундаментальды концепциясы дайындалмағаны мен ғылымдағы бай 

тҽжірибеге сүйене отырып (А.А. Боданаев, Л.И. Божович, В.В. Бойко,  

Б.З. Вульфов, А.Г. Ковалев, А.Г. Козлова, И.С. Кон, А.Г. Кирпичников,  

Б.В. Куприянов, А.Н. Лутошкин, А.С. Макаренко, В.Г. Маралов, А.В. Мудрик, 

В.Н. Мясищев, Р.С. Немов, С.Д. Поляков, В.В. Рогачев, М.И. Рожков,  

В.А. Ситаров, В.А. Сухомлинский), біз бұл үдерісінің технологиялық жҽне 

ҽдістемелік мҽселесін шешуді теориялық негіздей отырып, практикалық 

тұрғыда сауатты келе аламыз. Мектеп оқушыларын кейбір адами 

ҽлсіздіктерге шыдамдылыққа тҽрбиелеу жҽне оны түсіне білу мҽселесі 

В.А. Сухомлинский еңбектерінде қарастырылған. Ол шыдамдылықты 

адамгершілік тҽрбиесі арқылы кҿрініс табатынын оқушы тұлғасының 

рухани-мҽдениетінің маңызды элементі деп таниды. Оның ойынша, 

оқушылар ең бірінші қарттарға, жалғыз басты жҽне науқас адамдарға 

қатысты шыдамдылық кҿрсетуге үйренуі қажет. Бірақ оның пікірінше, 

шектен шыққан мейірімділік пен шыдамдылық бҽрін де кешіруге ҽкеп 

соқтырады. В.А. Сухомлинский мұндай жағдайды болдырмау керек деп 

есептейді [2, 242 ]. 
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Қазіргі студент жастар арасында жүргізілген сауалнамалар мен пікір 

алысулардан байқалған жағдай, жастардың дін тақырыбына деген 

қызығушылыгының жоғарылығымен қатар діни сауаттылығының тым 

үстіртін екендігі. 

Ҿз дінімізді жастарға үйретпесек, оларға дінді үйрететін басқа топтар 

мен ұйымдар толып жатыр. Оның мысалын кҿшеде діни кітаптарға толы 

қап арқалап, ҿзге діннің үгіт-насихатын жүргізіп жүрген. Олардың ішкі 

рухани дүниесі мен сана-сезімдерінің кандай ҿзгерістерге түскенін кім 

біледі? Ҿзге жерден арнайы келіп, жергілікті ұлтты ҿз дініне кіргізбекке 

белсене жұмыс жүргізіп жатқан миссионерлер іс-ҽрекетінде қандай саяси 

астар жатыр? Міне, миссионерлердің іс-ҽрекеті күшейіп тұрған қауымда 

қауіп басқада емес, осында жатыр. 

Тіліміздің қолдану аясы толыққанды дҽрежеге ҽлі де жетіңкіремей 

жүргенде, ҿзге дінге кету оның ҿз ділінен, ұлттық болмыс қадір-қасиетінен 

біржола айрылу деген сҿз емес пе? Мен білетін «таза орыс тілді» 

ағайындарымыз, дегенмен, ҿзінің қазақ екенінен, ұлттық салт-дҽстүр, сана-

сезімдерден ептеп «хабары» бар болса, ділін жоғалту, ұлттық қасиет, 

ұлттық   ерекшеліктен біржола ада болған рухани мүгедектікке апарып 

соғады. Осының салдарынан елдің берекесі шайқалып, ішкі алауыздықтар 

тууы ҽбден мүмкін. 

Осындай жағдайда, ең болмаса, жастардың діни сауаттылығын 

кҿтеруге шаралар қолданудың еш артықтығы жоқ сияқты. Ол үшін жоғары 

мектептерде жалпы діндердің пайда болуы, тарихы мен ҿзіндік 

ерекшеліктерін тереңдей оқытатын, нақтыланған бағдарламасымен 

«Дінтану» пҽнін негізгі пҽндердің бірі ретінде енгізіп, оны білікті, сауатты 

ұстаздардың жүргізуі қажет сияқты. Діни сауаттылығы жоғары жас - ҿмір-

тіршіліктерінде кездесетін кейбір қиыншылықтар тусында «қамқор қолын» 

созған жат секталардың қармағына ілініп кетуден сақ болар еді деп 

үміттенеміз. Сонымен қатар үкіметтік деңгейде жастар мҽселесіне кҿбірек 

кҿңіл бҿлініп, олардың ҽлеуметтік жағдайын, тұрмыс-тіршіліктерін жоғары 

кҿтеру үшін молынан жұмыспен қамтып, баспана алуда жеңілдіктер жасап, 

қамқорлық кҿрсету де оларды ҿмір жолындағы кҿптеген қателіктерден 

сақтар еді [3, 106]. 
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Аннотация. В данной статье излагается проблема становления и развития 
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Адамзат тарихы ҿз дамуының ҽрбір кезеңінде ҿткені мен бүгінін 

саралап, құндылықтар жүйесін қайта қарап отырады. Үшінші 

мыңжылдыққа аяқ басқан бүгінгі ҽлемдік қоғам да осы үрдісті бастан 

кешіруде. Тҽуелсіздіктің жиырма жылын еңсерген Қазақстан жұртшылығы 

қазір тарихи құбылыстарды жаңаша сараптауда біршама орныққан 

кҿзқарастарға ие болды.  

Адамзат қоғамы мен бірге жаралып, бірге жасасып келе жатқан, адам 

болмысымен табиғаты етене, кҿнермейтін рухани құндылықтар жүйесі 

бар. Бұл жүйенің негізі ҽрі басты реттеуші күші – дін. Дін тек сенім 

мҽселесіне ғана емес, мораль (ахлақ) мҽселесіне де тікелей қатысты. 

Моральдың негізі ұстаным болса, ұстанымның тірегі - сенім. Адамзат 

баласы ҿз тіршілігін сенімге негіздемей ҿмір сүре алмайды. Сол сенімнің 

бірегей кҿріністерінің бірі- Ислам діні. 

VII ғасырда тарих сахнасына шыққан Ислам діні VIII-IX ғасырларда 

Орта Азия жеріне дендеп ене бастады. Ислам дінінің түркі – қазақ даласында 

он екі ғасырлық тарихы бар екені белгілі. Осы кезең ішінде Исламның 

шариғаттық негіздері түркілік дүниетаныммен біте қайнасып кетті. Түбі бір 

түркі халқының бір бұтағы – қазақ халқы Ислам діні аясында ұлт болып 

қалыптасты. Ислам діні мен қазақ салт- дҽстүрлері арасында ғасырлар бойы 

орныққан ашық сұхбат бар. Осы сұхбаттың қалыптасуы мен дамуында 

тарихи роль атқарған құбылыс – сопылық тариқаттар болатын[1., 20.]. 

Ортағасырлық ислам тарихы сопылық іліммен тікелей байланысты. 

Иррационалдық тҽжірибеге негізделген сопылық таным адамзат 

тарихындағы күрделі де кҿп қырлы, қабылдануы қиын құбылыстардың бірі 

болды. Сопылық ілім Ислам шеңберінде тұтастыққа ие болып, кемелдік 

тұғырына кҿтерілді.  Дегенмен  Ислам  дінінің нақты қағидаларға 

негізделген шариғат жолын ұстанушылар мен тариқатшы сопылар 
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арасында белгілі бір дҽрежеде түсініспеушіліктер де орын алды. Екі 

бағытты бітімге келтіру мақсатында Исламның бір қатар ғұламалары іргелі 

ізденістер жасады.  

Орта Азияның Исламдану процесінде тарихи роль атқарған сопылық 

тариқаттардың аталмыш аймақтың рухани ҿмірінде елеулі орны бар екенін 

жоққа шығару мүмкін емес. Қазақстандағы сопылық тариқаттардың соңғы 

жиырма жылдық кезеңде қайта жандана бастағаны белгілі. Орта 

ғасырларда ықпалды діни-ҽлеуметтік факторға айналған сопылық 

ағымдардың қазіргі қайта жандану құбылысы да белгілі бір заңдылықтың 

ҽсері деуге болады.  

Кеңестік кезеңде ҽртүрлі діни қозғалыстармен қатар, сопылық 

тариқаттар да мемлекет тарапынан елеулі қысымға ұшырап, ҿз ҽрекеттерін 

барынша шектеуге мҽжбүр болғаны айқын. Екінші дүниежүзілік соғыс 

кезінен бастап, ресми Ислам ҿкілдерінің ҿз қызметін жүзеге асыруына 

юелгілі бір дҽрежеде мүмкіндік берген кеңестік билік органдары тариқат 

ҿкілдеріне қатысты басқаша саясат ұстанған . Олар ресми Ислам 

ҿкілдерінің кҿзқарас-ұстанымдарын тариқатшылыларға қарсы пайдаланып, 

олардың арақатынасын үнемі назарда ұстады. 

Кезінде кеңес одағында сопылық қозғалыстардың біржола жойылғаны 

жҿнінде мҽлімдемелер айтылған болатын.Бірақ сопылық тариқаттардың түрлі 

формаларда ҿмір сүруін жалғастырып келгенін қазіргі жаңғыру үдерістері 

айқындайды. Бұл үдерісте Орта Азияда кеңінен таралған яссауийа жҽне 

нақшбандийа тариқатының ҿкілдері ерекше белсенділік танытуда. Қазіргі 

яссауийа жҽне нақшбандийа тариқаттарының іс-ҽрекетінде классикалык 

мҽніндегі сопылықпен үйлесетін де,үйлеспейтін де тұстар бар. Бұл үйлесімділік 

дҽрежесі ҽр бағытта түрліше деңгейде кҿрініп отыр. 

―Қазақстандағы сопылық: бастаулары, тарихы, қазіргі жай-күйі‖ атты 

сараптамалық шолудың мақсаты Қазақстандағы сопылық тариқаттардың шығу 

негізін, қазақ даласына таралуын, орта ғасырлық қазақ қоғамындағы даму 

ерекшеліктерін айқындап, ―сопылық‘‘ атауымен танылып отырған қазіргі 

сҽйкес құбылыстарға сҽйкес болып табылады [2, 45.].  

Осы бағытты біз сопылық тариқаттар белсенді іс-ҽрекет жүргізген 

тарихи орта- Оңтүстік Қазақстан обылысындағы мемлекеттік ҿңірлік жҽне 

облыстық мұрағаттарда жұмыс жүргізіп, тариқаттар тарихына қатысты 

бұрын белгісіз болып келген бір қатар мҽліметтерді жарыққа шығардық. 

Сопылық тариқаттардың бірқатар пір - ұстаздарының туған жерінде 

болып, олардың отбасы мүшелерімен, кҿз коргендерімен, шҽкірттерімен 

сұхбаттастық. Аталмыш құбылысты ішкерлер зерттеу мақсатында олардың 

ресми оқу орны болып табылатын медреселердегі арнаулы курс 

бағдарламаларымен, теориялық материалдарымен жҽне тҽжірибелік 

ҽдістерімен толығырақ танысуға тырыстық. Аталмыш бағытта 

жинақталған мҽліметтер мен жүргізілген жұмыс нҽтижелері сарапталып, 

шолу жұмысына енгізілді. Шолу соңында бүгінгі күннің ҿзекті мҽселесіне 

айналып отырған сопылық қозғалыстардың іс-ҽрекетін бағалау мен 

бақылауға қатысты бірқатар ұсыныстар берілді .  
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Қазіргі Қазақстандағы діни қозғалыстардың бір бҿлігінің тарихы 
туған топырақтан бастау алады. Солардың ең негізгілері – сараптамалық 
жұмыста шолу нысанына алынып отырған сопылық тариқаттар. Діни 
қозғалыстардың қазіргі жай-күйін, ұстанымдарын, табиғатын дҽлірек 
бағамдау үшін олардың тарихи тамырларын айқындап алу жҿн болмақ . 
Бұл орайда мұрағат деректеріндегі кҿптеген мҽліметтердің жарыққа 
шығарылмай, ғылыми айналымға енгізілмей жатқандығының елеулі кері 
салдары бар екенін атап айтқан жҿн. Ҿткен ғасырлардағы рухани 
тарихымыздың шынайы зерттеліп, дұрыс жазылуының  бүгінгі қоғам 
құбылыстарын орынды бағалауға үлкен септігін тигізетіні даусыз. 
Салауатты қоғам ҿкілдеріне лайық парасатты пікір қалыптастыру - бүгінгі 
зерттеушілердің тарихи міндеті болмақ . 

Сопылық ілім мен тҽжірибе бастаулары адамзат қоғамының алғашқы 
кезеңінен белгілі . Діни ілім негіздеріне сүйенсек , Алла жаратқан алғашқы 
саналы тіршілік иесі - Адам пайғамбардың ҿзі сопылық жолдың бірқатар 
сатысын ҿткерген . Сопылық барлық пайғамбарларға ұласқан рухани ілім 
болып табылады. Сондықтан пайғамбарлар арқылы уағыздалған барлық 
дінде сопылықтың белгілі бір кҿріністері бар . 

Исламдағы сопылық ҿмір салтын ұстанған алғашқы тұлға –
Мұхаммед пайғамбар. Пайғамбарымыздың ҿмір деректерінен оның 
сопылыққа тҽн бірқатар қағидаларды пайғамбарлықты қабылдағанға дейін 
де ұстанғаны белгілі. Пайғамбарлық кезеңінен бастап (610 ж. ), бұл ілім 
ҿзінің кемелдену сатысына ҿтті.  

Қазақ (түркі) даласына сопылық ілім исламның алғашқы кезеңінен – 
VIII ғасырдың соңғы ширегінен бастап таралды. Қазақ жеріне келген 
исламның ҿзі сопылық мҽндегі ислам болып табылады. Қолда бар тарихи 
деректердің ішіндегі ең кҿнесі саналатын ―Насабнама‖ , ―Садр ад-дин шайх 
рисаласы‖, ―Тҽзкире-и Бұғрахан ‖ шежірелерінде қазіргі Қазақстан 
аумағына дін тарата келген  Ысқақ баб пен оның серіктерінің сопылық –
хикмет ілімін уағыздап , таратқаны айтылады.Сопылық деген атау 
кейіннен шыққанымен заты ҽуел бастан болды. Қазіргі замандағы қоғам 
алдындағы негізгі түйіткілді мҽселелердің бірі дін мҽселесі. Ҿз кезегінде 
бұл жағдайға мемлекетте бей жай қарай алмайды, еліміз кҿп ұлтты, кҿп 
конфессиалы, зайырлы мемлекет. Ел конститутциясында ҽрбір азаматқа 
діни еркіндік берілген. Толеранттылық қазақ қоғамының ажырамас 
бҿлшегіне айналып отыр. Ел азаматтарының басым бҿлігінің ұстанатын 
діні Ислам дінінің суниттік ағымы, Ҽбу Ханифа мҽзһабы. Ислам дінімен 
бірге ҽр түрлі ағымдар қатар дами бастады. Соның ішінде Исламның діни-
мистикалық ағымы-сопылық VIII ғасырда қазіргі Сирия, Палестина жҽне 
Ирак аумақтарында пайда болды. 

Сопылықтың шығу тегі туралы кесімді бір шешім жоқ. ―Сопы‖ сҿзінің 
шығуына байланысты екі жарым мыңға жуық анықтаманың бар екенін 
ескерсек, Сопылық ілімінің де жайдан жай атүсті қарайтын нҽрсе емес 
екеніне кҿз жеткіземіз. Сопылық ілім Ислам дінінің шын мағынасындағы 
рухани мҽні болып табылады.Оның жүйелі ілім ретінде қалыптаса бастаған 
бастапқы кезіндегі ең алғашқы ҿкілдері нағыз тақуалық ҿмір салтын 
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ұстанушылар,талап-тілекті қанағаттандырудан ҿзін-ҿзі мейлінше шектеп, 
фҽни қызығын пенделік тіршілік қамын,жеке бас еркін тҽрк етіп, бір ғана 
Аллаһқа жетуді мақсат етушілер,шариғат заңдары мен Пайғамбарымыз 
(с.а.у)-ның жолын (сүннет) қатаң сақтаушылар ретінде бой кҿрсетті.Қазіргі 
уақытта сопылық туралы ҽртүрлі пікірлер бар. Сондықтан Ислам дініне 
оппозициялық сипатта қалыптасқандықтан қоғамға кері ҽсерін тигізеді деген 
кҿзқараста болса, екінші біреулер сопылық – қазақ жеріндегі мұсылмандық 
дүниетанымның ҿзегі деген пікір айтады. Сопылық тарихын зерттеушілердің 
пікірінше , сопылық IX-X ғасырларда Таяу жҽне Орта Шығыс елдерінде 
Солтүстік-Батыс Африкада кеңінен таралды. 

Орталық Азияда сопылық тариқаттар XII-XVII ғасырлар аралығында 
пайда болған. Түркістан, Бұқара қалалары сопылық ілімнің түркі, парсы 
тілдес халықтардың арасында таралуында зор рҿл атқарды.  

Орталық Азияда сопылықтың Баха ад-дин Нақшбанд (Нақшбандия) 
Ҽбд ҽл-Қадир Жейлани (Қадария), Наджм ад-дин Кубра (Кубравия), Қожа 
Ахмет Йассауи негізін қалаған тариқаттар таралған. Сопылық Орталық 
Азия халықтарының мҽдениетінің бҿлігі болып табылады [3, 67.]. 

Исламның діни-мистикалық ағымы-сопылық VIII ғасырда қазіргі 
Сирия, Палестина жҽне Ирак аумақтарында пайда болды [4, 32.]. 

Сопылықтың шығу тегі туралы кесімді бір шешім жоқ. ―Сопы‖ 
сҿзінің шығуына байланысты екі жарым мыңға жуық анықтаманың бар 
екенін ескерсек, сопылық ілімінің де жайдан жай атүсті қарайтын нҽрсе 
емес екеніне кҿз жеткіземіз. Сопылық ілім Ислам дінінің шын 
мағынасындағы рухани мҽні болып табылады. Оның жүйелі ілім ретінде 
қалыптаса бастаған бастапқы кезіндегі ең алғашқы ҿкілдері нағыз 
тақуалық ҿмір салтын ұстанушылар, талап-тілекті қанағаттандырудан ҿзін-
ҿзі мейлінше шектеп, фҽни қызығын пенделік тіршілік қамын, жеке бас 
еркін тҽрк етіп, бір ғана Аллаһқа жетуді мақсат етушілер, шариғат заңдары 
мен Пайғамбарымыз (с.а.у)-ның жолын (сүннет) қатаң сақтаушылар 
ретінде бой кҿрсетті.Қазіргі уақытта сопылық туралы ҽртүрлі пікірлер бар. 
Сондықтан Ислам дініне оппозициялық сипатта қалыптасқандықтан 
қоғамға кері ҽсерін тигізеді деген кҿзқараста болса, екінші біреулер 
сопылық – қазақ жеріндегі мұсылмандық дүниетанымның ҿзегі деген пікір 
айтады. Сопылық тарихын зерттеушілердің пікірінше, сопылық  
IX-X ғасырларда Таяу жҽне Орта Шығыс елдерінде Солтүстік-Батыс 
Африкада кеңінен таралды[5, 30.]. 

Орталық Азияда сопылық тариқаттар XII-XVII ғасырлар аралығында 
пайда болған. Түркістан, Бұқара қалалары сопылық ілімнің түркі, парсы 
тілдес халықтардың арасында таралуында зор рҿл атқарды.  
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Аннотация. В статье говорится о первых шагах Оралхана Бокея в литературе 

и его становлении великим писателем из Алтая. Также автором затрагиваются 
такие литературные аспекты, как прозрачность и чистота внутреннего мира героев, 
их монологи и диалоги в его произведениях. Уточняется, что одна из главных тем в 
трудах Оралхана – это пейзаж Алтайского края. 

Ключевые слова: повесть, герой, сюжет, композиция, научный стиль 
Abstract. The article describes the first steps of Oralkhan Bokey in the literature and 

becoming a great writer of Altai. The author also addresses such literary aspects, 
transparency and purity of the inner world of the heroes, their monologues and dialogues in 
his works. It is specified that one of the main themes in the writings of Oralkhan - a landscape 
of the Altai Territory. 

Keywords: story, hero, plot, composition, scientific style. 
 

 

Асқар Алтайдың асқақ жыршысы. Осылай атауға Оралхан Бҿкей 
ҽбден лайық суреткер. Ҿйткені оның ҿз бітім - болмысына да, 
шығармашылығына да асқақтық тҽн. Оралхан есімінде үлкен бір сыр бар.  
Ол туған кез сұрапыл соғыс жылдары екен. Осы соғысқа адам күші жетпей 
ҽкесін Оралға еңбек майданына шақыртады. Осы кезде Оралхан дүниеге келеді. 
Ҽкесі тез оралсын деген ниетпен анасы баласының атын Оралхан қояды. 

Оралхан Бҿкей ҿзінің ҽр кейіпкерлерінің образын ашуда кҿбінесе сҿзді 
ҿзінің тура мағынасынан кҿшіріп, ауыс мҽнде жұмсауда жақсы танылады. Бұл 
метафора, перифраз, аллегория, символ тҽрізді амалдармен жүзеге асады. 
О.Бҿкей осыларды шығарма жанры мен сипатының тактісіне билете ҽсем 
пайдаланады. Метафора – затты не құбылысты ҿзіне ұқсас ҿзге зат немесе 
құбылысқа балап, солардың атымен ауыстырып атау болса, перифраз дегеніміз 
бір нҽрсені немесе құбылысты сол нҽрсенің бір білгісін, қасиетін кҿрсетіп, 
суреттеп атау. Соңғы стильдік тҽсіл кҿбінесе поэзияда қолданылады. Осыны 
Оралхан жақсы қолданған. Ол ай сҽулесін «уыз мұнар» деп, ҿмірді «ұлы 
жіңгір бҽйге», қар басқан жер бетін «сүт дүние» т.б деп құбылта айтады. 
[1.130]. «Ҿліара», «Елең-алаң», «Мынау аппақ дүние», «Қар қызы», «Мұзтау», 
«Жетім бота» сияқты шығарма аттары да араласып берілген, метафоралар мен 
перифраздар. Қысқасы ҽдейі іздей берсек, мұндай троптардың небір үлгілерін 
кҿбейте беруге болар еді. Оралханның повесть, ҽңгімелерінде бұлардың тігісі 
жатық түскен, ҿйткені астарлап атаулардың қолданысы романтик, сезімтал, 
арманшыл кейіпкерлермен оларға үндес автор кҿзімен баяндалған лиризмге 
толы шығармаларда орныды да, заңды да. 
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 Енді Оралханның жоғарыда айтылған шығармаларға тоқтала кетсек. 

Профессор Рабиға Сыздық «Қайдасың, қасқа құлыным» шығармасы жайлы 

мынадай пікір айтады. «Қайдасың, қасқа құлыным» бас кейіпкердің 

атынан, бірінші жақпен баяндалады. Шығарманың бүкіл ҿн бойындағы 

тілдік ҿрнек осыған орай құралған: кейіпкердің ой-толғауы табиғат 

суретімен астарласып, араласып жатады, ҿйткені табиғатты сезінбесе, ол 

адам романтик болар ма! Жҽне ой қуалаған адамның түйсігінде табиғат тек 

танылып қоймайды, ол «тіріліп» кетеді. Жалпы, Оралханның кҿптеген 

туындыларында табиғат, Алтай табиғаты негізгі фон, кейде тіпті 

кейіпкерлермен жарыса жүретін образ иесі екенін аңғару қиын емес. 

Жазушы Оралхан Бҿкей - туған ҿлкесі - ҽсем Алтайдың, асқақ Алтайдың 

жыршысы! Оның шығармалары Алтай ҿлкесінің гимні іспеттес. Табиғатқа 

жан бітіре, оған адамның қиял - ҽрекетін, қасиет – қадірін тікелей суреттеу 

– Оралханның тілінің ҿзіне тҽн бір белгісі [1.129]. Жалғыз «Қайдасың, 

қасқа құлыным» емес, О.Бҿкейдің ҿзге шығармаларында да табиғат тірі 

жан иесі болып суреттеледі: «адырлар... ойға батып, бүк түсіп жатыр». 

Табиғаттың сын - сипаты, тұс - тұрпаты да адамдарға тҽн қасиеттермен 

берліген:жат бауыр күз,аждаһа қыс, жетім тамшы, салдақы жел, 

тҽкҽппар тас, ойшыл орман, тоқ түлкі бұлт, т.с.т. Мұндай «орынсыз» 

тұрған эпитеттердің жаттығы сезілмейді, керісінше, олар жалпы жазушы 

ҿрнегімен үндес келіп оның қолтаңбасының бір қырын таныта түседі. 

Демек, Оралхан ұсынған табиғат - адам тіршілігінің ажырамас компоненті, 

адам, рухани дүниесінің фоны, кҿңіл-күйінің аккомпономенті. 

О.Бҿкейдің кҿптеген повестері лиризмге толы туындылар. Мен, 

ҽсіресе «Қайдасың, қасқа құлыным» уыз жастықтың арманы, ізгілікке 

іңкҽрлығы жайындағы поэма дер ем. «Елең-алаң» да – ересектікке қадам 

қойған мазасыз шақ жайлы лирика. Сондықтан автор табиғаттың 

поэтикалық образын жасаса, ол сол шығармалардың жанры мен тілінің 

сҽйкестігі қабысу болып тұр. Демек, бұл- жазушы тіл ҿрнегінің бір қыры. 

Келесі қырын бейнелеуіш (образдылық жасайтын) тҽсілдерінен 

іздеуге болады. Кҿркем шығарма ҿзінің образдылығымен ерекшеленеді. 

Теңеу, метфора, эпитет, метонимия, синекдоха, ҽсірелеу, параллелизм т.б. 

сияқты поэтикалық құралдар тек ҿлең сҿзге-поэзияға ғана емес, прозаға да 

тҽн екенін, оның ішінде лирикалық үнде келетін повесть, ҽңгіме, 

новеллаларда молынан қолданылатын суреткерлік амал екенін білеміз. 

Шығарма аттарын аллегория, перифраз тҽсілдермен беру – кҿптеген 

жазушыға тҽн нҽрсе. О.Бҿкейдің «Қасқа құлыны» жас адамның арманы 

дегеннің аллегориясы. 

Ҿлең сҿздегі анафора, эпифора, рефрен тҽрізді қайталамалар тек 

жеке сҿздер мен сҿз тіркестерінің аясында ғана емес, сҿйлем копонеттері 

саласында да орын алады. Мысалы: Ақсақалдар айтады: «Биыл астықтың 

шығымы жақсы... табиғат жарықтыққа ҿпкеміз кҽне» [1.134]. Диалог, 

монологтерді құруға келгенде, қаламгер шеберлігі мен қолтаңбасына 

қатысты жҽне бір ерекшелігін атауға болмайды. Кейіпкерлерді ҽр қилы 

сҿйлете білу – кҿркем ҽдебиеттің бір шарты кҿркемдікті құрайтын шарты. 
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Кейіпкер сҿзі-образды ашатын, шығарманы шындыққа жанастыратын 

құрал. Осыны Оралхан жақсы сезеді. Ол кейіпкерлерін ҿз тілінде сҿйлетеді 

(немесе ойлантады). Бұған жазушының «Қасқа құлында» тҿрт кейіпкердің 

монолог ойын тҿрт түрлі етіп ұсынғаны ҽдемі мысал бола алады. Қаршыға 

атты жас жігіттің, «кҿненің кҿзі», тіпті кҿненің ҿзі Сарқынды шалдың, «бір 

ұлы ойда, бір ұлы қырда» Бҿкеш ҽкенің, қасқа құлынын жоқтаушы бас 

кейіпкердің монологтеріде байқалады. Сірҽ, О.Бҿкей прозасы тіліндегі 

поэзия элеметтері дегенде осындай тұстарды атау керек болар.[1.136] 

О.Бҿкей ол ұштастырудың шебері, себебі қай шығармасын алып 

қарасақ та ол адам мен табиғатты ұштастыра суреттейді. Ҽсіресе. Алтай 

табиғатын, Алтайдың ҽр домалаған тасына, жүгірген аңына дейін жан 

бітіре, ерекше толғаныспен суреттейді, жҽне шығармаларында диалогты 

қолдануы, ҽсіресе «Қайдасың, қасқа құлынымдағы» қолданысы 

оқырманды ерекше ой жетегіне ертіп, шығарманың ҿн бойына енгізуі. 

Осы айтылғандарға қосыла отырып, Ҽбіш Кекілбайұлы «Поэтикалық 

асқақ леппен балладалық сиатта жазылған «Қайдасың, қасқа құлыным» 

повесінде қалада ғылым соңында жүрген жігіттің туған ауылына кеп 

ҿткізген бірір күн ғана сҿз болады. Ҿз ҿлкесіне, сол ҿлкенің адамдарына 

кҿзсіз ғашық ақынжан жігіт ҿзі бұрын аңдамаған үлкен рухани драманың 

үстінен шығады, сол арқылы ҿзі бұрын да жақсы білем деп ойлайтын үш 

адамды жаңа қырларынан кҿреді, бұл жолы оларды біржолата қапысыз 

таниды. Сол арықлы пенде басындағы ҿрелі ҿмірге кҿтеретін рухани 

мазмұнның жай-жапсарына да қанығады. Повестің идеялық – кҿркемдік 

концепиясын барынша айшықты ашуда Сарқынды образының атқарып 

тұрған қызыметі орасан зор. Ҿзі сал, ҿзі сері, ҿзі батыр, парық пен 

парасатқа да табиғат сараңдық жасамаған. 

Оралхан Бҿкейдің дҽл осы шығармасы бір кітап болап басылып 

шыққан. «Қайдасың, қасқа құлыным» енген шығармалардың қай – 

қайсысын да ҽлгіндей екі ұдай сезімнің ұстінде отырып оқисыз. Бірақ, 

кітапты түгелдей оқып шыққан соң жаңағы ҿткінші ҽсер бірте – бірте 

сейіледі де оның жаңсақ екеніне кҿзіңіз қапысыз жетеді» - дейді.[4.34] 

Оралханның шығармаларының ішіндегі орыны бҿлегі осы. Ҿйткені 

«Қайдасың, қасқа құлынымда» бірнеше образ бірігіп жазылған. Онда туған 

жер табиғаты, да адамның жағымды, жағымсыз мінездері ҽсем 

суреттелген. Кейіпкерлердің образын ашудағы бір ерекшелігі, 

шығарманың басынан бастап ҿзі қатысып отырады. Кейде кейіпкердің ҿзін 

ойлантады. Осынысымен шығарма тарытымды. 

Оралханның қазаққа таныс тағы бір туындысы «Сайтан кҿпір». Міне 

осы шығарма туралы жазушы Серік Қирабаев мынадай пікір айтады. 

«Жазушы ҿзінің «Сайтан кҿпір» деген повестінде ҿз геройларының 

азаматтық, ерлік тұлғасын, тҿзімділігін сайтан кҿпірдің тар қыспағына 

салып сынайды. Повестегі образдар психологиялық жолмен жасалған, 

басқа түскен қиыншылыққа қарсы ерлікпен күресе отырып, олар 

қуанышпен қайғының, күйініш пен сүйініштің алуан түрлі сҽтін бастан 

кешеді, ҿз ҿмірі, айналасы, ҿткені мен болашағы жайында ойланады. 
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Сондықтан автор образды ашуға ішкі монологты кҿбірке пайдаланады. 

Шығарма сюжеті уақиғаны баяндау, ҽңгімелеуденгҿрі герой бойындағы 

азаматтық тартыстың динамикасына негізделе дамиды. [2.118] 

Сҿз жоқ, қай жазушының болсын, сҿз қолдансында ҿзі туып ҿскен 

ортаның ҽсері болады, оны жоққа шығару ҽділетсіздік болар еді. Дегенмен 

жазушы атанып, қолға қалам алған ҽрбір адам тек ҿз ауылының емес, бүкіл 

халықтың қайраткері екенін түсіну керек. Ал халықтық деген сҿздің ҿз 

жауапкершілігі болады: халықтың ҽдеби тілдік нормасын зерттеу, сақтау, 

оны толықтыру, жетілдіру міндеттері алдында тұрады. Мұны Оралханның 

да есінке салып қою артық болмайды деп ойлаймын[2.123]. 

«Сайтан кҿпір» повесті Алтайдың тамаша табиғаттың суреттеріне толы. 

Оны автор геройлар ҿмірімен тіршілігімен тығыз байланысты кҿрсетеді. Алтай 

қаншалықты сұлу болса, оның соншалықты қатал табиғаты, қайырымды мінезін 

оны мекендеген адамдар бойынан кҿреді. Тау қазақтарының ешкімге 

жарамсақтанбай, білектің күші, найзаның ұшына сенетін бір беткейлігін, атасы 

болса да, айыбын бетіне айтатын ҿр кеуделігін паш етеді. Оралханның 

суреткерлік талантын да танытады [2.132]. 

Осы шығарма туралы жазушы Тұрлыбек Мҽмсейіт «Оралхан Бҿкей 

ҿз кейіпкерлерінің неғұрлым болмысы атқарыла ашылытын, мінез-құлқы, 

жан-қалтарыстары жарқырап кҿрінетін қилы ситуацияларға араластыруға 

ұмтылады. Содан барып ҿмір материалдарын қорыту арқылы оған 

философиялық-ҽлеуметтік салмақ қоса отарып, бірегей образ жасайды. 

Бұл айтқандарымызға бірден бір дҽлел болатын шығарма «Сайтан кҿпір» 

атты повесі. Шығармада жоғарыда айтқан Жақсылық ҽлемінің кҿрінісі, 

үлгісі Аспан бейнесі арқылы берілсе, Жақсылық дүниесі – Жаңғырық, 

Айқай, Анау. Осы жерде мынадай бір ой келеді. 

Жақсылықтың (адалдық, ҽділдік, шындық ) қашанда беті ашық, жүзі 

жарқын, еңсесі биік, оны ешкім де, еш нҽрсе де кҿлегейлеп, ҿшіре 

алмайды. Сондықтан да ол повесте нақты адам – Аспан бейнесінде кҿрініп 

отыр. Ал Жамандық жүзі қара, алпыс айлалы. Ол кҿбіне қылмысты 

жасыратын жол іздейді. Үстіне ешкім танымастай етіп үстіне қара шапан 

жамылып келіп, Жақсылықты арттан шалуға тырысады. [3.110] 

Ендігі бір айта кететін мҽселе - ҽңгімелеп отырған повестегі 

Қонқайдың «Сайтан кҿпірдегі» Анаулардың бір түрі екендігі. Мұныңда 

ойлайтыны – адам баласын тура жолдан тайдыру, адастыру, жамандық. 

Бірақ оның адамдарға ҿлім тілеген қара ниет ойы жүзеге аспады. Осыдан 

біз Қонқайдың, Қоңқайшылықтың заманы ҿтіп, күні ҿтіп бара жатқанын 

байқаймыз. Содан да осы егіс повестен идея ортақтығы аңғарылады. 

Бұлардағы жас замандастар бойынан тазалықты, романтикалық рухты, 

сезімталдықты кҿрер едік.осыған байланысты екі повестенгі лирикалық 

ҽуен, романтикалық сарын, символитикалық ишараның біріне – бірі 

жалғасып, бірін – бірі толықтырып жатқанында айрықша атаймыз.  

Бұл автор творчествосының ҿзіндік бетін танытатын бір ерекшелгі. Түйіп 

келгенде, бұл егіз повесте Адам мен ғалам сыры кҿркемдікпен 

бейнеленген. Мұндағы авторлық концепция, негізгі айтпақ идея – 
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ұмытылмасында, содан туған күш-қайрат, сенім-жігер, билеген ерлік 

күресінде, ой-сенімнің жасампаздығында дегенге меңзейді.[3.119] 

«Сайтан кҿпір» повесінде бейнеленген екі егіз образды ашудың 

ҿзінде бір шеберлік бар. Мұндағы егіз деп отырғанымыз, ол жақсылық 

жҽне оған қарсы жамандық, мейірімділік пен тасжүректілік бір-біріне 

қарама-қарсы екі қасиет. Жоғарыды айтылған сындардың барлыған тек 

адам емес табиғат бойынына сидырып суреттеу. Міне бұл шеберлікті 

Оралханның «Сайтан кҿпір» повесінде кҿркем бейнеленген. Ия осы ұлы 

ҿмірде «Сайтан кҿпірге» итермелейтін сайтан адамдар да кҿп. Ҽлемді 

бүлдіріп, былғайтын да солар. Ал егер осы ҿмірде Аспан, Аман, Ерңік 

сияқты ақ ниетті, ізгі жүректі адамдар болмаса жер беті Айқайға айналар 

еді-ау, деген ойға тірілеміз ау. Сонымен «Сайтан кҿпір» автордың 

тынымсыз ізденіс, философиялық үлкен ой айтуға бет алған творчестволық 

бағытын айқын танытатын айтулы туынды. 
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Ұрпақ тҽрбиесі – адамзат баласының асыл мұраты. Бүгінгі күндегі 

мектепте білім алушы бүлдіршіндер- ертеңгі қоғамның қозғаушы күштері, 

болашағымыз.  

Сондықтан Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев халқымыздың алдына  

«ХХІ ғасырды құрушы іскер, ҿмірге икемделген, жан-жақты, мҽдениетті 

жеке тұлғаны тҽрбиелеу керек»,- деп жауапты міндет қойып отыр. 
Міне, осы себептен мектептегі балаларға сапалы білім, саналы 

тҽрбие беріп, ҿміртанудың басты шарты білімді азамат тҽрбиелеу, 
еліміздің патриотын тҽрбиелеу, міндет жан- жақты жетілген, үйлесімді 
дамыған – ең басты құндылықты тҽрбиелеу, еңбек етуге даярлау. 
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Қазақстан Республикасының  мемлекеттік  жалпы міндетті білім 
беретін стандартына сай білім беру талаптарын ҿз деңгейінде орындау 
мақсатымен  жаңа нҽтижелі технологияларды зерделеп, игеріп оқушының 
жас мҿлшері мен психологиялық ерекшеліктеріне сҽйкес оқыту 
ҽдістемесін, технологиясын таңдап, жаңа инновациялық элементтерді 
ендіріп сабақтарда қолдау арқылы сауатты, жан- жақты тҽрбиелеген терең 
білімді, білікті маман даярлау. Сондықтан оқушылардың қисынды 
ойлауын, қиялын дамытуға, сҿз қорын молайтуға ықпалдың тиімділігін 
сипаттап талдап оқыту ҽдістемесі жүйелі, жоспарлы жүргізуге тҽуелді. 

Дамыған елдерде оқытуда компьютерлер кеңінен қолданылып, 
бірнеше он жыл қызмет етіп келеді. Оның тиімділігінің басты бағыттары:  

1) жеке пҽндер бойынша: қазақ тілі, шетел тілі, орыс тілдерінің – үш 
тұғырлы қажеттілігі анықталған; 

2) жалпы жҽне арнаулы қабілеттерін дамыту – алға қойылған 
міндеттерді шешу, ҿз бетінше ойлау жҽне талдап оқытуды жүзеге асыру. 

Бағдарламалы оқытуда оқушының танымдық қызметі мен оқу 
материалдарын пайдалану маңызды. Оқыту, оқу, есте сақтауды арттыру 
амалдарының бірі – талдап оқыту ҽдістемесі. Талдап оқытудың дидактикалық 
ерекшелігі ҽмбебаптық, кез - келген оқыту ҽдістеріне тезірек ену, оның 
байланыстарына зейін аудару, тарихына кҿңіл бҿлу, оқушылармен кері 
байланыс жасау, оқушылардың пікіріне талдау жүргізу, оңтайлы талдаулар, 
оларды синтездеу талдап оқытудың ҽдістемесін жетілдіруге, қорытындылауға 
жеткізеді. Бастауыш мектепте түсіндіру- иллюстрациялық оқыту қолданылады, 
атаудың ҿзі оның мҽнін кҿрсетеді. Бұл оқытудың негізгі ҽдістемесі- түсіндіруді 
кҿрнекілікпен үйлестіру, ұштастыру, байланыстыру, негіздеу арқылы талдап 
оқытуды жүзеге асыру. Кіші жастағы оқушылардың жетекші қызметтерінің 
түрі- тыңдау, оқу, есте сақтау, зерделенгенде қатесіз қайта жаңғырту. Мұндай 
оқытуды дҽстүрлі оқыту деп атайды, оның тарихы тереңде, уақыт ҿте жаңарып, 
жетіліп келеді. 

Түсіндіру – иллюстрациялық оқыту ҽдісінің бірқатар маңызды 
артықшылықтары бар: 

- ол уақытты үнемдейді; 
- оқушылар мен мұғалімнің күшін жинақтайды; 
- күрделі білімді қабылдауды жеңілдетеді; 
- оқу- тҽрбие үрдісін басқарудың тиімділігін қамтамасыз етеді; 
- соңғысы оқу материалдарына терең, тиянақты талдау жасау, 

бағдарламалы оқулықтың, бағдарламалық материалдың, оқу құралының 
негізінде жасалған сұрақтар мен тапсырмаларды орындау дҽрежесіне 
байланысты оқушының ҿзі-ҿзін таниды, ҿзіне талдау жасайды тиянақты, 
терең білім алуы үшін ҿзіне міндеттер қояды, тапсырма береді. Педагог 
оқушылармен жұмыс бағытын анықтайды, орын алған сҽйкессіздіктермен 
ҿзі, бірлесіп талдау жасап, қайталау, пысықтау жүргізіледі. 

Мектеп мұғалімдері бағдарламалы оқытудың элементтері арнайы 
жасалған, ойластырылып жетілдірілген, жаңартылған, жақсы нҽтижелер 
есепке алынған талдап оқыту ҽдістемесімен карточка- тапсырмамен жұмыс 
жүргізіледі. Карточка – бағдарламалық жетілдірілген тексеру, жауап алу, 
жылдам сабақтарда тексерулер жасайды. 
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Ҽрбір оқыту ҽдістемесінде талдап оқыту мҽнді, оқу материалдарын 
іздеуге ұмтылыс жасатады, ең маңыздысы ынта- ықыласын арттырып, оқу, 
оқыту, «оқы, оқы жҽне оқы» ережесіне қалыптастырады. Компьютерлік 
білім беру Қазақстандағы білім беретін оқу орындарында 
компьютерлендіру, компьютерлік сауаттылық деңгейі артуда. Сонымен 
бірге қазіргі кезеңде бастауыш сыныпты бітіруге қатысты мемлекеттік 
аралық бақылауға даярлану, тестілеуге ҽзірлік, бағалау, басқару, қазіргі 
заман талаптарына сай іскерлік, дағдыларды арттыру жұмыстары 
компьютерлік оқыту арқылы жүзеге асырылады. Компьютерлік оқыту 
ҽдістемесіне кеңінен маңыз берілуде. Оның болашағы, мүмкіндігі мол. 

Қарастырылған материалдар оқыту- тҽрбие үрдісінде, ҽсіресе, қазіргі 
заманғы мектептерде: түсіндіру- иллюстрациялық оқыту, проблемалы 
оқыту, бағдарламалық оқыту қолданылады. 

Талдап оқыту ҽдістемесінің мақсаты: оқы, оқы жҽне оқы талабының 
мҽнді, мағыналы жүруін қалыптастыру, оқу материалдарын терең, тиянақты 
білу үшін талдап оқу, оқуға үйрету, талдап оқыту ҽдістемесін дамыту. 

Талдап оқыту ҽдістемесінің мақсаты- талдап түсініп оқуға жету, 
саралап оқу, зерделеумен игеру, ынта- ықыласын арттырып, үздіксіз оқу 
іскерлігін, дағдысын қалыптастырып, дамыту. 

Оқытудың барлық түрлері тиімді болады егерде нҽтижесін кҿздеп, 
олардың ең оңтайлы, тиімдісі таңдап алынып, оқытудың барлық түрін 
пайдалану барысында талдап, оны жазып, пысықтап, қайталауларда талдап 
оқып пысықталатын болса. 

Талдап оқыту ҽдістемесінің мақсаты – білімдерінде болатын 
кемшіліктерді болдырмау, олардың даярлығын арттыру, даярлықтарындағы оң 
жҽне терістерді «теңестіру», сапаландыру білім алуға қызығушылығын арттыру, 
үй тапсырмаларын жүйелі орындауға қалыптастыру, сынып жұмыстарын 
сапалы жасауға дағдыландыру, ҿз бетінше оқуға ынтасын арттыру. 

Талдап оқыту ҽдістемесі сабақта мазмұнды ҿзгерту, қиындықтарды 
реттеу жҽне кейбір тапсырмаларды орындаудың ұзақтығын оңтайландыру, 
оқушылардың оқуға мүмкіндіктеріне жҽне оқуға даярлығына сҽйкес 
ҽдістемелік кҿмек кҿрсету құралдары, амалдарын ойластыруды жүзеге 
асыруды міндеттейді. 

Талдап оқыту ҽдістемесінде негізінен: 
- Ҽрбір сабаққа мақсатына сай оқытудың нақты жобалауы, тікелей 

жүзеге асыру міндеттері белгілі болады; 
- Нақты оқу материалын – сабақтың тақырыбына сай, мазмұнына 

қатысты, мақсатына орай балалардың жалпы оқу қызметіне даярлығын 
зерделеу жҽне білу арқылы оқу материалын нақты қабылдау, игеруді есептеу; 

- Жаңа сабақтың оқу материалдарын игеруде оқушыларда 
туындайтын қиындықтарды алдын- ала кҿру жҽне оған қатысты амалдарды 
ойластыру; 

- Сабақтар жүйесінде топтық жҽне жеке тапсырмалар беруді 
пайдалану; 

- Жекелей жҽне саралап оқытудың тиімділіктеріне тұрақты талдау 
жасап нҽтижелеріне сай ұтымды, қисынды ой кҿрсету; 
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- Келесі сабақ қалай ҿтілуі тиіс, оған даярлық қандай болуы ескерілуі 
жатады. 

Талдап оқыту ҽдістемесінің тиімділігін арттыру ҽрбір сабақтың 
тақырыбына сай негізгі оқу материалын, кҿрсетілетін кҿрнекіліктерді 
дидактикалық материалдарды, үйге тапсырмаларды нақты анық білу, үйге 
берілетін тапсырмаға түсініктеме, оның үлгілерін кҿрсетудің толық нақты 
болуында жатыр. 

Талдап оқыту жеке оқушыға қатысты болсын, топқа байланысты 
орындалсын, түгел сынып оқушыларына артылсын мақсат оқу материалын 
терең, тиянақты түсініп, біліп, зерделеп, толықтырып, пысықтап игеріп, 
қолдана білуге,негізгі дамытуға жеткізу, қалыптастыру. 

Қазіргі заманғы сабақ сапалы болуы үшін жалпы талаптар ішінен 
келесілерін бҿліп қарастырамыз: 

1. Оқу-тҽрбие үдерінде ғылымның жаңа табысты жетістіктерін, 
педагогикалық практиканың озық ҽдістеме, технология, инновациялық 
элементтерін пайдалану, сабақтың қамтылуын құрылымын оқу – ғылыми - 
ҽдістемелік ұсыныс, тҽжірибе, Оқу-тҽрбие үлгісінің заңдылықтары 
негізінде орынды, оңтайлы етіп орындау. 

2. Барлық дидактикалық ұстанымдар мен ережелердің қатынастарын 
оңтайландыру. 

3. Оқушылардың ҿнімді танымдық қызметтері үшін олардың мүддесін, 
қызығушылықтарын, икемділіктерін, қажеттіліктерін ескеріп қажетті 
мақсаттарды қамтамасыз ету. 

4. Пҽн аралық байланыстарды орнату. 
5. Бұрын зерделенген, игерілген білімдер, іскерліктер, дағдылар мен 

байланыстар, оқушының даму деңгейіне сүйену. 
6. Тұлғаның дамуының барлық салаларына шама – шарқылары, 

себеп – салдарына жҽне белсенділіктеріне қатысты дамыту жасау. 
7. Оқу-тҽрбие үдерісінің барлық кезеңінің қисынды жалғасуы. 
8. Оқу-тҽрбие қызметінде оқушылардың іс-ҽрекеттерін психологиялық 

педагогикалық талаптар негізінде басқару жҽне оңтайлы ҽдістемелік 
талаптар, оқу жұмыстарын ғылыми негізде ұйымдастыру, ҿткізу. 

9. Педагогикалық құралдарды тиімді пайдалану. 
Сонымен, сабақ мектеп жұмысының басты формасы, олай болса 

ҽрбір сабақты ҿткізу мұқият дайындықты, ғылыми ҽдістемесін 
ойластыруды, мақсатқа сай жетілдіру жоспарына тиісті түзетулер жасау. 
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Дидактикалық жүйе тарихта ҿз ізін қалдырып отырады, олар уақыт 
талабына сай жаңаланады, дамуға қатысты жетілдіріледі. 

Бұрынғы оқыту жүйелерінің ұтымды бҿліктерін алып 
Я.А.Коменский «Ұлы дидактика» атты еңбек жазды, оның элементтерін 
И.Г.Гербарт дҽстүрлі дидактикаға айналдырады. Ал, Дж.Дьюн 
дидактикасы дҽстүрлі дидактикаға негізделіп, дамуға ие болады. Бұл ҽрбір 
теория мен практиканың дамуының жалпы заңдылығы, оқыту үрдістерінде 
де осылай жалғасуда. 

Ҽрбір дидактикалық жүйе оқыту үрдісіне ҿзінің ерекшеліктері жҽне 
соған сҽйкес технологиялар белгілі оқыту түрін (типін) туындатады. Оқыту 
түрі (типі)- оқу- тҽрбие үрдісін ұйымдастырудың жалпы тҽсілі. Оқыту түрі 
оның басты құрамдарына талдау жасау яғни, 

а) мұғалім қызметінің басты сипаты арқылы; 
ҽ) оқушыларды оқыту ерекшеліктері арқылы; 
б) білімдерін іс- тҽжірибеден қолдана білулерімен жҽне т.б. 

анықталады. 
Талдап оқыту жүйесінің маңызды принциптерінің бірі- теориялық 

білімнің жетекші рҿлі. Бұл принципті балалардың теорияны жаттауы, 
терминдерді есте сақтауы деп түсінбеген жҿн. Керісінше, оқыту 
барысында қарапайым бақылаулар, зерттеулер жасау арқылы, ҿмір 
заңдылықтарына кҿздерін жеткізу, қорытынды жасауға дағдыландыру. 

1970 жылдардың басынан бастап жүргізген педагогикалық- 
психологиялық зерттеулер оқушылардың таным мүмкіндіктері туралы ескі 
түсініктерді мүлдем ҿзгертті. Оқушыда ойлаудың эмперикалық түрлерін 
тірек ете отырып, теориялық ойлауға ҿте аларлықтай мол ҽлеует бар екені 
дҽлелденді. Заттар мен құбылыстардың тек сыртқы қасиеттері ғана емес, 
ішкі байланыстарын, заңдылықтарын меңгерту олардың танымын 
тереңдететіндігі анықталды. Бір- екі мысалмен түсіндіре кетейік: дҽстүрлі 
сабақтарымызда жыл мезгілдері туралы сҿз еткенде, біз ешқашан жазда 
жасыл болып жайқалып тұрған ағаш жапырақтарының күз түсе сарғайып, 
ал қыста мүлдем түсіп қалатындығының неге байланысты екенін тоқталып 
жатпаймыз. Тек жыл мезгілдерінің сыртқы белгілерін атаумен шектелеміз. 
Ал бұл тҽсіл сабақтарда балалардың эмперикалық білімдерін пайдалана 
отырып, қоршаған орта мен ҿмір заңдылықтарына кҿздерін жеткізу, 
қорытынды жасауға дағдыландыру, олардың танымдық үрдістерін, 
теориялық ойлауын іске қосатын амал болып табылады. 
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Талдап оқыту жүйесі дидактикалық принциптерінің ішінде 

«Оқытудың тҽрбиелік мҽнінің болуы» жайлы ешнҽрсе айтылмайды. 

Ҿйткені оқушылардың адамгершілік қасиеттерін, құқығын қалыптастыру 

арнайы жарияланбағанымен тұтас алып қарау ойластырылған. 

Бұл жүйенің қағидаларын дұрыс түсініп, жүрегімен қабылдаған ҽрбір 

мұғалім ҿз сабақтарының дамушылық функциясын ҿз бетінше- ақ арттыра 

алары сҿзсіз. 

Л.В.Занков жүйесінде арнайы, жаңадан ойлап табылған ҽдіс- тҽсілі 

жоқ. Ҿзіміз қолданып жүрген ҽдістер жаңа жағдайға бейімдей 

пайдаланылады. Сондай жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың мҽні 

зор. Мысалы: дҽстүрлі сабақтардағы сұрақ- жауап, ҽңгімелесу ҽдістері 

балалардан таныс нҽрсені сұрап білуге негізделеді. Қазақ тілі сабақтарында 

тақырыптың мазмұны бойынша, материалдарды түсінгенін немесе 

түсінбегенін анықтау мақсатында сұрақ қойылып, жауап алынып жатады. 

Бір ғана жауабы бар сұраққа жауап та, тек бір сҿзді қосып қайта айтып 

берумен қайтарылады. Мысалы: Балалар қайда барады? Балалар мектепке 

барады. түріндегі жауаптар. Талдап оқыту жүйесіндегі қойылатын 

сұрақтар проблеманы, ойлауды, пайымдауды қажет ететіндей етіп беріледі. 

Оқушы да ондай сұраққа ҿз ойын, ҿз пікірін білдіре, жауап беруге 

дағдыланады. Жауаптардың бірнеше вариантта болуы мүмкін екендігі 

қарастырылады. Мысалы: «Ҽңгіменің кейіпкері жайлы не айта аласың?»  

түріндегі сұрақтар. 

Кҿрнекілік т.б. ҽдістер де осылайша жаңа мақсаттарға сҽйкес 

ҿзгертіле, күрделендіре пайдаланылады. 

Талдап оқыту сабақтарында жаңа материалды талдауға зор кҿңіл 

бҿлінеді. Ҿйткені, талданбаған шығарма бала жүрегіне жетпейді деп 

есептелінеді. Талдау- бірлескен ізденіс. Ізденіс барысында мұғалім ҽр 

баланың кҿңіл- күйін бақылауға мүмкіндік алады. Интеллект деңгейін 

анықтай алады. Ҽсіресе оқу сабақтарындағы материалды талдау арқылы 

шығарманың айтар ойы, идеясы бала жүрегіне жетіп, талдау арқылы ар-

ұят, қайырымдылық, ҽдептілік т.б. сияқты тамаша адамгершілік қасиеттер 

балалар бойына жұғысты болады. 

Сондықтан оқытудың жалпы шама- шарқына оның бірнеше типі 

бҿлінеді: 

- түсіндіру- иллюстративті; 

- проблемалы; 

- бағдарланған; 

- компьютерлі; 

- он- лайын- тҽсілінде. 

Сонымен бірге бірнеше оқыту, оқу, білім беру түрлері бар жҽне олар 

да кеңінен қолдануда. Қазіргі заманғы мектептерде бірнеше оқыту түрлері 

қолданылады. 

Олар: 

- түсіндіру- иллюстрациялық, оны дҽстүрлі- хабарлаушы деп атайды; 

- проблемалы оқыту ҽдісі; 
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- бағдарламалы оқыту ҽдісі жҽне соның негізінде дамушы 

компьютерлік оқыту ҽдісі. 

Аталып ҿткен ҽдістері ұтымды, орынды пайдалану дегеніміз- ол 

сапалы, оқыту- терең, тиянақты білім беру болып табылады. 

Оның негізінде оқу материалдарын талдау, теориясын нақтылау, 

ҿтілген оқу материалдарымен байланыстыру, алда ҿтілетін оқу 

материалдарына қатыстыру, интергациялау-ықпалдастыру, түсіндіру- 

иллюстрациялау, дҽстүрлі түрде хабарлау, инновациялар жасау, арнайы 

жаңа шығарылған баннэр, плакаттар, электронды оқулықтар, электронды 

ақпарат алу материалдарын, мазмұнын орынды, ретімен оқу-тҽрбие 

үрдісінде пайдалану, оқытуда талдау жасау амалдарын пайдалану, талдап 

оқыту ҽдістемесін қолдану, оқу пҽндерінің оқу материалдарына қатысты 

проблемаларын туындату, оны баяндау, проблеманы қоя білу негізінде 

бірлесіп қарастыру, талдау жасау, ынтымақтасып шешу іс-ҽрекеттеріне 

кірісу жатады. Ол дегеніміз талдап оқытуды іс жүзіне асыру болып 

табылады. 

Ҽрине, бағдарламалап оқыту оқу материалдарына алдын-ала бірнеше 

нұсқада қарастырып, жалпы тҽжірибеге негізделген болуымен құнды, озық 

тҽжірибелермен байланыстырылып, талдаулар жүргізілген. Бұл дегеніміз 

терең, тиянақты білім беруді кҿздейді. 

Оқу материалдарын баяндау, бекіту, пысықтау, қайталау, үйге 

тапсырма беру, үй тапсырмаларын орындауда компьютерді пайдалану, 

компьютер кҿмегімен электронды оқулықтар пайдалану, электронды 

тасымалдағыштарды қолдану талдаулар арқылы іріктелінеді. 

Бұл ҽдіс толықтырылып, түрленіп, қайта жаңарып, қатардан қалмай 

келеді. 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев 2009 жылдың 12 қаңтар күні Астанадағы 

тұңғыш Президенттің бірінші интеллектуалдық мектебі ашылуында 

сҿйлеген сҿзінде: «ХХІ ғасыр білім мен ғылым ғасыры болады», - деген 

болатын. 

Олай болса, білім беру, тҽрбиелеу, ең басты байлық- адам, біздің 

болашағымыз – болашақ жастарымыз, талдап оқыту ҽдістемесі 

жауапкершілік, қамқорлық жасау арқылы оқуды, есте сақтауды үйренудің 

жаңа тҽсілдерін пайдалануға мҽн беруге жеткізеді. 

Проблемалы оқытудың ерекшелігі қазіргі кезеңде  оқу орындарында 

кеңінен қолдау тауып, атап айтқанда: 

Біріншіден, оқушылардың оқу проблемаларын ҿздерінің шешулеріне 

сай қажетті білімдерді ҿздері іздестіреді, оқиды, жазады, кҿмек сұрайды, 

кеңеседі, қайталайды, пысықтайды; 

Екіншіден, ең басты талап «оқы, оқы жҽне оқы» ұстанымын жүзеге 

асырады; 

Үшіншіден, іс-ҽрекеттерге ҿзі қатысады, ол дегеніміз 

шығармашылық ойлау жҽне оқушылардың танымдық белсенділігінің 

кҿрсеткіштері артады; 
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Тҿртіншіден, маңызды мҽселе, оқыту жҽне тҽрбиелеу барысында 

педагогикалық проблемалар, жағдаяттарды талдау арқылы, ынтымақтаса 

бірлікте шешу амалдары жасалады; 

Бесіншіден, проблемалы оқыту технологиясы бірқатар міндетті 

кезеңдерді орындау қажеттілігін кҿрсетеді. 

Олар: 

- зерделенген білімдерден жағдаяттан шығу жолын іздестіру; 

- іс-тҽжірибеде іскерлік дағдысын дамыту; 

- күрделі проблема, жай проблема мҽнін анықтап жүйелей білу, 

гипотезаларды тексеру, нҽтижелері бойынша кері байланыстармен талдап 

оқыту ҽдістемесін пайдаланып оқытуды, есте сақтауды, үйренуді жаңа 

тҽсілдермен толықтыру. Бастауыш сыныптан оқу материалдарына мҽн 

беру, ойлау амалдарын жасай білу, салыстырулар арқылы жақсы мен 

жаманды ажырату күнделікті оқу сабақтарына жүйелі, жоспарын 

мерзімінде сапалы даярлау. 

Проблемалы тапсырмалар, сұрақтар алдын- ала ойластырылып, оған 

қайтарылатын жауаптардың нұсқаларын болжау, талдап оқытудың 

маңыздылығын кҿрсетеді. Олар: 

- бастауыш сынып оқушыларының білім деңгейі жас ерекшеліктеріне 

сҽйкес жҽне ойлау қызметіне қажеттілігі; 

- кіші жастағы оқушылардың білім қоры, іскерлігі, дағдысы жҽне 

интеллектуалды мүмкіндіктерінің ескерілуі- талдау жасап негіздеме, 

ұсыныс ендіру. 

Проблемалы оқытуда проблема мҽнін баяндау арқылы шешілу 

амалдары карастырылады, оған бірнеше топқа жіктеу бойынша жарыс 

үлгісінде, қатарға бҿлу, мақсат қиындықтан шығуға  жауап беру, қажет 

болса толықтыру, жазу, сурет салу, сызбасын сызу жҽне т.б. оқу,жазу, 

есептеу жұмыстары жүргізілуімен мҽнді. 

Мектептерде проблемалы оқытудың мынадай элементтері 

қолданылады: 

- проблемалы сұрақ есебінде беріледі; 

- проблеманың мҽнін баяндау; 

- проблеманы талдау- бірлесіп жұмыс істеу бағытында. 

Талдап оқыту ҽдістемесінің артықшылықтары: 

- шығармалық қызмет негізінде білімді іздестіру, зерделенгенін 

пайдалана білу; 

- оқу жұмысына қызығушылық; 

- сенімді ойлау қызметін дамыту; 

- оқытуды табысты ҽсерлеуі. 

Бағдарламалы оқыту «программа» терминінен шыққан, 

сабақтастықтан іс-ҽрекеттер (амалдар) жүйесін білдіреді, оларды орындау 

жоспарланған нҽтижеге жеткізеді. Бағдарламалы оқытудың негізгі 

мақсаты- оқыту үрдісін басқаруды жақсарту. Бағдарламалы оқыту 

оқушының ҽрбір білім алу жолындағы қозғалысын бақылаудың 

технологиясын жасап, оқу үрдісінде оған дер кезінде кҿмек береді. 
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Бағдарламалы оқыту теориялық тұрғыдан толық зерделеніп, оқу- 

ҽдістемелік бағытта іс-тҽжірибелермен толықтырылса кҿптеген 

қиындықтардан жеңіл арылып, теріс ықпалдар кеміп, ҽлсіреп, сабаққа 

ынта- ықылас артып, оқу үрдісін бақылау, басқару жақсарып, талдап оқыту 

ҽдістемесі жүзеге асырылады. 

Бағдарламалы оқытудың ерекшеліктері: оқу материалдары жеке 

бҿліктерге бҿлінеді, оқу үрдісі оқу материалдарын игеруге қатысты 

тізбекті қадамдардан тұрады, олар білім бҿліктері – мазмұны жҽне ойлау 

амалдарын орындауды қажет етеді, ҽрбір тізбекті жұмыс бақылаулармен 

(сұраққа жауап, тапсырманы орындау жҽне т.б.) аяқталады. 

Оқушы бақылау тапсырмасын дұрыс орындағанда жаңа материалдық 

порциясын алады, оқытуда келесі қадамды жасайды: тапсырма жауабы 

қате болса, онда оқушы кҿмек алады жҽне қосымша түсіндіруге ие болады, 

талдап оқытудың ҽдістемесінің мҽні осында, келесі оқыту, оқуға ҿздігінен 

білім алуға қол жеткізіледі, ол есте ұзақ сақталады, осылай берік, тиянақты 

білім алынады, оқу материалдары игеріледі, ҽрбір оқушы ҿз бетінше 

жұмыс істейді, ол ҿзінің шамасына қарай қарқынды оқу материалдарын 

игереді, барлық бақылау жұмыстары мен тапсырмаларының орындалу 

нҽтижелері тіркеледі, олар оқушылардың ҿздеріне белгілі болады (ішкері 

байланысты), педагогқа мҽліметтер анық беріледі (сыртқы кері байланыс), 

педагог оқу үрдісін ұйымдастырушы жҽне қиындықтарда кҿмекші 

(кеңесші) жҽне жеке шешімдер ынтымақтастық, пікір алысу, талдау 

жасалады, оқу үрдісінде оқытудың техникалық құрамдары кеңінен 

қолданылады (бағдарламалық оқу құралдары, тренажерлер, бақылаушы 

қондырғылар, оқыту мҽселелерді, матрицалық дидактикалық үлестірмелер 

жҽне т.б.). 

Олар қойылған мақсатқа байланысты мұғалімдер таңдап, 

ұтымдылығы есепке алынып қолданылады. Ҽдетте алда тұрған міндеттерді 

ең тиімді шеше алатын оқыту ҽдісі таңдап алынады. Ҽрине барлық 

ҽдістерге талдап оқыту ҽдістемесін пайдалану тиімділігін 

арттыратындығын тҽжірибе кҿрсетеді. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается один  из жанров детского 

фольклора, история возникновения загадок. Этот жанр исследовался отечественными 

и зарубежными учеными. А значит, признание и изучение этого народного фальклора 

являются одной из важных научных  задач. 

Ключевые слова: детский фольклор, жанр,  загадки, игровой фольклор, устное 

народное творчество, народные игры  

Abstract. This article is written about one of the genres of children's falklora, namely 

about riddles.In the study of this genre are worked a lot of local scientists.This means that the 

recognition and study of national falklora is one of the most important scientific problems. 

Keywords: children’s folklore, genre, riddles, gaming folklore, oral folk arts, folk games 

 

 

Халық мұрасының танымдық, тҽрбиелік мҽні - шексіз, шектеусіз 

терең дүние. Бала тҽрбиесіне бағышталған, сҽбидің жан-дүниесінің 

қалыптасуына, рухани марқаюына негізгі ұйытқы болатын шығармалар 

ауыз ҽдебиетінде кҿрініс тапты. Мұны фольклор ілімінде «балалар 

фольклоры» деп атау қалыптасқан. 

Балалар фольклоры – балалар психологиясын, кҿркемдік талғамын, 

шығармашылық мүмкіндіктерін танытатын халықтың ғасырлар бойы 

жасаған асыл мұрасы. Ол ҿзінің бала қабілетіне лайықтылығымен, 

логикалық жүйелігімен, тілінің нҽрлілігімен, ақ пен қараның жігін айқын 

ажыратқан тҽрбиелік маңыздылығымен, эстетикалық талғамдылығымен 

бағалы. Баланың жас ерекшелігіне орай дүниетанымы ересектер 

кҿзқарасымен қаншалықты сҽйкес келмейтін болса, оның күнделікті 

тірлігі, ҿзіндік ҿмірлік мұраты, қиял, арманы мен ойы  ҿмірге соншалық 

керек. Міне, балалар фольклоры – сол қарапайым да, нҽзік, күрделі де, 

қызық ҽлемнің кҿркем дүниесі. Фольклор  термині «халық ауыз ҽдебиеті» 

деген ұғым шеңберінен ұлғайып, халық ойындары сияқты салаларын 

толық қамтитын кең ҿріске ие болып отыр.   

Ғалымдар арасында «балалар фольклоры» терминінің ауқымына 

қандай шығармаларды сыйғызуға болады деген сауал тҿңірегінде бірқатар 

пікір бар. Бірқатар ғалымдар балалар фольклорына тек балалар ҿздері 

айтып, ҿздері орындайтын, бүлдіршіндер арасында ғана ҿмір сүретін 

шығармаларды енгізейік десе, бірқатар зерттеушілер (соңғы кезде басым 

кҿпшілігі) балалар фольклорына тікелей бала тҽрбиелеуге қатысты барша 

шығармаларды жатқызу шарт, сондықтан оған үлкендердің балаларға 

арнап айтатын туындылары да енеді деген  пайымды кҿлденең тартады. 

К.Ісламжанұлы «Рухани уыз» атты еңбегінде: «Тұтастай алғанда 

балалар фольклорын іштей топтап, жанрлық түрлерге саралауға біржолата 
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қалыптасқан, айнымас ұстам ҽзірге жоқ. Бұл жалпы, бүлдіршіндер 

мұрасының ҿзіндік табиғатының аса күрделілігінен болса керек»,-дей келе, 

«Қазақ балалар фольклорын мынадай топтарға қарай жіктеп, ішкі жанрлық 

түрлерге бҿлуге болатын тҽрізді. 

І. Ҽлпештеу поэзиясы: Бесік жыры. Сҽбилік ғұрып жырлары. 

Мҽпелеу жырлары. Уату-алдарқату жырлары. 

ІІ. Жеткіншектер поэзиясы: Маусымдық жырлар. Арнау-тілек 

ҿлеңдері. Балалар ҿлеңдері:тақпақ, сұрамақ. Қызықтама. Ҿтірік ҿлең. 

Мазақтама. 

ІІІ. Ойындық фольклор: Тҽжікелесу. Жаңылтпаш. Жұмбақ. 

ІҮ. Ойынға байланысты жырлар: Ойынға шақыру. Қаламақ. 

Санамақ. Драмалық ойындар»,-деп кҿрсетеді [1, 22-23 ]. 

Қазақ ауыз ҽдебиетінде салмақты  орын алған жҽне ерте заманнан 

бастап бүгінгі күнге дейін даму, ҿсу үстінде келе жатқан жанрдың бірі –

жұмбақтар.  

Қазақ халық жұмбақтары да ғалымдар назарына ерте ілініп, арнайы 

зерттеліп келеді. Оның кҿне жазба үлгілерін қыпшақ тілінің ескерткіші (ХІVғ.) 

«Кодекс куманикус», М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ат түрік» сияқты 

кітаптарынан да кезіктіреміз. Кеңестік кезеңге дейін қазақ жұмбақтарын 

жинауға М.Иванов, М.Ибрагимов, А.Лютш, П.М. Мелиоранский,  

А.Алекторов, Ҽ.Диваев сияқты ғалымдар да ат салысқан. Жұмбақтарды 

жинау, қамтылған тақырыптарына қарай бір жүйеге келтіру, бастыру ХІХ 

ғасырдың екінші жартысынан бастап қолға алынды. Бұл жҿнінде алдымен 

Ш.Уҽлихановтың, Ы.Алтынсариннің, С.Кҿбеевтің еңбектерін ерекше 

атауға болады. Қазан қаласында жұмбақтарға арналған кітаптар ХХ ғасыр 

басында шыға бастады. 

Қазақ жұмбақтарының толық жинағы 1959 жылы ғана жарық кҿрді. 

Жұмбақтардың қыр-сыры С.Сейфуллин, М.Ҽуезов, Ҽ.Марғұлан, 

М.Ғабдуллин еңбектерінде кеңінен сҿз етіледі. 

Жұмбақтың балалар ҽдебиетінен алатын тылсым күші жҿнінде 

толғана келіп Джани Родари былай дейді: «Жұмбақты балалар 

соншалықты неге сүйеді?» – деп сұрақ қояды да, былайша жауап береді: 

«Ақиқатына кҿшсек, басты себебі мынада: жұмбақтар жинақы, тіпті 

символикалық формада балалардың шынайы ҿмірді танудағы 

тҽжірибесінен танылады. Бала үшін ҽлем жұмбақ дүниелерге, түсініксіз 

оқиғаларға, қол жетпес нҽрселерге толы. Ҿмірге келген балаға қадам сайын 

түрлі сұрақтарды кҿлденең тартып, құпиясын шешуді талап ететін 

беймҽлім дүниенің бҽрі жұмбақ жҽне бұл процесс – таным процесі, ол 

кҿпшілік жағдайда тосыннан ашылып, жұмбағын кездейсоқ қызық 

формада шешіп отырады. 

Оның бар қызығы да, баланың ізденуден, тосын қызық шешімінен 

алатын лҽззатында, ойын кезінде бала соған жаттығып жатқандай» [2, 38 ]. 

Халық ауыз ҽдебиетін зерттеудің негізін салушылардың бірі – ғалым-

жазушы М.Ҽуезов жұмбақтың ҿмір танытқыштық, тҽлім-тҽрбие берерлік 

маңызын кҿрсете келіп: «Сырт қарағанда соңғы уақыттарда жазба 
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ҽдебиеттің күшеюімен қатар, жұмбақ азайған шығар, жаңадан 

жасалмайтын шығар деген ойлар болушы еді. Анығында, бұл теріс боп 

шықты. Жұмбақтар қазақ халқының арасында да жҽне барлық басқа 

халықтарының арасында да ҽлі тыңнан туып, молайып, дамып келеді. 

Олай болса, халықтың жұмбақ деген фольклор қорын жинап басып, 

тексеріп тану – ғылымдық зор міндет болады» ,-дейді [3, 3]. 

Мҽлік Ғабдуллин жұмбақ туралы: «Халық шығармасының жұмбақ 

түрін зерттеген ғалымдардың айтуына қарағанда, жұмбақ ертедегі 

адамдардың, бүкіл коллективтің еңбек-кҽсіп ету, тұрмыс-тіршілік құру 

тҽжірибесінен туған. Алғашқы кезде адам баласының дүниедегі заттардың, 

жаратылыс құбылыстарының барлығы, олардың сыры, неден 

жасалатындығы мҽлім болмаған, жұмбақ болған. 

Бертін келе, адам баласының ой-ҿрісі, дүние танымы, білім кҿлемі 

ұлғайған кезде, жаратылыс дүниесінің жҽне заттардың шығу сырын 

анықтап, аңғарған кезде жұмбақтар алғашқы қалпынан ҿзгере 

бастайды.Бұл кезде шығарылған жұмбақтарда адамға таныс заттардың 

немесе жаратылыс құбылыстарының сыртқы белгілері ғана алынады, соған 

қарап жұмбақ шығарылады. Жұмбақ заттың ҿзін айтпай, оның түр-түсін, 

сыртқы белгілерін, жұмбақ болып отырған затқа ұқсас жақтарын 

сипаттайды, ал заттың ҿз атын жасырын ұстайды. Атақты ғалым 

Аристотель жұмбақты: «Жан-жақты жымдасқан метафора»,-деп кҿрсетеді. 

Сондықтан да ойға алған нҽрсенің ҿзін айтпай, оның сырт кҿріністерін, 

сыртқы белгілерін қысқаша сипаттауды, солар арқылы жұмбақ етілген 

затты табуды жұмбақ дейміз » ,-дейді»[4 ,88-89 ]. 

Қазақ жұмбақтарының айтылу тарихы ҿткен ұзақ дҽуірлерді 

қамтиды. Қазақ жұмбақтары да бір белгілі салт-дҽстүрлерге, немесе 

кҿбірек ойын-сауыққа байланысты айтылған. Қазақ халқының 

тарихындағы қай кезеңде болса да, жұмбақ жанры барлық уақыт халықпен 

бірге жасап, оның қамқоршысы есебінде қызмет істеп келген. Қыс 

қыстауда малдарына шҿп салып, суғарып болған соң, қолдары қалт етіп 

босағанда,бір үйге жиналып ҽңгіме-дүкен құрумен бірге дастан, қыссалар 

оқып, екі топқа бҿлініп ауық-ауық жұмбақтар айтатын болған. Жаз 

жайлауда отырған кезде де кҿпшілік жиналып ҽн салып, күй тартып кҿңіл 

кҿтеріп отырғандардың ойыны сҿз тапқырлықққа, шешендік сҿздерге, 

жұмбақ шешуге ұласатын болған. 

С.Сейфуллин: «Жастар бас қосқан жердегі кҿбірек айтылатын ойын-

күлкі, сҿз – жұмбақ айтысу. Жұмбақ айтысу - хат жаза білмеген кҿшпелі 

елдің жастарының, балаларының жас басынан ҿз ҽлінше зейіндерін 

тапқыштыққа үйретіп безейтін, тҽрбиелейтін, тілін шеберлейтін, сҿзді 

үйлестіріп, ұйқастырып айтуға жаттықтыратын сабақ тҽрізді болған. Мал 

баққан кҿшпелі елдің жұмбақ айтыса білмейтін жасы болмаған.Сҿзді 

үйлестіріп, ұйқастырып айтуға тҿселген жастар жұмбақты ойынан да 

шығарған»,- дейді [5, 40].  
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Жұмбақ адам баласы санасының даму процесінде ҽр алуан ҿмір 

құбылыстарын түсініп білуге, ойды жетектеу, талпындыру, ҽсіресе 

жастардың ой-ҿрісін, қиялын кеңейтуді кҿздеген мақсатта туған. Жұмбақ 

жастардың логикалық ой-ҿрісінің дамуына ҽсер еткен. Оларды 

тапқырлыққа тҽрбиелеуде үлкен рҿл атқарған. Академик М.Ҽуезов: 

«Жұмбақ – халық шығармашыларының ішіндегі ең ескі түрінің бірі. 

Жұмбақ - ҿткір, ұшқыр ой түйінін топшылаған, поэтикалық қасиеті күшті, 

тҽрбиенің тамаша құралы. Ол бүгінгі біздің дҽуірімізде де ҿзінің керектілік 

қасиетін жойған жоқ»,- [3, 149] деген болатын. 

Жұмбақтарды  қазақ балалар фольклорынан үлкен орын алатын жанр 

ретінде қарастырушылардың бірі ретінде Ш.Ахметов жұмбақтың 

танымдық, тҽрбиелік мҽні жҿнінде бағалы пікірлер айтады. Жұмбақтар 

туралы айта келіп: «Жұмбақтар ҿмірде кездесетін шаруашылық кҽсіпке 

байланысты, тіршілік тірекке кҿмек тиянақ болатын, адам кҿңілін 

аударатын қажетті заттардың бҽрін қамтиды. Бҽрінде алғаш жұмбақ, соның 

сыр-сипатын, құпиясын ашып беруді қажет етеді. Бұл – іске, ҽрекетке 

баулитын, соған қызықтыра түсудің бір тҽсілі.  

Жұмбақтар баланы байқағыштық, ҽр нҽрсеге зер салғыштық қабілетке 

үйретумен қатар, ой-қиялға шоматын, ойландыратын жаққа қарай баулиды. Жас 

буынға мұның ең пайдалы жақтары осында », - дейді [5,41]. 

Жұмбақтардың негізгі мақсаты – белгісіз бір нҽрсені белгілі бір 

нҽрсеге ұқсата, салыстыра отырып, белгісізді табу. Осы ҽдіс арқылы 

ертедегі адамдар ҿзін қоршаған дүниені тануға тырысқан. Жұмбақтарда 

жаратылыс дүниесі, табиғат жайы, еңбек құралдары, жан-жануарлар мен 

ҿсімдіктер, адам жҽне оның ҿмірі, ҿнер, білім, техника т.б. жайы астарлы 

түрде беріледі.Жұмбақ негізінен тапқырлыққа құрылады.Сҿзі ұйқасты, тілі 

орамды, айшықты келеді. Бұл жағынан ол ҿлеңге де, мақал-мҽтелге де 

ұқсайды (Ҽуеден күбі түсті, күбінің түбі түсті. Шешуі: найзағай). Кейде 

жұмбақ бірнеше сҿйлеммен де айтылады. Мысалы:  

Тҿбелбайдың тҿрт ұлы,                              Алдындағы Аңғарбай 

Тҿбелесіп келеді.                                         Шҿпшек теріп келеді. 

Ерубайдың екі ұлы                                      Артындағы Артықбай 

Ерегісіп келеді.                                            Шыбын қағып келеді.  

(Түйе.) 

Бұл тҽрізді жұмбақтар халық кҽсібімен, күнделікті тұрмысымен де 

етене байланысып жатқандығын танытады. 

Жұмбақ кілең бейнелі сҿзге негізделіп құрылады..Кҿркемдік 

суреттеу құралы болып табылатын теңеу, метафора жұмбақтарда кҿп 

қолданылады. Бір нҽрсені екіншісіне теңеп, салыстыра отырып образ 

жасайды.  Мысалы, шегірткені: 

Ат басты, 

Арқар мүйізді, 

Бҿрі кеуделі, 

Бҿкен санды, - деп суреттейді де, кҿз алдыңа 

оның кескін-пішінін елестетеді.  



269 

Қазақ жұмбақтарының ерекшелігі жайында М.Ғабдуллиннің зерттеуге 
сіңірген еңбегі ҿте зор. Жұмбақтарда  дыбыс үндестігі, дыбыс қайталаушылық, 
сҿйтіп барып айтайын деген ойға тыңдаушының кҿңілін бҿлушілік кҿп 
кездесетіндігі туралы («Жаралғанда жабысқан» (адамның не заттың аты),  
«Ти десем тимейді, тиме десем тиеді» (ерін), «Тақиям толған тары» (жұлдыз), 
«Ҿлсең де ҿлмейді, ҿлмесең де ҿлмейді» (Адамның есімі) сияқты 
жұмбақтардан); жұмбақ құрылысы жағынан теңеулік жҽне шешім деген екі 
бҿлімнен құралатындығы туралы (Мұндағы теңеу – жұмбақталатын заттың 
қасиеті, ерекшелігі, ал шешімі – жұмбақтың шешуі болып табылады. Ой қазығы 
бұл екеуінсіз жұмбақ болмайды.) оз ойларын білдіреді. Мысалы: 

Шидиген ұзын сирағы, 
Тастай керең құлағы. 
Сҿйтіп жүріп кҿп жерге 
Аспалы тор құрады.  (Ҿрмекші.) 

Кейбір жұмбақтар қарсы мҽнді теңеу, салыстырулар арқылы 
жасалады.Мысалы: 

Тілі бар да, үні жоқ. 
Ҿзін адам түсінген, 
Жүрегі бар да қаны жоқ, 
Сҿйлей туған ішінен.  (Кітап.) 

Жұмбақта дыбыс ұйқасы (ассонанс, аллитерация) жиі кездеседі. 
Айдалада ақ отау, 
Аузы-мұрны жоқ отау. (Жұмыртқа.) 

Ғалым С.Садырбаев еңбектерінде жинақталған жұмбақтардың қара 
сҿз түрінде келетіндері туралы мол мысалдар келтіреді. Мысалы: 

Бір ұзын ағаш, ағаштың үстінде он екі ұя, ҽрбір ұяда тҿрт-тҿрт тұқым, ҽр 
тұқымда жеті балапан бар. (Бір жыл, он екі ай, тҿрт жұма, жеті күн.) 

Сондай-ақ есеп түрінде келетін жұмбақтардың да ауыз ҽдебиетінде 
кҿптеп кездесетіндігін   атап кҿрсеткен. Мысалы: 

«Бір топ қаз ұшып барады екен, бір қаз кез болып: 
-Ай, жүз қаз, амансыз ба?- дейді. 

Сонда бұлар айтады: Біз жүз емеспіз, біз мыншадан мынша, бұл екі 
мыншаға екі мыншаның ширегін қосып есеп қылып, оған бір мыншаның 
ширегін қосып жҽне ҿзіңді қоссаң, жүз боламыз. 

Сонда: ҽлгі топ отыз алты қаз екен. Екі отыз алты жетпіс екі 
болады, жетпіс екінің тҿрт бҿлген ширегі – он сегіз, бҽрі- тоқсан болды, 
тоқсанның үстіне бір мыншаның ширегі тоғыз, оны қосса тоқсан тоғыз, 
енді келген жалғыз қазды қосқан соң жүз болады» [6 , 123-124 ]. 

Жұмбақтардың қамтымайтын тақырыбы жоқ. М.Ҽуезов сҿзімен 
айтсақ: «Жалпы жұмбақты сҿз образының кілті есебінде тануға болады. 
Жұмбақ ақындықтың ұрығы – дҽні тҽрізді» Онда дыбыс ұйқасын 
(ассонанс, аллитерация), теңеу, метафоралық тіл кҿркемдігін жиі 
кездестіруге болады. Қазақ жұмбақтары мынадай тақырыптарға 
топталады: 1) жаратылыс дүниесі мен табиғат, 2) адам анатомиясы жҽне іс 
-ҽрекеттері, 3) жан-жануарлардың тіршілігі, 4) еңбек құралдары мен үй 
заттары, 5) ҿнер-білім, 6) техника  т.б. 
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Балалар жазушысы Ҽ.Табылдиевтың құрастыруымен 1985 жылы 

«Жалын»баспасынан «Жеті жүз жұмбақ» атты жинақ жарық кҿрді.  

Осы жинаққа халық жұмбақтарымен қатар, қазақ ақын-жазушыларының 

бес жүздей жұмбақ ҿлеңдерінің енуі – жұмбақ жанрының ҿміршеңдігінің 

айғағы. Сонымен қатар, 1994 жылы Ҽли Ысқақбаевтың «777 жұмбақ»  

атты кітабы жарық кҿріп, қалың оқырман қауымына ұсынылды . 

«Сонымен, табиғат пен болмысты тануға, жас жеткіншектің ойы мен 

тілін дамытуға құрылған қысқа ҿлең-фразаларды жұмбақ дейміз»,-деп  

кҿрсетеді Ҽ.Қоңыратбаев [7 , 66-67]. 

Жұмбақ жанры ана тілінің нҽрлі,бейнелі сҿздеріне қызықтырып, 

баланы халық поэзиясы ҽлеміне баурайды, оған эстетикалық лҽззат береді. 

Баланың ойлау қабілетін дамытып, ой-ҿрісін, танымын кеңейтеді. 

Қорыта айтқанда, жұмбақ жанры ҿміршең жанр, оның ҽлі де 

зерттелер тұстары баршылық, бірақ ол ҿскелең ұрпақтың еншісінде. 

Жұмбақ баланың тағылымы мен танымын ҿсіруге, поэзияны сүюге 

тҽрбиелейтін бүгінгі күн үлкендер репертуарынан балалар арасына 

біржола кҿшкен ойын ҿлеңдерінің ерекше маңызды формасы. 

Бүгінгі жаңарған ҿміріміздің ұлы ҿзгерістерін бейнелейтін 

жұмбақтардың түрі кҿп. Жұмбақ тапқырлықты, білімділікті керек етеді. Ол 

айналадағы ҿмірді тани білуге үйретеді. Сондықтан оның балалар  үшін 

білімдік, тҽрбиелік маңызы орасан зор. 
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Қазақтың ұланғайыр сайын даласы, кең байтақ ҿрісі қай кезеңде де 

ақын-жырауларға кенде болмаған. Ақынын ардақтаған қалың жұртының 

арасында «Мен бір шапқан жүйрік ат, бір желіксем басылман» — деп (Шал 

ақын) шалқақтап ҿткен шайырлар қаншама? 

Солардың бірегейі Ақтан ақын. XIX ғасырдың екінші жартысында 

ҿмір сүріп, есімі Алашқа танылған, жырларын жұрт жатқа соққан арқалы 

ақынның ҿмір жолы, ҿнер мұраты туралы толғанбақпыз. Ҿнегелі ҿмірін 

ҿлеңмен ҿрнектеген ҿршіл атамыз, азат халқы, аманатшыл ұрпағы барда 

жоқтаусыз қалмасы хақ.  

Халқының арманы мен мүддесін жырлап, тілдіге тосқауыл бермеген, 

қамшы салдырмас хас жүйрік, Адайдың арда ұланы Қашаған ақын, ҿзінен 

он шақты жас кіші Ақтанды үлгі тұтып, қадірлеп ҿткені белгілі. 

Кҿзім кҿрген адамда, 

Абыл, Нұрым, Ақтаным, 

Осылар еді тақтағым, 

Осылай деп маған үйреткен, 

Тарихтың ескі ақпарын, — дейді Қашаған [3]. 

Қашағанның ҿзі тайпалған жорға, сарқылмас мұхит, тұңғиық, сұмдық ақын. 

Сҿйте тұра Ақтанды ҿзінен биік қояды. Ҿнердегі ұстазым деп таниды.  

Бұл Қашағанның ҿресінің биіктігінің, ҿнерге деген адалдығының айғағы. 

Егеменді елдің ҿміріндегі оң ҿзгерістерге орай қазақ ҽдебиетінде 

есімі аталмай, еңбектері насихатталмай жүрген кҿптеген ақын-жазушылар 

шығармашылығы қайта жаңғырды. Дегенмен ҽлі де зерттеуін күтіп жатқан 

тың дүниелер бар. Солардың бірі ҿз жерлесіміз – Ақтан Керейұлы.  

mailto:zhanna77-1@mail.ru


272 

Ақтан Керейұлының шығармалары аз жиналса да, маңызын жоймаған, 

ұрпағына ұран болғандай ҿнегелі сҿздері қалған, ел жадында ұмытылмаған 

ҿлең-жыр боп тҿгілген жырлар жазған. 

Халықтық ҿнерпаздық дҽстүрді жалғастырушы, бойға ұялаған талант 

арқасында ҿз жырларын тау суындай тасқындатқан ақпа ақын, асқан дарын 

иесі Ақтан Керейұлы ҿзінен бұрынғы ақын, би-шешен, жыршы-жыраулар 

ізімен талай жырды жарыққа шығарды. Ол ойлы сҿз тапқыш, суырып 

салма дарын иесі. 

«Адайдың бес жүйрігі» атанған жыр дүлдүлдерінің бірі Ақтан 

Керейұлы 1850 жылы Маңғыстауда дүниеге келіп, Ақтҿбе ҿңірінде ҿмір 

сүрген, Атырау облысының Сағыз ауданы Шибұлақ деген жерде дүниеден 

ҿткен. Руы Адайдың Жеменей Кенжесі, Ҿз ҽкесі  Керей еңбегімен күн 

 кҿрген  кедей шаруа ғана. Ақтан үш ағайынды екен. Ағасы Жамансары 

  ділмар-шешен, інісі Тұрғанбай ел сыйлар азамат болыпты [4]. 

Қазіргі таңда Ақтан Керейұлының 28 шығармасының біршама 

толықтырылған нұсқалары белгілі болып отыр.  

Ақтан ақын жырлары кҿбінесе, философиялық мҽнді термелер, 

толғаулар мен ерлікке, патриоттық сезімге шақыратын дастандар. Сондай-

ақ оның арнау ҿлеңдері де бар. Ақтан адамшылық қасиет, адалдықты, 

(«Біразырақ сҿйлейін», «Замана жайында», «Тыңдасаңыз сҿзімді») ҿз 

шығармаларына арқау етіп, ел, халық мүддесі үшін күрескен батырларды 

(«Ерлік жыры») жыр еткен [2]. 

Ақтан Керейұлы сол кездегі «зар заман ақындары» айтып кеткен 

заман шындығын, «ҿткенді аңсау»идеясын жырларына арқау еткен. 

«Қазақтың салты» толғауында елдің кешегісі мен бүгінін салыстыра 

отырып, кешегіні аңсайды: 

Кешегі бір кең күнде, 

Біз қазақ деген ел едік, 

Маң дала мен мақпалдан 

Бешпент-шалбар салдырған. 

Термелі - жаулық, ақ кҿйлек, 

Сусынын шұбат қандырған. 

Мырза жігіт сыпайы 

Ағыйма шекпен, жадағай, 

Атлас, мақпал, түрменің 

Талайын киіп қызықтап, 

Жүрген де жерін таң қылған,- деп толғайды [3]. 

Қазақтың бүгінгісі «тар заман» дей келе: 

Тар заманның шағында 

Тебіреніп кҿңіл жата алмай 

Кҿкірегім менің шайылған. 

Шайылмай жүрек не қылсын- 

Айрылды байлар қайырдан [3]. 
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Жыраулық болмыстың бір сипаты – ҽулиелік екенін ескерсек, 

ХІХ ғасырда ҿмір сүрген Ақтан жырау ҿзінен екі ғасыр кейінгі «жаңа 

қазақтың» болмысын болжаған.  

Алдағыны болжасам- 

Қара бұлт тҿніп келеді.. 

Тыныш тұрған еліме 

Ақырдың бұлты тҿнеді. 

Тҿнген күні, ағайын, 

Жақсыны жаман жеңеді [3]. 

Жырау «қазақтың ертеңін» бірыңғай «жаманшылық» фонында 

болжайды. Қазіргі қоғамның дертіне айналып отырған «парақорлық», 

«маскүнемдік»  сияқты жаман ҽдеттерді «Болжау сҿзінде»: 

Жазылмас дерттер кҿбейіп, 

Шомылып ұрық себеді. 

Тҿрелік айтар билердің 

Ақша болар керегі. 

Ҿсірген қыз бен келінің, 

Ойламас ата-енені, - [3]. 

деп ҿрнектейді. Ақтан ҿзіне дейінгі басқа ақын-жыраулар тҽрізді ел-

жұртты ҽдептілік пен адалдыққа, ҿршіл талап пен қанағатшылдыққа 

шақырады. «Адал жүріп, шын сҿйле» ҿлеңінде: 

Адал жүріп, шын сҿйле- 

Асығың түсер алшыдан. 

Мақтанғанмен аса алмас, 

Ҿзіммін деген жігіттер, 

Кем болса, қатар шарқынан, - [3]. 

деп, немесе «Ҽдептен құр қалмассың, Үлкенге сҽлем бергенің» - деп сҽлем 

беруді мҽні терең ҽдептілікке бағалаған. Құнарлы ойдың қанатын «Билік пенен 

жыр басқа» толғауында ер жігітке қойылар талаппен сабақтастырады: 

Билік пенен жыр басқа 

Ҿнердің түрі ҽр басқа 

Ортаға сҿзді салайын, 

Сағыңыз бізден сынбасқа. 

Жігіттің қайтар базары 

Ҿнерін білген бұлданып, 

Шығарып жүрсе қымбатқа [3]. 

«Біріншіден не жаман?» деп басталатын ұзақ толғауында Ақтанды 

мақалдап, нақылдап жыр тҿгетін нағыз жыршы тұлғасын кҿреміз. Бұл толғауда 

жақсылық пен жамандық ұғымы жан-жақты таразыланып, ҿмірдің қарама-

қайшы тұстары, адамдық қасиет пен биік парасат турасында ой салады:» 

Біріншіден не жаман? 

Білімсіз болған ұл жаман. 

Екіншіден не жаман? 

Ананың тілін алмаған 

Қасарысқан қыз жаман. [3]. 
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Ел арасында кең тараған Ақтан «Той бастарларының» да негізгі 

ҿзегінде адамгершілік, ізгілік идеясы жатады. Ақынның ерекше назар 

аудара жырлайтыны – қыз ата-тегінің байлығы мен мансабы емес, оның 

адамгершілік мінез-құлқы, кҿркі, сипаты.  

Ақтан Керейұлы ҿзінің «Ерлік жырында» Ер Тарғыннан бастап, 

Адайдың Шабай, Бердҽулет, Жоламан, Атақозы, Иса, Досан,т.б. шектінің 

Ерназар, Бекет, Шеркештің Асау, Тарлан, беріштің Исатай, Махамбет, 

Есентемір Мыңбай, Сұлтангелді, Кҿктаубай, тағы басқа батырларды жырға 

қосады. Ерлік пен елдікті аңсаған ақын-жырау ҿз руынан шыққандарды 

ғана жырына ҿзек етпейді, оған рулық туысқандағы емес, ел қорғаған 

батырлардың бҽрі ҿз бауырындай жақын. «Арыстан ханды ҿлтірген, 

Ерназар мен Бекет бұл шықты, Жоғарғы Шекті қалыңнан» – дей келе, 

«Патшамен Ҿтен қас болып қала ҿртеп, ояз ҿлтірген Иса, Досан бұл 

шықты [5]. 

Ақын шығармаларының тақырыбы сан қырлы. Тойбастар, жоқтау, 

риторикалық сұрау, философиялық ойға құрылған, ақыл-нақыл мҽнерімен 

сомдалған толғаулар, батырлардың ерлік істерін дҽріптеген жырлар. 

Осының бҽрі кестелі сҿз, кҿркем теңеу, шымыр шумақпен тілге жеңіл, 

жүрекке жылы тиеді. Ақын жырларының кҿркемдік құрал-тҽсілдеріне зер 

сала қарасақ, мұндай образ құрайтын теңеулер мен метафоралардың не бір 

үлгісін кҿреміз.  

«Мен сүргінің сойымын», «Мен - ақ бауыр кер жорға», «Жымиып 

жатқан даламын», «Жоғарыдан аққан жайықпын» деп метафоралар 

қолданса, теңеулер де шоқтанып тұрады. «Алысқа шапқан жүйріктей», 

«Сұрағаның сҿз болса, қатты жауған жаңбырдай», «Бұлдыраған 

таудаймын»  десе, оның «Қаражан қызға» деп аталатын ҿлеңі тұнып тұрған 

теңеу: «Мҿрлеген ақ қағаздай мҽнеріңіз», «Сұңқылдап бір жан едің ұшқан 

құстай» , т.б. 

Ақтанның «Жайық деген жанды су», «Айт десеңіз, жарандар», 

«Тойбастар» деген ҿлеңдерін жарлай арнауға жатқызуға болады. 

Жансызға жан бере суреттеу де Ақтаннан қағыс қалмайды: 

Домбыраны суреттегені керемет!  

Он екі перне, екі ішек, 

Бауырына тығылып, 

Қоянға қосқан тазыдай 

Бүктетіліп тазыдай - деп теңеуді де араластырып 

жібереді [1]. 

Ақтан Керейұлының шығармаларының негізгі тақырыбы  

ХІХ ғасырда ҿмір сүрген барша ақын-жазушылар қамтыған – ҽлеуметтік 

теңсіздік. Тағдыры да ұқсас. Ақын ҿз заманының кҿрінісін жырлаған.  

Тек ҿзге жыраулардан ерекше бір тұсы, адам жан дүниесі мен табиғат 

бейнесін ұштастыра білген. «Аққулар кҿркем кҿрінер» ҿлеңінде кҿлдің 

ерке құсы аққудың кҿркемдігінің, қыз баланың кҿркемдігінің қалай 

ерекшеленетінін ыңғайластыра кҿркем суреттеген.  
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Терме, толғаулардың шебері – Ақтанның «Аяғына қан түссе», 
«Кҽріліктің белгісі», «Біріншіден не жаман», «Мамығын тҿгіп қаз бен қу» 
термелері ақыл-нақылдық, ҿмірдің мҽні туралы философиялық ой, ҿнегелі, 
ғибрат сҿздерге толы. Ақтан сҿзі тыңдар құлаққа арналған. Сонысымен 
ойлы, сҽйкесінше халықтық шешендік дҽстүрдің жалғасы іспеттес.  
Бұған дҽлеліміз Ақтан Керейұлының халық кеудесіне қонған, санасына 
сіңген ауызша жеткен тҿмендегідей тіркестері бар.  

Адал жүріп, шын сҿйле, 
Асығың түсер алшыдан. 

Шешендіктің белгісі, 
Халық жиналған алқада, 
Дұрыстап жауап шығармақ. 

Жүйріктіктің белгісі, 
Бҽйгеге қосқан тұмарлап. 

Сақилықтың белгісі, 
Халықтың қамын кҿздеген. 

Ҽкімдіктің белгісі, 
Тентекті жиып жҿндеген. 
Қаттылықтың белгісі, 

Халықтың кҿңілін кҿрмеген. 
Жамандықтың белгісі, 
Қаумаға басы енбеген. 
Шешендерді сынаған, 
Тізелескен жау болар. 
Ер жігітті сынаған, 
Қарсы шапқан жау болар [3]. 

Ақтан жырларында бір сҿзді бірнеше рет қайталау арқылы бір нҽрсеге, 
яки құбылысқа ерекше мҽн беріп, назар аудару сияқты тҽсілдер де кездеседі. 

... Кҽріліктің белгісі, 
Кҿңілдің қошы кҿрмеген, 
Жарлылықтың белгісі, 
Жанын қинап ҿлмеген. 
Жалғыздықтың белгісі 

Ҿзіне-ҿзі сенбеген [1]. 
Осылайша толғаған ұшқыр ойлы, алқымды сҿз зергері, ҿзінің отты да 

бейнелі, ҿткір де ҿміршең толғауларымен ел санасынан ҿшпесі анық.. 
Заманында шұрайлы сҿзімен, шынайы ҿнері, шалқар шабытымен елге 
танылып, даңқы жайылған ҽйгілі жүйріктің соңына қалдырған мұралары 
қазақ ҽдебиеті тарихы үшін бағалы дүниелер екеніне еш талас жоқ. 

 
Пайдаланылған ҽдебиеттер: 
1. Ай, заман-ай, заман-ай... - Алматы: Қаз ССР РББ, 1991. 
2. Б:Нұрдҽулетова Кҿне күннің жыр күмбезі. –Алматы: Жазушы,2007. 
3. Бес ғасыр жырлайды. Том-3. Құрастырушылар: М.Байділдаев. М.Мағауин. – Алматы: 

Жазушы,1984. 
4. Маңғыстау энциклопедиясы. - Алматы,1997. 
5. Ҽ.Қоңыратбаев Қазақ ҽдебиетінің тарихы – Алматы: Санат, 1994. 



276 

БАЛАНЫ ЕҢБЕК ДҼСТҤРІНДЕ ТҼРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ   
 

Е.А. Әлимұханов  
мұғалім 

Елек орта мектебі 
Ақтҿбе, Қазақстан 

Girl_9a@mail.ru 
 

Аннотация. В этой статье рассматривается о том что трудовое воспитание 
занимают важную роль в воспитании. В школах трудовое воспитание являются 
сложной работой для учителей. В статье говорятся о важности развитие 
физического  труда с детство. 

Ключевые слова: труд, трудовая воспитание, трудовое культура, вера, хвала, 
этнопедагогика  

Abstract. In this article sayed about labor education. It always had taken important 
part of breeding. At schools’ labor education offer hard works for teachers. In this article 
considers about engaging physical works power since childhood will be important. 

Keywords: Labor, labor education, compliment, belief, labor culture, folk education 

 
 

Балаларды жаңа заманға лайықты білімді де білікті, ҿнегелі де 
ҿнерлі, салауатты да еңбекшіл етіп жан-жақты тҽрбиелеу міндеті қазір 
мектеп, отбасы шарасынан асып, қоғамның назарын аударып отырған іске 
айналды. Қоғам мүшелерінің саналылығы неғұрлым жоғары болса, 
олардың шығармашылық белсенділігі неғұрлым толық жҽне кеңінен 
ҿрістетілген болса, біз жан-жақты жетілген, қоғамның қойып отырған 
талабынан шығатын азаматтарды тҽрбиелеуге мүмкіндігіміз бар. 

Адамның іскерлік қабілеті, күш-қайраты, мінез-құлқы, ар-намысы, 
еркі мен жігері, ақыл-ойы еңбек үстінде шыңдалып қалыптасатындығын 
педагогика ғылымы ҿмірдегі тҽжірибемен дҽлелдеп отыр. Сонымен бірге 
адам еңбек еткенде дене жҽне рухани күш-жігерін жұмсаумен қатар ҿзін де 
жетілдіре түседі. 

Адамның ҿзі қоғамдық еңбектің арқасында ғана адам болып 
қалыптасқандықтан, ол барлық уақытта қоғамның шеңберінде дамып, 
барлық уақытта оның бір бҿлігі болып келеді. Қоғамнан, қоғамдық 
қатынастардан тыс адам жоқ, болуы да мүмкін емес. 

Адам еңбектің арқасында жануарлар дүниесінен бҿлініп шықты, 
сондықтан да адамның қалыптасуында еңбектің ролі зор. Тек еңбектің 
арқасында ғана адам жеке басын қалыптастырып, ҿмірде ҿз орнын тауып, 
ҿмірін жалғастыруға мүмкіндігі бар. Сондықтан да қоғамдық құрылыста 
еңбек тҽрбиесі – тҽрбие жүйесінің негізгі бір саласы болып табылады. Ал 
еңбек тҽрбиесінің мақсаты, міндеттері жҽне мазмұны нақтылы қоғамдық-
тарихи жағдайға байланысты анықталып, жетіліп отырады. 

Бүгінгі күні еңбек кҿп қырлы, тиімді ұйымдастырылып, 
адамгершілік құндылықтарымен бірге байланыстырылса, онда оның 
нҽтижелі тҽрбие құралы болатындығы дҽлелденді. «Педагогтың міндеті - 
бала еңбегіне рух беру, оны жасампаз, шығармашыл ету, оны ҿз ҿмірінде 
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адал еңбек пен биік жетістіктерге жеткен адамдарды сыйлауға құрмет 
тұтуға тҽрбиелеу. Басқаларға жҽрдем беруге, риясыз кҿмек кҿрсетуге, 
қайырымдылық жасауға тҽрбилеу. Еңбек баланың маңызды 
қажеттіліктерін дамыта жҽне жүзеге асыра алған жағдайда ғана жақсы, 
қоғамға пайдалы тҽрбие алушының қоршаған ортаны дұрыс меңгеруіне 
бағыт береді» [1.14]. 

Педагогика ғылымында еңбекке тҽрбиелеу мҽселесін Н.К. Крупская 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Я.А. Коменский, И.Г. Пестоллоции, 
К.Д. Ушинский, М.И. Скаткин, жҽне т.б. еңбектерінде айрықша атап 
кҿрсетіп, ҿз заманындағы мектептерде  еңбек тҽрбиесінің алған орны мен 
даму жолдарына үлкен мҽн беріп, зерттеп, құнды идеялар айтқан болатын. 

Ең бастысы балаларды еңбекке даярлауды 1-сыныптан бастап, ал 
отбасында  сҽбилік кезден бастау қажет. Оларды еңбек түрлеріне 
қатыстыра отырып, еңбектің адамды қайратты жҽне бақытты ететіндігіне 
сенімін қалыптастыру. 

Атақты кеңес педагогы А.С. Макаренко балаларды 2-3 жасынан 
еңбекке тҽрбиелеу керек  деген пікірін айта келе, бала ойыншығын шашса, 
жинасын, дҽм үстінде ата-аналарына қасық пен ыдыс ҽкелуге 
дағдылансын. Бес жасында ҿзі киінсін, жеті жасында тҿсегін ҿзі жинағаны 
дұрыс деген-ді. Бұл айтылған ойдан баланың ҿзіне-ҿзі қызмет істеу 
қабілеті дамитындығын байқаймыз. 

Ҿз заманында Л.Н. Толстой қозғалыссыз жҽне дене еңбегінсіз ақыл-
оймен бас кҿтермей  жұмыс істеу, барып тұрған қасірет екендігін айта 
келіп, бір күн ішінде ҿзінің аяғымен жүрмей, қолымен жұмыс істемейінше, 
кешкілік ешнҽрсеге жарамай қалатындығын: оқи алмай, жаза алмай, тіпті 
басқаларды ықыласпен тыңдай алмайтындығын, басы айналып, кҿзінде 
белгісіз жұлдыздар пайда болып (кҿзі қарауытып) жҽне түнді ұйқысыз 
ҿткізетіндігін айтқан болатын. Дҽл осындай ойды К.Д. Ушинский де 
айтқан. Олай болса, еңбексіз ҿмірдің мҽнсіз екені анық. 

«Еңбек – практикалық ҿндірістік ҽрекет ретінде адамның дене 
құрылысының дамуына жағымды ҽсер етеді. 

Еңбек – адамның ақыл-ой қабілетін, оның зеректігін, 
шығармашылық тапқырлығын дамытады. 

Еңбек  тұлғаның адамгершілік тҽрбиесінде маңызды орын алады. 
Еңбектің маңызды қызметі оқушыларда қарым-қатынасты, 

ұжымшылдықты жҽне ҿзара талап етушілік қасиеттерін қалыптастырады. 
Еңбек тҽрбие факторы ретінде тұлғаның ҿмірлік бағытын анықтауға 

жҽне мамандығын дұрыс таңдауға ҽсер етеді» [2, 93-94 ]. 
Олай болса, оқушыларды еңбек дҽстүріне тҽрбиелеуде қандай 

ҽдістермен, қандай жолдармен, қандай құралдармен тҽрбиелеуге болады, 
қайткенде оларды ертеңгі қоғамның тамаша азаматы етіп тҽрбиелей 
аламыз деген заңды сұрақ туады. 

«Мектепте еңбекке тҽрбиелеудің басты міндеттері: 
1. Еңбекке сүйіспеншілікпен еңбек адамдарына құрметпен қарау; 
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2. Оқушыларды халық шаруашылығының салаларындағы еңбектің 
түрлерімен таныстыру, еңбек іс-ҽрекетінің барысындағы олардың дағдысы 
мен іскерлігін қалыптастыру; 

3. Мамандықты таңдауға дайындау. 
Жасҿспірімді еңбекке тҽрбиелеудің жалпы міндеттері бірнеше жеке 

міндеттерді орындау арқылы іске асырылады.Олар: балаларды еңбекке 
психологиялық жҽне практикалық тұрғыдан даярлау: оқушылардың еңбек 
дағдыларын қалыптастыру; еңбек мҽдениеті дағдыларын дарыту, 
оқушылардың ынтасын жҽне қабілетін дамыту» [3, 131]. 

Еңбекке психологиялық дайындық тҽрбие ісі жүйесінде 
қалыптасады, ол келесі міндеттер негізінде шешіледі: 

1. Еңбек мақсаты мен міндетін түсіну; 
2. Еңбек мотивтерін тҽрбиелеу. 
3. Еңбек дағдылары мен біліктерін қалыптастыру [4. 107]. 
Мектепте еңбек пҽнін оқытуда еңбек етуге қалыптастыру арқылы 

оқушының жеке басының тұлғасын дамытып, тҽрбиелеу мақсаты 
кҿзделеді. Бірнеше міндеттер жүктеледі. Бұл мақсаттар мен міндеттер 
сыныптағы сабақ үстінде, сабақтан тыс жҽне сыныптан, мектептен тыс 
жұмыстар барысында жүзеге асырылады.  Оқушыларды еңбекке 
ҽдеттендіру жұмыстары барсында істелетін жұмыстардың түрлері кҿп. 

Оқушының еңбекке деген ықыласын арттыруда қолданылатын тиімді 
ҽдістің бірі – мадақтау. Ҽдетте жасҿспірімдерді отбасы мүшелері алдында 
немесе ҿзінің құрбыларының  кҿзінше мадақтап, іске тиянақтылығы мен 
талабын атап кҿрсетіп отырса, олар еңбекке құлшынып, бастаған ісін 
ұқыпты орындауға жігерленеді. Ҿз күшіне сенімі артып, құлшыныс сезімі 
пайда болады.Ҽрине, мадақтау пайдалы екен деп, баланы кез келген ісі 
үшін кҿрінген жерде мадақтап, кҿтермелей беруге де болмайды.   
Егер баланы үнемі мақтап кҿтермелей барсеңіз, тең құрбымның ішінде 
менен асқан жан жоқ, сүттің қаймағы мен ғана екенмін деп түсініп, 
менменшіл, тҽкаппар, ҿркҿкірек болып ҿсуі мүмкін. Сондықтан мақтауды 
орынды жерінде қолдану керек. 

Балалардың еңбекке деген дұрыс кҿзқарасын қалыптастыруда ата-
аналар мен отбасы мүшелерінің ҿзара ҽңгімелесуінің де ролі зор. Ата-ана 
ҿндірістегі ҿз жұмысын, еңбектегі жҽне еңбек озаттарының табысын 
айтып, ҽңгімелеп отырса, бала кҿңілінде еңбек жайлы ұнамды ұғым пайда 
болып, оларға үлгі болады. 

Кейбір ата-аналар еңбек тҽрбиесіне мҽн бермей, еңбек пен оқуды 
қарама-қарсы қойып, балалардың міндетін тек оқуда ғана деп түсінеді. 
«Сау қолға жұмыс табылады, ҽзірше оқуыңды оқып, ойынын білсе 
болғаны» деген пікірде болады.Ондай ата-аналар, тіпті балаларының 
мектепте еңбекке тҽрбиеленуіне қарсы болып жатады. Кейде мектептке 
келіп, сынып жетекшісіне, мектеп ҽкімшілігіне дҿрекі сҿздер айтып, 
балаларын еденді сыпырып, жуу жұмыстарына, кейде кҿпшілікпен 
істелетін сенбілік жұмыстарына қатыстырмауын талап етеді. Ҽрине, 
баланың денсаулығына байланысты болса, мұндай талап орынды. Ал дені 
сау балаларын «қара» жұмыстан алшақтатпақ болуы – теріс тҽрбие. 
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Халқымыз еңбекті отбасында баланың жас ерекшелігіне қарай 
ұйымдастырған. Баланың үлкенінің кішісін киіндіріп, тамақтандырып, 
ойнатып, қамқорлық жасауын талап етуі отбасында орларды 
бауырмалдыққа тҽрбиелеуден туған. 6-7 жасар қыз баланың ыдыс-аяқ 
жууы, үй сыпырып, тҿсек жинап, от жағу ісімен айналысуы, ұл баланың 
қозы-лақ, бұзау қайырып, мал жайлауы, 13-14 жаста отын ҽкеп, қой бағуы, 
ал қыз балалардың іс-тігіп, ас пісіруге үйретілуі – олардың физиологиялық 
ҿсу ерекшелігін ескергендік. Бұл еңбек түрлері ауылдық жерлерде ҽлі 
күнге дейін ҿз орнымен пайдаланып келеді, дегенмен қала балалары үшін 
мұндай еңбек түрлерінің мүмкіндіктері бола бермейді. 

Алайда, отбасында ер балаларға үй сыпыртпау, ыдыс-аяқ жуғызбау, 
су ҽкелтпеу, ине ұстатпау- осының бҽрі тек қыз балаға тҽн жұмыс деп 
қарау – теріс кҿзқарастан туған ой-пікір. 

Қазіргі күні қала балаларын еңбекке үйретуде ҿзіміз кҿріп жүргендей 
ешқандай да физиологиялық жағынан дамуына еңбектің тигізіп жатқан 
түрі жоқ деп айтсақ, артық айтқаендық емес. Балалар компьютер не 
телефондағы ҽртүрлі сайттарды қараумен күндерін ҿткізуде. Этажды үйдің 
есігі алдындағы қарды біреу күрейді, дүкенге ата-анасымен бірге 
машинамен барады, т.б. Атап айтқанда, денеге еңбек күшін түсіретін 
жұмыс түрлерін табу қиын. 

Кезінде есті ата-аналар ағаш, темір шеберлерінің, тігінші, оюшы, 
жҽне т.б. адамдардың қасына апарып, олардан ҿнер үйренуіне зер салған 
немесе ҿзінің бойындағы ҿнерін балалары мен немерелеріне үйретіп 
кеткен. Қазіргі кезде де осындай ата-аналар балалға осы тҽрізді еңбек 
түрлерін неге үйретпеске?! 

Еңбек етуге ҽдеттену – бұл жай ғана еңбекке үйрену емес, бұл 
адамгершілікті адам тҽрбиесінің жоғары деңгейі, еңбек процесіне 
құштарлық, еңбек етуге ҽзірлік, жұмысты істей білу, демек ҿз күшіңді 
жҽне басқалардың күшін жҽне жұмыстың барлық жағдайын есептей білу. 

Біз кҿбіне оқушыны жақсы, жаман деп бағалағанда бірден сабақ 
үлгеріміне кҿңіл аударамыз. Ал оның жолдастарымен қарым-қатынасы, 
ата-анасының тілін алуы, мектептегі қоғамдық жұмыстарға қатынасы, 
еңбекке деген кҿқарасын мүлдем назарымыздан шығарып жібереміз. 

Ҽр сынып оқушыларына олардың жас ерекшеліктеріне байланысты 
кҽсіптік бағдар беру ісін жүргізу мектеп мұғалімдері үшін ҿте маңызды.  
1-4-сыныптар үшін негізінен насихаттау жұмыстары: еңбектің адам баласы 
үшін маңызы, еңбек нҽтижесі, еңбек адамдарының беделі, кҽсіптің қай 
түрінің болмасын тұрмысқа, қоғамға қажеттігі жҿнінде түсініктер 
жүргізілсе, 5-9-сыныптар үшін түрлі мамандықтармен таныстырып,  
сол мамандықтар бойынша жеңіл-желпі жұмыстар істету, яғни еңбектің, 
мамандықтың ҽліппесін үйрету. Шеберханаларда керекті заттар мен 
саймандарды жасатқызып, ҿз істеген еңбектеріне ынталарын арттырса,  
10-11-сыныптарда ҿндіріс орындарымен байланыс жасап, мамандық 
түрлерінен мамандар шақырып, ардагерлермен кездесу кештерін ҿткізудің 
маңызы зор. Еңбек дҽстүріне тҽрбиелеуде мектептен тыс жүргізілетін 
жұмыстардың да ҿзіндік орны бар. Қазіргі ҿмірге ене бастаған салт-
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дҽстүрлердің тамаша түрлері де бар. Мҽселен, егіншілер, малшылар тойын 
ҿткізу, ҽр түрлі мамандық мейрамдарын (мұғалім, дҽрігер, ауыл 
шаруашылығы қызметкерлері күні) атап ҿту, еңбек ардагерлерімен 
дидарласып, олардың ҿз аузынан ҿмір жолдары жайында ҽңгімелер есту, 
оларға арнап газет, альбом дайындау, викторина ҿткізу, ҽдеби кештер 
дайындау, сондай-ақ ҽртүрлі тақырыптарда ғылыми-практикалық 
конференциялар ҿткізу сияқты дҽстүрлер.Кҽсіптік бағдар беруге мұқият 
даярлықпен ҿткізілген мұндай жұмыстар оларға үлкен ой салады, ҿмір 
жолын дұрыс табуға кҿмегін тигізеді.Конференцияға ҿз мектебінде оқып 
бітіріп, ҿмірге жолдама алаған, халық шаруашылығының ҽртүрлі 
саласында еңбек етіп жүрген ҽртүрлі мамандық иелері шақырылады. 
Оқушылар ҽр түрлі мамандық жҿніндегі ой-пікірлерін ортаға салып, ҽн, 
тақпақтар айтып, ҽдеби шығармалардан үзінді немесе ҿлеңдер оқып берсе, 
пайдалы болған болар еді. Ҿкінішке орай, мектеп ҿмірінде мамандық 
таңдау, кҽсіптік бағдар беру мҽселесі жүйелі, жоспарлы түрде үздіксіз 
жүргізілмей, мектеп бітірушілердің еңбек ардагерлерімен бір-екі рет 
кездесуімен ғана шектеліп келеді. Ал бұл кездесулерде ҿмірде кездесетін 
қиындықтар сыры ашық айтылмайды. Сондықтан мектеп бітірушілер 
мамандық таңдауға қалай болса солай жауапсыз қарап, үлкендердің 
айтуымен ҿзі сүймеген мамандықты таңдап, кейін оған ҿкініш 
білдіретіндер немесе ҽлденеше жыл оқып бітіргеннен кейін оны кететіндер 
де болады. Мұның бҽрі мектептегі, отбасындағы еңбек тҽрбиесінің, 
кҽсіптік бағдар беру ісінің шалалығынан деп қарауымыз керек. 

Қорыта айтқанда, адамның жан-жақты жҽне үйлесімді дамуында 
еңбек -шешуші факторлардың бірі. Ал халық педагогикасында еңбекті 
бүкіл тҽрбие жүйесінің күре тамыры деп қарастырады. 

Баланы отбасында еңбекке тҽрбиелеудің жолдары, біріншіден, 
баланың жас ерекшелігін ескере отырып, шама-шарқына, күшіне қарай 
лайықты тапсырма беруден басталса, екіншіден, еңбек тҽрбиесін үздіксіз 
жүйелі түрде жүргізу, үшіншіден, бала еңбегін бағалап, қорытынды жасап 
отыру, жақсы атқарған ісін мадақтап, ал шала істеген ісі болса, кемшілігін 
айтып, оның екінші қайталанбауына зер салудың пайдасы зор. 

Адам еңбексіз дамымайды, кері кетеді, азады. К.Д. Ушинскийдің 
сҿзімен айтар болсақ, тҽрбие адамның тек ақылын ғана дамытуды жҽне 
оған белгілі бір мҿлшерде мағлұмат беруді міндеттемейді, сонымен бірге 
оның ҿмірінде лайықты, бақытты бола алатын дұрыстап еңбек етуді 
аңсауды тҽрбиелеу қажет. 
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Аннотация. В докладе делается особый акцент на научной теории современных 

литературных тенденций. Изучение реформы в области развития и процветания  

литературы. Пути формирования и развития литературной науки. 

Ключевые слова. Литература, методология, познание, воспитание, художественные, 

национальный научно исследования. 

Abstract. The report places particular emphasis on the scientific theory of contemporary literary 

trends. The study of the development of reform and prosperity of literature. The way of formation and 

development of literary science. 

Keyword.  Literature, methods, knowledge, training, picture, national science research. 

 

 

«Ҽдіснама» грек тілінен аударғанда «ҽдіс туралы ғылым» деген 

мағынаны берсе, ал «Метод» «ҽдіс» термині туралы ғылым болып 

табылады. Сондықтан да, бұл ілім жалпы ҽдіснама, ғылыми ұғымның, 

теориялық негізі, ретінде дамиды. Осы ретте қазіргі ҽдебиеттану 

ғылымының теориялық дамуы мен  жетілуі  жаңғыру үстінде. 

Ҽдебиеттанудың ҿзі – кҿркем ҽдебиетті, кҿркем ҽдебиеттің түп-

тҿркіні мен  мҽн-мағынасының даму үрдісін зерттейтін ғылым. 

Қазақ ҽдебиеттану ғылымының қалыптасу кезеңіндегі қиын-қыстау 

жолындағы талқыдан ҿткен, ҽдеби-тарихи, ҽдеби-теориялық, сыншылдық-

эстетикалық ой-пікірді ҿркендетуде білімі мен біліктілігі, ғылыми 

сауаттылығы мен табандылығы жоғары ҽдебиетші, сыншы ғалымдар 

шоғыры пайда болды. Олар ҿздерінің туып, қалыптасу кезеңін толық 

аяқтап, 1970 жылдан бастап даму кезеңіне қадам басқан. Қазақ 

ҽдебиеттану ғылымының алдына заман тартқан күрделі де кҿкейтесті 

мҽселелерді шешуге жұмыла кірісті. Ҽдебиеттің тарихи бағыттары мен 

жекелеген жанр түрлері қазақ ҽдебиетінде ҿсіп-ҿркендеуде. 

«Қазақ ҽдебиеттану ғылымының қалыптасу жолдары» (1995) 

аталатын оқу құралында қазақ халқының ҽдеби мұрасының ХХ ғасырдың 

20-30 жылдарындағы ғылыми тұрғыда жиналып-жариялануы мен зерттелуі 

жан-жақты сҿз болады. Бұл кезең — ғасырлар бойы қазақ ұлтының 

фольклорда жҽне жазба жҽдігерлерде сақталып келген ҽдеби мұрасын шын 

мҽнінде ғылыми тұрғыда саралауға жол ашқан ҿте бір күрделі мезгіл 

болса, осы еңбегінде автор ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірге Алаш 

Арыстарының қосқан үлесін алғашқылардың бірі ретінде саралады. 

Еңбекте ұлттық ҽдебиеттану ғылымында маркстік-лениндік методологияның 

орын тебуі нақты деректермен дҽлелденеді. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Қазақ ҽдебиетінің тарихын жасауда күні кешегі тҽуелсіздік алғанға 
дейін «ақтаңдақ» болып, шешімін таппай келген кезең – ХХ ғасырдың 
басындағы қазақ ҽдебиеті болатын. 

Ҽдебиет тарихын жасау, оны дҽуірлеу мҽселесі ҽдебиетті зерттей 
бастаған кезден келеді. Сырт қарағанда, онда тұрған не бар, тарихты кезең-
кезеңдерге бҿліп, жаза берсе болмай ма деуге де болатын сияқты.  
Сҿйтіп те келдік. Десек те заман ҿзгерді, заманмен бірге адам да жаңарды; 
қоғамдық сана ҿзгеріп, ғылым мен мҽдениет дамыды. Осының барлығы 
ҽдебиеттің, оның ғылымының алдына жаңа міндеттер қойып отыр.  
Соның бірі – ҽдебиеттің тарихын жаңаша дҽуірлеу, тың деректер мен 
пікірлермен толықтыра түсу, бүгінгі таңдағы қоғамтану ғылымының 
жетістіктерімен қаруланған, ХХІ ғасырдың жаңа адамының талғамын 
қанағаттандырып, толғандырар сұрақтарына жауап бере алатын  толыққанды 
ҽдебиет тарихын дамыту. Қазақ ҽдебиеті тарихының ҽлемдік ҽдебиет 
процесіндегі орны, мазмұндық жҽне кҿркемдік жетістіктері жағыда жоғары. 
Ҿткен мҽдени мұраны пайдалану жҿніндегі түрлі заңдылықтар қазіргі заманғы 
қазақ ҽдебиетінің дамуы жҽне ҿркендеуі болып табылса, ҿзге ұлт 
ҽдебиеттерімен шығармашылық байланысы мен қарым-қатынасы ҽсер етуде. 

Қазақ ҽдебиетінің сыны мен ҽдебиеттану ғылымының ҿркендеу 
жолдарының бастамасы Абай Құнанбаев шығармашылығын зерттеуші 
ғалымдардың еңбегінің маңызы зор. Айталық, М.Ҽуезов, С.Мұқанов, 
Ғ.Мүсірепов, Қ.Жұмалиев, М.С.Сильченко, Б.Кенжебаев, З.Ахметовтердің 
еңбектері кҿркем шығарманы ғылыми-теориялық тұрғыдан саралап, түсіну 
жҽне оның кҿркемдік-эстетикалық даму жолдарын пайымдаудағы маңызы 
зор. Қазіргі қазақ ҽдебиетіндегі ҽдебиеттану ғылымының теориялық- 
ҽдіснамалық мҽселелердің қайнар кҿзі туралы жалпы түсінік беру  ҽдеби 
байланыстар туралы мағлұматтар, зерттеулер, еңбектер жинау, ҽдебиеттің 
даму заңдылықтарын айқындау болып табылады. Ұлы Отан соғысына 
арналған, соған қатысты оқиғаларды бейнелейтін романдар, ҽңгіме-
повестер. 1946-1960 жылдардағы қазақ ҽдебиетіндегі прозаның, дармалық 
шығармалардың дамуы мен 1946-1960 жылдардағы қазақ ҽдебиетіндегі 
поэзияның дамуын, қазіргі қазақ прозасының ҽдеби тұрғыдан алар орнын 
айқындай отырып, қазақ прозасының дамуын, қазіргі роман, повесть, 
ҽңгiме жанрларының ҿзiндiк табиғатын ерекшелеу. 

Қазіргі ҽдебиеттану ғылымында абайтану ғылымының бір тармағы болып 
абайтану тарихы да ҿрісін кеңейтіп келе жатыр десек те артық етпес. 
Ҽдебиеттану жҽне басқа қоғамдық ғылымдар идеологиялық қатаң 
қағидалардың тар шеңберінен шығып, кең құлаш жаюға мүмкіндік алған 
жағдайда абайтану ғылымы жаңа белеске кҿтерілуі тиіс. Абай шығармасының 
танымдық, кҿркемдік, тҽрбиелік мҽнін жаңа қырларынан қарап, терең ашып 
кҿрсететін еңбектер ғана абайтану ғылымын байыта түсері сҿзсіз. 

Осылардың бҽрін тек ҽдебиет теориясын терең білген адам, сол 
арқылы ҿз дҽуірінің талабы дҽрежесінде ҿзінің ҽдептілік талғамын 
қалыптастырған адам ғана істей алады. Бұл ретте, ҽдебиет теориясы 
кҿркем шығармашылықтың психологиясы мен ерекшеліктеріне қатысты 
нақты мҽліметтер берері даусыз. Сонымен, ҽдебиет теориясын білмей, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82
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қандай да болса ҽдеби құбылысты нҽзік түсіну, шынайы сҿз ҿнерінің 
шындық ҿмірге қарым-қатынасын білу, ҽдебиеттің ҿсіп-ҿрбуіндегі 
заңдылықты ұғу, сайып келгенде, күллі ілгерішіл адам баласының жалпы 
кҿркемдік дамуындағы сыр-сипатты тану мүмкін емес. 

Түйіндей келе, профессор Жандос Қожахметұлы Смағұловтың 
зерттеу нысанасын басты бағытқа алатын болсақ, ол – ұлттық ҽдебиеттану 
ғылымының тарихы мен ҽдіснамасының мҽселелері. Қазақ халқының 
сыншылдық-эстетикалық, ҽдеби-теориялық, ҽдеби-тарихи кҿзқарастардан 
құралатын ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірінің туып-қалыптасу 
жолдарын ғылыми таразылады. Демек, «Ҽдебиеттану ҽдіснамасы» (2014) 
атты монографияда ҽдебиеттану ғылымы ҽдіснамасының негізгі 
мҽселелерін зерттеп-зерделеу басты нысанаға алынған. Ұлттық ғылыми-
зерттеушілік ой-пікірдің ҽлемдік ҽдебиеттану ҽдіснамасындағы ғылыми 
мектептер мен зерттеу ҽдіс-тҽсілдерін меңгеру бағытындағы бастан 
ҿткерген тарихи жолы сараланған. Ұлттық ҽдебиет туралы ғылым жеке 
сала ретінде туу, қалыптасу жолындағы ҽдіснамалық ізденістері мен 
іркілістері, жетістіктері мен кемшіліктеріне қазіргі кездегі ҿскелең талап 
деңгейінде баға берілген. 
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Аннотация. «Особенности анализа художественного произведения» 
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интегрированной программе, в качестве вспомогательного материала. Надеемся, 
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произведения помогут повысить интерес учащихся к предмету. 

Ключевые слова: анализ, литературный анализ, художественная литература, 
новые технологии, методы. 

Abstract. Topic «The ways of analyzing fiction literature» 
This study guide is recommended for the literature teachers who are working by integrated 
curriculum as a support material. We hope, that suggested active methods of teaching will be 
helpful in analyzing literature and improve the interest of the students to subject. 

Keywords: analysis, literary analysis, imaginative literature,new technologies, 
methods. 



284 

«Талдау», оның ішінде «ҽдеби талдау» дегеніміз не? «Талдау» 

сҿзінің ең алғашқы терминологиялық мағынасы - зат пен құбылысты 

аңғарып танып- білу жолдарының бір кҿрінісі. Кҿркем шығарманы зерттеп 

біле отырып, ол қалай жҽне қандай амал-тҽсілмен жазылса да, оның 

кҿркемдік тұтастығын ҽрқашан ой-санамызда берік ұстауға тиіспіз. Кҿркем 

шығарманың ең шағын деталін, оның ҽрбір құрамдас бҿлігін қарастыра 

аламыз. Ҽдеби талдау ҿзінің нағыз, дұрыс мағынасында – ҽдеби 

шығарманы кез келген бҿліктер мен бҿлшектерге бҿлу емес, тек осылай 

талдау шығарманы терең түсініп білге кҿмектеседі. Суреткер ойы 

шығармада ешқашан анық кҿрінбейді, тереңде "жасырынып жатады". 

Шығармаға талдау жасай отырып, біз оқушыны суреткердің ой-

мақсатын ашуға бағыттап үйретуіміз керек. Шығарманы терең меңгеруге 

негізделген жағдайдағы талдаудың дұрыс қолданылған амал-тҽсілдері 

кҿркемдік тұтастыққа алып келетіні сҿзсіз. Кез келген талдау ҿзінің алдына 

кҿркем туындының қҿрінбей жасырын тұрған жақтарын болжай түсуді 

мақсат етіп қойған жағдайда ғана ол проблемалық сипатқа ие болады. 

Ҽдебиет пҽні шҽкіртті ҿнер туындысын тануға үйретеді, оны ой кҿзімен 

пайымдау үшін қажетті біліммен қатар, дағды қалыптастырады. Бұл 

орайда шығарманы үстірт оқумен шектелмей, ондағы кейіпкер тағдырына 

ортақтасып, мазмұн мен түп бірлігін, кҿркемдік деңгейін, сҿз астарын, 

түрлі деталь қызметін, мҽнін аңғара білуге тиіспіз. Осыдан келіп 

шығармамен жұмыс істеуде ҽдеби талдауды жетік меңгерудің қажеттігі 

туындайды. Оқушының кҿркем шығарманы қызыға оқуы жазушының 

стиліне,шеберлігіне тікелей байланысты. Ондағы сомдалған кейіпкерлерге 

ҿзіндік баға беруге машықтандыру, жазушының ұстанған бағытын, 

шығарманың идеясын, кҿркемдік деңгейін танып-біліп, салыстыра отырып 

жҽне таңдай алатын талғампаздыққа жетелеу, дағдыландыру, кҿркем 

туындымен жұмыс істеудің басты міндеттері болып табылады. Оқылған 

шығарманы мазмұн мен пішін бірлігінде талдау ҿзекті мҽселе. Ол үшін 

эстетикалық талдау ҽдістерін - проблемалы талдау, тақырыптық талдау, 

образ бойынша талдау ҽдістерін шығарманың жанрлық, кҿркемдік 

ерекшелігіне орай қолданған жҿн. Кҿркем шығарманы оқыту адам ҿмірі, 

оның ҿмір сүріп отырған ортасы, заман ағымы, тіпті табиғи мекен-

жайымен тығыз байланысты десек, осының бҽрін оқушы санасына жеткізе 

білу-сыншы Белинский айтқандай "Ақын образбен сҿйлейді, ол шындыққа 

сай дҽлелдемей, кҿзге елестетеді" деген қағиданы жүзеге асыру деген сҿз. 

Демек кейіпкер тұлғасы- кез келген ҿнерде негізгі буын, ең негізгі түп 

тамыр. Ҽдеби шығарманы үйретуде оқушылардың қоршаған орта туралы 

түсінігін қалыптастыру, қоршаған ортаның ҽлеуметтік мҽселелерін алып 

кҿрсетуде жеке кейіпкерлер тұлғасын таныта білу- ҽдебиетші-ұстаздың 

басты міндеті екенін ұмытпағанымыз абзал. Осы орайда кҿркем 

шығарманың бүкіл композициялық құрылымы мен идеялық түйінін ашуда 

сюжеттік желі ерекше орын алатынын, ол тағы да кҿркем бейнеге келіп 

тірелетінін есте ұстау қажет. Талданылатын кҿркем туындының мазмұны 

таныс болуы керек. 
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Авторлық мақсат шығарма мақсатына байланысты түпкі нысанаға 

жетелейді. Кейіпкер портреті шығарма ішінде бір ғана оқиғамен ашыла 

салмайды. Автор айтып отырған "ҿзге кейіпкер" - шығармадағы басты 

тұлғаны ашуға себепші болатын образдар. Шығармадағы кейіпкер 

монологі, ҿзіндік толғанысы, іс-ҽрекеті оның кҿркем бейнесін сомдайтыны 

анық. Кҿркем шығармадағы кейіпкерлердің ірілі-ұсақты ҽрекеті,ҿмірге 

кҿзқарасы, қоршаған дүниені қиялдауы, басқалармен қарым-қатынасы, ой- 

пікірі, тіпті сҿз сҿйлеуі - кейіпкерлердің бейнесін ашатын негізгі 

детальдар. Кейіпкерлер жүйесін қарастыру үшін романнан іріктеліп 

алынатын үзінділер, дҽлелдеулер дұрыс таңдалғаны жҿн. Текске жүгіну, 

кҿркем шығарманың ҿзіне терең үңілу - ой мен логикалық-психологиялық 

жағынан қолдануға тиіс кейіпкер тұлғасын ерекшелейтін детальдарын 

нақты таба білу деген сҿз. Шығарма талдауда жазушының тіл шеберлігін 

зерттей отырудың мҽні зор. Шығарма тілін жазушы тілі жҽне кейіпкерлер 

тілі деп бҿлуге болады. Кҿркем туындының бүкіл ҿн бойы осы тілден, тілді 

құрайтын сҿздерден туады. Сондықтан тілдің мҽні, атқаратын қызметі 

үлкен. Кҿркем шығармадағы кейіпкерлердің орнын, ой-мақсатын оның 

сҿйлесу тілі арқылы айқындауға болады. Тілдік ерекшеліктерді талдауда 

жазушының жекелеген сҿз қолданыстары мен сҿйлемдер контексіне, түрлі 

бейнелегіш тҽсілдері мен автордың ҿзіне тҽн мҽнеріне назар аударылуы 

тиіс. Кҿркем шығармадан алынатын цитата, үзінділер жазушы жасаған 

кҿркем бейнелердің ішкі жан- дүниесін, тұлғасын, образ жасау үшін 

романдағы алатын орнын айқындауға сҿзсіз кҿмегін тигізуі шарт. Ҽр 

образға талдау жасау, баға беру үстінде оқушы кейіпкер бейнесін оның 

ҿскен ортасымен, қоғамдық сипатқа сай, сол дҽуірмен байланыста айтып 

бере білуі қажет. Ҽр шығарма ҿзінің мазмұны мен формасы жағынан ҽр 

басқа болатыны сияқты, оны талдау да алуан түрлі тҽсілді талап етеді. 

Талдауды бірыңғай сызбаға құруға болмайды. Алайда кҿркем шығарманы 

талдау барысында айтылар ойды негізгі мҽселелердің тҿңірегінен ҿрбітіп 

отыратын жүйелілік қажет. Бүгінгі таңда Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің оқу бағдарламасына кіргізіліп, 7-12-сыныптарда оқытылып 

жатқан кіріктірілген жаңа оқу бағдарламасындағы ҽдебиет пҽнінің маңызы 

ерекше. Кіріктірілген жаңа оқу бағдарламасындағы ҽдебиет пҽнінің 

мақсаты: ана тілін қадірлейтін,қоғамдық мҽнін түсінетін, тіл нормаларын 

сақтап қолдана білетін, еркін сҿйлеуге, сауатты жазуға үйрету арқылы дара 

тұлғаның тілдік, шығармашылық қабілетін дамыту. 

Ҽдебиет пҽні бойынша тҿмендегідей дағдылар қалыптастырылады: 

 Түсіну жҽне жауап беру 

 Анализ жҽне интерпретация 

 Бағалау мен салыстыру анализдері. 

Оқушы бойында осы дағдыларды ҽдеби кҿркем шығармаларды жете 

түсініп, талдау арқылы сіңіре білуіміз қажет. Ҽдеби шығармаларды тілдік 

ерекшелігіне талдауды қалыптастыруда белсенді оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін 

жүйелі пайдалану оқушылардың ҽдебиетке деген қызығушылығын 

арттырады. Оқу үрдісінде жаңа бағыт, жаңа технология қарқын алуда. 
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Ҽдебиет пҽнін оқытуда осы жаңа технологияны саралап қолдана білу, 

кҿркем шығарманы оқытуда оның идеясын, тілдік ерекшеліктерін жете 

түсінуге кҿп кҿмегін тигізеді. Тҿмендегі ұсынылған оқытудың белсенді 

ҽдіс-тҽсілдері арқылы ҽдеби шығармаларды талдауда нҽтижелі 

жетістіктерге жетуге болады. 
 

 
Сурет 1. «Фишбоун» белсенді әдіс-тәсілі 

 

Пайдалану мақсаты: Шығарманы талқылауға арналған жаттығу. 

Орындалу барысы:басы – тақырыптың мҽселесі, үстіңгі сүйектері тақырыптың 

негізгі түсініктері, астыңғы сүйектері – себептері, құйрығы мҽселенің шешімі. 

Қаңқадағы жазулар қысқа болу керек. Олар тірек сҿздерден немесе тақырыптың 

негізгі ойын ашатын фразалық сҿздерден болуы мүмкін. 

«Шың» белсенді оқыту ҽдісі 

Пайдаланатын мақсаты:шығарма кейіпкерлеріне талдау жасауға, 

мінездеме беруге арналған. Тақтада, флипчартта немесе ҽр оқушының 

дҽптерінде шыңырауға апаратын жол бар. Биік шыңның суреті салынады. 

Шыңырау жаман адам/кейіпкер, ал Биік шың – мінсіз адам/кейіпкер болып 

табылады. Ҿтіліп жатқан шығарманың кейіпкерлерін осы суретте нүкте 

арқылы белгілеу керек. Шығарманың бірнеше кейіпкерін алатын орнына, 

маңыздылығына қарай шың басына не шыңырауға орналастыруға болады. 

Сонымен қатар, шығармадағы кейіпкерді суреттеудегі автор қолданған 

кҿркем бейнелеуіш сҿздерді жазып отырады. 

«Қар кесегі» белсенді оқыту тҽсілі 

«Қар кесегі» белсенді оқыту арқылы – оқушы оқып жатқан шығармадағы 

автор қолданған кҿркем сҿздердің тізімін жасайды. Үзіндіден ең кҿп троп түрін 

тапқан оқушы ҿз тізімін сынып оқушыларына оқиды, ал басқалары ҿздерінде 

жоқ бейнелі сҿздерді тізімдеріне қосып жазып алады. 

Классикалық шығарма себеті 

Классикалық шығарма себетін құрудың мақсаты: ұсынылған 

шығармадағы жазушы қолданған кҿркемдегіш сҿздерді тауып, ҿз пікірімен 

байланыстыра отырып, кейіпкерге мінездеме беру. Жазушының стильдік 

ерекшелігін ашу. 
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«Жазбаларды толықтыру» тҽсілі 

Оқушылар топқа бҿлініп шығармадағы эпитеттерді, метафораларды 

табады, содан кейін басқа топ мүшелерінің жазбаларымен ауысады, оны 

ҿздерінің тарапынан толықтырып жазады. Шығарманы жұппен тілдік 

ерекшелігіне талдайды. 

«Пирамидалық талқылау» стартегиясы 

Топтағы оқушылар шығарма тілі, стильдік ерекшелігі туралы ҿз 

пікірін жеке жазып, талқылап, ортақ пікір қалыптастырады. Топтағы 

оқушылар саны 4 баладан аспауы керек. Ҽр топ таратылған флипчарт 

қағазға тапсырмаға байланысты жеке ҿз ойларын жазады. Қағазды бұру 

арқылы бір-бірінің жауабымен танысады. Жауаптарымен танысып, ортақ 

пікірді қағаздың ортасына жазып, ойларын талқылайды. 

 
Сурет 2. «Пирамидалық талқылау» стратегиясы 

 

«Адамға тҽн бір жақсы қасиет – ҿзін қоршаған ҽлемнің ҽсемдік 

сырларына үңілу, содан рухани нҽр алу, ҿзінің нҽзік сезімін образдар 

арқылы паш ете алу» деген екен ұлы ғұлама Ҽл Фараби. Ендеше біз оқушы 

бойына бұл қасиеттердің дҽнін ҽдеби шығармаларды сүйіп оқуға тҽрбиелеу 

арқылы еге аламыз. 
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Аннотация.Данная статья описывает жизнь и творчество Тургайского 

поэта, певца - импровизатора Ағытай Ҽлсүгірұлы. 
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Abstract.This article describes the life and work of Turgai poet, singer–improviser 

Agytai Alsugirov. 

Keywords: poet, improviser, Agytai. 

 

 

Ағытай Ҽлсүгірұлы – Торғай ҿңіріне кеңінен танылған ақындардың 

бірі. Торғай атырабында Ағытай жайлы сҿз бола қалса, «Е, қарамойын 

Ағытайды Айтамысың?! Ол «Он екі үйрек» ҽнін нақышына келтіріп 

айтатын жан еді ғой» деп тамсана айтатын кҿнекҿздер ҽлі де болса кездесіп 

қалып жатады. Дегенмен ақын шығармашылығына ҽлі де болса зерттеу 

жұмыстары жүргізілген емес. Біздің бұл мақаланы жазуымыз кезінде де 

Ағытай ақын жайлы деректерді азар дегенде қолға түсірген жайымыз бар. 

Ақын жайындағы алғашқы деректі біз 1944 жылы шыққан Қостанай 

облыстық «Коммунизм жолы» газетінен таптық. Мұнда белгілі ақын 

Сырбай Мҽуленов «Құмкешудің жазығында» атты мақаласында 

Ағытайдың бірнеше шумақ ҿлеңін келтіреді. Сонымен қатар осы 

«Коммунизм жолы» газетінің 1957 жылы шыққан №216 санында Бақыт 

Имановтың Ағытайдың 1916 жыл жайында айтқан естелігінің негізінде 

жазылған «Кҿкшулан» атты очеркінде ақынның кҿтеріліс кезіндегі іс-

ҽрекеттері туралы баяндалған. Одан кейінгі дереккҿзіміз Қазақстан 

Республикасының оқу ісінің үздігі, ҿзі де ақын Қабден Байқасыновтың 

«Құмкешулік ақындар» атты мақаласы болды. Ақынның ұлы Қалқаманның 

да бізге берген деректері ҿз септігін тигізді. 

Ағытай Ҽлсүгірұлы 1883 жылы Торғай ҿңіріндегі Құмкешу атты 

мекенде дүниеге келген. Ел ішінде ҿзінің шыққан руымен қарамойын 

Ағытай атанған. Ақынның бала кезінен ҽн-жырға ҽуес болып, 

қызығушылығын оятқан оның ҽкесі Ҽлсүгір болған. Себебі Ҽлсүгірдің ҿзі 

де Торғай ҿңіріне белгілі ақын болған кісі. Ол 1856 жылы  дүниеге келген. 

Ҿзі ҿмір сүрген аймақта беделімен аты шығып, кезінде болыс сайланған. 

Тобыл-Торғай ҿңіріне аты шыққан Нұржан Наушабаев, Аяп Ермекұлы 

секілді ақындар Ағытайдың бала күнінінен танып-біліп, үлгі-ҿнегесін 

кҿрген ақын-жыраулары. Аталған ақындар Ҽлсүгірдің үйіне жиі ат басын 

бұрып, сауық-думан қылып жүрген. Дегенмен ҿлеңді суырып салып айтқан 

Ҽлсүгірдің шығармалары сақталмаған. Халық арасында Наушабайдың 

Нұржанының Ҽлсүгірге айтқан ҿлеңі сақталған. Онда былай делінеді: 
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Атақты ақын Нұржан Наушабаев Торғай елімен жиі араласып, келіп 

тұрған. Мұнда оның таныстары, достары кҿп болғанға ұқсайды. 

Қарамойын Ҽлсүгір ақын Нұржанмен құрдас екен. Бір кездескенде 

ҽзіл арасында «қалың қалай, қартайған жоқсың ба?», - дейді. Сонда 

Нұржан былай жауап береді: 

Бұрынғыдай бола алмай жүр Нұржаның, 

Кеміп барады күн-күн санап ыржаңым. 

Қартайдың деп қатын ақыл айтқанда, 

Тер шығады, шықпай қалад құр жаным [1]. 

Осындай ҽкеден тҽлім алып ҿскен Ағытай жас шағынан ақындыққа 

ден қоя бастайды. Ҽсіресе жоғарыда аталған Аяп ақыннан кҿп үлгі алады. 

Ақынның сүйіп айтатын «Он екі үйрек» ҽні осы Аяп ақынның туындысы. 

Бұлардан басқа  Торғай ҿңіріне белгілі Шаңдаяқ, Ҿсіп секілді ақындармен 

бірге кҿп жүрген. Олармен талай ҿнер бҽсекесіне түскен. Торғай 

жҽрмеңкесінде Ҿсіп ақынмен айтысқан. Аталған Торғай жҽрмеңкесі 

ақынның кҿп ҿнер кҿрсеткен жері. Осы жерде кейінгі жас ақындар 

Ағытайдың ҿнерінен үлгі алған. Мысалы Ғабду-Жҽлел Қарабала ҿзінің 

Нұрхан жайында жазған мақаласында ақынның Құмкешуде Ағытайдың 

жақын қарындасымен кездескендігі туралы былай деп жазады:  

«Осы ауылда Аманкелді батырдың заманында болған бір адамға 

жолықтық. Бір ғажабы, Нұрекең, қарт ҽйелге бар ынтасымен кҿңіл бҿліп, 

ҽңгімесін тыңдады. Ақын осы кісіден болашақ шығарманың арқауын 

тапқандай болды. Сол жылдары ол Аманкелді дастанын кҿлемді етіп жазу 

толғанысында еді. Қарт ҽйел: 

- Қарақтарым, менің жасым жетпістен асты. Кҿп ҽңгіме білмеймін. 

Ал  туысым ҿздеріңе белгілі Ағытай деген осы елден шыққан ақын кісі... – 

дегенде, Нұрекең, таңданағандай қалыппен: 

- Міне, қызық, сіз Ағытай ақынның жақынысыз ба? Ҽңгіменің додасы 

сізде болды ғой. «Қыпшақтың Қарамойын ақынымын, Бҽкірдің Қауменұлы 

жақынымын» деп кешегі Торғай жҽрмеңкесінде Ақаң ат үстінде ҽн салатын. 

Біз бала кезімізде оның соңынан қалмай жүретінбіз, – деді де Нұрекең 

бұрынғыдан да ынтыға түсіп, сұрақтарын жалғастырды [2, 171 б]. 

Нұрхан кейін ҿзінің Аманкелді дастанында Ағытай ақынның  

1916 жылғы кҿтеріліске қатысқан кезінде елдің рухын кҿтеруге үлес 

қосқандығын, сарбаздардың бел ортасында жүргендігін жеткізеді. 

Ағытай тастады елді ҽнге кҿміп, 

Кҿрген жоқ топта Шеге бір бҿгеліп. 

Жҿнелді Жұмабай да желдей есіп, 

Жорғадай кҽрі тарлан дҿңгеленіп [3, 171 б]. 

Бұдан біз Ағытайдың елдің азаттығы жолындағы күреске белсене 

араласқанын кҿреміз. Ақынның сол тұстағы ерліктері туралы Бақыт 

Иманов та облыстық «Коммунизм жолы» газетіне жазған болатын. 

Дегенмен Нұрхан секілді кейінгі ақындар Ағытай мұрасын жинағанымен, 

оның кҿпшілік мұрасы ҽлі күнге дейін белгісіз болып жатыр.  

Оған ақынның кҿптеген жылдар сыртта жүруі себеп болса керек. 
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Отызыншы жылдарда қуғын-сүргін басталғанда Ҽлсүгір ҽулеті болыс 

тұқымы, бай баласы ретінде қысым кҿре бастайды. Ағытай ағасы Болтай 

қызылдардың қолынан қаза тапқаннан кейін, бас сауғалап, шекара асып 

Ресей жеріне барып паналайды. Тек ҿмірінің соңғы кезеңдерінде ғана туған 

жеріне оралып, 1959 жылы ҿзі туған Құмкешу ауылында ҿмірден ҿткен. 

Ағытайдың бізге келіп жеткен шығармалары санаулы ғана. Кҿпшілігі 

үзік-үзік қалпында. Мысалы, ақынның Торғай жҽрмеңкесінде Алтыбас 

Ҿсіппен болған айтысының бірнеше шумағы ғана сақталған. Біз мұны 

Ағытайдың ұлы Қалқаманнан жазып алған болатынбыз (19.01.2017). 

Бірде Алтыбас Ҿсіп ақын Торғай жҽрмеңкесінде сырнаймен ҽн 

айтып отырғанда, жҽрмеңкенің екінші шетінен Ағытай келіп ҽн шырқай 

жҿнеледі. Оның ҽншілігі Ҿсіптен басым болса керек, жиылған халық сол 

Ағытай тұрған жаққа ауып кетеді. Ҿсіп ақынның кҿзі зағип екен. Ҿзінің 

несібесін жҽрмеңкеде ҿлең айтып тауып жүрген оған Ағытайдың мына 

қылығы қатты батып, ҿлеңдете жҿнеледі: 

Торғайдың жҽрмеңкесі екі кҿше, 

Аман бол, Ағытайжан, мен кҿргенше. 

Соқырдың бір олжасын тартып алдың, 

Жағаңда екі қолым ҿле-ҿлгенше. 

Сондағы жауап ретінде Ағытайдың айтқаны мынау: 

Торғайдың дуанасы ҽлденеше, 

Ҿзіңде хош есен бол мен кҿргенше. 

Ешкімнің мен олжасын алғаным жоқ, 

Ҽркімнің несібесі теріп жесе. 

Ағытаймен айтысқан осы Ҿсіп ақын туралы да кейінгі кезеңде мүлде 

айтылмай жүр. Іздеушісіз, зерттеусіз жатқан ақындардың бірі. Сҿз ұстар 

деген кҿне кҿздерден сұрасаң оның да алақұйын ақындығы болғандығын, 

ҿлеңді сырнаймен айтатындығын айтып заулата жҿнеледі. Тіпті осы 

Ағытаймен айтысын ел ішінде ҿз мақамдарымен айтатын жыршылар 

(мысалы Ғазиз Ҽбдірахманов) болғандығын айтады. Ҿсіп сонымен қатар 

белгілі халық ақыны Сҽт Есенбаевпен айтысқа түскен. Мұны да келтіре 

кеткен артық болмас. Бұл айтыс 1914 жылы Ҿмірбеков Ҿтеулі болыстың 

үйінде болған. Ҿсіп кҿзі кҿрмегендіктен басқа кҽсіппен айналыса алмай, 

нҽсібін тіл құдіретімен, сҿз  күшімен тапқан. Оның сол жиында Ҿтеулі 

болысты мақтап айтқан сҿзі мынау: 

Болыс болып Ҿтеулі, 

Бҿтен деп елді білмедің. 

Ерегескен адамды, 

Қайыстай басып иледің. 

Аруағың артып халықтан, 

Тақымыңда сүйредің. 

Патша қолдап сҿзіңді, 

Хандар қолдап ҿзіңді. 

Қатарыңнан артылып, 

Болып тортқа(?) кеудеңді. 
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Сонда Ҿсіптің Ҿтеулі болысты мақтаған сҿзіне Сҽт былай депті: 
Мақтамаймын болысты, 
Ҽділдігі болмаған. 
Нашарларды жылатып, 
Мықтыларды қолдаған. 
Орынсыз ҿкім, күш қылып, 
Кедейлерді қорлаған. 
Құлдыққа жұмсап баласын, 
Аюандай қинап қорлаған. 
Айыратын болыңдар, 
Жақсы менен жаманды, 
Бір ұстаса адамды, 
Ақылменен айырып, 
Адал менен арамды. 
Азғантай асқа қызығып, 
Адамдары табанды. 
Тура тапсақ кҽламды, 
Осылар болар данам-ды. 
Осылай ақыл ойлай біл, 
Керек те емес парашыл[4]. 

Біз Ҿсіптің бұл ҿлеңін Алматы қаласындағы Орталық ғылыми 
кітапхананың сирек кітаптар мен қолжазба қорынан алдық. Осы қолжазба 
қорында біздің мақаламыздың негізгі тақырыбы болып отырған Ағытай 
Ҽлсүгірұлының да бір дастаны сақталыпты. Ақынның «Обыр қатын» деп 
аталатын бұл хикая-дастаны 1946 жылы Қостанай фольклорлық 
экспедициясы кезінде жазып алынған[5]. Ағытайдың бұл жыры нҽзира 
дҽстүрімен жырланған. Сюжеті «Мың бір түн» хикаяларынан алынған.  
Дҽл осы оқиға желісімен жырланған Базар жыраудың «Ҽмина қыз», 
Сейдахмет Бейсеновтің «Жігіт пен ҽйелі», Кете Жүсіп Ешинязовтың 
«Сұрмерген» атты дастандары бар. Мейрам Жанайдарұлының 1895 жылы 
«Дала уҽлаяты» газетінде жарық кҿрген «Мың бір түн хикаясы»  
дастанында да осы оқиға кездеседі. Қазақтың қиял-ғажайып ертегілерінің 
құрамында осы сюжетпен үндес «Ақбай» атты ертегі де бар. Жырдың 
оқиға желісі мынадай: «Мейрам патшаның заманында ҿмір сүрген бір 
жігіттің ҿзіне біткен малдан жалғыз байталы болады. Жігіт оны ҿзімдікі 
екен демей ҽбден қинайды. Ақын оны былай суреттейді: 

...Қинайды күнде шауып сол байталды, 
Қызыл жоқ қырып алар қоң мен жалдан. 
...Қараңыз мына сҿздің мҽнісіне, 
Қыс болса байлап қояд қар үстіне. 
Қинайды қысы-жазы сол байталды, 
Малым деп жабу жаппас жҽне үстіне. 

Мұны ел сол елдің патшасына жеткізіп, ол жігітті шақырып алып, бұл 
ісінің мҽнін сұрайды. Егер жазықсыз қинаған болса жазаға тартпақ болады. 
Жігіт ҿз басынан ҿткен оқиғасын айтады. Жасынан жетім қалған жігіт 
шаһар аралап жүріп, бір сұлу қызды ұнатып, үйіне ҽкеліп некесін қиып, 
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ҿзіне жар етеді. Бірақ жігіттің үйленген қызы ҿзінің күйеуімен бірге 
отырып ас ішпейтін болады. Мұның себебі неде екендігін білмекші болған 
жігіт ҿзінің таңдап алған жарының түнде қала шетіндегі молаға барып, 
ҿлген адамды жегенін кҿреді. Жарының обыр екендігін біледі. Келесі күні 
қызметшісіне тағам дайындатып, ҽлгі обыр ҽйелге береді. Оның астан 
алмағанына ашуланып: 

Бұл тағам кісі етінен арам ба деп, 
Жегенде адам етін кҿрден алдың, – деп қамшымен 

салып қалады. Ҽйелі бұған ашуланып, сиқырлап итке айналдырады. Итке 
айналған жігіт үйден қашып шығып, базардағы нан сатушының жанына 
еріп жүреді. Бір күні нан сатушыға келген алаяқтың «фалшы» (жалған) 
ақша бергенін танып, елге «жалған ақшаны айыратын» ит бар деп аты 
шығады. Солай жүрген шағында оны бір кемпір келіп ертіп ҽкетіп, 
үйіндегі шҽкірт қызына алып барады: 

Сені мен оқытым ем он жеті жыл, 
Шырағым осы иттің анығын біл. 
Дүниядан жақсы да ҿтер, жаман да ҿтер, 
Болмасын азып жүрген бір қызыл гүл, – деген кемпірдің сҿзіне 

Қыз айтты: 
- «Мен білемін адам, - деді, 
Жҿндеуге келер ме екен шамам, - деді. 
Бар еді бұл шаһарда бір обыр қыз, 
Бір болса бұған залал сонан, - деді. 

Бұл қыз жігітті қайтадан адам қалпына келтіріп, оның обыр ҽйеліне қарсы 
сиқырды үйретеді. Жігіт сол қыздың кҿмегімен ҿзінің обыр ҽйелін сиқырлап 
байталға айналдырады. Ҿзі кемпірдің қызын алып бақытты ғұмыр сүреді». 

Жалпы адамның аңға, құсқа, айналуы «Мың бір түн» желілерінде 
жиі кездесетін сюжеттердің бірі. Бірақ олар аңға айналғанымен адамдық 
ойлау жүйесін, санасын сақтап қалады. Ҽдетте адамды аңға айналдыратын 
кейіпкерлер ҽйел бейнесінде болады. Олардың негізгі құралы – су.  
Суды дуа оқып, шашады. 

Жоғарыда аталған дастандар (оның ішінде Ағытайдың дастаны да бар) 
«Мың бір түндегі» Нұғманның басынан ҿткен оқиғаны сҿз қылады.  
Оны дуахант ҽйелі итке айналдырып жібереді. Барлық ит жабылып қуған 
соң, ет сататын қасапшының үйінің жанына тастаған сүйек-саяғымен күн 
кҿреді. Бір күні нан сатып алған ҽйелдің берген ақшасының ішінен жалған 
ақшаны таныған иттің осы қасиетін естіген бір ҽйел оны үйіне ертіп ҽкеліп, 
адам екенін сезініп, қайтадан дуа оқыған суды шашып, қалпына түсіреді. 

Ағытайдың, Базар жырау мен Сейдахметтің дастандарында бұған 
қосымша ҿз оқиғасын айтқан жігіт патшаның уҽзіріне айналады. Мейрам 
Жанайдарұлында оқиға қысқа қайырылып, қасапшының қызы дуахант болып 
шығады да, адамға айналып, сол қызға үйленеді. Ары қарай «Мың бір 
түннің» «Киік жетектеген жігіт» атты бҿлімі кіргізілген. Бұлардың барлығы 
ҽлі қиссалық шарттардан арылмаған. Тек Кете Жүсіптің «Сұрмерген» 
дастаны ғана қазақ ҿміріне жақындатылып, аралық дастанға айналған. 



293 

Ағытай дастаны жайлы тағы бір айта кетерлік жай оның кейбір 

шумақтарының Сейдахметтің туындысымен бір екендігі. Ағытай бұл 

дастанды 1914 жылдан бастап жырлап жүрген. Шамасы, ақын мұны ҿзінен 

бұрын жазған Сейдахметтен алып, жаңаша жырласа керек.  

«Обыр қатындағы» ҿлең жолдарының кҿпшілігінің Сейдахмет дастанына 

ұқсас келуі осыған меңзейді. Дегенмен бұл ҿз алдына жеке шығарма. 

Ағытай дастанындағы интерполияцияның болуы оның туындысының да 

кҿлеміне ҽсер еткен. Ағытай дастанының кҿлемі 210 жол. Сейдахметтің 

дастаны 186 жолды құрайды. Сонымен қатар ақынның «Дала уҽлаяты» 

газетіне шыққан Мейрам Жанайдарұлының дастанымен таныс болуында 

жоққа шығармаймыз. Себебі дастанның бастапқы шумақтарында: 

...Бір жігіт адам білмес іс қылыпты, 

Мейрамның патша болған заманында, – деген жолдар  

кездеседі. «Мың бір түн хикаясы» дастанының авторын сол дастанның 

ішіне енгізуі, анықтай айтқанда, сол дҽуірде ҿмір сүрген кейіпкер ретінде 

кҿрсетуі ертеде ҿмір сүрген халық ақындарының шығармашылығында жиі 

кездесетін шығармашылық құбылыс. Мҽселен мұндай құбылысы қазақ 

арасында кең таралған «Евгений Онегин»  дастанында кездеседі. Мұны 

жырлаған бірнеше ақын оның негізгі авторы Пушкинді сол жырдың 

кейіпкерлерінің бірі етіп жіберген. Сондықтан мұндай құбылыстың 

Ағытай шығармашылығында кездесуі де тосын жай емес. Жалпылай 

алғанда «Обыр қатын» дастаны Ағытай Ҽлсүгірұлының шығыс 

ҽдебиетімен де жақсы таныс болғандығының дҽлелі ғана емес, оның желілі 

дастандарға да қалам сілтеген кең тынысты ақын екендігін кҿрсетеді. 

Қорыта айтқанда, Ағытай-Торғай ҿңірінен шыққан белгілі 

ақындардың бірі. Оның шығармашылығын бір мақалада ғана қамтуға 

болмайды. Бұл жазып отырғанымыз - Ағытайды кҿпшілік қауымға, 

ғылыми ортаға таныстыру ретіндегі еңбегіміз. Ҽлі де болса ақынның 

айтыстарын, ҿзі шығарған ҽндерін, дастандарын іздестіріп, тауып, оларды 

ғылыми айналымға түсіру қажет. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям личной рукописи поэта 

Кадыра Мырза Али в детской литературе. Я думаю, чтобы понять душу ребенка, 

человек сперва должен  быть психологом. Здесь Кадыр Али не только поэт, а поэт-

психолог, внесений огромный вклад. Его вечное наследие останется в нашей памяти 

навсегда.  

Ключевые слова: Фольклор, поэтический язык, детская литература, поэзия. 

Abstract: This articleis dedicated to Kadir Mursa Ali`s specific peculiarities in 

children`s poetry. I think,to be a good psychologist.From this point of view, Kadir aga is not 

only a simple poet but a great psychologist,his works have a big importance for us and will 

have been staying in our memories for ages. 

Keywords: Folkiore, poetic ianguage, childrens literature, poetry. 

 

 

Ересек адамның балалық шағында қуана алатыны сияқты ол 

жырлардың да адамзат қоғамының сҽбилік дҽуірінде дүниеге 

келгендігімен, ҿз заманының табиғи, қол жетпес құнды ескерткіші болып 

қала беретіндігімен құнды. 

Халықта «Кҿп баланың арасындағы шал болады, кҿп шалдың 

арасындағы бала дана болады» деген тамаша мақал бар. Сҿз жоқ, бұл – 

ҿмір тҽжірбиесінен алынған шындық. Аяғын ҽлтек-тҽлтек басып, балдыр-

бұлдыр сҿйлеген бүлдіршінді кҿргенде оның тақпағына, жүріс-тұрысына, 

тіліне егде адамның да еліктейтіні болады. Ҿйткені ҿзінің балғын дҽуренін, 

ана сүтімен сіңген ҽнін, бүкіл ой-санасымен біте қайнасып, бірге ҿскен 

балалық ҿлең-жырларын сағынбайтын, елжіреп еске алмайтын адам 

болмайды. Осы сезім кімді болса да ең мҿлдір, қалтқысыз таза, адам 

жанының сҽбилік сҽттеріне шақырады. Үлкеннің де, кішінің де жүрегіне  

жылылық құяды [2, 15].  

Балалардың рухани ҿмірімізден алатын орны ҿзгеше. Жастарды 

тҽрбиелеу ісіне, егемен еліміздің саналы, жан-жақты интеллектуалды 

мүшесін қалыптастыруда, жалпы адам факторына айрықша мҽн беріліп 

отырған қазіргі заманда, халықтың осы саладағы тҽжірбиесін ҿз керегімізге 

мейлінше тиімді, толық пайдалану үлкен қажеттіліктен туып отыр.  

Ал дүниедегі жақсылық атаулының адам жанына нұрын себуі, рухани 

тазалықтың қайнар кҿзі ананың ҽлдиінен, жасандылық атаулыдан бейхабар 

балдырғанның ҿлең-тақпағынан басталады десек асыра айтқандық емес. 

Замана ғұламасы Зейнолла Қабдоловтың: «Ҽрбір шын мҽніндегі 

суреткер секілді Қадырдың да кешегі жыры Адам туралы болатын, 
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бүгінгі жыры да – Адам туралы, ертеңгі жыры да – Адам туралы 

болмақ», - деген келелі пікірінен, ақын шығармашылығының басты 

тақырыптары адамның қияли сҽттері екенін байқаймыз [1, 448]. 

Адамгершілік қасиеттерді, бала жанын түсінуді ақын поэзиялық 

шығармалары арқылы беруді кҿздеген. Балалар психологиясын жетік 

меңгерген ақын ғана саф алтын туындылар тудыра алмақ. Бұл ретте Қадыр 

ағаны қазақ балалары ҿмірінен сыр шертетін ғажайып ҽдеби дүниелерді 

қалдырған, балалар поэзиясының атасына айналған шебер суреткер, 

психолог ақын деу орынды. 

Алғашқы қадамын балаларға арналған жыр жинақтарынан бастаған 

ақын, ҿз дҽуірінде ҽдебиеттің ҽр саласына ерекше қолтаңбасымен келген 

дарынды тұлға. Оның 2001 жылы «Қазығұрт» баспасынан шыққан он екі 

томдық таңдамалы шығармаларының алғашқысы – «Күміс қоңырау» 

жинағы. Заман ҿзгеріп, бұрынғы құлағымызға жатталып келген ертегі, 

аңыз-ҽңгімелер ұмыт бола бастағанда, соның жоқтаушысы – Қадыр ақын. 

Ол ҿз шығармасында жылдың ең жайма шуақ мезгілі «Кҿктемді», 

балалықтың бал сҽттерін бейнелейтін  «Жаңғалақтар»,  кҿз алдымызға 

ертегі кейіпкерлерін «Кішкеге Қожанасырлар», «Ноян қоян» арқылы 

елестетіндей, «Шымыр жаңғақ», ғажайып «Алуан палуан» атты кітаптарын 

топтастырған. Ақынның балаларға арналған ҿлеңдерінде бала қиялын, 

ақыл-ойын, дүниетанымын дамытып, тұлға ретінде қалыптастыру мақсаты 

кҿзделеді. Тілі қарапайым, жеңіл ҽрі ҽсерлі. Мысалы, «Кҿңіл» атты 

ҿлеңінде ақын кішкентай баланың ойын былайша жеткізеді: 

Сүйетіндей жер үсті, 

Суретші болса ғой. 

Айтарлықтай келісті, 

Адам жасап алсам ғой! 

Шашын, қасын күйедей 

Қараменен бояр ем. 

Ал ерінін шиедей 

Ал қызыл қып қояр ем. 

Күнге күйген  білекті. 

Күреңменен бояр ем! 

Ал жүректі, жүректі  

Аппақ қылып қояр ем! 

Жай ғана бала арманын жеткізіп қана қоймай, жалпы оқушыға ой 

тастап, тазалыққа, пҽктікке шақырады. Шынында, барлық ересек адамның 

кҿңілі бала кҿңіліндей ақ болса, онда адамгершілік қасиеттеріміздің 

жоғарылағаны болар еді. Осы орайда  белгілі орыс ақыны А. Бартоның: 

«Мойындауым керек, мен ҿзімді балаларға арнап жазамын деп еш 

уақытта сезінбеймін. Меніңше, балаларға арнап жазылған ҿлең қашан да 

үлкендерге арналады», - деп айтқан пікірі де ойлантпай қоймайды[4, 8].  

Олай болса, үлкендер ҽдебиетіндегі мысал, мазақтама, басқа да ҿлең 

түрлерінің балалар поэзиясынан ерекшелігі неде? Үлкендер ҽдебиетіндегі 

шығармаларға сатиралық ҿткірлік тҽн болса, балаларға арналған мысал 



296 

ҿлеңдеріндегі күлкі бала жанына жара түсірмейтін зілсіз юморға, кҿңілді 

суретке бағдар ұстанады. Бұл – балалар психологиясын, бала 

жаратылысының нҽзіктілігін, тазалығын ескергендіктен туған ерекшелік. 

Бұл ерекшеліктер Қадыр поэзиясында да маңызды орын алған. Ол 

«Еліктеу» ҿлеңінде былайша кҿрініс тапқан: 

Сыйласаңыз адамды 

Сыйлаңыздар атамды. 

Тал шашы жоқ, содан ба,  

Үлкен ғалым атанды. 

Сұрамай-ақ жасымды, 

Кҿрші менің басымды. 

Мен де ғалым болсам деп, 

Алдырып еп шашымды, - дейді.  

Бала кҿңілі, бала қиялы, бала түсінігі. Бала ойындағы ғалым ол үшін дҽл 

атасындай тақырбас бейнеде есте қалып, дҽл солай ҽсер етіп отыр. Балалар 

кҿрген, естіген нҽрсесін тез қабылдағыш, орындағыш, қайталағыш келеді. 

Үлкендерге қарап еліктеп, сҿздері мен іс-ҽрекеттерін қайталап ҿседі. Ҽйтсе де, 

осы қабілеттер баланың дамуына, жетілуіне үлкен септігін тигізері сҿзсіз. 

Халқымыздың «баланы жастан» деп айтқан тіркесі бекер болмаса керек-ті. 

Балалар ҽдебиетіне ғана тҽн – ойын поэзиясы. Балалар поэзиясындағы 

бұл түрдің негізі халық ауыз ҽдебиетінде жатыр. Ойын түріндегі ҿлеңдер 

балаларды ойната жүріп тҽрбиелеуге, ойландыруға, олардың бойында қандай 

да бір дағдылар мен ҽдеттерді қалыптастыруға негіз бола алады. Ойын 

поэзиясы ойын ҿлеңдер, санамақ, сұрамақ, жаңылтпаш, жұмбақтардан 

тұрады. Қадыр ақын жырлауында ойын поэзиясы шебер ерекшеленген. Оның 

«Алуан палуандағы» жұмбақтар, «Сабақ» жинағындағы түрлі жаңылтпаштар, 

санамақтар баланың санасын, ой-танымын дамытуға, тҽрбиелеуге арналған 

кҿркем туындылар. Осы туындаларды оқи отырып, бала тҽрбиелеуде ҿзімізге 

психологиялық сабақ алуымызға болады.  

Қадыр поэзиясы – балалардың ҿз ортасында ұшырасып қалатын 

жекелеген ұнамсыз қылықтарды, ҽдет-дағдыларды, мінездерді ҽзілдей күлкі 

ету арқылы ойландыратын, сол арқылы тҽрбиелейтін юморлық тақпақтар мен 

ҿлеңдерге толы. Ақынның түрлі кҿркемдік-эстетикалық ізденістерінің 

жемісті нҽтижесі осы еңбектері. 

Қорыта айтқанда, Қадыр Мырза Ҽли – қазіргі қазақ ҿлеңінің ҿн бойына 

жаңаша ой дарытып, балалар психологиясын кҿркем тілмен жүректен 

жүрекке жеткізген суреткер ақын. Қадыр поэзиясы мҽңгілік ұлт жадында. 
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Аңдатпа: О.Уайльдтің романы «Дориан Грейдің портреті» символизмге ҿте 

жақын. Романның барлық желісі символикалық түрде ҿтеді: суретші данышпан 

жанның бар жамандықты кҿрсететін айнасы болып табылады. Романның атауының 

ҿзі портретке ерекше маңызға ие екенің кҿрсетеді, жҽне оқырманның назарын 

портретке аударып, оны бағалап, осы кҿркем  шығарманың қадір-қасиетін тусінеге 

бағытталған. Портреттің ҿзгеруі романдағы болған оқиғаларды сипаттайды. 

Түйін сөздер: Портрет,адамгершілік, зерттеуші, эстетші.  

Abstract: The famous novel by O.Wilde "The Picture of Dorian Gray" is close enough 

to the symbolism. The whole plot of the novel is symbolic: the genius of the artist is a mirror 

of the human soul, which reflects all her dirt. The title of the novel emphasizes the particular 

importance of the portrait in the story, and if it is meant to Orient the reader, the portrait 

deserves attention, no matter how to evaluate the merits of this art of the invention. The 

transformation of the portrait expressed the essence of what happens in the novel. 

Keywords: Portrait, hedonism, morality, researcher, aesthete. 

 

"В сущности, Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него 

смотрится, а вовсе не жизнь",- написал Оскар Уайльд в своем Предисловии к 

роману. Этот парадокс как нельзя лучше объясняет то разнообразие часто 

взаимоисключающих друг друга оценок и интерпретаций, которое 

встречается в исследовательских работах, посвященных "Портрету Дориана 

Грея". Многие критики, словно следуя этому парадоксу, рассматривают 

роман со своих собственных позиций, вкладывая в него тот смысл, который 

изначально роману совершенно не присущ и который, по сути дела, зачастую 

нивелирует авторство Уайльда. Нагляднее всего противоречивость трактовок 

"Портрета Дориана Грея" можно увидеть в работах, затрагивающих вопрос о 

соотношении эстетических взглядов Уайльда и их выражения в 

художественной ткани романа. Этот вопрос наиболее часто решается на 

страницах исследовательских работ и является краеугольным камнем для 

исследователей при интерпретации "Портрета Дориана Грея". 

Мнения исследователей существенно расходятся, однако при оценке 

роли портрета в романе их мнения удивительно похожи. Портрет либо 

является зеркалом дориановской души, либо представляет собой 

материализованную совесть Дориана (берет на себя функцию совести). 

Часто исследователи не разделяют в своих работах эти две функции, хотя 
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между ними, несомненно, есть различие: функция зеркала души - это всего 

лишь функция, констатирующая изменения в душе Дориана, тогда как 

функция совести включает в себя не только отражение души, но и, 

главное, оценку происходящих в душе Дориана изменений, это функция 

оценочно-экспрессивная. В отношении этой функции интересна точка 

зрения некоторых исследователей, которые видят в портрете совесть не 

самого Дориана, а Бэзила Холлуорда по отношению к Дориану. 

Высоконравственный художник, по мнению С.А. Колесник, передает 

"запечатлевшей чистоту нравственного чувства" картине свои функции, то 

есть "функции творца, заставляя портрет играть в романе роль совести по 

отношению к главному герою" [1, с.251]. "Как раз потому, что портрет 

скрывает в себе видение художника, он (портрет. - ЛА.) открывает 

нравственную правду", - пишет Джон Е. Харт [2, с.8]. Об этом же пишет и 

Льюис Дж. Потит: "Эти изменения на холсте фактически отражают жизнь 

Дориана, профильтрованную через суд Бэзила" [3, с.195]. А раз портрет, 

так или иначе, является для исследователей совестью Дориана, то и его 

роль в романе получается однозначной. Это роль двойника, отражающего 

душу Дориана (или "его душевные сдвиги, страсти, пороки"), свидетеля 

преступлений, судьи поступков Дориана, разоблачителя его истинной 

сущности. Приведем лишь некоторые примеры: "На портрете искусство 

становится проводником правды", "Портрет - тайное зеркало души 

Дориана", "Портрет призван разоблачить лицемера" [3, с.96]. 

Говоря о портрете, исследователи не только описывают его роль, но 

и пытаются объяснить причины появления портрета в романе. Самая 

распространенная точка зрения заключается в том, что картина позволяет 

наиболее наглядно показать происходящие с Дорианом изменения. "Суть 

личности трудно понять. Не потому ли в поэтике Уайльда так важен образ 

портрета?" - не спрашивает, а скорее утверждает Р. Хуснулина [4, с.34]. 

Также и Н.В. Тишунина видит в портрете "попытку посредством 

фантастического гротеска материализовать, сделать видимым в 

художественной метафоре душевный мир человека" [5, с.101]. "Зримым 

воплощением" того, как "в пламени эгоистического гедонизма Дориана 

классические формы красоты искажаются и вырождаются" считает 

портрет А.А. Федоров. "Отвлеченная идея, - пишет Т.А. Боборыкина, - 

приобретает здесь (в портрете. - ЛА.) зримые, чувственно воспринимаемые 

формы, позволяющие читателю увидеть драматические перипетии жизни 

человеческой души с той же ясностью и физической ощутимостью,  

с какою он видит телесный облик ее носителя" [6, с.81]. 

Кроме этого, по словам Т.А. Боборыкиной, "живой портрет 

подчеркивает драматичность и остроту конфликта" [6, с.83]. К этой точке 

зрения близка точка зрения Н.Г. Владимировой, считающей, что портрет 

нужен "для создания атмосферы своеобразного риска в связи с 

предпринимаемой "акцией" против миметического искусства", без такой 

атмосферы "сама интенсивность переживания, на которую "рассчитывает 

автор, может не возникнуть". 
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Отдельные исследователи видят в портрете, опять-таки, 

иллюстрацию, но уже не конфликта в душе человека (или конфликта 

человека с собственной душой), а отношения, на фабульном уровне, 

искусства и жизни. Для А.А. Аникста портрет иллюстрирует тезис о том, 

что "искусство реальнее жизни" [7, с.18]. Для В.К. Тарасовой портрет 

является просто одной из иллюстраций авторских взглядов на 

соотношение искусства и жизни. По Н.С. Бочкаревой, картина призвана 

"выражать взаимодействие искусства и жизни" [8, с.115]. Здесь же можно 

привести мнение Н.В. Тишуниной о том, что портрет в качестве двойника 

Дориана на фабульном уровне, позволяет Уайльду на символическом 

уровне показать, что "искусство не отражает жизнь", что "искусство и 

жизнь существуют по разным законам". 

Но, если значение портрета в романе можно свести ко всем 

вышеуказанным функциям, то так ли уж не права Л.И. Аксельрод, считая, что 

"это произведение выиграло бы во всех отношениях, если бы художник вместо 

видоизменения портрета дал нам психологическую картину жизни, и ее 

завершения, героя" [9, с.117]. Иными словами, так ли уж необходимо вводить в 

роман фантастический элемент, если его значение сводится лишь к 

иллюстрации отношений между искусством и жизнью, к созданию особой 

(более драматической или сильнее способствующей интенсивности 

переживаний) атмосферы, к наглядному доказательству того, что красота 

разрушается под бременем пагубных страстей или безнравственных поступков, 

к прояснению авторской позиции и отражению души и внутреннего конфликта 

Дориана? И многие авторы, кажется, готовы отрицательно ответить на этот 

вопрос, рассматривая портрет как фантастическое допущение, сделанное 

Уайльдом, как нечто в достаточной степени условное, помогающее выявить 

основную идею романа, но при этом самостоятельного значения не имеющее. 

Некоторые исследователи объясняют наличие фантастического (или 

мистического) элемента в романе лишь влиянием на творчество Уайльда 

неоромантических и символических традиций того времени. Так, А.А. Федоров 

объясняет мистику в романе эстетической логикой писателя, "в свете 

которой сказочность должна стать необходимым свойством литературы".  

Наличие не просто фантастического элемента, а именно волшебного 

портрета объясняет литературной традицией и американский 

исследователь Керри Пауэлл. Кроме того, в образе портрета, созданном 

Уайльдом, исследователь видит ответ авторам реалистических 

произведений, написанных в "портретной традиции". В частности, Керри 

Пауэлл рассматривает произведения трех романистов, которых Уайльд 

подвергает критике в своем эссе "Упадок лжи" ("Тhе Decay of Lying", 1889) 

как представителей реализма: Чарльза Рида, Джеймса Пейна и Генри 

Джеймса (III, 66,67,72). В произведениях этих писателей ("Портрет"  

("Тhе Picture", 1884) Ч. Рида, "Лучший из мужей" ("Веst of Husbands", 

1874) Дж. Пейна, "История одного шедевра" ("History of a Masterpiece", 

1868) Г. Джеймса тоже присутствуют портреты, но они не имеют тех 

сверхъестественных свойств, которыми наделен "Портрет Дориана Грея". 
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"Поразительное сходство" между "Портретом Дориана Грея" и этими 

произведениями позволяет Керри Пауэллу предположить, что Уайльд 

своим романом, помимо всего прочего, "стремился показать своим 

скучным современникам, в чем именно они заблуждались и как такие 

истории следовало бы писать" [10, с.102]. 

Исходя из данного предположения и опираясь на эссе "Упадок лжи", 

в котором Уайльд заявлял, что "реализм в качестве художественного 

принципа полностью несостоятелен", и сетовал на то, что даже 

фантастические рассказы в его время чересчур реалистичны, и 

"превращения доктора Джекила уж очень подозрительно напоминают 

какой-нибудь эксперимент из числа описываемых в хирургическом 

журнале", мы можем отметить еще одну функцию портрета в романе, 

внешнюю по отношению к другим функциям, а именно, функцию 

полемическую: портрет в "Портрете Дориана Грея" призван стать своего 

рода полемической репликой Уайльда в споре с реалистами. Таким 

образом, можно допустить, что одной из задач Уайльда было создание 

именно романтического романа в противовес "реалистичности" тех или 

иных произведений своего времени - такого романа, фантастичность 

которого нельзя было бы объяснить ни одним из явлений 

действительности. Ставя перед собой такую задачу, Уайльд мог 

отталкиваться не только от сугубо реалистических произведений, но и от 

произведений, в которых авторы используют прием неявной фантастики. 

Таких, например, как рассказы "Пророческие портреты" ("Тhе Prophetic 

Pictures", 1837), и "Портрет Эдуарда Рэндолфа" ("Еduard Randolph's 

Portrait", 1838)112 Натаниэля Готорна, автора, произведениями которого 

Уайльд "больше всего восхищался в американской литературе". 

Происходящим в вышеназванных рассказах таинственным событиям 

Готорн все же пытается дать какое-то рационалистическое объяснение. 

(Так, предсказание страшной судьбы двух героев, запечатленное на их 

портретах, Готорн объяснил "художественным сверхчутьем" и гением 

художника. А то, что на портрете, давно потемневшем от времени, дыма и 

сырости так, что ничего нельзя различить, вдруг явственно проступают 

ужасные и страдальческие черты Эдуарда Рэндолфа, объясняется тем, что 

Элли Вейн, художница, использовала некое специальное средство для 

обновления красок.). В отличие от Готорна, для Уайльда фантастика стала 

неотъемлемой частью того мира, который он изобразил. В тексте романа 

мы можем видеть, как Дориан, а затем и Бэзил Холлуорд, впервые 

сталкиваясь с изменениями на портрете, пытаются дать им логическое 

объяснение. И при перечислении главными героями причин, которые, по 

их мнению, могли бы вызвать такую перемену в портрете, подспудно 

чувствуется ирония автора, как бы заранее показывающая тщетность 

подобных попыток объяснить происходящее.  

Фантастический портрет призван подчеркнуть нереальность 

происходящего в романе, невозможность подобных событий в жизни. Как 

было замечено Н.В. Тишуниной, Уайльд "самим трагическим финалом не 
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выводит конечную мораль: так, дескать, поступать не хорошо, и, если вы 

будете себя вести подобно мистеру Грею, вас настигнет ужасный конец. 

Никто из читателей не сможет вести себя подобно Дориану, так как ни у 

кого никогда не будет такого портрета" [5, с.75]. То есть Уайльд 

рассматривает в своем романе исключительный, а не типичный случай.  

И, рассматривая роман как роман фантастический, можно выделить еще 

одну функцию, которая не рассматривается самостоятельно, но 

подразумевается в контексте практически всех исследовательских работ, а 

именно, функцию героя-двойника, стареющего вместо героя-прототипа. 

Именно то, что портрет стареет вместо Дориана, позволило Дориану, не 

опасаясь за свою красоту, вести тот образ жизни, главной составляющей 

которого стал поиск всех доступных в жизни наслаждений. "Вечная 

молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, 

безумие счастья и еще более исступленное безумие греха - все будет ему 

дано, все он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора /.../ 

Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим, 

жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-

то ему ничего не угрожает, а только это и важно!". 

Портрет является в романе залогом вечной молодости Дориана,  

а, следовательно, гарантией возможности жить так, как Дориану хочется.  

В этом С.А. Колесник усматривает принципиальное различие между 

"Портретом Дориана Грея" и "Шагреневой кожей" Бальзака, которую часто 

приводят в качестве источника уайльдовского романа. Уайльд не подражает 

в своем романе "Шагреневой коже", делает вывод исследовательница, "а как 

будто полемизирует с Бальзаком: вечная молодость Дориана - не только не 

обязательность любых запретов, но и предварительное отпущение грехов; 

ему не надо дрожать за каждый прожитый день, он может щедро расточать 

свою жизнь и свои чувства" [1, с.226]. Функция стареющего двойника 

является основной для дальнейшего развития сюжета, а значит, именно 

она может оправдать "необходимость" портрета в романном бытии. 

Итак, исследователи рассматривают в своих работах следующие 

функции портрета: функцию зеркала души Дориана, функцию совести, как 

самого Дориана, так и Бэзила Холлуорда по отношению к Дориану, и даже 

Оскара Уайльда по отношению к Дориану (портрет - выразитель авторской 

позиции), функцию героя-двойника, стареющего вместо главного героя и 

обеспечивающего тем самым его вечную молодость, и полемическую 

функцию (ответ Уайльда сторонникам реалистического метода в 

искусстве). 

Но даже при учете всех вышеперечисленных функций портрета за 

ним пришлось бы закрепить вспомогательную, периферийную роль в 

структуре произведения. Именно такую роль и отводят ему, в сущности, 

исследователи Уайльда. Между тем, и название романа и все его 

содержание указывают на то, что по замыслу автора портрет играет в 

"Дориане Грее" гораздо более сложную, центральную роль. 
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Итак, подводя итоги, выделим основные функции портрета в романе: 

 полемическая функция (ответ Уайльда сторонникам 

реалистического метода в искусстве); 

 функция героя-двойника, стареющего вместо главного героя и 

обеспечивающего тем самым его вечную молодость; 

 функция зеркала души Дориана; 

 функция совести, как самого Дориана, так и Бэзила Холлуорда по 

отношению к Дориану, и даже Оскара Уайльда по отношению к 

Дориану (портрет – выразитель авторской позиции); 

 хранитель тайны Дориана; 

 катализатор "разложения души" Дориана. 

И, наконец, самая важная, на наш взгляд, функция – функция 

нарочитого преувеличения при отражении дориановской души. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что портрет в романе 

играет центральную роль не только на фабульном (художественное время 

произведения – период параллельной жизни человека и его изображения 

на холсте), но и на композиционном уровне (все построение романа 

целиком "завязано" на, взаимоотношениях Дориана с его портретом). В 

преображениях портрета высказана суть того, что совершается в романе. 

Необходимость введения в роман Уайльдом фантастического 

элемента обусловлена, на наш взгляд, желанием автора подчеркнуть 

нереальность происходящего в романе, невозможность подобных событий 

в жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию психологии литературного героя 

через природу и пейзаж. В основном в башкирской литературе природа, пейзаж 

выступает как символический образ. В произведениях Р.Султангареева, 

Г.Гизатуллиной внутренний и мир и душевные переживания героя переданы 

посредством природных явлений. 

Ключевые слова: Герой, психология, пейзаж, чувства, произведение. 

Abstract. This article is devoted to the psychology of literary character by nature and 

the landscape. Basically, in the Bashkir literature, nature, landscape acts as a symbolic 

image. In the works of R. Sultangareeva, G. Gizatullina inner peace and spiritual experiences 

and character transmitted by natural phenomena. 

Keywords: The hero, psychology, landscape, feelings, work. 

 

 

Ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽ герой психологияһын һүрҽтлҽүҙҽ һҽр яҙыусы пейзаж 

алымын ҽүҙем ҡуллана. Пейзаж ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһенҽ ҡарата символ 

ролен үтҽп килергҽ лҽ мҿмкин. Хикҽйҽлҽр, повестар оҫтаһы Рҽшит 

Солтангҽрҽевтың ҽҫҽрҙҽрендҽ тҽбиғҽт, пейзажды сағыу, мҽғҽнҽле, хатта 

символик тасуирлауҙар бар. 

Күренекле прозаик Рҽшит Солтангҽрҽев үҙенең күп ҽҫҽрҙҽрендҽ 

тҽбиғҽт күренештҽрен тасуирлағанда ҡайын ағасын берҽй геройы менҽн 

сағыштырып күрһҽтҽ. Мҽҫҽлҽн, «Йылы ямғыр» повесында ул геройҙың 

үткҽн тормошоноң яҡты иҫтҽлектҽрен үҙендҽ һаҡлаусы, ҽ «Тау» повесында 

улар иңдҽренҽ күп ауырлыҡтар тҿшкҽн йҽш кешелҽргҽ ишара яһаусы. 

«Ул тҽрҽн һулап ҡуйҙы. Рҽхҽт тҽ, моңһоу ҙа һымаҡ. Теге ҡайын 

һаман да бар икҽн. Тик ҽҙ генҽ үҙгҽргҽн һымаҡ. Ҽллҽ сүгеп ҡалған, ҽллҽ 

ҡартайған. Хҽйер, ҡайын һаман да элекке кҿйҿлҿр, тҽбиғҽт ҿсҿн дүрт-биш 

йыл ваҡыт нимҽ генҽ! Күрмҽй торғанға шулай тойолалыр. Ҡайын барыбер 

яҡын. Бҽлки, Бигҽнтҽштҽге иң яҡын нҽмҽ шулдыр…»[1, 20] 

«Сентябрь булһа ла, тҽбиғҽт тҿҫ ташламаны. Йҽй бик ямғырлы 

килгҽйне. Ҽле лҽ йылы тора, шуғалыр, яландар йҽйге тҿҫлҿ йҽм-йҽшел. 
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Тик ҡайындар ғына бер аҙ бирешкҽн. Иртҽ сал тҿшкҽн кешенең сҽстҽре 

тҿҫлҿ, сыбарланған».[1,15] 

«Булат ярҙан ярға һикерҙе. Йығылып китмҽҫ ҿсҿн, йыуан ҡайындың 

тҽлгҽшлҽнеп торған ботағын урап тотто. И-и, ҽллҽ ҡайын япраҡ яра 

башлаған? Иртҽрҽк түгелме? Хҽйер, йылы ямғырҙан һуң китҽ инде. Ҡояш 

ҡына кҽрҽк. Донъя бер нисҽ кҿндҽ йҽшҽрҽ лҽ ҡуя. Күрмҽй ҙҽҡалаһың» 

(«Йылы ямғыр» повесынан). 

«…Илгиз йҽш ҡайындарға ҡарап ята. Теге ваҡыт яуған йҽйге ҡарҙан 

һуң, ошо йҽш ялбыратып, нимҽгҽлер һығылып-һығылып илаған ҡыҙҙар 

шикелле, дуғаланып ҡына бҿгҿлгҽн дҽ тҿшкҽндҽр. Ҽ үҙҙҽре, бер ни 

булмағандай, йҽм-йҽшел япраҡҡа күмелеп үҫеп ултыра. Быуынға 

ултырғандары бирешмҽгҽн, йҽштҽре – имгҽнгҽн. Ҡайындарҙы күргҽн 

һайын Илгизгҽ яманһыу булып китҽ. Күрҽһең, яңы шатланып, япраҡ ярып 

ҡына күтҽрҽ алмай шул хҽлгҽ ҡалғандарҙыр. Ғҽжҽп, ҡыш улар ни тиклем 

баҫһа ла бирешмҽй, ҽ бына йҽйгеһе имгҽткҽн дҽ ҡуйған. Бҽлки, килҽһе яҙҙа 

тороп ултырырҙарҙа бит, кем белҽ, бҽлки, ғүмергҽ лҽ шулай ҡалып 

торорҙар. Ниңҽлер, Фҽғилҽ лҽ ошо ҡайындарға оҡшаған һымаҡ» («Тау» 

повесынан). 

Ҿҙҿктҽн күренеүенсҽ, автор «Тау» повесында үҙҽк образдарҙың 

береһе булған Фҽғилҽне һҽм уның тормошон ҡайын ағасы менҽн 

сағыштырып һүрҽтлҽүгҽ ҿлгҽшкҽн. 

Гҿлсирҽ Ғайсарова-Ғиззҽтуллина ҽҙҽбиҽткҽ 90-сы йылдар башында 

килҽ. Гҿлсирҽ Ғиззҽтуллина ижадында хикҽйҽ жанры үҙенең йылдам үҫеш 

юлында бҿгҿнгҿ кҿн уҡыусыһына актуаль проблемаларҙы күтҽреүе менҽн 

алғы планға сыға. Яҙыусының аҙаҡҡы китабы 2007 йылда донъя күрҽ, һҽм 

ул «Тормош шау сҽскҽлҽ» тип атала. Кешенең күңел даръяларын бҿтҿн 

тҽрҽнлегендҽ байҡау, шул уҡ ваҡытта донъяға фҽлсҽфҽүи ҡараш сағыла 

был китапта. «Тормош шау сҽскҽлҽ» йыйынтығына ҽҙибҽнең тҽүге 

романы, повесы һҽм тҿрлҿ йылдарҙа яҙылған хикҽйҽлҽре тупланған. 

Г.Ғиззҽтуллинаның был китапка ингҽн «Күбҽлҽккҽ ҽйлҽнеү» повесы 

тҽүҙҽ ҿмҿтһҿҙлҿк, бушлыҡ менҽн һуғарылған. Баш ҡала театрында режиссер 

вазифаһында ҿмҿтлҿ генҽ эшлҽп, һуңынан бҿтҿүгҽ табан барған ҡала театрын 

күтҽрергҽ ебҽрелгҽн Илъяс аптырап ҡала. Театр емерек хҽлдҽ, булдыҡлы 

актерҙар юҡ кимҽлендҽ… Хатта урамда ла шул уҡ кҽйеф хҿкҿм һҿргҽн кеүек: 

«Ҡотһоҙ. Шыҡһыҙ, һалҡын.» Параллель рҽүештҽ икенсе сюжет һыҙығы алып 

барыла: театрҙа эшлҽүсе Йҽмилҽнең тормошо һүрҽтлҽнҽ.  

Тҽүге кҿндҽн үк оҡшатмаған, шул да булдымы актриса, тип 

мыҫҡыллаған Йҽмилҽ Илъясты кҿндҽн-кҿн аптырауға һала. Баҡһаң, 

улҡайһы ролде нисек уйнарға кҽрҽклеген генҽ тҿптҽн белеү түгел, 

флейтала ла бик оҫта уйнай икҽн. Илъяс менҽн Йҽмилҽ араһында, үҙҙҽре 
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лҽ һиҙмҽҫтҽн, ниндҽйҙер мҿнҽсҽбҽттҽр уяна. Тҽүҙҽ улар һүҙ кҿрҽштереү, 

бҽхҽслҽшеү, бҽрелештҽргҽ генҽ ҡайтып ҡала. Ҽммҽ һуңынан был йылы 

хистҽргҽ ҽүерелҽ һҽм даръяға ҽйлҽнҽ: «Һҿйҿүгҽ сарсағайны донъя. Ул 

һҿйҿү, ғҽҙҽттҽ, сҽскҽлҽрҙҽге бал, алһыу наҙы менҽн тҿндҿң ҡараһын да 

иретҽ алған был таңғы шҽфҽҡ, ап-аҡ болот, йылғаның бҿҙрҽ тулҡыны һҽм 

Яратыусы үҙен йҽшергҽн меңдҽрсҽ гүзҽл күренештҽр аша кҽүҙҽлҽнҽ…Ҽле 

иһҽ нур кҿлтҽһе булып сҽхнҽ уртаһына сығып баҫҡан ошо ғашиҡ йҽндҽ 

тупланғайны тормоштоң һҿйҿүгҽ ышанғандарға ғына асылған был 

тылсымы». Йҽмилҽ үҙенҽ Илъястың күҙҙҽре менҽн генҽ ҡарарға ҿйрҽнҽ. 

Үҙ асылын табыу, уңыш яулау юлында ул тҽбиғҽт күренештҽренҽ бҽйле 

тҿштҽр күрҽ, тамаша алдынан тҽбиғҽт менҽн аралаша. Шундай 

аралашыуҙарҙың береһен түбҽндҽге ҿҙҿктҽ күрҽ алабыҙ: «Тҽүҙҽ киске 

елҽҫлеккҽ кинҽнеп боронғо ҡаланың тын урамдары буйлап йҿрҿнҿ. Унан 

дингеҙ буйына тҿштҿ. Тирҽ-яҡты тылсымлы нурына ҡойондорған туп-

тумалаҡ айҙан һыу ҿҫтҿнҽ киң кҿмҿш юлаҡ һалынған. Ул йылҡылдап, 

арбап ята, һҽм шул юл буйлап айҙың үҙенҽ табан йүгереүҙҽн саҡ-саҡ 

тыйылаһың. Ғашиҡтар серҙҽшенең, моңһоуҙар юлдашының һаран, бҽлки, 

шуға күрҽ лҽ уғата танһыҡ нурына хатта баш-баштаҡ дингеҙҙҽ 

йыуашайған. Тулҡындар бҽлҽкҽй генҽ, иркҽ генҽ, ялҡау ғына – яр ҡомона 

иренеп кенҽ йҽйелҽлҽрҙҽ артҡа сигенҽлҽр. Йҽмилҽ тҽүҙҽ, йылы 

тулҡындарҙың аяғын рҽхҽт наҙлауына кинҽнеп, диңгеҙ буйлап барҙы. 

Таныш булмаған пляжға килеп сыҡҡас, тубыҡтарын ҡосаҡлап ҡомға 

ултырҙы ла диңгеҙгҽ текҽлде, үҙен мҿҡҽддҽс ғҽлҽмдең бер күҙҽнҽге итеп 

тойҙо».[3,30] 

Артабан тамаша алдынан Йҽмилҽнең символик тҿш күреүе 

героиняның тормоштағы бер баҫҡысын үтеп, икенсеһенҽ күсеү осоронда 

була: «Имеш, ул бейек ҡаянан ҡолап барғанда ниндҽйҙер ағастың мурт 

тамырҙарына йҽбешеп туҡтаған да упҡын ҿҫтҿндҽ аҫылынып тора. Ҡолағы 

менҽн түгел, һҽр күҙҽнҽге менҽн нисек итеп тамырҙарҙың ҡырт-ҡырт 

ҿҙҿлгҽнен ишетҽ, аҫта уны упҡындың ҡурҡыныс һалҡынлығы кҿтҿп 

торғанын бҿтҽ тҽне менҽн һиҙҽ. Эргҽһенҽн генҽ шыптырлап таштар 

ҡойола. Ул уларҙың тҿпкҽ барып етеүен ишетергҽ һҽм упҡындың 

тҽрҽнлеген самаларға тырышып тыңлай. Ҽммҽ ишетҽ алмай, сҿнки уның 

тҿбҿ юҡ кеүек тойола. Йҽмилҽлҽ ҡапма-ҡаршы ике тойғо кҿрҽшҽ: береһе 

ҡолап тҿшҿп ҡыйралыуҙан аҡылдан шашыр сиккҽ етеп ҡурҡыу. Икенсеһе – 

осоу телҽге».[3,32] 

Повестағы тҿп образдарҙың береһе - Сҿлҽймҽн ағай. Ул Йҽмилҽгҽ 

атай булырлыҡ йҽштҽ, ҽммҽ уға ғашиҡ. Ул үҙенең йҽшлектҽге мҿхҽббҽтен 

һҽм Йҽмилҽгҽ булған һҿйҿүен тҽбиғҽт күренештҽре аша сағыштыра. 

Мҽҫҽлҽн, Марианнаға булған хистҽре түбҽндҽгесҽ һүрҽтлҽнҽ: «Ҡап-ҡара 
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булып күкрҽп килеп, ғҽрҽсҽтлҽнеп яуып киткҽн ямғырҙан һуң донъяны 

ҽллҽ күпме тҿҫкҽ мансып, балҡытып ебҽргҽн йҽйғорға оҡшай ине был 

тойғо. Йылы ямғырҙан һуң йыйылған күлҽүектҽрҙе тасылдата баҫып 

сҽсрҽтҽ-сҽсрҽт йҿрҿгҽн малай кеүек тойҙо ул үҙен». Йҽмилҽгҽ булған 

тойғолары былай: «Бала саҡта һҿйҿүҙең һҽм наҙҙың алтын ямғыр кеүек 

күктҽн яуғанын бар күҙҽнҽгең менҽн тойған кеүек, ҡартлыҡта ла йҽнеңҽ 

яҡындың был донъяла барлығы етҽ». Ул – рҽссам, Йҽмилҽ хаҡында 

картиналар яҙа: «Йҽмилҽнең йылмайыуы», «Йҽмилҽнең моңһоу саҡта»… 

Эреле-ваҡлы картиналар шул тиклем күп, ҽйтерһең, рҽссам Йҽмилҽнең һҽр 

хҽрҽкҽтен, кҽйефен, күҙҡарашын тотоп ҡалырға тырышҡан. Бер киндерҙҽ 

ниндҽйҙер аңлайышһыҙ йҿнтҽҫ йҽн эйҽһен күреп, аптырап торҙо. 

Ҡарышлауыҡ екһендермҽй, киреһенсҽ, үҙенҽ тарта, сҿнки шҽмҽхҽ 

тҿҫҿндҽге нурҙар уйнаған ҡара күҙҙҽрендҽ башыңды юғалттырырлыҡ 

тылсым. «Күбҽлҽккҽ ҽйлҽнеү» тип аталған был цикл, шҿкҽтһеҙ йҽн 

эйҽһенең – картинанан картинаға уның Йҽмилҽ икҽне аңлашыла бара ине - 

ниһайҽт, ғҽжҽйеп матур күбҽлҽккҽ ҽүерелеүе менҽн тамамланырға 

тейеш…». «Күбҽлҽккҽ ҽйлҽнеү» циклына ингҽн был һүрҽттҽрҙең иң 

матурын, һуңғыһын, ул Йҽмилҽгҽ бүлҽк итҽ һҽм шул уҡ кҿндҿ үлҽ. 

«Күбҽлҽккҽ ҽйлҽнеү»... Тҽүҙҽҡарышлауыҡ донъяға килҽ, һуңынан ул 

күбҽлҽккҽ ҽйлҽнҽ. Ҡарышлауыҡ сағында уға бер кем дҽ иғтибар итмҽй, ул 

йҽмһеҙ бер нҽмҽ генҽ. Күбҽлҽккҽ ҽйлҽнгҽс, ул ҡарышлауыҡ булыуҙан 

туҡтай, ҽммҽ асылын юғалтмай, үҙгҽрҽ генҽ. Йҽмилҽне автор ошо күбҽлҽк 

менҽн сағыштыра: элек, битараф, йҽмһеҙбулған саҡта, уға береһе лҽ 

иғтибар итмҽй, ул береһенҽ лҽ кҽрҽк түгел, ҽ күбҽлҽккҽ ҽйлҽнеүе - ысын 

ҡатын-ҡыҙға ҽйлҽнеүе булып һүрҽтлҽнҽ. Бында Илъястың ҿлҿшҿ ҙур, тап 

уның арҡаһында Йҽмилҽ үҙ-үҙен таба, үҙасылын аңлай, был тормошта 

маҡсатын табыуға ҿлгҽшҽ. 

Һҽр бер авторҙың үҙенең стиле була. Шуға күрҽ һҽр автор үҙенең 

персонажын тҿрлҿ символдар йҽ хҽрҽкҽттҽр аша бирҽ. Мҽҫҽлҽн Рҽшит 

Солтангҽрҽевперсонаждарын пейзаж картиналары менҽн сағыштырма 

рҽүештҽ бирһҽ, ҽ Гҿлсирҽ Ғайсарова-Ғиззҽтуллина тҿп героиняһын 

күбҽлҽктең ҽйлҽнеүе аша күрһҽтҽ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы художественного образа и 
исторической личности, историческая  и художественная правдивость в романах 
известного казахского писателя Абиша Кекильбаева “Үркер”, “Елең-Алаң”. 
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Abstract. The article Kazakh writer Abish Kekilbaev’s “Үркер”, “Елең-Алаң” 
mentioned in the historical novels historic and artistic truth, historical person and artistic 
image problems seen. 
Keywords: historical novels, historical person, historical truth, artistic truth, historical 
person, artistic image. 
 
 

Кекілбаев Ҽбіш – қазақ ҽдебиетінің поэзия, проза, драматургия, сын, 
публицистика, аударма жанрларына қомақты үлес қосқан қарымды 
қаламгер, мемлекет жҽне қоғам қайраткері.  

Белгілі ақын Тұманбай Молдағалиев: «Жазушының тiлiнде де, дiлiнде 
де мiн жоқ. Қашанда сергек, қашанда сезiмтал, бҽйгенiң алдынан ғана 
келетiн тұлпарларға ұқсатам мен Ҽбiштi.  Ал, аспанға қарасам оның 
жұлдызын оңай танимын. Оның жұлдызы сол Ҽуезов, сол Шолохов, сол 
Айтматов, сол Нұрпейiсов жұлдыздарымен қатар тұр. Ол да жарық 
жұлдыз, мҽңгi жанатын жұлдыз» [1.] – деп жазушы шығармашылығына 
кезінде ерекше баға берген болса, ақын Есенбай Дүйсенбаев: Намыс пен 
Нартҽуекелді жалау етіп, жап-жас шағының ҿзінде-ақ адамзаттық ақыл-ой 
алыптарының арғы-бергі білім қорын түбіне жете түгел игеруі, оның 
үстіне, Құдай берген дарын-қабілеті арқасында ұстазы Ҽуезовтің ілтипат-
ықыласын аударған Кекілбаев – суреткердің ҽп дегеннен-ақ ҿз 
шығармаларына ел тағдырын, жер тағдырын, халық бейнесін алтын арқау, 
асыл ҿзек-желі еткеніне, тіпті де, таңдануға болмас. Ҿз түйсінуімше, осы 
тұрғыда ол ұлттық ҽдебиеттегі сирек құбылыс қана емес, ҽлемдік 
деңгейдегі Толстой, Шекспир сынды титандармен үндес те рухтас деп 
ойлаймын» [1.] – деп жазған болатын. 

Шындығында да, қарымды қаламгер ҿзінің шығармашылық жолында 
ҿндірте жазып, тынымсыз еңбек етті, кейінгі ұрпағына мол ҽдеби мұра 
қалдырды. Ҽ.Кекілбаев шығармашылығы туралы аз айтылып, аз зерттеліп 
жүрген жоқ. Дегенмен де, бүгінгі күні тҽуелсіздік уақытында жаңа 
кҿзқарас биігінен жекелеген қаламгерлердің шығармашылығының 
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тереңіне бойлап, олардың туындыларының кҿркемдік-шеберлік сипатын 
айқындау, талдау, таразылау – қазақ ҽдебиеттану ғылымының талабы, 
сұранысы екені сҿзсіз. Осы орайда, рухани дамуымызға, қазақ ҽдебиетінің 
ҿркендеуіне, ұлттық дҽстүрге ҿз шығармаларымен айтарлықтай үлес 
қосқан қазақ қаламгерлерінің де туындыларын тереңірек қарастырып, 
бағасын беру қажеттілігі туындып отыр. Қазақ ҽдебиетіндегі тарихи роман 
жанрында шын шеберлікті танытқан жазушыларымыздың алдыңғы 
қатарында ҽрине Ҽбіш Кекілбаевтың аты аталатындығы сҿзсіз.  

Кезінде Ҽбіш Кекілбаевтың «Үркер» (1981), «Елең-алаң» (1984) 
романдары қазақ ҽдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланып, Қазақ КСР 
Мемлекеттік сыйлығына ие болды. Біздер де ҿз тарапыздан қаламгердің 
осы аталған тарихи романдарындағы тарихи жҽне кҿркемдік шындық, 
тарихи тұлға мен кҿркемдік образ мҽселелерін қарастыруды ҿзекті деп 
санаймыз. «Үркер» романы – кіші жүз руларының Ресей Империясына 
қосылған кездегі жағдайды сипаттайтын кҿлемді тарихи шығарма.  

Роман қазақ халқының басынан ҿткен аса ауыр кезеңдерді,  
XVII-XVIII ғасырларда орын алған ірі-ірі оқиғаларды негізге ала отырып, 
нақты тарихи деректерге сүйеніп жазылған. «Үркер» – реализмі бай 
шығарма. Онда сол кездегі қазақ қоғамының ҿмірі, оның кҿрші елдермен 
тартысты тіршілігінің алуан түрлі шындығы терең суреттелген. Жазушы 
тарихи оқиғалар ізін сақтай отырып, сол арқылы ел тағдыры, халық 
ҿмірінің кешегісі, бүгінгісі, ертеңі жҿнінде ойланады. Ҽбілқайыр ұстаған 
жолдың кҿрегендігін дҽлелдейді. Романда қазақтың ұлттық ерекшеліктері, 
халықтық салт-санасы, ұғым-түсініктеріне қатысты материалдар мол 
келтіріледі. Автор жақсыны мадақтай, ұнамсыз жайларға сын кҿзімен 
қарай жазады. Ҽсіресе Мҽртебе, Құлтҿбе, Ордабасы жиындарындағы үш 
атыраптан бас қосқан елдің думанды мерекесі –реалистік бояуы қанық 
суреттер. Осы жиындар мен ондағы ел тіршілігі, аға билердің ҿнегелі 
сҿздері халық санасында қалыптасқан шешендік ҿнер поэтикасына 
негізделеді. Роман айтар ел тағдырына қатысты ақылды ойлар, халықтың 
мінез-құлқы сол елдің мекені болған даланың кеңдігін бейнелейді. 
Халықтық характерлерде де осындай сипат басым. Ерлік те, сҿз ұстар 
тапқырлық та сол ортаның шындығынан туады. 

«Қазақстанның Ресейге қосылуын кҿркем бейнелейтін бұл екі роман 
бҿліп жаруға келмейді. «Елең-алаң» «Үркердің» заңды жалғасы. Ондағы 
кейіпкерлер де, оқиға да ортақ. Романның негізгі бас кейіпкері – Ҽбілқайыр. 

Романдағы бүкіл оқиға дамуы, ҽрекет, ҿмір құбылыстары – бҽрі  де 
оның  негізгі  қаһарманы  Ҽбілқайырдың кҿзқарасымен байланысты дамиды, 
соның ой-елегінен ҿте кҿрсетіледі. Осы тұрғыдан Ҽбілқайыр есімі романның 
екінші аты болуға да лайық. Ҽбілқайыр романда ҽр қырынан кҿрінеді. Ең 
алдымен, ол – хан тұқымы, сұлтан. Осы тұқымға тҽн билікқұмарлық, эгоистік 
сезімдерден де ол  құр емес. Ҽбіш  оның сұлтандық психологиясына да үңіле 
біледі. Оның кҿз алдына кҿкпен таласқан күмбез бен алдында жыртылып-
айырылып тұрған қалың казақ елестеуі де осы сезімнің кҿріністері. Бұл – 
заңды да, хан тұқымының бҽрінің басында болатын жай. Тұқым қуалаған 
хандыққа ертелі-кеш ие болатынын білетін олардың психологиясында соған 
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тезірек жетуге құмарлық, ҿзімшілдік сезім басым болды. Олар қазіргі іс 
басындағы бауырларына қызғанышпен қарады, реті  келсе, сол орынға 
тезірек жетуді қарастырды. Ҽкесін, туысын ҿлтіріп, хан болғандар бұл 
тұқымдарда аз емес-ті. 

Алайда, Ҽбілқайыр жаратылысы бұлардан ҿзгешелеу. Ол ішін 
тырнаған эгоистік сезімдерін баса біледі, бірден кҿзге түсіп, билікке де 
ұмтылмайды. Хан тұқымына, жалпы билік басындағы адамдарға тҽн 
данғойлықтан, кеудесоқ мінезден де аулақ. Ҿзін қарапайым, сыпайы ұстап, 
халықпен ойлы, салмақты қарым-қатынас жасайды. Кҿп ортасында болады, 
сҿз  тыңдауға, адам тануға ұмтылады. Ҽбілқайырдың бұл мінезінде хан 
тағына ҿзін іштей дайындау сезіледі. Оның осы жолдағы адамдық ізденістері, 
мінез-құлқын қалыптастыруы, толысуы ерекше қызықты. Романда сол 
кездегі ел ҿмірінің кең тынысымен астасып, жарқын бейнеленеді. 
Ҽбілқайырдың кедей деп кем тұтпай, Тайланды тең ұстап дос болуы – оның 
азаматтығын танудан туған білімділік. Тентек інісі Мамай Тайланға зорлық 
жасап, шұбар атын тартып  мінгенде де, ол інісін жазалап, ҽділдік жағында 
қалады. Осыны байқаған Ҽйтеке би: «Тҿренің бағы – қарашаның қайраты. 
Қарымдыдан құрдас жиғаның жҿн екен» – депті. Ҽйтеке сҿзі хан тағына 
отырғаннан кейін де Ҽбілқайырға сабақ боп қалғаны аңғарылады. 

Жазушы Ҽбілқайырды қол бастаған батыр, ел басқарған билеуші, 
халыққа, оның мүддесіне жақын жан ретінде кҿрсетуге тырысқан» дей 
келе, Ҽ.Кекілбаев сомдаған хан бейнесінің басқа тарихи романдарда 
сомдалған Ҽбілқайыр бейнесінен ҿзгешелігі – «Ҽбілқайыр бейнесін жасау 
үшін тарих қойнауына үңіліп, сол тұстағы қазақ халқының ҽлеуметтік, 
экономикалық хал-ахуалына талдау жасай отырып, кейіпкердің сондай 
қиын заманда елін аман-сақтап қалу жолында шешуші қадамдарға батыл 
барғанын кҿрсетеді» [2, 748.]  

«Үркер», «Елең-алаң» романдарында тарихи тұлғалар бейнесін нақты  
тарихи деректер негізінде суреттей білген қаламгер, осы аталған 
туындыларында отарлау тарихы мен ұлттық отарлаудың трагедиясын терең 
де кең ауқымда шынайы суреттейді. Ол тек қазақ халқының ҿмірін ғана 
қамтымай, кҿршілес орыс, қытай, қарақалпақ, башқұрт, Сібір халықтары 
тарихи кезеңдерін ҿз шығармаларына ҿзек етеді.  Ҽсіресе, Ҽбілқайыр 
заманының шындығын ашудағы кҿркемдік ізденіс, тарихи баяндау үлгілері, 
маңызды оқиғалар мен соғыс кҿріністерін кескіндеудегі деректің, кҿркем 
қиялдың қолданылу тҽсілдері, хан ҿмірінің елеулі тұстарын суреттеудегі 
сюжеттік тартыс ҿткірлігі, мінез-қылығын, болмыс-бітімін, қайраткерлік іс-
ҽрекеттерін бейнелеудегі қаламгерлік ұстаным мен шеберлік қырларын 
айрықша байқалады. Ҽбілқайырдың ірі қайраткерлік дҽрежеге жетуі, оған 
айналасының, дҽуірдің ықпалы, тарихи оқиғалар драматизміндегі тұлғаның 
болмыс-бітімін суреттеудің түрлі тҽсілдерін сараптай білген жазушы, 
авторлық ұстаным, кейіпкерді бейнелеуге авторлық қатынас, шығарманың 
композициялық құрылымының дҽуірмен сҽйкестігі, құжатнама мен 
фольклорлық кҿздерді молынан, ҽрі сұрыптап пайдалана білген. 

Жалпы, қазақ ҽдебиетіндегі тарихи тұлға жасау үдерісінде қалыптасқан 
кҿркемдік-шығармашылық ізденістер тарихи романдарды талдау барысында 
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анықталады. Ҽдебиет тарихында тарихи тұлға бейнесін жасау –  қаламгердің 
қуатты да қарымды қаламынан туатыны сҿзсіз. Қай қаламгер болмасын, ҿз 
шығармасында замана кейпін айқын ашып беретіндей, келешек ұрпаққа анық 
жететіндей дҽрежеде жазуды мақсат тұтады. Осындай кҿркемдік талап пен 
эстетикалық ҽлем, психологиялық жан ҽлемі мен автордың дүниетанымы 
бірлігінің нҽтижесінде дүниеге келетін тарихи тұлға бейнесі сҿз ҿнерінің 
кҿркем бейнесіне айналатыны анық.  

Тұлға концепциясы – кҿркем творчество мен эстетикалық ой үшін де 
ең басты проблема. Кҿркем ҽдебиеттегі ҽр суреткердің образ жасаудағы 
ҽдіс-тҽсілдері ҿнердегі адам концепциясынан туындайды, содан бағыт-
бағдар алады. Ҿйткені адам қоғамның негізгі қозғаушы күшінің 
ҽдебиеттегі коннотациялық жиынының кҿрсеткіші бола алады. Қоғамдағы 
адамның жекелік қасиеті, ролі турасында ҽр заманда түрліше пікір, 
пайымдар болды.  Біздің мҽселе қылып отырған «личность» мҽселе – жеке 
адам ғана емес, сонымен қатар ол ҽлеуметтік тип. Оның бойынан, 
қаситетінен күресуші таптың  идеологиясы, психологиясы, сайып келгенде 
оның мақсат-мүддесі айқындалып тұруы тиіс.  

Ҽрбір шығармадан алынған мҽтін үзінділері кейіпкер жасаудағы 
кҿркемдік-психологиялық элементтер ролін айқындау мысалы ретінде 
салыстырылады. Автор да тарихи шындық пен суреткерлік кҿркемдік 
шындық сабақтастығын бірлікте ұстай отырып, бұрын саясатқа сай 
біржақты бағаланып келген тарихи тұлға Жҽңгір ханды жаңаша кҿзқарас 
тұрғысына бағалайды.  

Қорытындылай келе, Ҽбіш Кекілбаевтың «Үркер», «Елең-алаң» 
романдары  – тарихи шындығы басым, реализмі ерекше туындылар дейміз. 
Романдарының ҿзегіне тарихи оқиғаларды негіз еткен қаламгер, ҿз 
туындыларында асқан шеберлікпен ел басқарған хандар мен билеушілерді 
бейнесін сомдауда асқан ізденімпаздықпен тарихта ізі қалған оқиғаларды 
елеп-екшеп ала білген. Ақын Темірхан Медетбек: «Ҽбіш Кекілбайұлы – 
еліміздің рухани тіршілігінде болсын, саяси-ҽлеуметтік ҿмірінде болсын  
қайталанбас құбылыс. Ол – феномен. Ол – тұтас ҽлем. Ол айтқан сайын, 
қадалған сайын тереңдей түсетін шыңырау ҽлем. Ол шыңыраудан ҽлі талай 
ұрпақ сусындап, талай ұрпақ қуаттанары сҿзсіз. Ол – рухани ұлы тұлға» 
[1.] – деп ҿте орынды да ҽділ баға береді.  

Қазақ халқының бай рухани қазынасына ҿзіндік тағылымы мол ҽдеби 
мұрасын тастап кеткен Ҽбіш Кекілбаев шығармалары тарихтан ойып алар 
орны бар ерекше туындылар болып қала бермек. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность известного казахского 

поэта Журсина Ермана, по организации исскуства нашей нации –айтыса. Поэт и 

журналист, лауреат премии имени М.Макатаева Журсин Ерман внес огромный вклад в 

развитие в сохранение национального исскуства айтыса.  Он известный поэт, который 

перенес все преграды айтыса.  С 1984 года он провел свыше ста состязаний акынов. 

Ключевые слова: фольклор, айтыс, искусствоведения. 

Abstract. In the article the activity of the famous Kazakh akyn Zhursin Erman, for the 

art of our nation aitys is consiclered. Zhursin Erman contributed to the development of 

national art aitys. He is a great poet, who suffered all obstecles. He has coused the 

appearence of many poets.  

Zhursin is a classic poet. 

Keywords: folklore, debate, criticism. 

 

 

Қазіргі таңда айтыс ҿнері деген уақытта, ҽрине, алдыменен, ақындар 

айтысының шебер ұйымдастырушысы Жүрсін Ерман есімізге түседі. 

Ж.Ерман – ұлтымыздың айтыс сынды тҿл ҿнердің жүгін отыз жылдан бері 

арқалап келе жатыр. Елімізде айтыс ҿнерінің ҿрісінің кеңейіп, жандануына 

себепкер болған ағамыз ҿзінің еңбек жолында қазақтың айтыскер 

ақындарының есімдерінің алты алашқа таралуына дҽнекер болды.  

Атап айтқанда, Мұхамеджан Тазабек, Мэлс Қосымбаев, Дҽулеткерей 

Кҽпұлы, Айбек Қалиев, Бекарыс Шойбеков, Сара Тоқтамысова, Оразалы 

Досбосынов, Ақмарал Леубаева, Балғынбек Имаш, Еркебұлан Қайназаров 

жҽне ҿзінің жалғыз, тҿл шҽкірті, оралдық ҿрен Бауыржан Халиолла секілді 

айтыскер ақындардың үлкен сахнаға шығуына бірден-бір себепкер болған  

ұлытаудың ұлы ақыны. 

Айтыс – сонау кҿне заманнан бүгінгі бүкіл ҽлемдік жаһандану 

жағдайы белең алған ХХІ ғасырда да ҿзінің табиғи таза қалпында тек қазақ 

пен қырғыз халықтарында ғана сақталып отырған, суырыпсалмалыққа 

негізделген теңдессіз ҿнер түрі. Қазақ ҽдебиеттану ғылымында бұл 

тақырыпқа бір соқпай, айналып ҿткен зерттеуші ғалымдар кемде-кем. 

Себебі, айтыс пен қазақты, немесе суырыпсалмалық қабілет пен кҿшпелі 

ҿмір салтын бір – бірінен ажыратуға келмейді. Айтыс ҿз тарихында туу, 

қалыптасу, даму, құлдырау, кемелдену, сияқты жойылып кетпей, 

керісінше, қайта жанданып, кең ҿріс алуы – шынында да таңғажайып 

құбылыс екендігі сҿзсіз.  
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«Айтыс – ҿткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап телевизиялық 
форматқа табысты енгізіліп, сахараның белінен сахнаның тҿріне 
шыққан,миллиондаған кҿрермендердің кҿзайымына айналған ақындар 
айтысы бүгінгі күні де еш теңдесі жоқ, елдің сұранысына еге болған, билік 
тарапынан да мойындалған дала демократиясының биік мінбері іспетті [1, 5.]. 

Айтыс секілді тҿл ҿнеріміздің жоғалып, жойылып кетпей ұлттың 
игілігіне, халықтың қазынасына айналуына еңбек сіңірген, біріншіден, 
ғалымдарымыз, ақын-жазушыларымыз сияқты зиялы қауым ҿкілдерінің 
қажыр-қарекеті, екіншіден атымтай жомарт демеушілеріміздің, 
кҽсіпкерлер мен меценттарымыздың қаржы-қаражаты. Ал осы екі топты да 
қозғап, қимылға келтірген, ретін тауып жүзеге асырған, бүкіл саналы 
ғұмырын айтысқа арнаған, ұлттық құндылықтарды дҽріптей білген – 
Жүрсін Ерман болатын. Отбасыда адал жар, үш балаларына мейірімді ҽке 
ретінде отбасының хақысын, поэзиясы кемел жазба ақын ретінде 
шығармашылық қуатының хақысын айтыстың кҿшін сүйреуге берген 
Жүрсін Молдашұлы бүкіл айтыс ақындарының рухани ҽкесіне, ұлағатты 
ұстазына, барша айтыс кҿрерменнің, жырқұмар қазақ жұртының адал 
қызметшісіне, ұлтының сүйікті перзентіне айналды. Осылайша Жүрсін 
қазақ айтыс ҿнерінің арна басына асығын алшысынан тігіп, алты алаштың 
ықыласына бҿленіп, тҿл ҿнердің анти қаһарманына айналды. 

Ойымызды айтыскер ақын, ф.ғ.д., доцент Балғынбек Имаштың сҿзімен 
тұжырымдайтын болсақ: «Ширек ғасырымызда, тұғыры биік 
тҽуелсіздігіміздің 25 жылында жүзден озған жүйріктерге мындаған бҽйге 
тігіп, мыңнан тұлпар шыққан мықтыларға жүлде ретінде жүздеген темір 
тұлпарлар мінгізіп, миллиондаған кҿрерменге рухани – эстетикалық лҽззҽт 
сыйлаған, сҿз ҿнерінің құдіретіне тамсандырған талай – талай айтыстар ҿтті. 
Айтыс Тҽуелсіз Қазақстанның шекарасынан ҽрі асып, кҿршілес Моңғолия, 
Қытай Халық Республикасы, Қырғызстан, Ҿзбекстан Республикаларын 
айтпағанның ҿзінде, Түркияның Анкара, Стамбул шаһарында, Ресей 
астанасы Мҽскеуде, тіпті, Батыс Еуропа еліндегі Франция астанасы Париж 
тҿріне де, күмбірлеген домбыраның үні естіліп, сахналарында салтанат 
құрып, ондағы қандастарымыздың рухын жігерлендіріп, мерейін аспандатты. 
Демек, бұл ұлттық тҿл ҿнеріміздің ҿзіндік бір ерекше құдіреті, халықтың бір 
ажырамас айнымас бір бҿлшегі деп танысақ болады. Шет мемлекеттерде де 
айтысымыздың жандануына ҿзіндік үлес қосқан Жүрсін Молдашұлының да 
еңбегі ерен» [2.].  

Айтыс ҿнерінің арна басында алаңсыз емес, аптығып жүрген, 
қасқырдай қайтпас мінезімен, алты алаштың ортасында елдің, айтыстың 
тағдырына алаңдап жүрген Ерман немересі, сҿздің қадірін ерекше 
бағалаған. Оны арқадан шыққан азулы ақын мына ҿлең жолдарында 
мысалға келтіріп кетеді.  

Сҿздің баптан салмағын сездің бе, ұлым? 
Ҽр сҿз ҿзі кеседі ҿз кіндігін. 
Кҿздің құнын сұрама – сұрамасаң, 
Сұрау керек алайда, сҿздің құнын [3.], - деп он күнҽнің 

тоғызы тілден екендігі, тілдің жаманы сҿзден болатындығын, аяғы жаман 
тҿрді былғайды, аузы жаман сҿзді былғайтындығы айтылады.   
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Адамды кейбір орталарға ұсақ болып кҿрсететін, дау тудырып 

ушықтаратын мҽселелер сҿзден болатындығы  екені мҽлім.  

Айтыстың жанашыры деп жұрт Жүрсінді бүгін ғана ойлаған жоқ. 

Отыз жылдан астам айтыстың басы-қасында жүр. Кезінде, осыдан 

оншақты жыл бұрын қазақ мҽдениетінің үлкен абыздарының бірі, марқұм 

академик Рымғали Нұрғалиев «Егемен Қазақстанда» жарық кҿрген 

мақаласында да былай деп жазған болатын: «Жүрсін Ерман айтысты 

қалпына келтіруші Рестоватор жҽне дамытушы реформатор», - деп. Осыны 

бүгін айтпағанда қашан айтыста айтамыз деп жазған екен. Ол қолынан 

келгенше пешенесіне таңылған осы ҿнерді дамытуға, жанашыр болуға, 

ұйымдастыруға мүмкіндігінше ат салысып келе жатыр деген болатын [4.]. 

Жүрсiн Ерман – қазақ руханиятындағы саусақпен санарлықтай 

реформаторлардың бiрi! Қара танымаған кҿшпелiлердiң кҿкiрегiнде 

сарқырап қайнап, ҿзегiне ҿрт боп түсiп, ҿмiр сүру тҽсiлiне айналған Айтыс 

жаһандану заманында осы Жүрсiн Ерманның шыр-пыр болуымен қайтадан 

атқа қонды! Орыстар мұндай тұлғаларды «Подвижник нации» дейдi. 

Қазақша баламасын таба алмай отырмын. Образға орап айтқанда, ҿзiнiң қу 

қарақан басына қарамай, ұлты мен ұлысын ғана ойлайтын азамат дегенге 

келiңкiрейдi. Олар атақты Третьяков галереясын ашқан кҿпесiнен бастап, 

сутегi бомбасын жасап, кейiн ҿз iсiне ҿзi ҿкiнген диссидент, академик 

Сахаровты, тiптi, орыстың халық хорын құрған хормейстрiне дейiн осылай 

атайды. Айтысты аман алып қалған Жүрсiн Ерманның есiмi де қазақ үшiн 

осындай тұлғалардың қатарында тұруға тиiс! 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об историчности 

казахского эпоса "Кобыланды батыр" и об использовании эпоса как исторического 

источника 

Summary: In this article the question of historicity of the Kazakh epos "Kobylanda 

the batyr" and about use of the epos as historical source is considered 

Түйін сөз: Жыр, эпос, қазақ-қызылбас қақтығысы, «Алам ара-ий Сефеви» 

жазба ескерткіші 

 

 

Халықтың жады мен зердесін таразылайтын рухани қазыналарында ел 

тарихының ізі сайрап жататыны хақ жҽне бұлардың берер мағлұматтары, 

шынына келгенде, сырттан келген жиһанкез тарихшының сҿзінен гҿрі де 

шынайы болуы ҽбден мүмкін. Ал бұл тұрғыдан келгенде, осы ортада ҿмір 

сүрген, оның қуанышы мен сүйінішіне ең алдымен ҿкінетін де, сүйінетін де 

жыраулар мен ақындар шығармаларында сҿз болар оқиғалар мен тарихи 

мағлұматтардың қадір-қасиеті тіпті ерекше. Бҽлкім, халқының мерейі үстем 

тұсын бұл адамдар кҿтеріп айтатын шығар, бақыты қайтқан кезеңін еңсесі 

түсе отырып баяндайтын болар, бірақ соған қарамастан осы мұралар ҿзіне 

айрықша назар аударуды керек етеді. 

Қазақ халқының ертеден келе жатқан мұрасы - «Қара қыпшақ Қо- 

быланды батыр» жыры. 

Бүгінгі таңда жырдың түрлі нұсқаларының тарихқа қарым-

қатынасын, қоғамдық-ҽлеуметтік, ой-сананың кҿрінісін жан-жақты талдау 

міндеті тұр. Бұл мақалада «Қобыланды батыр» жырындағы тарихи 

мҽселелерінің бірі Иран хандығы мен қыпшақтар арасындағы тарихи 

кезеңді сҿз ҿткелі отырмыз. 

«Қобыланды батыр» жыры - халықтың ел қорғау, ертедегі ру 

тҽуелсіздігі үшін күресу тілегінен туған жҽне осы жолда асқан ерлік 

жасаған ер- азаматтардың батырлық істерін жырлауды нысана еткен жыр. 

Бұл бір ғана ғасырдың жемісі емес. Ол ҿзінің қалыптасу, даму бойында 

халықтың тұрмыс-тіршілігіне қоғамдық ҿміріне жҽне ҽр алуан таптық 

тілектерге сҽйкес кҿптеген ҿзгерістерге ұшыраған ҽрбір тарихи кезеңнің, 

қоғамдық ой- сананың түрлі кҿзқарастардың ҽсерін бойына жинай отырып, 

біздің заманымызға жеткен жыр. 
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Жырдың Марабай, Мергенбай, Біржан, Құлзақ, Досжан айтуындағы 

нұсқаларында Қобыландының алысатын жаулары қызылбастар болып 

келеді. Бұл ойдан шығарылған жау емее, тарихи шындық. Жыр оқиғасы 

сол шындықтан алынған. 

Жыр ҽңгімелерінің негізгі жемісі Қобыланды бастаған қыпшақ 

батыр- ларының қызылбастармен күресін суреттеуге құрылады. Қазан хан 

ноғайлы қазақтың Қырлы қала, Сырлы қала дейтін екі шаһарын оп-оңай 

басып алады. 

Бұл хабар елден-елге тарап кетті. Қазанның қарақшылығын естігенде 

қырық мың қияттың батыры Сейілұлы Қараман ҿзінің қарауындағы қырық 

мың ҽскер қол жинап, күндік жердей айналысы ат шаптырым айтақырға 

шатырын тікті. Сол кекті қайтармақшы болып Қараман, Аққозы, Қарақазы, 

Қосдҽулет аттанды.[1,177б] 

Қаланың бекіністерінің қандай екенін біліп, Қараман, Қарлыға,  

Қобыланды, Орақ тҿрт батыр бас қосып, шабуыл салады, елді жаудан 

босатып, Қараспан тауына қайта қондырады. 

Бұл жыр тек ҽдебиеттік мұра емес, қазақ халқының ҿткендегі 

тұрмысынан, экономикасынан, қоғамдық тарихтық болмысынан, 

шаруашылығынан бағалы деректер бере алатын құнды материал. Ҽрине, 

тарихи мҽліметтерге ел-қиялы қосқан қоспа жайлар да араласады. Шындық 

ҿмір елесімен қатар ертегілік ҽсерлеу де басым болады. Соған қарамастан, 

қазақ тарихының кейбір мҽселелерінен құнды деректер алуға болады. 

«Қобыланды батыр» жырындағы оқиғалар қыпшақтар мен 

қызылбастар, қалмақтар арасында болды. Келтірілген эпостағы жер 

аттары, қыпшақ елі, бҽрі де тарихи деректер. Демек, бұл жағынан жыр мен 

тарих арасында еш қайшылық жоқ. Бұл жырда аталған кез, ондағы 

оқиғалар шындыққа сҽйкес келеді. 

Олай деуімізге бірнеше дҽлел келтірейік: «Қобыланды батыр» 

жырының Марабай, Мергенбай, Біржан, Досжан жырлаған нұсқалары 

қыпшақтар мен қызылбастардың арасында кҿне заманға созылған қарым-

қатынастарды, алыс тартыстарды кҿрсетеді. Қыпшақтардың Қобыланды 

бастаған батырларының шетелдік жау қызылбастарға қарсы жүргізген 

ерлік күресі суреттеледі. Сонда қыпшақ еліне бірінші болып ұрынатын 

қызылбастың Қазан ханы болады. Мысалы, жырдың Мергенбай 

айтуындағы нұсқасында: 

«Қызылбасты елінен, 

Қазан деген ер шықты. 

Жан білмеген жер шықты. 

Ноғайлының кҿп елін, 

Ол жалап шауып жаншыпты. 

Бағынбаған адамын 

Қырып-жойып таусыпты...» [2,78б] - делінеді.  

Бҧл келтірілген ҥзінді де аталған Қазан қызылбастардың ханы Қазан 

болуы мҥмкін. Жырдағы Қазан ҧрыншақ, кҿрші елдерге шабуыл 

жасап оларды ҿзіне бағындырып алу ҥшін кҥреседі. Оның бҧл 
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ҽрекеттері кҿрші елдердің жерін, малын олжалап алуы жҽне олардың 

«бағынбаған» адамын қырып-жойып жіберуін тарихи факті деуге 

болады. Бҧған қарап жырдағы қазанды қызылбастардың жаулық 

ҽрекетін кҿрсетуге болады. 

Тарихи Қазан ханның ҿз тұсында неше түрлі ҽдемі сарайлар, мықты 

бекіністер салдырғанын, Шнҽб қаласының ертеден келе жатқан «Шнҽб» 

деген атын Қазан қаласы деп ҿзгертіп аталуы тарихи жазуларда кездеседі. 

Бұл фактілер «Қобыланды батыр» жырында байқалады. Мҽселен, Қазан 

салдырған қаланың сыртқы кҿрінісін Біржан: 

«Алты қабат қала екен, 

Жеті қабат ор екен»... деп суреттейді [3,114б].  

Ал осы қаланың маңына Қазан ханның қандай қорғандар жасағаны 

Нҧрпейіс жырында: 

«Кім темірші ҧстаға 

Тҥрлі қару соқтырып. 

Айналаға шаһарының 

Жебеден қҧрды аранды»... - делінеді [4,115б].  

Қазан салдырған қала, қорғану бекіністері жайында жырда берілген 

осындай сипаттамалар тарихи фактілердің сҽулесі сияқты. 

«Қобыланды батыр» жырының қазақ-қызылбас қақтығысы туралы 

мҽліметі «Алам ара-ий Сефеви» жазба ескерткіші арқылы беки түседі деп 

айтуға болады. Бұл жыр қазақ халқының тарихы басқа жырлардың 

қайсысынан болса да толығырақ, айқынырақ қамтиды. Жыр жемісі қиял 

жемісі ме, ҽлде ел басынан ҿткен тарихи шындық па деген сауалдар 

кҿңілді күпті қылғалы қашан? Обалы нешік, ғалымдарымыз бұл бағытта аз 

терлеген жоқ, ізденіс қорытындысына айналып келіп Қобыланды болған 

дегенге саяды. Себебі Қобыланды бейнесі халық кҿкейінде күні 

кешедегідей тірі. Оның үстіне арғы тегін Қобыланды, Қарлығаштардан 

тарататын аталар да бар. Қобданың бойында Қобыланды бейіті жатыр. 

Қобыланды атына байланысты мазаң Сарысу ҿңірінде де бар. 

Сонымен, Қобыланды батыр жыры - қазақ тарихының келелі 

кезеңдері оқиғаларынан хабар, дерек бере алатын рухани қазына. 
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Аңдатпа: Мақалада мектептегі ҽдебиет сабағындағы кҿркем мҽтіндердің 

экранға шығарылуын талдау мүмкіндіктерін тиімді қолдану жолдары қарастырылады. 

Автор салыстыру дағдысын жетілдіру мен эпизодты талдауды қорытындылау 

мақсатында эпизодтардың жҽне киноэпизодтардың салыстырмалы талдау ҽдістерін 

ұсынады. Кҿркем ҽдебиет туынды авторының жҽне кинофильм режиссерінің 

кҿзқарастарын салыстыруына аса назар аударылады. 

Түйін сөздер: ҿнер, кҿркем ҽдебиет  мҽтіні, экранға шығару, эпизодты талдау, 

автор кҿзқарасы, режиссердің түсінігі, кейіпкер, кино кейіпкері, ҽртістің орындауы, 

сҿз, кҿркемдік тҽсілдер. 

Abstract: The article considers the effective use of the film version of literary texts in 

literature classrooms. The author offers techniques   for the comparative analysis of a scene 

in the book and the film scene in order to improve the skills of comparison and summarizing. 

Particular attention is given to both the author and the film director’sposition. 

Keywords: art, literature, screen version, scene analysis, the author's position, the 

interpretation of the director, hero, acting, film character, word, the artistic methods. 

 

Мир искусства многообразен и представляет собой систему многих 

искусств, и каждое из них своими художественными средствами на своем 

материале образно отражает мир. Литература – первооснова очень многих 

искусств, это универсальное искусство, которое работает всеми 

возможными образными средствами, не отступая от своих специфических 

средств. В.Г. Белинский так охарактеризовал  литературу: «И звук, и 

картина, и представление». 

Почему же сегодня на уроке литературы так востребованы 

экранизации классики?  Учителя литературы справедливо считают, что 

сравнение литературного образа и его интерпретации кинорежиссером 

развивает интеллектуальные навыки, речь, расширяет кругозор учащихся. 

Но популярны экранизации сегодня главным образом потому, что 

современному школьнику все труднее прочитать полностью, без 

сокращений литературный текст. И лишь очень мотивированные ребята 

«одолевают» «Преступление и наказание» Ф.Достоевского, не говоря уже 

о четырех томах «Войны и мира» Л.Толстого. 

Популярность киноверсий у учащихся психологи объясняют 

преимуществом восприятия видеоряда перед массивом художественного 

текста. Более того, многотомные сочинения литературы будто бы 

«страшат» сегодняшнего подростка. Все больше ребят ограничиваются 

чтением так называемых кратких пересказов. 

mailto:kabenova_a@ukk.nis.edu.kz
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Поэтому учителю литературы ничего не остается, как применять 

киноверсии на своих уроках. Но педагог как никто другой понимает, что 

кино – это абсолютно другой вид искусства и приемы воздействия кино на 

зрителя совершенно иные, чем воздействия слова на сознание читателя. 

Тем не менее, упускать такой мощный по силе воздействия ресурс, 

как кино, все-таки не стоит. Тем более, что Интегрированная 

образовательная программа по литературе предполагает сравнение 

художественного текста с другими видами искусства.  В частности, 

киноверсии программных произведений литературы призваны помочь 

учащимся лучше понять конфликт произведения, образы героев, эпоху, в 

которой происходит действие. Но, конечно, главной, приоритетной, на 

уроке литературы остается работа с художественным текстом. 

И здесь очень важно внушить учащимся, что герой книги – лицо 

вымышленное и ни в коем случае нельзя воспринимать его как реального 

человека. Автор с помощью определенных инструментов создал 

художественный текст, воссоздав эпоху, еѐ духовные ценности, героев. 

Инструменты эти в литературоведении называются «художественные 

средства и приемы создания образа-персонажа». Автор оставил «шифр», и 

наша задача как читателей этот шифр разгадать. 

Определение границ эпизода, его анализ, роль  конкретного эпизода 

для понимания всего художественного текста – важные составляющие 

изучения каждого литературного произведения. Сравнение 

художественных средств изображения психологического состояния героя и 

киногероя в ключевом эпизоде позволит лучше понять образ, дать 

качественную характеристику. Изображая психологический портрет 

персонажа, автор описывает выражение глаз, мимику, жесты. Известно, 

что и речь героя – одно из важнейших средств характеристики, 

индивидуализации героя. После вдумчивого чтения художественного 

текста полезно посмотреть соответствующий фрагмент из кинофильма или 

телеспектакля. Актерское исполнение поможет учащемуся составить более 

четкое представление о герое, его характере, жизненных принципах. 

Например, ключевыми  эпизодами для определения конфликта 

произведения Ф.Достоевского «Преступление и наказание», по мнению 

литературоведов, являются встречи Раскольникова и Порфирия Петровича, 

психологическая «дуэль» противников. Для эффективного анализа эпизода 

художественного текста задаются вопросы: С помощью каких литературных 

приемов Ф. Достоевский изображает психологическое противостояние 

героев? Можно ли назвать их идейными противниками? Каково отношение 

автора к рассматриваемой проблеме? Какова роль данного эпизода во всем 

художественном произведении? Докажите примерами из текста. 
Как же на уроке использовать кино эффективно, чтобы не просто 

заинтересовать ребят, а подтолкнуть к чтению, анализу и оценке всего 
художественного текста? 

После просмотра киноэпизода, на наш взгляд, будут уместны 
вопросы: Как, по-вашему, совпадает ли трактовка режиссера 
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Л.Кулиджанова и игра актера Г.Тараторкина с позицией 
Ф.М.Достоевского? Охарактеризовать динамическую композицию эпизода 
(его экспозиция, завязка, кульминация, развязка) романа сравнить с 
соответствующим отрывком из кинофильма.  Совпадают ли акценты, 
расставленные автором романа,  с трактовкой кинорежиссера? 

Учащемуся, чтобы ответить на вопрос, придется перечитать эпизод 
художественного текста и попытаться его проанализировать. 

При изучении второй главы романа М.Булгакова «Мастер и 
Маргарита» читатель и кинозритель являются свидетелями  конфликта 
других идейных противников – Понтия Пилата, жестокого прокуратора 
Иудеи, которого в народе называют чудовищем, и бродячего философа 
Иешуа, считающего, что «злых людей нет на свете». Очень важно сравнить 
внешние портреты, речь героев, проанализировать пространство эпизода, 
местоположение героев в этом пространстве. Познавательным будет в 
группах сделать графический рисунок, схему, в которой обозначить 
местонахождение героев, отметить окружающие предметы. Это поможет 
учащимся лучше понять, какая пропасть разделяет героев: социальный 
статус, нравственные ориентиры, душевное состояние, отношение к людям 
– нет людей более различных, чем эти двое. Каждая художественная 
деталь приблизит читателя к разгадке характеров героев. Нет ничего 
случайного. Как ласточка, залетевшая во дворец Ирода Великого, которая 
подчеркнѐт одинаковую абсолютно несвободу обоих героев: и, казалось 
бы, могущественного прокуратора, и арестованного бродячего философа. 
Драматизация позволит составить более полное представление о героях. 
Когда проведена такая колоссальная работа над эпизодом 
художественного текста, рекомендуется посмотреть соответствующий 
фрагмент фильма. А как кинорежиссер организовал пространство? Каково 
местоположение героев? Как говорят актеры? Совпало ли Ваше 
представление о героях с трактовкой режиссера/актера?  Ещѐ более 
интересным представляется сравнение эпизодов из двух киноверсий 
разных лет с литературным источником. Скажем, этот же эпизод допроса 
Иешуа в фильмах Ю. Кары и В Бортко. Какой Пилат,  в исполнении 
К.Лаврова (режиссѐр В.Бортко, 2005) или М. Ульянова (режиссер Ю.Кара, 
1994), показался Вам убедительнее? Почему? 

Игра какого актера, Н. Бурляева или С. Безрукова, на Ваш взгляд, более 
соответствует литературному образу Иешуа? Почему Вы так думаете? 

При изучении драмы рекомендуется сравнивать текст со спектаклем, 
а не киноверсией драмы. Различия между театральной постановкой и 
киноверсией очевидны, поэтому следует осторожно подходить к 
сравнению текста драмы и кино. Тем более, что пространство и время, 
которые так существенны для понимания драмы, в кино могут претерпеть 
значительные изменения. Но игнорировать совсем киноверсии драмы мы 
не можем. Скажем, фильмы Э.Рязанова «Жестокий романс» и «Отпуск в 
сентябре» В.Мельникова - очень яркие интерпретации пьес А.Островского 
«Бесприданница» и А.Вампилова «Утиная охота», которые усиливают 
эмоциональность восприятия художественного текста старшеклассниками, 
помогут понять конфликт драмы, мотивы действующих лиц. 
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Анализируя эпизод встречи Ларисы и Паратова (Действие второе, 
явление восьмое), учащимся можно предложить посмотреть фрагменты из 
телевизионного фильма-спектакля К.Худякова «Бесприданница» 1974 года 
(в главных ролях Т.Доронина и В.Гафт) и художественного фильма 
Э.Рязанова «Жестокий романс»  1984 года (Л.Гузеева и Н.Михалков).  
Или сравнить финальную сцену в обеих экранизациях. Интересно, что 
актерские интерпретации совершенно различны, хотя экранизировалось 
одно и то же произведение. Притом, что оба режиссѐра очень бережно 
отнеслись к тексту Островского. Очень интересно сравнить, как выстроена 
мизансцена. Думается, здесь не менее важно акцентировать внимание на 
актерской игре. Интонации, логические ударения, жесты, мимика.  Какая 
интерпретация произвела большее впечатление? А которая, по вашему 
мнению, больше соответствует авторской позиции? 

Т.Рыжкова, автор многочисленных статей об использовании кино на 
уроках литературы, считает, что анализ эпизода нужно начинать с 
выяснения того, что осталось за кадром, «чем вызвано купирование и 
можно ли согласиться с решением режиссѐра». Действительно,  
по «выброшенному» режиссером тексту можно сделать вывод об его  
понимании замысла автора художественного произведения. 

Многие подростки после просмотра фильма берутся за чтение книги. 
Так было после премьеры многосерийного фильма «Мастер и Маргарита»  
В. Бортко, когда с полок книжных магазинов были буквально «сметены» 
все экземпляры романа М.Булгакова. И если кино пробуждает интерес к 
чтению, это здорово. Тем более, что советско-российский кинематограф 
обладает прекрасной коллекцией экранизаций русской классической 
литературы, которую просто грех не использовать на уроках. 

И все-таки главным на уроке литературы остается слово, и задача 
учителя-словесника (!) – научить считывать всю «информацию», 
хранящуюся в слове. Именно слово, язык как специфический, духовный, 
«материал» словесного искусства придает своеобразие самой литературе. 
Благодаря особому свойству динамичности язык отражает движение 
мысли и, тем самым, создает «инобытие» реального мира (В. Кожинов). 
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В статье рассматривается образ Ділды из романа «Абай жолы» («Путь 

Абая»). Сравнивается с ее образом в жизни. Описывается с точки исторической 

реальности и художественного решения. 

Ключевые слова: роман-эпопея «Абай жолы», образ Дилды, исторический 

реальность, художественная реальность, социалистический реализм 

In the article character of Dilda is examined  from a novel Abai zholy. It is compared 

to her character in eise, from the point of historical reality and artistic decision. 

Keywords:an epic roman Abai zholy, character of Dilda, historical reality, artistic 

reality,  socialistic realism 

 

 

Ҿмір ҿзгеріп, таным-түйсігіміз, кҿзқарасымыз жаңа арнаға бет 

бұрған уақытта келіп жетті. Егемен еліміз ҿз тҽуелсіздігін алып, саяси, 

экономикалық, рухани дамуында, оның ішінде қазақ ҽдебиетінде кеңестік 

дҽуірдегі ҽдебиеттегі орын алған олқылықтарды ҿз орнына қойып жатыр. 

Ықылым заманнан бастау алған алған бай ҽдеби мұрамыз кеңестік кезеңде 

тоталитарлық режимнің тұсауына,советтік идеологияның бұғауына 

мойынсұнуына тура келген болатын. Ары-беріде ҿткен талай тарихи 

қаһармандарымыз осы бір тұста тар қалып, аядай шеңбердің ішінде 

қамалып, ҿз ұлтымен басқаша тұрғыда, ҿзгеше бейнеде қауышып жатты. 

Ҽлі күнге дейін бүгінгі ұрпақ танымында,біздің ойымызда ҽдеби 

қаһармандарымыз бейнесі сол дҽуірде жазылған кҿркем шығармалар 

бойынша қалыптастып келеді. Ал шындығында қалай? Соцалистік реализм 

дейтін тар қалыпқа белгілеп берген ҽдебиетті, ұлттық қаһармандарымызды 

жарыққа шығарудың амалы тіпті қиындап кеткен болатын. Осындай «тар 

жол,тайғақ кешуде» бір-ақ жол бар еді. Ол тарихи шындықты кҿркемдік 

шындық арқылы бүркемелеу. Сол бүркемелеу арқылы ұзын арқан, кең 

тұсауда ҽдеби геройды жарыққа шығару мақсатында басты кейіпкер 

айналасындағы образдарды мүлде бҿлек,ҿзгеше тұрпатты, соны кейіпте 

бейнелеу, жҽне сол бейнелеуі бойынша шығармаларынан орын беру үрдісі 

қалыптасты. Яғни басты қаһарман жолында талайларды құрбандыққа шалу 

мҽжбүрлігі туды. Осы арқылы ғана шығарма кҿпшілікке жол тауып, 

тарихи тұлғалар халқымен қауышып жатты. Бұл-лажысыздың,амалсыздың 

ісі болатын. Десекте кҿркемдік шындықты тарихи шындықтан бҿліп алуды 

ҿте тапқыр ҽрі ұтымды пайдаланған жазушыларымыз да болды. Сондай 
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жазушылардың бірі ретінде ұлы суреткер М.Ҽуезовті де атауға болады. 

Дегенмен заңғар жазушының ҽйгілі «Абай жолы» романында да тарихи 

шындық пен кҿркемдік шындықтың алшақ кететін тұстары да кҿпшілікке 

белгілі. Біз бұл шағын мақаламызда «Абай жолы» роман-эпопеясындағы 

Ділдҽ образы мен  шынайы ҿмірдегі Ділдҽ бейнесінің ара жігін айқындап 

кҿрмекпіз. Ендеше, бірден тақырыбымызға ойыссақ. 

Біз бұл баяндамамыз арқылы  заңғар жазушы Ҽуезов 

шығармаларына сын айтудан,баға беруден аулақпыз. Тек тарихи шындық 

танымынан Ділдҽ бейнесіне баса назар аудармақпыз. Кҿк байрағы 

желбіреген қазақ елінің киесі, рухы, ұлттық кемеңгер, ұлы ақын, философ 

Абай данышпандығын танып-білуіміз осы романнан бастау алады десек, 

романда суреттелген қазақ тарихында ҿшпес, ҿлмес ана бейнесі болып 

енген Зере мен Ұлжан, ақын махаббаты мен сүйіспеншілігінің қайнар кҿзі, 

бастауы болған Тоғжан мен Ҽйгерім бейнелері терең де мҽнді кҿрсетілген. 

Ал дана Абайдың адал жары бола білген Ділдҽ кім жҽне роман-эпопеяда 

жҽне ҿмірде қандай адам болған деген сауал тұрғысынан ой қозғап кҿрсек. 

Абайдың бҽйбішесі – Ділдҽ Жүсіпқызы. Руы-Қаракесек-Бошан-Таз-

Бұлбұл-Шаншар. Шаншар бабамыздың Ҽйбике,Нұрбике деген ҽйелдері 

сонау XYII ғ.  Ташкентті билеген қатаған Тұрсын ханның  қыздары болса 

керек. Ҽйбикеден тараған ұрпақты-Ҽйбике Шаншар, Нұрбикеден- Нұрбике 

Шаншар деп атаған. Абайдың анасы Ұлжан осы Нұрбике шаншардың 

ұрпағы. Ал біз сҿз етіп отырған Ділдҽ Айбикеден тарайды. Яғни Айбикенің 

тҿрт бегінің үлкені Келдібек, одан атақты Қаз дауысты Қазыбек, одан 

Тіленші би, одан Алшынбай би. Алшынбай биден Жүсіп мырза туады. Ал 

Ділдҽнің 1844 жылы туғаны жайлы осы Жүсіп Алшынбаевтың архивінен 

табылған анкетасында кҿрсетілген. 

Ендеше, бірден кҿзге түсетіні –Ділдҽнің тектілігі.  Арғы атасы қалың 

қазақты ауызына қаратқан Қазыбек би, бергі атасы Алшынбай бидің ҿзі 

болса, Ділдҽ ҽжеміздің тектілігінің қаншалық екендігі айтпаса да түсінікті. 

Ақылбайдың ҿз нағашылары туралы: 

Нағашым Ер Қазыбек ҽулие ҿткен, 

Пҽниден уақыт жетіп ол да кеткен. 

Сасқан жан жер түбінен «бабам» десе, 

Ҽруағы күңіреніп келіп жеткен, - дегені бар [1]. 

Ақылбайдың ақыл-парасаты, ақындық қарымына тҽнті болған Абайдың: 

«Ұлым-ау Қазыбек сенің ғана нағашың ба, менің де нағашым ғой» деуі де 

тегін емес болса керек. Осы тұста Ділдҽнің ҽкесі Жүсіппен бір туған 

Бҽпиден атақты ҽнші,сазгер Мҽди Бҽпиұлының туғанын атап ҿтсек, Ділдҽ 

тектілігінің тамырын одан ҽрі тереңдеткендей. «Абай жолы» романында  

«Оның ата-тегі бар Тобықты, бар Қарқаралы «қаракҿк» деп атайды, 

Алшынбай белгілі би Тіленшінің баласы, қалыңдығы Ділдҽ тіпті бір үлкен, 

аскақ жердің қызы тҽрізденді» делінеді. [2, 117].  Бұдан бҿлекте де романда 

Ділдҽ бейнесі ҿте солғын, тек қысқа кҿріністер арқылы ғана сомдалады. 

Байшылдық, феодалдық дҽуірді, ескілікті аңсау деп желеу таққан заманда 

Ҽуезовтың солай етуі де түсінікті еді. Бірақ сол шағын дүниелер арқылы да 
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Ділдҽ бейнесін танып-білмекпіз. Роман-эпопеяда: « Ділдҽнің Абайдан екі 

жас  үлкендігі болғанымен, ҽйгілі ҽулеттің қызы тым  тҽкаппар, ҿр кҿңілді, 

кесек сҿйлеп, кергіп басады. Ал Тоғжанға деген маздақ сезім жүрегінде 

мҽңгі жанған Абай Ділдҽмен дҽм-тұзы жарасқанымен, ол оның сүйіп алған 

жары емес еді. 15 жасында отау йесі атанған Абай тұңғышы Ақылбай 

дүниеге келгенде де ҿзін ҽке ретінде сезіне алмады» делінген [2, 145].   

С.Жүнісовтың М.Ҽуезов дҽрісінен айтылған естелігінде « Құнанбай бай-

ауыл сыртындағы елдердің қыздарында ҽпереді. Бірі-жер, бірі-ҽкімшілік 

яки т.б мҽселемен болып жатады. Осы құдалық, осы айттыру Абайдың 

басында да болып, Ділдҽға үйленеді» дейді. Бұдан түсінгеніміз алысты 

аңдайтын, кҿреген ҽке Құнанбай қажы Абайдай ұлына лайықты жардың  

осы Ділдҽ боларын бұрыннан сезгендей-ақ. Қазақтың от ауызды, орақ тілді 

ҽділ билерінің соңғысы саналатын Алшынбайқызы Ділдҽ романда 

бірбеткей, тым тҽкаппар Ҽйгерімге қарсы бейнеде сомдалып кҿрінгенімен, 

Ділдҽнің солай етерліктей жҿні бар десекте болады. Ақылына парасатына 

кҿркі сай Ділдҽ бейнесіне романның ҿзінде-ақ жауап даяр. «Майбасардың 

Ділдҽ ауылына барып қайтқанын ойлап, Абай ең алғаш рет ҿз қалыңдығы 

туралы құпия, бір ыстық сезімді сезгендей еді. Бармады. Бірақ кҿргісі 

келуші еді...Қандай екен? «Иегі ителгінің тамағындай» деп Майбасар 

суреттеген Абай қҿз алдына ителгі, қаршыға, тұйғын сияқты қырандардың 

сұлу мойындарын келтіріп, шынымен сондай нҽзік, ақшыл тамақ, 

иектердің болатынын ойлады, бір бүгін емес мұның алдында бірнеше рет 

Ділдҽнің жайын ҿзгеше бір толқынмен ойлаушы еді.» [2, 163]. 

Иҽ, айтқандай-ақ бұл Ділдҽнің сұлулығына берілген баға. Бұдан тҽкаппар 

Ділдҽнің сұлулықтан кенде емес екендігі байқалады. Ендеше, аққудың асқақ 

кірпияздығындай сұлуда сырбаздықтың, кербездіктің болуы заңды құбылыс. 

«Қалыңдықтың отырысын, түсін Ербол айтқысы кеп еді. Ол ҿзі Ділдҽнің 

ажарына қатты ырза Бірақ Абай айтқызбады» [2, 164]. Абайдың Ділдҽні ҿз 

кҿзімен кҿруге деген ынтықтығы осы жайттан сезіледі. Абайдың ұрын 

келуінің соңына ала болатын оқиғада: «Қарлыңқырап шыққан дауыспен  

қалыңдық:-«ары жатшы»-деді Талай күннен бері сан ырымды жасап, 

мҽпелеп, аялап келген екі жардың ең алғаш тіл қатысқаны осы еді. Қазірде 

Абай қҿңілі қандай салқын болса, Ділдҽ да сондай жалынсыз» [2, 171].   

Бұл не қылған салқындық?  Ынтыққан Абай кҿңілінің сууы неде? Кейінде 

М.Ҽуезовке айтқан бір сҿзінде Ділдҽ: «Біздің ел (қаракесектер) Тобықтыдан 

мҽдениетті, күшті ел болған соң, Абайды менсібеген едім алғашқыда» деуі 

бар. Демек бұл романдағы «Ал,еркем,күйеу қалай екен, ұнаттың ба?- 

дегенде,-Қайдан білейін, бір жуан қара ғой» деп қомсынғанына сай келіп тұр. 

Сонда бұл не қылған менсінбеушілік? Біздің ойымызша, бұл шын тектінің 

ҿзіндей бір тектіге берген жауабы. Қыран қыранды алыстан таниды десек, 

сен Құнанбайдың ұлы болсаң, мен Алшынбайдың қызымын деген ҿр 

кҿңілінен Ділдҽнің тектілік тұрпатын біржола айқындағандаймыз. Бірақ 

романда қос текті атаның ұл-қызының осы жайы болашақтағы Абай-Ҽйгерім 

махаббатына апарар этюд ретінде я болмаса Ділдҽнің  Ҽйгерімге қарсы образ 

жайында танылуының бастамасы ретінде кҿрініс береді 
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Тектілігінің үстіне Ділдҽ Абай үшін  жалпы Құнанбай ҽулеті үшін 
аяулы ана, асыл жар бола білді. Ел аузындағы ҽңгімелерден  кейбір істерде 
Абайдың ҿзі Ділдҽдан ақыл сұрағаны айтылады. Ал Абай мен Ділдҽ 
арасындағы салқындық сызы, алшақтық Абай Ҽйгерімге қосылған тұстағы 
роман сюжеттерінен білінеді. Романда Майбасардың: «Ділдҽ сенің жарың 
емес пе? Мені теріс айтты деп отырмысың?!»-дегеніне  Абайдың: «Ділдҽға 
менің керегім жоқ. Ол маған кек пен ызадан басқа  кҿңілден ажыраған.  
Ол –балаларымның анасы. Жақсы анасы болса, жақын досым. Оған қанағат 
қылмаса, бетінен жарылқасын. Жолы болсын! Сҿз осы-ақ»-дейтіні бар  
[2, 218]. Соншалық бір-ақ күнде Ділдҽдан бас тартатындай ол  нендей 
құдірет деген ой келеді. Бұл кертартпа кезеңдегі  ұлы суреткер 
М.Ҽуезовтың Ділдҽ түгіл Абайдың  ҿзі  феодал ақын деп мінелген тұстағы  
«шаш ал десе бас ал» дейтіндерге  кҿрсетілген жауабы тҽрізді яғни Ҽуезов 
бұл тығырықтан тек Ділдҽ арқылы ғана жол таба алатын еді.  Себебі  бұл 
тұста бидің немересі, байдың қызы деп суреттелетін Ділдҽ бейнесі арқылы 
ғана Абайды жарыққа алып шығу мүмкін болатын. Рас Ділдҽнің Абай мен 
Ҽйгерім махаббатына  қарсы болуы, қызғануы, Ҽйгерімді кедей қызы деп 
менсінбеуі оған паңдықпен қарауы, Абайдың кҿбінеки  Ҽйгерім отауында 
болуы тарихи шындық десекте, Абай ҿз балаларының анасы, сүйікті 
бҽйбішесінен оңай бас тартады деу қисынсыз. Абайға ҿзінен ҿзгені тең 
кҿрмеуі Ҽйгерімді тҿмен санауы расымен болғанмен бұл жоғарыда аталған  
Ділдҽ тектілігінің бір белгісі іспетті. Ҽйтпесе кезінде 1864 жылы Абайдың 
Ділдҽдан туған Ҽкімбай деген баласы 9 жасында қайтыс болғанда соған 
арнап шығарған жоқтауында Абайдың: 

Ата – тегі мұндағы, 
Орта жүздің ұлығы. 
Ана тегі мұндағы, 
Ҿзен судың тұнығы. 
Екі асылдан қосылған, 
Сом алтынның сынығы, - деуі кҿп нҽрсені аңғартса 

керек [3]. Мұндағы «Ана тегі мұндағы, Ҿзен судың тұнығы» деуі Ділдҽ 
тектілігіне, ағын судай тазалығына Абай  кҿзімен берілген баға. Романда 
Ҽйгерімге қарсылығы қатаң түрде бағамдалғанымен ата салтын ардақтаған 
асыл жар  Ділдҽнің Ҽйгерімнен туған Абайдың ұлы Тұрағұлды бауырына 
салып, «бай – оныкі болса, бала менікі» деп еш бҿгелместен  жас нҽрестені  
бауырына алуынан-ақ оның ізгі ниетін  байқауға болады. Романдағы 
Ҽйгерім мен Ділдҽ теке  тіресіне қарсы жауапта осы. 

Романдағы біз білетін Ділдҽ он саусағынан ҿнер тамған Ҽйгерімдей 
сұлуға  қарсы үй шаруасына олақ, аурушаң, тым нҽзік сапада бейнеленеді. 
Ал шындығында Ділдҽда бармағынан бал тамған, ҿнерлі һҽм қолынан іс 
келетін жан болғаны анық. 

Ақылбайдың: 
Алшынбай одан туған орны басқа, 
Ешбір жан сҿз сҿйлемес жүйрік қасқа. 
Біреуді егер сұлтан қоям десе, 
Теріс деп. бұза тартып шайқалмас та. 
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Одан соң мырза Жүсіп нағашы атам, 

Сҿзімді сҿкпеңіздер болса қатам. 

Арғы –бергі атасын түгел айтып, 

Апама осы ҿлеңді  тонға сатам,- дейтіні бар.  

Бұл ҿлеңнің айтылу себебі неде дегенге тоқталсақ:  Ділдҽ он қара 

тоқтының терісін илеп, Шыңғыс тауының  зердей жылтыр қызыл-сары 

қынасына бояп, адам қызығарлық тон тігіп болып отырса, оған кҿзі түскен 

Ақылбай: «Маған беріңіз» деп жата жармасады. Ал, Ділдҽ одан 

нағашыларын жырға қосуды айтады. Осы жерде Ділдҽ еңбекқор, ісмер 

ҽйел бейнесінде кҿрінеді. [3].  Халқымыздың «Ҿлеңшінің сҿзі алтын, 

ҿнершінің қолы алтын» деген нақыл сҿзі  Ділдҽға арналғандай, оның 

еңбекке, ісмерлікке ден қойғаны, бос отыруды сүймейтіндігіне дҽлел осы. 

Осы сюжетті одан ҽрі ҿрбітсек: «Ҿзі шешем деп білмейтін Ақылбайды паң 

мінез Ділдҽ бауырына  тартуды мін санады. Ҿзімнің бауыр балаларымның 

біріне берем, саған тон табылмай ма ары жүр»- деп тонды бермепті.  

Бұл жолдардан Ділдҽнің табиғатындағы  бірбеткейлік ҿрлігі байқалады.  

Ақылбайдың ҿлеңінен кейін  Абай отырып: «Тонның құны жетерлік 

болды, Ділдҽ!»-деген сҿзінен Ділдҽ кҿзіне жас алып Ақылбайды құшақтап, 

маңдайынан иіскеп, тҽу етіп, тонды ҿз қолымен кигізеді.  Бұл жолдардан 

Ділдҽнің баласына деген ерекше махаббаты байқалады [3]. 

Асыл жар, ардақты бҽйбіше, ҿнерлілігімен қатар Ділдҽ Абай 

балаларының анасы. Текті, аяулы Ұлжан ана тҽрбиесін кҿрген Ділдҽ да 

ардақты ана бола білді. Абайдың Ділдҽдан алты баласы болды: Ақылбай, 

Гүлбадан, Ҽбдірахман, Мағауия, Ҽкімбай. Романда: «Ділдҽнің бар баласы  

рең жағынан Абайға тартпай шешеге тартып келеді. Бҽріде ақшыл 

сарғыш»,-делінетін тұс бар. [2, 193].  Демек, ата қанынан бҿлек ана сүтімен 

сан алуан қасиеттерді бойына  дарытқан Ділдҽ балаларының Ділдҽнің ҿзі 

сияқты  болуы заңды еді. Ділдҽ апамыздан Абайдың ҿзі айтқандай  «жақсы 

балалары» Ақылбай, Ҽбдірахман, Мағауия туды. Кезінде Ұлжан ана 

Абайдай ананы дүниеге ҽкелсе, Ділдҽ апамызда сол ұлылықтың 

жалғасындай етіп  Абайға ақыл –парасатымен, кҿрік- келбетімен бірінен-

бірі ҿткен балаларды сыйлағаны мҽлім. Абай болашағына мол үміт күткен 

Ҽбдірахмандай ақылына ҿнері келіскен ұлы,  Мағауиядай  түріне мінезі 

қабысқан баласы, Ақылбайдай  аңғал ҽрі ақылды перзенті бар Ділдҽ қандай  

бақытты ана десек, сондай Ділдҽдай балаларының анасы бар  Абай да  

бақытты ҽке, бақытты жар. «Абай жолындағы» Ділдҽнің Ҽбдірахманға 

лайықты жар іздеуі,  кезінде ҿзін Құнанбай қалай дҽл  таныса, Ділдҽ да 

Ҽбдірахмандай асылына Мағрипадай жарды лайық деп тануы,  оны алып 

беруі ҿмірден ерте озған сүйікті Ҽбіші, ұлдары Мағауияны мҽңгілік 

жоқтауынан оның қаншалықты қамқор, мейірбан ана, үлкен жүректі жан 

екендігін бағамдағандаймыз. Ақылбай, Ҽбіш, Мағауия Абай үшін тек тҿл 

перзенттері ғана емес, оның болшаққа жағылған нұрлы жұлдызы, асқақ 

арманы, сҿнбес сҽулесі Абай ақындығын арындатып, қалам қарымын 

қалыңдатқан, кҿзінің нұры, үміті, һҽм шам-шырағы еді. Олар Абай салған 

сара жолды жалғастырушы, тектілігін тереңге жіберуші, Абайдың ҿнердегі 
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ізбасары ҽрі шҽкірті, кемел келекшекке ұмтылған Абай нұрының 

шашылған шуақтары еді. Ал солардың басында  шам-шырағы  болған 

Ділдҽ бейнесі жарқырап кҿрінеді. Демек Ділдҽні «ұлылықтың ұлы анасы» 

десек артық емес. 

Сонымен қорытындылай келсек, Ділдҽ апамыз  айбарына ақылы сай, 

аймаққа абыройлы бҽйбіше, адал жар, ізетті келін, аяулы ана екендігі 

даусыз. Бүтін бір ҽулеттің  ұйытқысына айналған қарт кейуана Абай 

қайтыс болғасын да бүтін Абай шаңырағына ие болып,бар Абай ұрпағын 

бауырына басып 1826 жылы дүниеден озған болатын. Қайым 

Мұхамедханов деректерінде1824 делінеді. Ҿмірден озғанына ғасыр 

жуықтаған текті ҽжемізге лайықты бағасын беретін кезде келіп жеткендей.  

Осы баяндама арқылы біз де ой қозғап кҿрдік. Десекте Абайдай данаға 

асыл жар болған Ділдҽ ананың ҿзіне лайық шын бағасын алатын күн де 

алыс емес. Ділдҽ Қарқабат пен Нүрилла, Зере мен Ұлжан, Айғаным сынды 

ардақты аналар қатарында кҿрінуге лайық бірден-бір тарихи тұлға. 
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