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ЖАЛПЫ  ЖƏНЕ  ОРЫС  ТІЛ  БІЛІМІ  
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

УДК 81. 

Г.Ю.Аманбаева,  Е.В.Кривая 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Этнокультурная  вариативность  семантики  фразеологизмов 

В статье дана попытка создания универсальной классификации фразеологизмов русского и 
английского языков. Выделенные классы фразеологических единиц охарактеризованы наличием  в 
семантике этнокультурной вариативности. Содержание термина «этнокультурная вариативность» 
уточняется через его соотнесенность с терминами «культурный фон», «культурные семы»,  
«концепт», «культурная коннотация».  

Ключевые слова: современное языкознание, язык и культура, вариативность, фразеологизмы, 
семантика, антропоцентрические исследования, этническая интеграция, лингвокультурология, 
фразеологические сочетания. 

 
В современном языкознании взаимная связь языка и культуры не вызывает сомнений. Язык от-

ражает культуру, фиксирует ее историю и передает ее ценности от поколения к поколению [1]. 
С позиций современных антропоцентрических исследований язык является важнейшим знаком 

принадлежности его носителей к определенному этносу. С одной стороны, язык выступает как глав-
ный фактор этнической интеграции, с другой — он же является основным этнодифференцирующим 
признаком этноса. 

Выбор темы нашего исследования обусловлен проблематикой лингвокультурологических иссле-
дований, ориентированных на описание этнокультурной составляющей языка. Каждая локальная 
культура стремится сохранить и развить свою целостность и культурный облик [2], несмотря на то, 
что человечество становится все более взаимосвязанным и единым. 

Все сказанное позволяет говорить о том, что выявление этнокультурной вариативности фразео-
логизмов, являющихся объектом нашего рассмотрения, представляется актуальным. 

Фразеологизмы привлекают внимание исследователей на протяжении многих лет. Вместе с тем 
фразеология сравнительно недавно стала самостоятельной лингвистической дисциплиной. Поэтому 
многие вопросы, связанные с исследованием фразеологических единиц, малоисследованны. Менее 
других разработаны вопросы об основных особенностях фразеологизмов, о классификации фразеоло-
гических единиц и т.д. 

Основным этапом в деле изучения фразеологических единиц различных языков явились извест-
ные работы академика В.В.Виноградова, которые посвящены русской фразеологии. Классификация 
фразеологизмов В.В.Виноградова выполнена на семантической основе, в ней учтена близость раз-
личных типов фразеологических оборотов к слову. 

В.В.Виноградов [3] выделял три типа фразеологических единиц. 
1.Фразеологические сращения, или идиомы, немотивированные единицы, выступающие как эк-

виваленты слов, например: навострить лыжи, спустя рукава, через пень колоду, вот так клюква, как 
бы не так и др. 

2. Фразеологические единства — мотивированные единицы с единым целостным значением, 
возникающим из слияния значений лексических компонентов. Фразеологические единства допуска-
ют раздвижение компонентов посредством подменного «упаковочного материала и выступают как 
потенциальные эквиваленты слов», например: держать камень за пазухой, мелко плавать, первый 
блин комом, плыть против течения и др. В.В.Виноградов также включает в состав фразеологических 
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единств словесные группы, являющиеся терминами, например: прямая кишка, дом отдыха, карета 
скорой помощи, борьба за существование и т.п. 

3. Фразеологические сочетания — обороты, в которых у одного из компонентов фразеологиче-
ски связанное значение, проявляющееся лишь в связи со строго определенным кругом понятий и их 
словесных обозначений. При этом для такого ограничения, подчеркивал В.В.Виноградов, как будто 
нет оснований в логической или вещной природе самих обозначаемых предметов, действий, явлений. 
Эти ограничения создаются присущими данному языку законами связи словесных значений. Подоб-
ные сочетания эквивалентами слов не являются, так как у каждого их компонента различные значе-
ния, например: страх берет, тоска берет, зависть берет, смех берет и др., но нельзя сказать: радость 
берет, удовольствие берет и т.п. 

Отдавая должное той положительной роли, которую сыграли работы В.В.Виноградова, посвя-
щенные фразеологической проблематике, следует отметить, что дальнейшее развитие теории фразео-
логии настоятельно требует двигаться вперед и не замыкаться в рамках привычных схем. 

К трем типам фразеологических единиц Н.М.Шанский добавил еще один — фразеологические 
выражения. Под фразеологическими выражениями понимаются устойчивые в своем составе и упот-
реблении обороты, которые не только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из 
слов со свободными значением, например: социалистическое соревнование; волков бояться, в лес не 
ходить; не все то золото, что блестит и т.д. Фразеологические выражения — это только обороты с 
буквальным значением компонентов. Включение образных пословиц в состав фразеологических вы-
ражений нецелесообразно, так как в том случае состав фразеологических выражений будет таким же 
разнородным, как и состав фразеологических единств [3]. 

М.Верещагин и В.Костомаров предлагают свою классификацию фразеологизмов [4], опираясь 
на то, что, во-первых, они отражают национальную культуру нерасчлененно, к о м п л е к с н о, всеми 
своими элементами, взятыми вместе, идиоматичными значениями. Некоторые фразеологизмы назы-
вают также явления прошлого и настоящего нашей страны, которые не имеют прямых аналогов в 
зарубежных национальных культурах. Например, традиция, согласно которой советские люди в оз-
наменование какого-либо общественного события выполняют повышенные обязательства. называет-
ся трудовой вахтой (встать на почетную/трудовую вахту, 'нести вахту) и т.д. 

Во-вторых, русские фразеологизмы отражают национальную культуру р а с ч л е н е н н ы м и 
единицами своего состава. Некоторые из таких принадлежат к числу безэквивалентных, например, 
слово ферт: во фразеологизме ходить фертом 'держать руки в боки, принимать самоуверенную, 
вызывающую позу' (так в старину называлась буква ф, напоминающая подбоченившегося человека). 
семи пядей во лбу, лезть на рожон и т.д. 

Наконец, в-третьих, фразеологизмы отражают русскую национальную культуру своими 
п р о т о т и п а м и, поскольку генетически свободные словосочетания описывали определенные 
обычаи, традиции, подробности быта и культуры, исторические события и многое другое. Прототипы 
фразеологизмов могут, например, рассказать о традиционной русской грамотности: от корки до кор-
ки, с красной строки, приложить руку и т.д. 

Итак, обширный материал (который здесь, конечно же, не исчерпан) убеждает, что целый ряд 
фразеологизмов содержит в своей семантике национально-культурный компонент или синхронно, с 
позиции современного языкового сознания, или диахронно, т.е. только по причине сопряженности с 
национальной культурой словосочетания-прототипа. Из сказанного вытекает, что фразеологизмы 
способны сыграть ознакомительно-познавательную роль в практике преподавания русского языка 
иностранцам, что они объективно могут познакомить изучающих язык с некоторыми сведениями из 
нашей отечественной истории и культуры. 

В.Н.Телия в своей работе «Русская фразеология» дает следующую классификацию фразеологи-
ческих единиц [5]: 

1) идиомы (ядро фразеологического состава). To twiddle one’s thumbs; 
2) фразеологические сочетания — фразеологизмы с аналитическим типом значения, которые 

взаимодействуют с единицами лексико-семантической системой языка; 
3) паремии — пословицы, поговорки. Прямое и иносказательное значение. A friend in need is a 

friend indeed; 
4) речевые штампы. How are you?; 
5) различного рода клише. Rain cats and dogs; 
6) крылатые выражения. Achilles’ heel. 



5 

Её классификация объединяет два признака: несколькословность (раздельнооформленность) и 
воспроизводимость. 

В другой своей работе «Что такое фразеология?» В.Н.Телия приводит классификацию по харак-
теру взаимосвязи фразеологических единиц с данными лексического уровня [6]: 

1) фразеологические обороты, одним членом которых является слово в его свободном употреб-
лении, а другим — конституирующее оборот слово в его специфической форме существования. Чре-
ватый последствиями; 

2) фразеологические обороты, полностью потерявшие семантические связи их компонентов с 
элементами лексической системы языка и ставшие своеобразными раздельно оформленными слова-
ми. To try one’s hand, to take in hand; 

3) фразеологические обороты, представляющие собой «цитирование», т.е. воспроизводимые как 
чьё-либо или откуда-либо (пословицы, крылатые выражения, литературно-публицистические штам-
пы или клише). Forgive and forget. Actions speak louder than words. 

Существует множество других классификаций идиом, но, несмотря на их большое число, ни 
одна из них не охватывает все аспекты рассмотрения фразеологии без исключения. Причины 
такого неудовлетворительного положения, характеризующегося разрывом между наличием 
большого количества классификаций самого разного плана и отсутствием достаточно непроти-
воречивой классификации фразеологизмов, несмотря на все возрастающую и настоятельную по-
требность в ней, имеют вполне объективный характер [5]. 

Идиоматика в силу своей специфики может рассматриваться как один из источников познания 
элементов культуры языкового коллектива, «культуры в антропологическом смысле», т.е. комплексы 
проявлений материальной, социальной и духовной жизни народа или этнической группы в различ-
ный период его развития или в соответствии с различными историческими периодами и природными 
условиями [7]. Механизм образования идиом в различных языках универсален [7], что способствует 
их классификации. Сложность для классифицирования идиом вызывает то, что понятие национально-
культурной специфики фразеологизмов понимается учеными-лингвистами по-разному [8]. Поэтому 
для того чтобы произвести классификацию фразеологических единиц, необходимо оговорить, что мы 
включаем в понятие этнокультурная вариативность. 

Во-первых, этнокультурная вариативность может наблюдаться в значении так называемых слов-
реалий [9] (денотативный компонент значения), т.е. через наличие этнореалий. 

Например: небо в овчинку, бить тревогу/в набат, Dutch courage и др.. 
Во-вторых, национально-культурная специфика может отражаться фразеологизмом в целом [9] (сигни-

фикативный компонент значения), т.е. через этновосприятие. 
Например: красная суббота, when Queen Anne was alive, куда Макар телят гонял, любить до самой бе-

резки, dine with Duke Humphrey, A Daniel come to judgment и др. 
В-третьих, этнокультурная вариативность может выражаться через национально-культурную коннота-

цию [8] (функциональный компонент значения), т.е. через этнодискурс. 
Такой точки зрения придерживается, в частности, В.Н.Телия. Поскольку для идиом характерна образ-

ная мотивированность, которая напрямую связана с мировоззрением народа — носителя языка, идиомы в 
принципе обладают культурно-национальной коннотацией. Таким образом, культурно-специфическими ока-
зываются идиомы, содержащие, по мнению В.Н.Телия стереотипные для данного самосознания установки 
[10], образованные на основе функционирования произведений фольклора и литературы народа. 

Например: по щучьему веленью, hawks will not pick hawks' eyes out, есть еще порох в пороховницах, Damn 
with faint praise и др. 

Таким образом, мы делим фразеологизмы, содержащие в своей семантике этнокультурную вариатив-
ность, на три группы: «Этнореалии», «Этновосприятие» и «Этнодискурс». 

Рассмотрим каждую из предложенных нами групп ФЕ. 
Маркированность национально-культурной специфики образной семантики фразеологизма часто соз-

дается собственно компонентом фразеологической единицы. В таком случае культурная информация может 
быть представлена в номинативных единицах языка двумя способами: через культурные семы и через куль-
турный фон [8]. 

Культурные семы — способ отображения культуры в лексемах и фразеологизмах, обозначающих идио-
этнические реалии. [10] 

Культурный фон — характеристика лексем и фразеологизмов, обозначающих явления социальной жизни и 
исторические события. Этот тип культурной информации, как и первый, локализуется в денотативном компо-
ненте значения, однако, в отличие от него, имеет ярко выраженную идеологическую направленность [10]. 
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В группу «Этнореалии» мы включаем: 
– фразеологизмы, содержащие описание исторических событий: 
Связь языка с жизнью общества неоспорима. По мере развития общества развивается и язык, обогаща-

ясь новыми понятиями. Фразеология быстро реагирует на общественно-политические, социальные и куль-
турные преобразования, что позволяет понять особенности жизнедеятельности народа на разных этапах ис-
торического развития. 

Например: Мамаево побоище, погиб как швед под Полтавой, Kilkenny cats, to send smb. To Coventry и др. 
– фразеологизмы, содержащие исторические реалии: 
Исторические реалии — названия присущих только определенным нациям и народам предметов на-

циональной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных 
героев, мифологических существ, поэтому рассмотрение их в рамках фразеологии является весьма сущест-
венным [4]. 

Например: табель о рангах, турусы на колесах, Baker’s dozen, In a Pickwickian sense и др.. 
– фразеологизмы, содержащие описание специфической географической местности: 
Географические названия, содержащиеся во фразеологии, — прекрасный предмет для лингвостранове-

дения и лингвокультурологии, так как является частью культуры и социального строя данной страны: задол-
го до изучения языка-источника иностранец бывает знаком с географическим названием, а через него узнает 
быт, культуру, нрав этноса, богатство края и др. 

Например: Язык до Киева доведет, Москва не сразу строилась, до Москвы не перевешаешь, Perfidious 
Albion, to pass the Rubicon и др. 

– фразеологизмы, описывающие традиции и обычаи народа: 
Различного рода предрассудки и поверья находят свое отражение во фразеологии, характеризуя тем са-

мым ту или иную нацию, тот или иной народ. Поскольку народные традиция, обычаи и обряды глубокими 
корнями уходят в духовную, общественную и социально-экономическую жизнь народа, то во фразеологиз-
мах с этнографизмами более конкретно выражаются национальные особенности, характер и склад души того 
или иного народа. 

Например: пристал как банный лист, звонить во все колокола, класть на лопатки, to be one’s cup of tea, 
A storm in a teacup и др.. 

– быт, ремесла (фразеологизмы, характеризующие быт и ремесла этноса): 
Один из наиболее богатых пластов фразеологии представляют фразеологизмы, описывающие повсе-

дневную жизнь человека: его основные занятия, сферы деятельности, инструментарий и т.д. 
Реалии быта, ремесла  — это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни 

(быта, ремесел, денежной системы, образования) одного народа и чуждые другому, которые являются носи-
телями национального и исторического колорита и не имеют, как правило, точных соответствий (эквивален-
тов) в других языках. Каждая бытовая реалия, ремесло оставляют след во фразеологии. Новые профессии 
дают новые фразеологизмы. 

Например: не всякое лыко в строку, бить баклуши, топорная работа, небо в овчинку, загибать салазки, 
kick the bucket, cooking with gas и др. 

– фразеологизмы, содержащие в своем составе имена собственные: 
Фразеология любого народа неразрывно связана с историей, культурой, традициями и литературой на-

ции, говорящей на данном языке. Эта связь наиболее четко прослеживается в тех фразеологических едини-
цах, в состав которых входит имя собственное. 

Во фразеологическом фонде любого языка имеется определенное количество фразеологических единиц 
с компонентом именем собственным. По подсчетам А.И.Молоткова, несколько особняком в перечне прото-
типов фразеологических единиц стоят словосочетания с именем собственным, их немного (около 2 % от об-
щего состава фразеологических единиц), но они имеют существенное значение для описания культуры наро-
да [4]. 

Например: по Сеньке и шапка, как Сидорову козу, John Doe, John Barleycorn и др. 
Этновосприятие может быть выражено через культурные концепты, к которым относятся имена абст-

рактных понятий, в семантике которых сигнификативный аспект преобладает над денотативным: они не 
имеют вещественной «опоры» во внеязыковой действительности в виде предметных реалий-денотатов. Их 
понятийное содержание «конструируется» носителями языка исходя из характерной для каждой лингвокуль-
турной общности системы ценностей, поэтому культурные концепты проявляют специфику языковой кар-
тины мира [10]. 

К группе «Этновосприятие» мы относим: 
– фразеологизмы, характеризующие символику цвета: 
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Цвет имеет огромное значение в жизни  современного человека. Зачастую от него напрямую зависит 
настроение, эмоции и даже физическое самочувствие людей. Понятно, почему столь популярны исследова-
ния в области цвета у психологов. Однако, рассматривая те или иные аспекты, специалисты зачастую игно-
рируют глубинный и исторический и культурный опыт человека, которому свойственно постоянное стрем-
ление называть предметы и явления, которые его окружают. Цветовая картина мира не является исключени-
ем. Поэтому у лингвистов цветонаименование — одна из самых популярных лексических групп. Языковеды, 
типологи и этимологи исследовали десятки языков и пришли к выводу, что существует ряд универсальных 
черт в системе цветообозначения. Кроме того, различные отношения к тому или иному оттенку отражаются 
в образных выражениях, идиомах и поговорках, существующих в языке. Ведь они аккумулируют социально-
историческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию конкретно национального характера [4]. 

Например: красный петух, красная суббота, черный день, to paint the lily, to gild refined gold, Milk and 
roses и др. 

– фразеологизмы, характеризующие меру протяженности: 
Понятие субстанции (предмета, материи) и понятия пространства и времени входят в число главных ка-

тегорий бытия. Время и пространство — основные формы существования материи. Нет ничего вне времени 
и пространства. Наряду с другими понятиями, А.Вежбицкая относит понятия «время» и «пространство» к 
универсальным человеческим понятиям [11].  Пространственный код неразрывно связан временным. Это 
обусловливается, очевидно, тем, что окультуривание пространства предшествовало осознанию категории 
времени. Во-вторых, потому что пространство и время тесно связаны в сознании человека [11]. 

– фразеологизмы, характеризующие меру временной протяженности: 
Восприятие времени по-разному отражается в разных лингвокультурах, так как в современной цивили-

зации прослеживается деление культур на полихронные (акцентируется внимание на общение с людьми, 
налаживание связей, семью) и монохронные (акцент на задачу, работу с формальными данными, индивиду-
альные достижения). 

Время представляет собой форму существования материи, с помощью которой человек постигает мир. 
Именно фразеологизмы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации. Фразеологические 
единицы возникают для того, чтобы описывать мир, интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъ-
ективное отношение. 

Например: во мгновение ока, во время оно, быльем поросло, when Queen Anne was alive и др. 
– фразеологизмы, характеризующие меру пространственной протяженности: 
Пространственные представления — представления, в которых находят отражение пространственные 

отношения предметов (величина, форма, месторасположение, движение и т.п.). Без сомнения, пространст-
венные представления оказывают большое влияние на менталитет народа и, соответственно, находят отра-
жение в разговорной речи, к которой принадлежат идиоматические выражения. 

Например: у черта на рогах (на куличках), куда Макар телят гонял, They don’t carry owls in Athens, The 
land of Nod и др. 

– фразеологизмы, характеризующие универсалии природы: 
Объективно существующая картина мира отражается в языке в первую очередь при помощи слов. 

Именно они, как принято считать, непосредственно связаны с предметным миром человека. Особую роль в 
создании языковой картины мира как раз и играют лексемы с предметно-вещественным значением. К тако-
вым относятся и многочисленные наименования флоры и фауны. Сам факт наличия или отсутствия опреде-
ленных наименований указанного тематического класса информативен с точки зрения картины мира. Кроме 
того, анализ состава даже эквивалентных фитонимов и зоонимов в разных языках свидетельствует о природ-
ных артефактах, об их связях, особенностях и, в конечном счете, отражают специфическое членение этой 
сферы действительности русскими, в отличие от других народов (англичан). 

К тому же сравнительный анализ подобных наименований в других языках (английском) дает основа-
ния для вывода о разной степени актуальности одной и той же реалии в сознании разных народов. Это, в 
свою очередь, определяется не только типичностью, распространенностью денотата, но и отношением к не-
му со стороны носителей языка, что детерминировано национальным восприятием окружающего мира, его 
оценкой, идеологией и понятием о культурных ценностях. 

Немаловажно и то, что мироведение и его отражение в языках основываются не только на объективных 
характеристиках предметов, но и на некоем их «переживании», на эмоциональном отношении к ним. Поэто-
му, говоря о картине мира, в создании которой участвуют фитонимы и зоонимы, мы имеем в виду не только 
буквально понимаемую пейзажную зарисовку, характерную для той или иной природной зоны. Функцио-
нальные характеристики фитонимов и зоонимов, контексты их употреблений (фразеология), дополнитель-
ные внепонятийные смыслы, возникающие при создании фразеологизмов, их парадигматические связи сви-



8 

детельствуют о том, что указанные наименования являются важными языковыми элементами построения 
картины мира на более высоком уровне, отражающем духовный мир людей, наполненный эмоциями, оцен-
ками, спецификой взаимоотношений в обществе, широкой гаммой чувств. В этой картине фитонимы и зоо-
нимы, как правило, выполняют роль эталонов внешних и внутренних качеств человека, а также национально-
патриотических символов, выраженных во фразеологии языка. И эта картина мира оказывается еще более 
национально-маркированной, чем та, которая отражает объективную действительность. 

Итак, языковая картина мира формирует тип отношения человека к окружающему миру: к природе, 
растениям, животным, самому себе. Она задаёт нормы поведения человека в мире, определяет его отношение 
к миру. И все это непременно отражается в контексте употребления того или иного фитонима или зоонима 
— во фразеологизме. 

– фразеологизмы, характеризующие флору: 
Например: обобрать как липку, любить до самой березки, дать дуба, as cool as a cucumber, spick and 

span new и др. 
– фразеологизмы, характеризующие фауну: 
Например: медвежий угол, саврас без узды, медведь на ухо наступил, to suck the monkey, Lazy sheep 

thinks its wool heavy и др. 
– фразеологизмы, характеризующие антропосферу: 
Образ человека является одним из основных элементов любой национальной картины мира. Описание 

языковых оценок его эстетических, эмоциональных, морально-этических представлений о нем, которые за-
печатлела в себе фразеология, является важной составляющей лингвистических исследований, которые изу-
чают данный фрагмент языковой действительности. 

– фразеологизмы, характеризующие внешний вид человека: 
Одним из основных элементов любой национальной культуры является образ человека. Описание язы-

ковых оценок внешности человека является важной составляющей лингвистических исследований, которые 
изучают данный фрагмент языковой действительности. 

Например: посмеиваться в бороду, спустя/засучив рукава, заткнуть за пояс, Black as a crow / a raven / 
jet / и др. 

– фразеологизмы, характеризующие действия (физические, речевые): 
В центре фразеологического значения сам человек, его воззрения на мир. Мир вещей человек сравнива-

ет, в первую очередь, с самим собой, проводя аналогии со строением своего тела, с действиями, с качествами, 
с речевыми особенностями. 

Например: показать кузькину мать, лежать на печи, лезть на рожон, сбить с панталыку: бить челом, 
dine with Duke Humphrey, Dutch bargain, to be at smb.’s beck and call, what will Mrs Grudi say? и др. 

– фразеологизмы, характеризующие свойства лиц (социальные качества, статус, род деятельности, 
физические качества, характер, интеллектуальные свойства): 

Один из наиболее богатых пластов фразеологии представляют фразеологизмы, описывающие повсе-
дневную жизнь человека: его статус в обществе, социальное положение, род деятельности, различные харак-
теристики и т.п. 

Например: и мы не лаптем щи хлебаем, лыка не вяжет (характер действия), голь перекатная, несолоно 
хлебавши (социальные качества), косая сажень в плечах, кровь с молоком (физические качества), «A white 
elephant», the Grand Old Man (сокр. G.O.M.), in Dutch (статус), не лыком шит, не дулей делан, тертый калач 
(характер), to be from Missouri, be the brains behind sth, think outside the box (интеллектуальные свойства) и др. 

– фразеологизмы, характеризующие чувства (отношения, состояния, родственные отношения): 
Одним из основных элементов любой национальной культуры является образ человека. Описание языко-

вых оценок эстетических, эмоциональных, морально-этических представлений о человеке является важной со-
ставляющей лингвистических исследований, которые изучают данный фрагмент языковой действительности. 

Группа фразеологических единиц, выражающих чувства и эмоции человека, характеризует проявления 
внутренней эмоциональной жизни человека и отражают их через своеобразное «зеркало человеческих 
чувств, восприятий и оценок», во-вторых, именно эта группа ФЕ фиксирует базовые эмоции, помогает по-
нять, каким образом активизируются, как проявляются и переживаются, какие функции выполняет каждая из 
них в общении, а именно в речи людей на примере фразеологических единиц. Лингвисты, как и психологи, 
сравнительно недавно обратились к детальному исследованию проблемы эмоций. Эмоции представляют со-
бой субъективные отношения человека, которые выражаются в мимике, пантомиме, интонации и, наконец, в 
собственно языковых средствах. Всем известно, что сфера эмоций недоступна прямому наблюдению. Язы-
ковая фиксация симптоматических реакций и физических состояний, ассоциируемых с той или иной эмо-
цией, является основой, на которой в наивной картине мира формируются представления о сущностных ха-
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рактеристиках этой эмоции [12]. 
Например: кондрашка хватит, смеяться в бороду, несолоно хлебавши, вожжа/ шлея под хвост попала, 

The green-eyed monster, Balm in Gilead и др. 
– фразеологизмы, характеризующие быт: 
Метафорические идиомы, а также многие грамматические идиомы возникли в профессиональной речи. 

Все виды человеческой деятельности имеют свою лексику, свои специальные термины, проникающие ино-
гда, особенно в метафорическом употреблении, в литературный язык. Наша речь не может адекватно пере-
дать все неистощимое богатство жизни с ее взаимосвязями, все мысли и чувства, литературный язык, слово-
образовательные возможности  которого ограничены, всегда готов заимствовать уже имеющийся в обиходе 
специальный термин, которому можно придать более широкое значение. Идиомы, удачные поговорки, соз-
данные людьми, занятыми в различных сферах деятельности и спорта, будучи краткими, разговорными и 
живыми и отражающие бьющую ключом жизнь, всегда находят применение в выразительной речи. Моряки 
в плавании, охотники на охоте, крестьяне в поле, повара на кухне — все, кому срочно требовалось отдать 
приказ, выразить предупреждение, угрозу, упрек, — умели находить яркие сочетания слов, красочные мета-
форы, связанные с обстоятельствами своей деятельности. Эти фразы и метафоры, поразившие воображение 
слушателей, входили в их профессиональный словарь. Впоследствии некоторые из этих выражений получа-
ли более широкий смысл, применялись к аналогичным ситуациям в другой среде, часто шутливо, становясь 
фразеологизмами. 

– фразеологизмы, характеризующие денежную систему: 
Например: за длинным рублем, ни гроша/ни копейки/ни алтына за душой, money — the sinews of war, the 

almighty dollar, A penny saved is a penny earned и др. 
– фразеологизмы, характеризующие ремесла (труд): 
Например: дать/отведать березовой каши, всыпать горячих, на одну мерку, выжигать каленым желе-

зом, No bees, no honey, no work, no money, То carry coals to Newcastle и др. 
– фразеологизмы, характеризующие продукт деятельности, орудие производства: 
Например: филькина грамота, Демьянова уха, Тришкин кафтан, in peck measures, dead as a door-nail и др. 
– фразеологизмы, характеризующие процесс обучения: 
Например: начать с азов, не знать ни аза, to shirk work, brown study и др. 
– фразеологизмы, характеризующие религию: 
Как и каждый народ, англичане и русские трепетно относятся к религии. 
Например: Береженого Бог бережет, Глас народа — глас Божий, The vicar of Bray, Не that serves God 

for money will serve the devil for better wages, 
Наличие культурных следов в значении фразеологизмов — факт общепризнанный. Для полноты описа-

ния культурной значимости фразеологизмов необходимо выявить в их значении все имплицитные культур-
ные смыслы, являющиеся тем звеном, которое служит посредником между языком и культурой, о чем свиде-
тельствует та культурная окраска, которую привносят фразеологизмы в дискурсы разных типов [10]. 

Этнодискурс выражается через коннотацию. Национально-культурная (культурно-историческая) кон-
нотация — важнейшее понятие лингвокультурологии [8]. Ее содержание представляет собой соотнесение 
языковых значений с тем или иным культурным кодом, которым владеют представители определенной лин-
гвокультурной общности [10]. 

Термин «культурная коннотация» характеризует образные языковые знаки. Культура проникает в них 
через ассоциативно-образные основания их семантики и интерпретируется через выявление связи образов со 
стереотипами, эталонами, символами, мифологемами, прототипическими ситуациями и другими знаками 
национальной и общечеловеческой культуры, освоенной лингвокультурной общностью [10]. 

Интерпретируя фразеологические единицы на основе соотнесения их ассоциативно-образных воспри-
ятий со стереотипами, созданными на основе произведений литературы и фольклора, отражающими мента-
литет, мы тем самым раскрываем их культурно-национальный смысл и характер, которые и являются содер-
жанием национально-культурной коннотации [8]. 

Коннотативный аспект — это «стилистическая окраска ФЕ, их эмоционально-экспрессивная сторона, то 
есть отношение носителя языка к внеязыковым сущностям, или усиление эффективности языкового воздей-
ствия, лишенного оценочного элемента» [10]. Коннотативный аспект особенно важен для фразеологической 
семантики, что объясняется двуплановостью семантической структуры всех ФЕ, построенных на образном 
переосмыслении. Коннотацию можно рассматривать как дополнительную информацию по отношению к 
сигнификативно-денотативному значению, как совокупность семантических наслоений, включающих в себя 
оценочный, экспрессивный, эмоциональный и функционально-стилистический компоненты [12], описание и 
характеристика которых входит в область объектов рассмотрения этнодискурса. 
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В группу «Этнодискурс» нами отнесены: 
– фразеологизмы, имеющие фольклорное происхождение: 
Изучение фразеологизмов, созданных на основе фольклорных произведений, имеет важное общефило-

логическое значение. Оно позволяет проследить тесную взаимосвязь между особенностями языка и народно-
го творчества, глубже понять традиции и специфику мировоззрения народа. 

Например: скоро сказка сказывается, Молочные реки и кисельные берега, по щучьему веленью, hawks 
will not pick hawks' eyes out, don't count your chicken before they are hatched, 

– фразеологизмы, имеющие литературное происхождение: 
Богатейшим источником фразеологии была и продолжает оставаться литература. 
С точки зрения определения специфичности и неповторимости фразеологии того или иного языка, на 

которое направлено выявление «своего» и «чужого», необходимо определить «свое и только свое» во фра-
зеологии конкретного языка. В русской фразеологии соответственно это собственно русские фразеологизмы, 
а в английской — собственно английские. Они встречаются только в русском или только в английском язы-
ке, за исключением, конечно, их заимствования другими языками. Ярче всего это проявляется в литературе 
того или иного народа, так как она отражает национально маркированную картину мира этноса и, следова-
тельно, во фразеологизмах, образованных на основе литературных произведений. 

Например: остаться/оказаться у разбитого корыта (Пушкин), есть еще порох в пороховницах (Го-
голь), the last of the Mohicans (Ф.Купер), the grapes of wrath (Дж. Хоу), man Friday (Д.Дефо), the tail wags the 
dog (Р.Киплинг). 

Таким образом, предложенная нами классификация позволяет хотя бы в самых общих чертах 
проследить, как отражается этнокультурная вариантность в семантике фразеологизмов русского и английско-
го языков. 

1. Фразеологические единицы, имеющие в своем компонентном составе национально-культурный ком-
понент [1], являются немногочисленными в обоих языках. Этнокультурная вариативность создается наличи-
ем специфических для данного народа слов, входящих в состав фразеологических единиц, либо обозначения 
каких-либо реалий, исторических событий, известных только носителям одной нации или нескольким наци-
ям, связанным общностью культуры, а также своеобразные культурно-маркированные топонимы, имена 
собственные, характерные для какой-то одной страны. 

2. Фразеологизмы в сопоставляемых языках могут иметь одинаковое значение, однако, основываться на 
разных образах [13], имеющих ярко выраженный национальный характер. 

3. Национальная специфика фразеологизма может отражать историю народа, своеобразные традиции, 
обычаи, его характер, изначально заложенные в его прототипах, образованных в результате функционирова-
ния прецедентных текстов. 

В целом фразеологическое значение — феномен исключительно сложный, его нельзя рассматривать 
как механическую сумму составляющих его компонентов. Семантическую структуру ФЕ можно представить 
как микросистему, все элементы которой в тесной связи и взаимодействует между собой [14] в микрогруппах 
«Этнореалии», «Этновосприятие» и «Этнодискурс». 

Современное состояние фразеологии все в большей мере определяется развитием тенденции к расши-
ренному пониманию, что раздвигает ее границы. Это создает совершенно новую ситуации во фразеологиче-
ской науке и выдвигает перед ней новые задачи: выявление этнокультурной вариативности в семантике ФЕ 
путем сопоставления с единицами другого языка через создание универсальной классификации, позволяю-
щей отразить национально-культурную специфику фразеологизмов. 
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Г.Ю.Аманбаева,  Е.В.Кривая 

Фразеологизмдер семантикасының этномəдениеттілі вариативтілігі 

Мақалада орыс жəне ағылшын тілдеріндегі фразеологизмдердің əмбебап классификациясын құруға 
талпыныс жасалған. Фразеологиялық бірліктердің көрсетілген таптары этномəдени вариативтілік 
семантикасында болуымен сипатталады. «Этномəдени вариативтілік» терминінің мазмұны оның 
«мəдени фон», «мəдени сема», «мəдени коннотация» терминдерімен сəйкестігі негізінде 
айқындалады. 

G.Yu.Amanbayeva, E.V.Krivaya 

Ethnic and cultural variability of the semantics of phraseological units 

In given article attempt of creation of universal classification of phraseological units of Russian and English 
of languages becomes. The allocated classes of phraseological units are characterised by presence in seman-
tics of ethnocultural variability. The term maintenance ethnocultural variability is specified through its corre-
lation to terms a cultural background, cultural semes, koncepts, cultural connotation. 
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И.В.Григорьева 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

К  вопросу  об  изучении  цвета  в  современной  лингвистике 

В настоящее время отмечен возросший интерес к исследованию цветообозначений в современной 
лингвистике. Отмечено, что проблема их изучения является актуальной, так как цветообозначения 
представляют  собой лингвокультурные феномены. В работе автором уделено особое внимание 
рассмотрению культурно-коннотативного компонента прилагательных цвета. 

Ключевые слова: форма восприятия, цветовое восприятие,  цветоразличительные способности, 
цветовая знаковая система, базовые цвета, периферийные цвета, цветовая палитра, природные цвета,  
лингвоцветовая картина мира. 

 
Мир дается человеку через богатство форм восприятия, которые, в свою очередь, обеспечивают-

ся способностью различать разные качественные характеристики предметов окружающего мира. 
Среди воспринимаемых человеком признаков предметов значительное место занимают цветовые. 
Представители различных научных областей всегда интересовались природой цвета, его свойствами, 
эстетическим воздействием и т.д. Понятие цвета является одним из центральных в отношении чело-
века и реальности. 
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В процессе исторического развития цветовое восприятие кардинально изменялось. Обществен-
ное сознание не могло оставить без внимания феноменальные цветоразличительные способности че-
ловека. 

Становление цветовой знаковой системы повсеместно протекало неразрывно с основными тече-
ниями в письменной и художественной культуре. Таким образом, чрезвычайно велика роль цвета в 
жизни каждого человека и социума в целом. В быту и профессиональной деятельности человека цве-
та и их сочетания интенсивно используются как символы, заменяющие целые понятия, и образуют 
условные системы. Не меньшее значение цвет приобретает в традиционных культурах. В зависимо-
сти от исторического происхождения, географического положения определяется цветовое окружение, 
формирующее цветовые представления людей. 

В современной науке существует множество подходов к изучению такого явления, как цвет. 
Проблемам цветового восприятия, цветовой номинации уделяется одно из главных мест. 

Традиционно в науке выделяют семь цветов спектра. Известны и другие подходы в исследова-
нии цвета. Так, Т.Янг разделил цветовой спектр на три основных цвета: красный, желтый и синий. 
Г.Л.Гельмгольц включил в спектр четыре цвета: красный, зеленый, синий, фиолетовый, заметив, что 
очень строгих границ в выделении цвета вообще не существует. 

Исследователи в области этнографии, психологии, культурологи, политологии говорят о разной 
степени социальной значимости разных цветов в жизни человека. Выделяются, соответственно, базо-
вые и периферийные цвета. 

По мнению культурологов, цветовая палитра всегда играет важную роль в жизни человека, ко-
торая изменяется в зависимости от особенностей исторической эпохи. 

По мнению психологов, «природные цвета исподволь оказывают на нас свое влияние, и это воз-
действие отражается в глубинах нашей физиологической и психологической конституции». Так, из-
вестный психолог М.Люшер считает, что четыре основных цвета — синий, зеленый, красный и жел-
тый — «психологически первичны», представляют фундаментальные психологические потребности 
— в удовлетворенности и привязанности, в самоутверждении, в стремлении действовать, быть ус-
пешным, смотреть вперед и надеяться. К дополнительным цветам относят фиолетовый, коричневый, 
черный и серый. Черный и серый не относят к обозначению цвета, так как черный есть отрицание цве-
та, а серый нейтрален и бесцветен. Таким образом, эти два цвета «ахроматичны», т.е. не окрашены и не 
могут классифицироваться как цвет. Фиолетовый представляет собой смесь синего с красным, а корич-
невый — оранжево-красного с черным, дающий темноватый, безжизненный оттенок. 

Наиболее весомый вклад в исследование цвета и цветовой семантики внесли ученые-лингвисты. 
Изучается состав цветообозначающей лексики (А.П.Василевич, Р.М.Фрумкина), семантика, сти-

листические функции цветообозначений (Р.В.Алимпиева) в психолингвистическом аспекте, семанти-
ческая структура (А.А.Брагина, И.В.Мокиенко), был проведен социологический эксперимент 
(Л.В.Лаенко). Цветообозначения изучались на базе сравнительно–исторического анализа 
(Н.Б.Бахилина). 

В основе психолингвистических исследований язык рассматривается как феномен психической 
деятельности человека. Соответственно отношения между словами–цветонаименованиями и их 
смыслами отражаются в сознании носителей языка [1; 87]. Центральными вопросами всегда 
остаются: как, каким образом феномен цвета отражается в языке, как структурирован мир языка, 
сформировавшегося с помощью цветообозначений, каким образом это отражается на уровне разных 
психических процессов, связанных с узнаванием цвета, запоминанием слов, ассоциированием и т.д.? 

Данные, полученные А.П.Василевичем в процессе исследования лексики в психолингвистиче-
ском эксперименте на материале цветообозначений, привели исследователя к выводу, что категория 
цветонаименований имеет универсальные черты, свойственные языку как продукту психической дея-
тельности, и что языки обнаруживают разную степень приближения к универсальной категории — 
ближе всего к ней языки европейского лингвокультурного ареала. Обнаруженные различия обуслов-
лены прежде всего культурно-историческими, а не лингвистическими факторами. 

Исследователь Р.В.Алимпиева приходит к выводу, что семантическая значимость у различных 
лексем, в том числе у цветообозначений, имеет разную степень выявленности. В большей степени 
этим свойством обладают лексемы, занимающие в общем составе членов ЛСГ цветообозначений 
центральное, ключевое положение. Наблюдается тесная взаимоотнесенность проблемы семантиче-
ской значимости с проблемами лексической синонимии. При семантическом анализе структуры ЛСГ 
цветовых прилагательных красного тона и близких к ней лексико-семантических групп в конкретных 
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речевых контекстах каждый из членов группы по отношению к любому другому ее члену может вы-
ступить в качестве его речевого синонима. 

Анализу отношений между компонентами посвящены исследования Р.М.Фрумкиной. На основе 
проведенных экспериментов была сделана попытка представить общую картину смысловых отноше-
ний между словами- цветообозначениями. 

Языковое сознание народа, роль цвета в жизнедеятельности человека в этнокультурной системе 
русского языка исследуются Т.И.Вендиной. 

В казахстанской лингвистике понятие цвета интенсивно изучается Ф.Н.Даулетовым, 
А.Т.Кайдаровым, Г.А.Кажигалиевой, Ж.К.Жаркынбековой и другими. Анализу художественных осо-
бенностей цветообозначений посвящены работы Г.К.Тойшибаевой, Г.А.Кажигалиевой. А.Т.Кайдаров 
анализирует этнолингвистические особенности цветообозначений. 

Одним из актуальных подходов к изучению цветообозначений в современной лингвистике являет-
ся лингвокультурологический. Так, в докторской диссертации Ш.К.Жаркынбековой «Концепты цвета в 
казахской и русской лингвокультурах» цветообозначения рассмотрены в сопоставительном аспекте. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что цветообозначения обладают большим количеством 
коннотативных значений, поэтому, закрепленные в языковом сознании народа, ведут к образованию 
цветоконцептов — «этнически, культурно обусловленных, сложных ментальных образований, полу-
чивших языковое воплощение в том или ином коллективе» [2; 110]. 

По мнению исследователя, концептуализация цвета в сопоставительных когнитивных системах 
проявляет как общие для двух систем представления о цвете, о чем говорят вычлененные из сочетае-
мости признаки концептов, так и культурно-специфические. Межъязыковое сопоставление проявля-
ется «как ключ к декодировке этноспецифической языковой картины мира» [3; 11]. 

На наш взгляд, закрепление за цветообозначениями национальных специфических черт аккуму-
лирует культурный потенциал народа, который может быть выявлен. Таким образом, национальный 
характер проявляется в отражении особенностей природы, быта, обычаев, истории и культуры и, 
главным образом, в его языковых единицах. 

Цветообозначения, выступая в качестве единиц языка, несут в себе культурную информацию, 
так как язык тесно связан с культурой, он «прорастает» в нее, выражает ее, является обязательной 
предпосылкой развития культуры в целом [4; 63]. 

Так как предметом современной лингвокультурологии является изучение культурной семантики 
языковых знаков, которые формируются при взаимодействии двух разных кодов — языка и культу-
ры, цветообозначения способны выполнять функцию языка культуры, выражаются в способности 
языка отображать культурно-национальную ментальность его носителей, культурно-ценностные ори-
ентиры, а также их смену в ту или иную историческую эпоху [5; 120]. 

Прилагательные цвета, отражая в своей семантике длительный процесс развития культуры наро-
да, передают и фиксируют от поколения к поколению культурные установки, символы и стереотипы, 
эталоны. 

Современная наука представляет проблему отражения объективного мира человеком и его взаи-
модействия с ним в виде соотношения двух миров: концептуальной картины мира (ККМ) и языковой 
картины мира (ЯКМ). 

Картина мира в работах ученых определяется как «система интуитивных представлений о ре-
альности», «целостный глобальный образ мира», «совокупность предметного содержания, которым 
обладает человек». 

Формами отражения объективного мира являются представления, знания, концепты. По опреде-
лению Е.С.Кубряковой, концептуальная система или структура есть «тот ментальный уровень или та 
ментальная организация, где сосредоточена совокупность всех концептов, данных уму человека, их 
упорядоченное объединение» [6; 57]. 

Концепт как единица концептуальной картины мира — это «оперативная содержательная еди-
ница памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины, отра-
женной в психике человека» «квант» знания, представляющий содержание опыта и знания, а также 
результатов всей человеческой деятельности и процессов постижения мира [7; 29]. В концептуаль-
ную картину мира включается культурная картина мира, последняя специфична и различается у раз-
ных народов и может быть определена как отражение реальной картины через призму понятий, 
сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и про-
шедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное. 



14 

Цветовая картина мира включена в культурную и концептуальную картины мира. Роль цвета в 
ККМ различна у разных народов, этносов и даже индивидов. 

Лингвоцветовая картина мира реализуется в форме цветообозначений в отдельных лексемах, 
словосочетаниях, идиоматических выражениях, она органично входит в лексическую систему языко-
вой картины мира. По мнению В.Г.Кульпиной, «цвет… принимает участие в сложных процессах 
языковой концептуализации мира, но не сводится к простой субстанции и ее простому физиологиче-
скому отражению» [3; 9]. 

Отдельные фрагменты лингвоцветовой картины мира были исследованы лингвистами: 
А.А.Брагиной, А.П.Василевич, Р.М.Фрумкиной.  

Глобальная проблема цветовой картины мира — это проблема возможной категоризации цвета. 
На базе исследований цветообозначений в современной науке выделяется такие понятия, как 

«лингвистика цвета», «лингвоцветовая картина мира». 
В работах известного ученого Л.Байрамовой «исследование теоретических аспектов лингвисти-

ки цвета связано с научным направлением «лингвистики цвета». Здесь выделяются историческое 
изучение цветолексики (эволюционное направление), психолингвистическая составляющая цвето-
наименований, когнитивные аспекты, лингвокультурологические и номинативно-термино-
образующие аспекты исследования цветолексики [8; 159]. 

Таким образом, анализ теоретического материала по проблеме цветообозначений показал, что 
лингвистика цвета как самостоятельная научная дисциплина имеет собственную прочную теоретиче-
скую и методологическую базу. Согласимся с мнением В.Г.Кульпиной в том, что «концепция лин-
гвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы в современном языкознании приобретает 
все более конкретные черты» [3; 10]. 

Прилагательные цвета представляют собой лингвокультурологические феномены, обладающие 
большим количеством смыслов в результате расширения ассоциативного мира человека и увеличе-
ния сферы контекстуальных связей. Перспективность использования метода лингвокультурологиче-
ской интерпретации в лингвистических исследованиях неоспорима, при помощи этого метода можно 
достаточно объективно восстановить те смысловые трансформации, которые отражали соответст-
вующую той или иной эпохе наивную картину мира [3; 14], а также реконструировать ментальные 
установки, мировоззренческую систему в целом. 

На наш взгляд, в исследовании прилагательных цвета в лингвокультурологическом аспекте ин-
терес вызывает материал языка СМИ, в котором функционирует триада прилагательных — красный 
— белый — черный, так как в языке публицистики могут быть представлены изменения стереотипов, 
трансформации некоторых значений цвета. 

Культурная информация, содержащаяся в прилагательных, обозначающих цвет, воскрешается в 
коннотациях, которые отображают связь ассоциативно-образного основания с культурой (эталонами, 
символами, стереотипами). Следовательно, в исследовании мы рассматриваем культурную коннота-
цию как главный компонент при выявлении культурно-национальной специфики цветовых прилага-
тельных. 

Изменяясь во времени, национальный язык как социально-историческая категория никогда не 
теряет своей конкретной сущности, что позволяет ему сохранить важное свойство передачи от поко-
ления к поколению культурно-исторических традиций. 

Основными цветами, закрепившимися в традиции народа, являются красный — черный — белый. 
В русской культуре эти цвета являются наиболее значимыми в исторически сложившихся воз-

зрениях народа, особенно в народно-поэтической традиции. Как компонент культуры цвет обрастает 
сложной и разнообразной системой ассоциаций, смыслов, толкований, становится воплощением 
культурных ценностей. Цветовая среда, цветовое осмысление мира каждой эпохи соотносятся с «цве-
токультурными» установками. 

Анализ фактического материала показал, что у цветовых прилагательных появились новые кон-
нотации, противоположные устоявшимся, закрепленным в традиции. У прилагательного красный — 
«опасный», «плохой», «дурной» в отражении явлений преступности, нарушений; прилагательное 
черный с коннотациями «официальный», «таинственный» выражает ценностно-значимые для носи-
телей языка явления, реалии. 

На сегодняшний день в языке современных СМИ частотными и выступающими с наибольшим 
количеством культурных коннотаций являются прилагательные красный и черный. Они соотносят-
ся с такими современными сферами жизни, как «политика», «экономика», «средства массовой ин-
формации», «бизнес», «торговля», «финансы». У прилагательного красный наибольшим количест-
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вом примеров представлена коннотация «относящийся к российской действительности», которая от-
ражает ценностно-идеологические особенности современной казахстанской и российской действи-
тельности. Прилагательное черный чаще всего выступает с коннотацией «незаконный», отражающей 
современные представления носителей языка и явления жизни, происходящие в сфере политики 
(черные технологии предвыборных кампаний), бизнеса (черные поставки вооружений), торговли 
(черный реэкспорт иностранных товаров), СМИ (черный пиар). В языке казахстанских периодических 
изданий прилагательное белый часто выступает с коннотациями «хороший», «законный», «справед-
ливый», честный в социальной (белая зарплата, белые поставщики) и политической сфере (В.Путин 
— белый правитель). 

Исходя из сказанного выше можно сделать определенные вводы.  
На сегодняшний день в различных областях науки известны различные подходы к исследованию 

цветообозначений. 
Цвет — уникальный феномен, являющийся одной из ключевых категорий, позволяет получить 

культурно-исторические, этнографические, психолингвистические, лингвокультурологические и дру-
гие сведения о народе. 

В лингвистике изучены лексический состав и семантика цветообозначений, степень их символиза-
ции в языке, их стилитические функции, проведены исследования на основе сравнительно-
исторического анализа цветообозначений, рассмотрены этнолингвистические, лингвокультурологиче-
ские особенности цветообозначающей лексики, исследуется цветосимволика. 

Вопрос изучения цвета и цветообозначений на современном этапе становится актуальным с разви-
тием новых направлений когнитивной лингвистики, лингвокультурологии. 

Исследованный нами материал языка периодических изданий в лингвокультурологическом ас-
пекте позволил выявить закрепившиеся в традиции и актуальные на современном этапе значения 
цветовых прилагательных. В языке публицистики они выступают с разнообразными коннотациями. 
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И.В.Григорьева 

Қазіргі лингвистикадағы түс белгілеуді оқыту мəселесі жөнінде 
Қазіргі тіл білімінде лингвомəдени зерттеулерге көп назар аударылады. Оларды оқыту мəселесі өзекті 
болып табылады, себебі сын түс белгілеу тіл мəдениетінде феномен ретінде беріледі. Автор сын 
есімдердің мəдени-коннотативтік компоненттерге көп көңіл бөледі. 

I.V.Grigoryeva 

To question all researches of colour designation in modern linguistics 
At the present in modern linguistics an increasing interest is noticed to research of colour designation. A 
problem of its study is actual because colour designation is lingvocultural phenomen. In this article the author 
pays attention to examination of cultural connotative component of colour designation. Analised material of 
periodical editions in the lingvocultural aspect helps to find actual meaning of colour adjectives. In the lin-
guage of publicism they are shown with various connotations. 
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Образное  сравнение:  его  структура  и  ассоциативные  типы 

В статье рассмотрена структура образного сравнения и ее ассоциативные типы. Автором дано 
объяснение понятию компонентов сравнения. Также в статье приведены компоненты сравнения, по-
разному обозначенные в работах исследователей. Показано, что автор считает сравнение и метафору 
одним семантическим комплексом, взаимопереходящим друг в друга.  

Ключевые слова: сравнение, семантическая структура, логическая структура, компаративная 
структура,  субъект сравнения, компарандум, объект, тема, прообраз, предмет, референт, 
компаративное имя, конкретизатор сравнения, модуль  сравнения. 

 
Сравнение обладает особой семантической и логической структурой, которая обусловлена его 

компаративным значением. В лингвистическом отношении сравнение представляет собой сложное 
единство значимых элементов, их особую организацию, т.е. модель или структуру. Существо всякой 
структуры определяется взаимоотношением составляющих ее элементов. 

Структура логического сравнения как категории формальной логики предполагает наличие трех 
элементов: а) понятие, которое требует пояснения (comparandum); б) понятие которое служит для 
пояснения (comparantum) «мостиком» между двумя понятиями.… Это общее между вновь познавае-
мым и прежде познанным называется по латыни tertium compararionis, т.е. третье сравнение, третья 
величина при двух сравниваемых [1]. 

С этих позиций рассматривают и определяют структуру сравнения все исследователи, доказы-
вающие, что языковое сравнение, так же как и логическое, состоит из трех элементов, т.е. за основу 
берется логическая модель сравнения. 

В лингвистике сравнение рассматривается как диалектическое единство, имеющее содержание и 
форму. В определении сравнения как лингвистического явления отражается сущность его как сопо-
ставления, т.е. содержания данного явления, так и сравнения, т.е. языковой формы этого явления. 
Сравнение как единство значения и формы тесно связано и с логикой и с языком, так как в языковом 
сравнении имеется логическая структура, но форма ее языковая. Поэтому В.М.Огольцев указывает, 
что хотя в основе языкового сравнения имеются компоненты логического сравнения, в нем присутст-
вуют и показатели образного сравнения: «Образная компаративная структура включает в себя ком-
поненты, выражающие логические элементы сравнения: 1) компонент, выражающий элемент А, ина-
че «тема»; 2) компонент, выражающий элемент В, иначе «образ» (оба эти элемента обычно называют 
также членами сравнения»; 3) компонент, выражающий третий элемент сравнения С, т.е. признак, 
положенный в основание сравнения («критерий сравнения»), «основание сравнения», tertium com-
parationis). Необходимым элементом языковой компаративной структуры является также показатель 
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сравнения m, указывающий в условиях образного сравнения на факт уподобления первого члена 
сравнения второму. Средства выражения элемента m чрезвычайно многообразны» [2; 34]. 

По мысли Б.В.Томашевского, элементарный состав сравнения выглядит следующим образом: 
во-первых, что сравнивается; во-вторых, с чем и в-третьих, по какому признаку. Эти члены сравнения 
можно обозначить так: 1) то, что сравнивается, или «предмет»; 2) то, с чем сравнивается — «образ»; 
3) то, на основании чего сравнивается одно с другим, просто «признак» [3]. 

Значит, полное сравнение должно в себе заключить предмет, образ и связующий признак. 
Если же мы примем во внимание символику В.М.Огольцева и терминологию Б.В.Томашевского, 

то структура языкового сравнения будет выглядеть следующим образом: А — предмет сравнения; В 
— образ сравнения; С — основание сравнения; m — показатель сравнения. 

Компоненты сравнения также называются исследователями по-разному: а) элемент А обознача-
ется как субъект сравнения, компарандум, объект, тема, прообраз, предмет, референт, компара-
тивное имя; б) элемент В называется образом, ремой, субъектом, уподобляемыми др.;  в) элемент С 
— скрепа, модуль, конкретизатор сравнения, модуль сравнения, стержневые слова и др. 

Разнобой в обозначении компонентов сравнения свидетельствует о сложности проблемы. На 
наш взгляд, наиболее оптимальны для познания природы компаративной конструкции термины, вве-
денные Б.В.Томашевским и В.М.Огольцевым. 

Образное языковое сравнение отличается от логического несколькими признаками: во-первых, в 
образном сравнении сопоставляется не предмет с предметом, а конкретный индивидуальный предмет 
с понятием. И, прежде всего, именно это соотношение элементов обеспечивает образному сравнению 
функцию языкового выражения. Во-вторых, члены образного сравнения всегда являются элементами 
разнородными, например, сравнение человека с животными. Образность сравнения возникает 
благодаря тому, что тема и источник сравнения относятся к разному классу предметов и явлений. 
В-третьих, в образном сравнении заданными элементами являются не члены сравнения с их общим 
признаком, а член А и его признак С. Искомым элементом является понятие В — иного рода, но об-
ладающее общим признаком С. Именно выбор искомого понятия, через которое объясняется элемент 
А, и обусловливает новизну и образность сравнения. Творческий акт в образном сравнении как раз и 
заключается в нахождении и выборе такого понятия В. 

В-четвертых, общий признак С сопоставляемых элементов А и В в образном сравнении не явля-
ется логически существенным для элемента А, он выступает лишь как актуальный признак с точки 
зрения цели выражения. Для элемента В общий признак С всегда является если не существенным, то 
явным отличительным родовым или видовым признаком. 

В-пятых, сопоставление элементов А и В в образном сравнении носит характер не сравнения 
собственно, при котором выясняется сходство или различие предметов или явлений, а характер упо-
добления элемента А элементу В. 

Необходимым условием создания образного сравнения является взаимодействие двух смысло-
вых планов. Такое взаимодействие наблюдается в индивидуальном сравнении, в котором акцентиру-
ется одна сема, лишь частично вытесняющая все остальные элементы. Именно частичное, а не пол-
ное вытеснение сем сохраняет двуплановость сравнения. Какие же семы выделяются в семантической 
структуре индивидуального сравнения? Дело в том, что каждый предмет или явление характеризует-
ся суммой признаков, среди которых выделяются признаки (существенные и несущественные, харак-
терные и случайные). В соответствии с этим в каждом данном значении можно выделить различные 
семы — семы максимального веса (ядро значения), семы малого веса, или, иначе, основные и второ-
степенные компоненты значения. В художественном сравнении в результате взаимовлияния его ком-
понентов происходит перестройка значения: возникает новое ядро и новые второстепенные семы. В 
таком сравнении семантическая структура его компонентов претерпевает значительные изменения. 
Одни семы, необходимые автору для создания художественного образа, акцентируются, выдвигаются 
на первый план, другие отодвигаются на второй план и затушевываются, поэтому образное сравнение 
выступает как семантический комплекс, являющийся совокупностью сем, сложно взаимодействую-
щих между собой. И.В.Щенько пишет, что образное сравнение представляет собой целостную еди-
ницу семантического уровня: «Сравнение можно определить как образное средство языка, основан-
ное на семантическом сходстве и позиционной смежности определяемого и характеризующееся на-
личием лексемы, выражающей идею подобия» [4; 165]. 

О.К.Кочинева рассматривает сравнения как художественный троп, имеющий лингвистическую 
основу и находящий лексическое словесное выражение. Семантическое поле тропа вызывает в вооб-
ражении яркое представление и выражает авторскую оценку в том случае, если происходит смещение 
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лексической сочетаемости, поэтому «именно несовмещаемое в логическом плане создает художест-
венную экспрессию» [5; 53]. 

Образное мышление невозможно без ассоциативного, поэтому в процессе уподобления двух 
предметов между ними устанавливаются ассоциативно-смысловые связи. Т.Коныров утверждает, что 
ассоциативное поле сравнений расширяется за счет увеличения парадигматических и синтагматиче-
ских отношений и связей членов сравнения. По его мысли, расширение парадигматических и синтаг-
матических ассоциативных рядов членов сравнений связано с тем обстоятельством, что, во-первых, 
описываемый предмет характеризуется через множество предметов: во-вторых, именно через ассо-
циации объекта с другими предметами выявляются его дополнительные свойства, раскрывающиеся в 
ходе характеристики его через множество образов, связанных с предметами, дополнительно ассоции-
рующихся с основным объектом. В этом случае предмет сравнения один, а образов, характеризую-
щих его, множество [6]. Именно множество образов, характеризующих один и тот же предмет, спо-
собствуют актуализации большого количества ассоциаций, что расширяет ассоциативное поле срав-
нения. Так, например, объект сравнения (тема) «язык» может ассоциироваться со множеством обра-
зов: язык острый, как бритва; язык сладкий, как мед; язык горький, как редька; язык острый, как 
шило; язык острый, как и др., ср.: 
 

как мед — сладкий 
как перец — горький 
как шило — острый    язык 
как меч — острый 
как пуля — быстрый 
как стрела — острый 

 
В некоторых случаях через один образ характеризуется несколько предметов, поскольку различ-

ные предметы могут сближаться между собой благодаря общим, объединяющим их признакам, об-
щим для всех них, например: 

дерево крепкое, как камень; каменный человек, жестокая, каменная, неумолимая судьба; креп-
кий кулак. 

 
       дерево 

как камень  прочный (ое) 
  тяжелый (ая)    удар, судьба 
  неподвижное     лицо 
  жестокий (ая)    человек 
  каменный (ое)    человек 
  крепкий (ое)    человек 

 
 
В некоторых случаях один и тот же образ, характеризуя различные предметы, выявляет свойст-

венные им особые признаки 
 
 

      холодный — дом 
как камень 
      неприступная — крепость 
 
    неподвижный предмет 
 
   жестокий человек 
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Один и тот же предмет может быть охарактеризован через посредство разнообразных предметов, 
ассоциирующихся с этим образом: 

как луна, лунообразная 
 
как солнце  
 
как цветок 
 
как звезда        красивая девушка 
 
как береза 
 
как лань 

В некоторых случаях различные образы, через посредство которых описывается предмет, и сам 
предмет могут иметь сходные признаки, например: как бархат мягкий ветерок, как бархат мягкая 
ночь, трава нежная, как шелк, характер мягкий, как шелк, мясо нежное, сочное, мягкое, ср.: 

 
                                                                 ветер 
 
     как бархат 
 
     как пух                                                   характер 
 
     как трава                      мягкий 
 
     как шелк                                                ночь  
 
     как плюш                    
                                             волосы        темная ночь  
 

Анализ этих схем и примеров показывает, что имеется 5 типов ассоциаций между членами срав-
нения. Если мы обозначим образ как А, предмет как В, признак как С, то их ассоциативные возмож-
ности можно обозначить формулой Аn, Вn, Сn. И в этом случае схемы ассоциаций между членами 
сравнения будут выглядеть следующим образом: 

1) Аn – Сn – В; 
2) А – С – Вn; 
3) А – Сn – В; 
4) Аn – Сn – Вn; 
5) Аn – С – Вn. 

Ассоциативный тип сравнений первого типа — это Аn – Сn – В. Значение этого типа в следую-
щем: определенное явление или предмет имеют сходство с другими предметами и явлениями, т.е. 
предмет сравнения по закону изобразительности ассоциируется с десятками предметов и явлений. В 
результате этого вещи и предметы, которые ассоциировались с темой сравнения, превращаются в его 
образы, в случае реализации сравнения — в его признаки. Признаки предметов и явлений превраща-
ются в признаки сравнений, поэтому один предмет сравнения может ассоциироваться со множеством 
образов. Таким образом, один предмет сравнения может описываться через множество образов. 

Следующая группа ассоциативных представлений — это тип А – С – Вn. Этот ассоциативный 
тип по своей семантической структуре противопоставлен первому ассоциативному типу. Если сущ-
ностью первого ассоциативного типа является то, что один предмет характеризуется через множество 
образов, то во втором типе десятки предметов и явлений ассоциируются с одним только предметом 
сравнения, и в этом случае все они реализуют только один признак, на основе чего сближаются 
предмет и образ сравнения, например, кто уважает мать, того впереди ждет огромное, как гора, 
счастье. Нежданно-негаданно подвалил подарок, огромный, как гора. 

В основе данной ассоциативной группы лежит метафорический перенос. Метафора и сравнение 
— это близкие понятия, так как оба представляют собой цельную единицу семантического уровня. 
Так, метафора — это нерасчлененное в семантическом плане единство [7; 34], а сравнение — это 
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членимая конструкция или морфологически членимая структура [7; 34]. На самом деле и сравнение и 
метафоры можно рассматривать как один семантический комплекс, взаимопереходящий друг в друга. 
Так, в основе метафор всегда имеется сравнение. Сравнение же, как один из видов обобщения, оста-
навливающее внимание на сходных чертах сравниваемых образов, ассоциативно сближается с мета-
форой через ассоциации, возникающие между предметом и образом не только в прямом смысле, но и 
в образном, переосмысленном виде. 

Метафорическое словосочетание обладает тремя семантическими компонентами: 1) номинатив-
ное значение; 2) производное значение; 3) общий семантический элемент, содержащий субъективную 
оценку, которую можно назвать стилистическим значением. Сравнение также содержит три семанти-
ческих компонента, которыми являются: 1) значение того, с чем сравнивается предмет; 2) семантика 
сравниваемого предмета; 3) эмоционально-экспрессивная информация о двух сравниваемых объек-
тах, т.е. характерологическое значение. 

Таким образом, можно сказать, что сравнение также составляет единое семантическое целое, так 
как предметно-логическое сообщение, содержащееся в двух первых компонентах сравнения, тесно 
переплетается с субъективной оценкой предметов и явлений, исходящей от автора. Такое сравнение 
рождает стилистическую метафору, которая в еще большей степени усиливает семантическую опре-
деленность сравнений. Семантическое родство и единая стилистическая направленность сравнений и 
метафор доказываются тем, что они являются контекстуальными синонимами. Х.Х.Махмудов под-
черкивает, что стилистическая синонимичность выступает на уровне речи и всегда обусловлена кон-
текстом: «стилистическую синонимичность на уровне речи нельзя смешивать с лексической, морфо-
логической, синтаксической синонимичностью, т.е. синонимичностью на уровне языка. Соответст-
венно этим двум видам синонимичности и различаем две функции единиц речи и единиц языка: экс-
прессивную, обусловленную контекстом автора, и коммуникативную, необусловленную контекстом 
автора, общенческую, общепринятую синонимику» [8]. 

Анализ ассоциативно-смысловых контактов двух художественных тропов подтверждает органи-
ческую связь между сравнением и метафорой. Ассоциативные представления, вызванные сравнени-
ем, развиваются в воображении читателя как бы параллельно с предметом мысли и используются в 
самых разнообразных целях: сравнения эмоционально насыщают авторскую мысль, служат средст-
вом экспрессивности, художественной выразительности. Ассоциативная связь явлений, возникающая 
при восприятии образного употребления, представляется свободной, менее зависимой от окружаю-
щего контекста, так как семантика сравниваемых предметов не меняется, через пояснение одного яв-
ления другим при помощи вторичных его признаков конкретно и живописно описываются предмет, 
качество, действие в том или ином субъективном аспекте. 

Несмотря на сохранение основных значений слов, входящих в состав сравнения, оно рассматри-
вается нами как семантически целое явление, двуплановое по смыслу, так как при образном воспри-
ятии сравнений в воображении возникают два плана представлений, которые, совмещая норматив-
ную семантику сравниваемых слов с дополнительным сведением, выполняют характеристическую 
функцию, служат средством эмоционального отзыва о предмете, лице, явлении. 

В широком контексте, раскрывающем потенциальные коммуникативно-экспрессивные возмож-
ности слова, происходят семантические сдвиги, так как субъект сравнения, приписывая себе вторич-
ные приметы сравниваемого объекта, может существенно изменить свой смысловой объем, приобре-
тая качество обозначаемого им понятия. 

Метафора семантически богаче и выразительнее сравнения, так как ассоциативные связи ее 
расширяются в контексте, что обусловливается пересечением нескольких смысловых линий в одном 
слове или словосочетании. Реализация такой метафоры возможна в контексте только при наличии 
предшествующего сравнения, подготавливающего появление метафоры, с которой оно семантически 
и стилистически контактирует. Примечательно, что в необычном контексте, т.е. на уровне речи, нор-
мативная семантика слова как бы затушевывается, отходит на второй план, уступая место образному 
представлению, которое опирается на отдельные признаки прямого значения слова. 

Следовательно, художественные тропы (сравнение и метафора), имея общие психологические 
истоки, т.е. вызывая в сознании читателя одинаковую цепь ассоциаций, приписывая признаки одного 
явления другому на основе их сходства, выражают индивидуальную авторскую оценку, сообщают 
при творческом восприятии читающим добавочную эмоциональную информацию. На основании су-
ществующей тесной взаимосвязи между ними в творческом контексте можно объединить их в один 
семантический комплекс, который способствует реализации намерений художника: субъективное 
освещение литературного образа через призму авторского отношения. Сравнение и метафора 
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содержат общие структурные компоненты, идентичные в контексте по семантико-стилистическим 
функциям, их можно считать стилистическими, контекстуальными синонимами. 

Поскольку сравнение и метафора рассматриваются нами как стилистические синонимы, то срав-
нения ассоциативного типа А – С – Вn можно исследовать как свернутое сравнение — метафора, ко-
гда образные ассоциации со временем затушевываются, а два члена сравнения (предмет и его при-
знак) превращаются в метафору. 

Сравнения ассоциативного типа А – Сn – Вn представляют собой такую группу ассоциативных 
сравнений, когда один образ ассоциируется со множеством предметов. Соответственно этому каждый 
предмет имеет присущие только ему признаки. 

Признаки разнообразных предметов в процессе характеристики предмета сравнения объединя-
ются и выступают как различные признаки образа. Например, камень ассоциируется с различными 
другими предметами и явлениями. В результате этого вещи и предметы, ассоциирующиеся с камнем, 
характеризуются через его различные признаки, свойства, например: дом темный и мрачный, как ка-
мень черный; скупой как каменная слеза; вода, холодная как камень; рука, крепкая как камень; серд-
це, черствое, не дрогнувшее, как неподвижный и безразличный камень. 

Ассоциативный тип Аn – С – Вn показывает, что разные образы характеризуются через по-
средство ассоциаций с различными предметами. Однако все эти образы и предметы, объединяясь 
друг с другом, подчиняются одному общему признаку. Говоря по-другому, одно понятие, выражаю-
щее признак, вызывает ряд ассоциаций с другими предметами и явлениями, например: этот народ 
глубок как море и велик как океан. Большой как крышка от казана и багровый как расплавленное в 
огне железо. 

Пятый ассоциативный тип сравнений — Аn – С – В. В данном типе один предмет ассоциируется 
со множеством образов. Все эти ассоциации характеризуют только один признак. У одного предмета 
всегда реализуется один постоянный признак. Этот постоянный признак формируется путем ассо-
циаций с различными образами. Так, признак «белый» ассоциируется со множеством образов. Через 
них, характеризующихся через признак «белый», можно построить множество сравнений, например: 
белолицая (ақ жүзі), белолобая (ақ маңдай), радушный (ақ жүрек), как молоко матери (ананың ақ 
сүтіндей) и др. 

Таким образом, анализ структуры ассоциативных сравнений показывает, что образное сравнение 
отличается от логического наличием особого показателя m, выражающегося через множество 
образов, ассоциаций. 
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Г.К.Смагулова 

Бейнелі теңеу: оның құрылымы жəне ассоциативтік типтері  

Мақалада бейнелі теңеудің құрылымы жəне ассоциативтік типтері қарастырылған. Автор «теңеу 
компоненттері» ұғымына түсініктеме беріп, зерттеушілер еңбектерінде əр қилы көрсетіліп жүрген 
теңеу компоненттеріне талдау жүргізеді. Сондай-ақ теңеу мен метафораны бір-біріне өзара ауысып 
отыратын семантикалық бір кешен деп есептейді. 

G.K.Smagulova 

Figurative comparison: its structure and associated types 

The article is about the structure of figurative comparison and its associative types. The notion of components 
of comparison is explained by the author. Also author introduces different terms given to the components of 
comparison by different scholars. Author considers comparison and metaphor as one semantic complex trans-
ferring into each-other. 
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ҚАЗАҚ  ТІЛ  БІЛІМІ 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ƏОЖ 81’1:81’36 

Э.Н.Ажарбекова 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Белгілілік/белгісіздік  мəннің  белгісіз  жақ,  
белгісіз  мүше  арқылы  берілуі  жəне  контекстке  қатысы 

Қазақ тіл білімі үшін белгілілік/белгісіздік категориясы шешілмеген мəселе болып табылады. 
Мақалада қазақ тіліне қатысты белгілілік/белгісіздік ұғымдарының фактілері қарастырылды жəне 
талданды. Қазақ тілі материалы бойынша бұндай семантика белгісіз жақ, сөйлемнің белгісіз мүшесі 
жəне контекст негізінде көрінетіндігі айқындалды.  

Кілтті сөздер: жай сөйлем синтаксисі,  жалпылама жақты сөйлем, белгілі жақты сөйлем, белгісіз 
жақты сөйлем, толымсыз сөйлем, тіл білімі, «белгілілік» ұғымы, «белгісіздік» ұғымы,  жақтық 
көрсеткіш.  

 
Жай сөйлем синтаксисінде жалпылама жақты, белгілі жақты, белгісіз жақты, толымсыз 

сөйлемдер ғылыми тұрғыда қарастырылып, тіл біліміне берік енген мəселелер. Дегенмен осы жай 
сөйлемдердегі «белгілілік» пен «белгісіздік» ұғымдары əлі де болса қарастырылмай келеді. 

Қазақ тілі синтаксисінің мамандары жай сөйлемді грамматикалық құрылымы тұрғысынан 
қарастырып, оларды бірнеше топтарға жіктеген жəне жеке-жеке анықтама берген. «Қазақ 
грамматикасында» жалпылама жақты сөйлемдер жайлы мынадай ой айтылады: «Кез келген тілдік 
тұлға нақты, тура мағынасынан басқа жалпылық та мағынаға ие бола алады. Осы заңдылық 
тұрғысынан келгенде белгілі бір жақтық жалғау тура мағынасынан басқа жалпылық жақты білдіретін 
мəнге де ие бола алады, яғни абстракцияланады. Дəлірек айтсақ, сөйлемнің бас мүшесі қандай 
жақтық көрсеткішпен берілгеніне қарамастан, тыңдаушы (оқырман) сөйлем мазмұнынан сол 
хабардағы іс-əрекет, қимыл-қозғалыстың өзіне де, сөйлеушіге де, бөгде жаққа да қатысы бар екенін 
ұғынады. Сонда «жалпылық» деген ұғым іс-əрекетке ие бола алатындай сан мыңдаған субъектілердің 
бəрін емес, солардың ішінен тек I, II, III-жақтардың ғана белгілі бір қимыл-əрекетке қатысты бола 
алуын білдіру болып табылады… Жер үстінде адам баласы бола алудан артық не бар дейсің 
(Ғ.Мүсірепов). Келбетті келгеннен кеңес сұра (мақал). 

Сөйтіп, бас мүшесі белгілі бір жақтық тұлғада тұрғанымен (көбінесе II-жақ, ішінара I жəне II-
жақтарда), сөйлем семантикасы жалпыланған жақтық мəнді білдіретін, соған сай іс-əрекет үш жаққа 
тəн болып көрінетін бір негізді сөйлем түрін жалпылама жақты сөйлем дейміз» [1; 678]. 

Берілген анықтамадан байқайтынымыз, жалпылама жақты сөйлемдердегі іс-қимыл тыңдаушыға 
да, айтушыға да, өзге жаққа да қатысты. Дегенмен, іс-қимылдың нақты қай жаққа тиісті екені 
белгісіз. Міне, осыдан келіп белгісіздік мəн туындайды. Мысалы: Адам қашан өзінің алақандай 
төріне көңілі толғанда ғана пейілі кеңитінін, кісінің өз пейілі кеңімей тұрып, жер де, ел де 
кеңімейтінін, шаншылған бас пен шашылған сүйектің ешбір елге ешқашан да шекара бола 
алмайтынын, адам өз бауырындағы бала мен өз қойнындағы жарын жарылғай алмай тұрып, көрші-
көлеміне көңілі жібімей тұрып еш жақсылық жасай алмайтынын айт (Ə.Кекілбаев). Кішкентай 
көздерді не істесең де ірі істеп таңғалтасың (Ə.Кекілбаев). Осы сөйлемдердің бас мүшелерінің, 
яғни предикаттарының, бірі ІІ-жақтық жіктік жалғауының нөлдік формасы, екіншісі –сың формасы 
(таңғалтасың) арқылы жасалған. Алайда бұл ІІ-жақтағы жіктік жалғауы тура мағынасынан ауытқып 
жалпылық мəнге ие болған. Яғни сөйлемдердегі іс-қимыл үш жаққа бірдей қатысты. Дегенмен, бұл 
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сөйлемдердегі іс-əрекет қай жаққа тəуелді екендігінің нақтыланбауынан белгісіздік мəн туындайды. 
Сондай-ақ Көре-көре көсем болады, сөйлей-сөйлей шешен болады (мақал). Онға келдім — ойнадым, 
қызығына тоймадым, Жиырмаға келдім — бойладым, онда да балалықты қоймадым (Жетес би) 
тəрізді сөйлемдер бойында да белгісіздік мəн бар. Себебі алғашқы сөйлемнің баяндауышы ІІІ-
жақтағы (шешен болады), екінші сөйлемнің баяндауышы І-жақтағы (ойнадым) жіктік жалғауын 
жалғаса да, ондағы іс-əрекет тыңдаушыға да, айтушыға да, өзге жаққа да қатысты болып, жалпылық 
мəнге ие болған. Осы жалпылықтан келіп белгісіздік мəн туындайды. Яғни жалпылық мəндегі 
жалпылыма жақты сөйлемдер бойында белгісіздік мəн бар сияқты. 

Белгісіз жақты сөйлемге «Қазақ грамматикасында»: «Бас мүшесі III-жақтық тұлғада келіп, іс-
əрекет иесі белгісіз жақ болатын, тек іс-əрекеттің орындалуы жайында хабар білдіру мақсатын 
көздейтін бір құрамды сөйлем түрін белгісіз жақты сөйлем дейміз» [1; 679] деген анықтама берілген. 
Ғалым М.Балақаев грамматикалық бастауышы ерекше айтылмайтын, істелген іс-əрекет белгісіз 
субъектілерге тəн болып ұғынылатын сөйлемдерді белгісіз жақты сөйлемдер деп көрсетеді [2; 225]. 
Берілген анықтамалардан аңғарғанымыздай, белгісіз жақты сөйлемдерде іс-əрекеттің орындалуы 
жөнінде хабар бар да, ал сол іс-əрекеттің субъектісі белгісіз. Яғни мұндай сөйлемдерде белгісіздік 
мəн жақ белгісіздігінен айқын аңғарылады. Мəселен, Таразының суығындай төбе құйқаңа дейін 
шіміркендіріп барады (Ə.Кекілбаев) деген сөйлемнің предикаты (шіміркендіріп барады) ІІІ-жақтық 
тұлғада тұр. Іс-əрекет иесі белгісіз. Сонымен қатар Ондай бөгденің қызылына сұғынған, қомағай көзге 
құм құяды (Ə.Кекілбаев) жəне Енді, міне, жылдап-жылдап жүріп қайтадан алыс жорықтардың да 
бұдан былай ауырға түсетінін мықтап сездіріп келеді (Ə.Кекілбаев) деген сөйлемдердегі субъект 
белгісіз. Осы тəрізді іс-əрекет иесі белгісіз болатын белгісіз жақты сөйлемдер бойында да белгісіздік 
мəн бар. Мұндағы белгісіздік мəн субъектінің белгісіздігінен туындайды. 

Жақ белгісіздігі жанама жақты (жақсыз) сөйлемдердің бойында да бар. Синтаксис маманы 
М.Балақаев жақсыз сөйлемге қатысты: «Бастауышы жоқ, оның орны жоқталмайтын, айтылған іс-
əрекет баяндауыш арқылы үш жаққа бірдей ортақ ұғымда жұмсалатын сөйлемдер жақсыз сөйлем 
болады» [2; 223] деген ой айтады. «Қазақ грамматикасында» жақсыз сөйлемнің төмендегі басты 
белгілері көрсетілген: 1) тек бір ғана бас мүшесі — баяндауышы болады; 2) баяндауыштың арнаулы 
тұлғадағы өзгеше құрылымы грамматикалық бастауыштың болуына мүмкіндік бермейді; 3) субъекті 
— жақтық мəн арнаулы септік жалғаулы сөздерден, баяндауыш, құрамындағы тəуелдік жалғаулы 
сөздерден немесе контекстен логикалық ыңғайда аңғарылып тұрады. Кейде баяндауыштағы ырықсыз 
етіс тұлғасы арқылы іс-əрекет ешбір субъектіге қатыссыз модельдік мағынада беріледі [1; 679]. 
Сонымен қатар мынадай анықтама берілген: «Грамматикалық бастауышы жоқ, субъект мəні арнаулы 
септік не тəуелдік жалғаулы сөздер арқылы логикалық ыңғайда байқалатын немесе мүлде 
көрінбейтін бір негізді сөйлем түрін жанама жақты сөйлем дейміз» [1; 279]. Берілген ой-
тұжырымдардан мынаны байқаймыз: іс-əрекет субъектісі жоқ жанама жақты сөйлемдердің бойында 
белгісіздік мəн болады. Бұл ойымызды төмендегі сөйлемдер арқылы қарастырып көрейік: Мынау 
елдің бұл ісін аяқсыз тастап болмайды (М.Əуезов). Бұл екеуінің қайсысын таңдаған дұрыс 
(Д.Исабеков). Сол құмарланып жиған қазынамызды көбейтпек керек (Абай). Қайта соларға қолы 
батыл жасты салу керек (М.Əуезов). 

Келтірілген мысалдарда предикаттар əр түрлі тұлғада келген. Алғашқы сөйлем баяндауышы 
көсемше тұлғалы етістікке «бол» көмекші етістігінің тіркесуі арқылы (тастап болмайды), екінші, 
үшінші сөйлем баяндауыштары -ған, -пек есімше тұлғалы етістікке «дұрыс», «керек» модаль 
сөздерінің тіркесуі арқылы (таңдаған дұрыс, көбейтпек керек), төртінші сөйлемнің баяндауышы 
тұйық етістікке «керек» сөзінің тіркесуі арқылы жасалған сөйлемдердің барлығына ортақ нəрсе — 
субъектінің болмауы. Осындағы жақ белгісіздігінен белгісіздік мəн туындайды. Сонымен, белгісіз 
жақты сөйлемдердегі субъектінің болмауы ол сөйлемдерге белгісіздік мəн үстейді. 

Жоғарыда жақ белгісіздігінен туындайтын сөйлемдердегі белгісіздік мəні жайында сөз болды. 
Ал енді бір сөйлемдерде тұрлаулы не тұрлаусыз мүшелердің түсірілуінен белгісіздік мəн туады. 
Ондай сөйлемдерге толымсыз сөйлемдер жатады. Ғалым М.Балақаев ойға қатысты мүшелері түгел 
айтылмаған олқы сөйлемдерді толымсыз сөйлемдер деп қарайды. Ондай толымсыз сөйлемдердің 
негізінде туындайтын белгісіздік мəнді төмендегі сөйлемдер арқылы қарастырып көрейік: 

1. Есіктен аттамай жатып: 
– Босқындардың саны жүз мыңға жетті, — деді. 
– Бесінге дейін біздің əскердің санынан асып кетуі мүмкін, — деді əмірлердің бірі (Ə.Кекілбаев). 
2. Бұны салған қай шебер? — деп сұрады болмашы естілетін бəсең дауыс. 
– Ортөбелік шебер, — деді бас ұстаның орнықты қоңыр даусы (Ə.Кекілбаев). 
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3. Бұның оң жағында сыртын тайжарғақ пен қалың құранды қарсы алдындағы күміс тағанның 
үстіне қойып таспиық тартып отырған ақсұр хазірет əңгімеге араласты. 

– Уа, тақсыр, қара шыбындай быжынап, мынау жарық жалғанда қайдағы бір ыбылыс-
ластыққа жайлатып бара жатқан кəпір тұқымды қалай қырсаңыз да, қанша қырсаңыз да сауап. 
Мен өзім ол найсаптарды оның өз қолымен бауыздауға əзірмін. Оларды осы қазір қылыштың астына 
алмасаңыз, алдымызды түнге айналдырсақ, қапы қалуымыз ықтимал, — деді. 

– Хазірет жөн айтты (Ə.Кекілбаев). 
4. Екі-үш күннен соң Жөнейт аңға шығатын болды, Дəулетті тұңғыш рет бірге алып жүрді. 

Соңдарына екі қызыл қайың тазыдан басқа ит те ертпеді. Осынша оңашаланатын да жөні бар. 
Көкбөрінің қайта-қайта арыз айтып келе беретініне қарағанда, Дəулеттің беттен қайырып 
тастайтын қасарыспа мінезі болса керек. Қағытпа əңгімеде есесін жібермейтін ауыздылығын өзі 
де байқаған… (Ə.Кекілбаев). 

5. Түлейден шыға бере-ақ таң бозарды. Бұл ернекке шыққан соң, түнде əлдекімдер от жаққан 
тұсқа қарап еді. Қарайып оттың орны жатыр. Қасында жан жоқ (Ə.Кекілбаев). 

Келтірілген мысалдардан байқағанымыз — сөйлемдердің бойында белгісіздік мəннің болуы. 
Алғашқы мысалда Бесінге дейін біздің əскердің санынан асып кетуі мүмкін … деген толымсыз 
сөйлем. Осында əскердің санынан не асып кететіні белгісіз. Екінші мысалда Ортөбелік шебер деген 
толымсыз сөйлем. Ортөбелік шебердің іс-əрекеті белгісіз. Үшінші мысалда Хазірет жөн айтты 
деген толымсыз сөйлем. Хазіреттің нені жөн айтқандығы белгісіз. Төртінші мысалда Қағытпа 
əңгімеде есесін жібермейтін ауыздылығын өзі де байқаған деген толымсыз сөйлем. Кімнің 
ауыздылығын байқағандығы белгісіз. Бесінші мысалда Қарайып оттың орны жатыр деген 
толымсыз сөйлем. От орнының қай жерде жатқандығы белгісіз. Бұл сөйлемдерде бастауыш, 
баяндауыш, толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыштардың түсіп қалуынан белгісіздік мəн 
туындаған. Яғни толымсыз сөйлемдердің бойында тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелердің түсірілуінен 
белгісіздік мəн пайда болады. 

Белгісіздік мəн жай сөйлемдерді контекстен тыс алғанда аңғарылады. Жоғарыда сөз болған 
жалпылама жақты, белгісіз жақты, жақсыз, толымсыз сөйлемдерді контекстен тыс алғанда олардың 
бойынан белгісіздік мəн байқалады. Ал осы сөйлемдер контексте белгілілік мəнге ие. Яғни 
жалпылама жақты, белгісіз жақты, жақсыз сөйлемдердегі белгісіз жақ пен толымсыз сөйлемдердегі 
белгісіз мүше контекстегі басқа сөйлемдер арқылы белгілілікке ие болады. 

Демек, белгілілік/белгісіздік мəнді айқындауда да контекст қызметінің барлығын айтуға болады. 
Контекст — тіл білімінде қарастырылып жүрген ауқымды мəселелердің бірі. Бұл мəселе қазақ 

тіл білімінде арнайы зерттелген жоқ. Лингвистикалық сөздіктер мен ғылыми еңбектерде 
түркітанушы-ғалымдар мен орыс тіл білімін зерттеушілердің берген түсіндірмелері мен 
анықтамалары бар. Қазақ тілі синтаксисінің маманы Ж.А.Жақыповтың 1998 жылы жарық көрген 
«Сөйлеу синтаксисінің сипаттары» атты еңбегінде тілтанушы-ғалымдардың контекст жайындағы 
ойлары қарастырылады. Мəселен, лингвистикалық терминдер сөздігінде бұл тілдік құбылыс жөнінде. 
«сөздің түрлі мəнін анық беретін, сақталмаған тиянақты ойды білдіретін сөйлемдегі сөздер тобы» [3] 
деген ой айтылады. В.И.Сергеевтің анықтамасы төмендегідей негізде: «Языковой контекст... — это 
внутрилингвистические условия употребления данной языковой единицы, образуемые окружением 
из других языковых единиц» [4]. Д.Э.Розенталь мен М.А.Теленкова контекстке: «Законченный в 
смысловом отношении отрезок письменной речи (текста), дающий возможность точно установить 
значение отдельного входящего в него слова или предложения данной языковой единицы в речи 
(языковое окружение, а в широком смысле также ситуация речевого общения)» [5], — деген 
анықтама береді. О.С.Ахманова контексті былайша сипаттайды: «1. Лингвистическое окружение 
данной языковой единицы; условия, особенности употребления данного элемента в речи; 2. 
Законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, позволяющий установить значение 
входящего в него слова или фразы» [6; 206]. 

Жоғарыда берілген анықтамаларды қарастыра келе, Ж.А.Жақыпов бірінші анықтаманың 
«олқылығы — контекст сөйлем ішінідегі сөздер тобы болып шығатындығы» екендігін, екінші 
анықтамада «контекстің сипаты нақтыланғанмен, оны тек тілдің өз ішіне ғана тəн құбылыс ретінде 
шектеп, контексте экстралингвистикалық та сипат болатыны ескерілмегендігін, үшінші анықтаманың 
олқылығы — контекстің жазба тілмен шектелетіндігі», ал В.И.Сергеевтің анықтамасынан 
«артықшылығы — сөйлеуді жəне экстралингвистикалық факторларды (сөйлеу ситуациясы) есепке 
алуы екендігін айтады. 
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О.С.Ахманова орыс тіл білімінде контекстің бес түрін айқындап көрсеткен: «Тұрмыстық 
(бытовой) контекст — қарым-қатынас жасаудың ауызша сөйлеудегі сөздер мен құрылымдық 
модельдерді таңдауды белгілейтін ситуациясы, сөйлеудің сөйлеу сигналының қысқаруына мүмкіндік 
беретін осының нəтижесінде күнделікті ауызекі эллипсистік стиль жасалатын ситуациясы. 
Метафоралық контекст — троптардың қос мəндік қатардың жарыса қызмет етуіне негізделген бір 
ізбен өрістейтін жиынтығы. Ситуация контексті — сөйлеу актісінің жүзеге асуының, осының 
мазмұнына ықпал ететін, белгілі бір мəдени орта арқылы белгіленетін шарттары. Театрлық контекст 
— театрлық орындау жағдайын туғызатын жəне пьеса текстінде сахналық ремаркалар арқылы 
түсінілетін ситуациялық контекст. Топонимикалық контекст — осы аймаққа тəн топонимдердің 
жиынтығы» [6; 207] (Ауд.: Ж.А.Жақыпов). 

Ж.А.Жақыпов контекстің тіл мен сөйлеуге қатысты жайттардың бəріне араласып 
отыратындығын айта келіп, контекске мынадай сипаттама береді: «Контекст (латын сөзі, «тығыз 
байланыс», «бірігу» деген мағынаны білдіреді) дегеніміз — текстің мағыналық жағынан аяқталған 
бөлігі, бөлігі болғанда, оның құрамына кіретін сөздің я сөйлемнің мағынасын айқындауға мүмкіндік 
беретін бөлігі, бір тілдік единицаны сөйлеуде қолданудың шарты, тілдік орта, ситуация. Контекстің 
екі деңгейі болады: 1. Тар көлемдегі контекст (сөз мағынасын айқындайтын белгілі бір сөйлем); 2. 
Кең көлемдегі контекст (синтаксистік күрделі бірліктер, тарау, абзац — бұлар сөйлем семантикасын 
айқындайды)» [7]. 

Ж.А.Жақыпов контекстің тілдік құбылыстарға қатысы жайын да қарастырады. Мəселен, 
ғалымның: «Контекстің белгілі бір тілдік единицаның қолдану шарты екенін мойындасақ, 
дыбыстардың бір-біріне ықпалын да контекст аясында қарауға болады. Бұны фонетикалық контекст 
дейміз» [8]. «...Əр сөз, əр сөйлем, түпнұсқада да, аудармада да мəтіннің көптеген басқа 
элементтерімен байланысқа түсіп тұрады, сондықтан əрқашан, тіпті жеке сөз жайында, аудару 
процесінде контексті назардан тыс ұстауға болмайды. 

Бір ғана тілдің семасиологиялық аясында алғанда да контекстің шешуші қызметін айқын көруге 
болады. Контекст полисемия, синоним, антоним, омоним, метафора, метанимия, синекдоха, жалқы 
жəне жалпы есімдер, фразеологиялық тіркестерде де мағына айқындау қызметін атқарады» [8; 34], — 
деген пікірлері контекстің ассимиляцияға, яғни дыбыстардың үндесуіне, байланысты сөйлеу 
барысында бірдей естілетін фонемалардың мағынасын айқындауда жəне лексикалық құбылыстарға, 
аудармаға ықпалының зор екендігін аңғартады. 

Контекстің белгілілік/белгісіздік мəнді айқындауда да ықпалы орасан. Орыс тіл білімінде 
белгілілік/белгісіздікті контекстпен қатысты қарастырады. Лингвистикалық энциклопедиялық 
сөздікте мынадай ой айтылған: «Самым сильным средством выражения категории определенности 
является контекст, в высказывании «Женщина купила книгу», если оно находится в абсолютном 
инпродуктивном начале, оба имени могут быть неопределенными, но если это же высказывание 
находится в середине текста, оба имени могут быть определенными» [9]. Байқап қарасақ, орыс 
тіліндегі белгілілік/белгісіздік мəннің бұл берілу жолы қазақ тіліне де тəн. Мəселен, Медет жан 
серігі — домбырасын қатты сағынған. Қолына тиісімен, шерте жөнелмей, ең əуелі сағынған 
көңілмен сылап-сипап, саспай айналдыра қарап шықты. Өне бойында титтей де кіршік жоқ. Өзі 
бардағыдай қалпында. Асыл күн сайын бір сүртіп, шаң-тозаң қондырмай күтіп жүретін 
(Е.Мырзахметов) деген абзацтағы соңғы сөйлемді абзацтың алғашқы сөйлемі етсек, мұндағы 
Асылдың шаң-тозаңнан күтетін заты белгісіз мəнге ие болады. Бұл сөйлем абзацтың соңында 
тұрғандықтан, белгілілік мəнге ие. Яғни, абзацтағы алдыңғы сөйлемдерден байқағанымыздай, 
Асылдың күн сайын сүртіп шаң-тозаң қондырмай күтіп жүретін заты — Медеттің домбырасы. 

Төмендегі мысалдарды қарастырып көрейік. 
Таңбаға қол жеткізу қандай қиын болса, оны мүлтіксіз сақтаудың қиындығы да əсте кем 

соқпайды. Таңбамен қоса үш талон беріледі. Жасалған детальдан алда-жолда ақау шыға қалса, 
талонның біреуі жылтырады. Егер үшеуі де түгел жыртылса, онда таңба қайтып алынады. 
Одан кейін оған тағы да ие болу мүлдем қиындайды (Е.Мырзахметов). 

- Қос балапанын қанаттанып кеткенше талғажау етерліктей де бірдеңенің қалын ойламаппын. 
Ажал шіркіннің қай жағыңнан аңдып, қай қалпымды тапқанын білмей де қалдым ғой. Саған артыма 
қалдырған бар байлығым — Медетім мен Зейнебім. Аманатым да сол екеуі. Жылатпа, жарай ма? 
Сабыр ет, сөзімді бөлме. Екеуіне əкесі жасаған бар жақсылығы — сендей ана тауып бергені. 
Ақырғы жақсылығы саған тапсырған... осы аманаты болсын! (Е.Мырзахметов). 

Алғашқы мысалдағы Егер үшеуі де жыртылса, онда таңба тартып алынады деген сөйлем 
абзацтың орта тұсында берілген. Егер осы сөйлем абзацтың басында орналасса, мұндағы үшеуі деп 
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отырған сөз сөйлемге белгісіздік мəн үстейді. Ал абзацтың ортасында орналасқандықтан, бұл 
сөйлемдегі белгісіздік мəн алдыңғы сөйлем арқылы белгілілікке ие болады. Сонда мұндағы 
жыртылатын заттың үш талон екені белгілі. Ал екінші мысалда Ақырғы жақсылығы саған 
тапсырған... осы аманаты болсын деген сөйлем абзацтың соңғы сөйлемі. Егер осы сөйлем абзацтың 
алғашқы сөйлемі болса, мұндағы аманат сөзінің бойында белгісіздік мəн болар еді. Алайда 
сөйлемдегі аманаттың қандай аманат екендігі ондағы сөйлемдер арқылы белгілі. Яғни аманаты — 
балалары Медет пен Зейнеп. 

Жоғарыда сөз етілген белгісіздік есімдіктер, сілтеу есімдіктер, болжал мəнді модаль сөздер, 
белгісіз жақ, белгісіз мүше арқылы берілетін белгісіздік мəндердегі сөйлемдер контекстен тыс 
алынғанда белгісіздік мəнге ие. Ал контексте бұл сөйлемдер белгілілік мəнде болады. Себебі 
контекстегі өзге сөйлемдер белгісіздік мəнді толықтырып, белгілі етеді. Мысалы: Алтауы бірдей 
қосыла сарнайды, қосылып шыңғырады: кісендерін сылдыратып, төбелерін төмпештейді. Күркені 
күзетіп тұрған қарулы жігіттер жекіген, рет жасап əлденені міңгірлейді. Оларын демдерін ішіне 
тартып төңірекке құлақ түріп жатқан жым-жырт ауыл естігенімен, арпалысып жүрген 
тұтқындар естір емес (Ə.Кекілбаев). 

Берілген мысалдың соңғы сөйлемінде белгісіздік мəн басым. Ол белгісіздікті үстеп тұрған ол 
сілтеу есімдігі. Соңғы сөйлемді контекстен тыс алып қарасақ, ауылдың нені естіп, тұтқындардың нені 
естімейтіндігін аңғару қиын. Ал контексте ол белгілі. Алдыңғы сөйлем соңғы сөйлемдегі белгісіздікті 
толықтырады. Яғни жігіттердің жекіген рет жасап əлденені міңгірлегендерін ауыл естіп, тұтқындар 
естімейді. 

Сондай-ақ Медет жүрегі аттай тулап, кеудесіне сыймай кетті! Ғайыптан біреу сиқырлы 
шипа суын бүркіп жібергендей тұла бойы жеңілейіп кетті. Көңілін нешеден қажаған қатқыл ой 
бір-ақ сəтте ғайып болды деген мысалдың соңғы екі сөйлемінде белгісіздік мəн бар. Ол белгісіздік 
контекстен тыс алынғанда аңғарылады. Контекстен тыс қарасақ, кімнің тұла бойы, кімнің көңілі 
екендігі белгісіз. Белгісіздік мəн толымсыз сөйлемдегі анықтауыш мүшенің қатыспауынан 
туындаған. Ал осы сөйлемді контекст құрамында қарасақ, Медеттің көңілі, Медеттің тұла бойы екені 
белгілі. Соңғы сөйлемдердегі белгісіздікті алғашқы сөйлем белгілі етеді. 

Қара торғайларды Медет алғаш келген күні-ақ көрген. Содан бері ертемен тұрып, күн шығар 
алдындағы сиқырлы сұлу əндерін бар жанымен тебірене, жүрегі лүпілдей соғып, тыңдаумен 
келеді. Ақан сері атасының «Қара торғайын» ыңылдай айтып, көбіне көп қосыла отырады... Ол 
бүгін де шығар күнді ақ тілеуі көңілмен, қара торғайдың шырылдап шырқаған əнімен қарсы алып 
отырды. Берілген мысалдың тағы екінші, үшінші сөйлемдері абзацтан тыс тұрғанда белгісіздік мəнге 
ие болады. Сөйлемдерде іс-əрекеттің, қимылдың субъектісі жасырын тұр. Жақ белгісіздігі бар. Яғни 
сұлу əндерді тыңдаушы кім?, «Қараторғай» əнін айтушы кім? — белгісіз. Ал контекст құрамында бұл 
белгісіздік белгілі болады. Сұлу əндер тыңдаушы да, «Қара торғай» əнін айтушы да — Медет. 

Сонымен, қазақ тіл білімінде белгісіздік мəн мəселесі түбегейлі зерттелмеген. Бұл зерттеуді 
қажет ететін мəселе. Біздің байқағанымыз, көркем текстен тыс алынған жақсыз, жалпылама жақты, 
белгісіз жақты, толымсыз сөйлемдерде белгісіздік мəнінің болатындығы. Мұндай сөйлемдерде 
белгісіздік мəн белгісіз жақ жəне белгісіз мүше арқылы беріледі. Сонымен қатар контекст — 
белгілілік/белгісіздік мəнді айқындаудың бір жолы. Мысалдар көрсеткендей, белгісіздік ұғымдағы 
сөз қатысқан сөйлем контекстен тыс тұрғанда, ол сөйлемде «белгісіздік» мəн болады. Егер ол сөйлем 
контекст құрамында болса, белгілілікке ие болады. 
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Э.Н.Ажарбекова 

Об определенности / неопределенности, выраженной посредством 
неопределенного лица, неопределенного члена предложения и контекста 

Для казахского языкознания категория определенности/неопределенности является вопросом 
нерешенным. В статье рассматриваются и анализируются факты определенности / неопределенности, 
относящиеся к казахскому языку. Выявлено, что такая семантика может выражаться посредством 
неопределенного лица, неопределенного члена предложения и контекста. 

E.N.Azharbekova 

Expression of certainty / uncertainty by unspecified persons unspecified part  
of the sentence and the context 

For Kazakh linguistics category of certainty/uncertainty is a undecided question. The facts of the expression 
of certainty/uncertainty, referring to Kazakh language are considered and analyzed in article. On material of 
the Kazakh language is revealed that such semantics can be Showing by unknowing face, of unknowing 
membe of sentence and context. 

 
 
 
 

ƏОЖ 81’ 

Б.Досжанов 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана 

Қазақ  тіліндегі  антропонимжасамдық  
қосымшалардың  тілдік  ерекшеліктері 

Мақалада антропонимикалық аффикстердің ерекше қасиеттері мен оларға тəн жалпы белгілер 
қарастырылды.  Аффикстер табиғаты антропонимикалық жүйеге тəн тұтастықта ашылды. Автор 
антропонимикалық аффикстер ерекшеліктері мəселелерін қарастырудың  жаңа əдістемесін ұсынды.  

Кілтті сөздер: қазақ есімдері,  тілдің лексикалық қоры,  қосымшалардың табиғаты, антропонимдік 
жүйе, антропонимжасамдық қосымша, еркелету аффикстері, кішірейту аффикстері, аффикстік тəсіл, 
лексикалық мағына, грамматикалық мағына.  

 
Қазақ есімдері — тілдің лексикалық қорында өзіндік орны бар үлкен саланың бірі. Осыған орай 

оның құрамындағы қосымшалардың табиғаты да, антропонимдік жүйеге тəн біртұтастығымен 
айқындалады. Сол тұтастықтың құралу себептерін анықтау барысы мəселені қарастырудың жаңаша 
тəсілін ұсынады. Өйткені осы кешенді құрайтын алуан түрлі элементтерді «антропонимжасамдық 
қосымшалар» деген атаудың аясына топтастырып тұрған, оның шығу тегіндегі «кейбір 
жақындықтары» мен күнделікті қолданыстағы қызмет бірлігі дами келе, жаңаша сипатқа ие болып 
отыр. Кісі аттарын жасаушы қосымшаларды тілдік табиғатына қарай топтастырғанда Т.Жанұзақов 
антропонимдердің жасалу жолдарына байланысты зерттеуінде кісі аттарын жасаушы қосымшаларды, 
сөз таптарына тəн қосымшаларды жеке алып жəне «еркелету, кішірейту аффикстері...», 
«антропонимдердің құрметтеу, сыйлау, қадірлеу аффикстері...», «антропонимдерді жасаушы 
аффикстер», «кісі аттарындағы көне аффикстік тəсіл» т.б. секілді түрлерін атап өтеді [1; 129–168]. 

                                                      

 Ескерту. «Кейбір жақындықтары» деуіміздің себебі, кісі есімдерінің құрамындағы қосымшалардың тұлғалық жағынан 
ұқсастықтары болғанмен, шығу тегі бойынша олардың бəрі бірдей ортақ негізден тарамауы мүмкін. Мысалы, -ақ 
қосымшасы əрі түстің атауы, əрі еркелету, құрметтеу мəнді қосымша: Жан-ақ есімінің құрамын «жаны-ақ» деп те, 
Жанарыс, Жанболыс секілді есімдердің еркелету мəнінде түбірге қосымша (-ақ) өзгертілген түрі болуы да мүмкін. 
Этимологиясына жасалған талдаулар əр кезде əрқалай екенін көрсетіп отыр, сондықтан екеуін де жоққа шығаруға 
болмайды.      
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Мұнда ғалым негізінен қосымшалардың сөз таптарына қатыстылығы мен шығу тегіне тоқталады, ал 
мəселеге өз көзқарасымыз тұрғысынан келер болсақ: тілімізде антропонимжасамдық қосымшалардың 
бары анық, олар бірер ғасырдың айналасында қалыптаса қалған жоқ, сондықтан шығу тегі жағынан 
түрлі сөз таптарына тəн екендігін мойындамауға болмайды, алайда ендігі қаралуға тиіс мəселе — сол 
түрлі сөз таптарына тəн қосымшалардың антропонимжасамдық кешенге топтастыратын белгілері 
турасында болмақ. Бір ауыз сөзбен айтар болсақ, анропонимжасамға қатысатын қосымшалардың 
барлығына тəн ортақ қасиет — кісі есімін жасау. Осылай ғана тұжырымдап қоя салуға болар еді, 
дегенмен кісі аттарының өзіне ғана тəн ерекшеліктері арнайы талдауларды қажет етеді. Енді осы 
кешенге топтасқан түрлі элементтерге талдаулар жасап көрелік. 

Антропонимжасамдық қосымшалар арасында тілдік табиғаты жағынан алғанда əуел бастан есім 
жасау үшін қолданысқа түскен қосымшалар бар, сонымен қатар бастапқы лексикалық мағынасынан 
ажырап, грамматикалық мағынасы басым сипат алған дербес мəнді сөздер де кездеседі: бай, бек, 
хан, т.б. осы топқа жатқызуға болады. Қазақ халқының ат қою дəстүріндегі ерекшеліктерге сай, 
тіліміздегі сөздердің басым бөлігі антропоним болуға бейім тұрады. Алайда олардың ішінде жеке 
айтылғанда, бірден кісі аты ретінде танылатын — нормаға айналғандары бар да, екіұдай пікір 
тудыратындары, яғни əрі кісі есімі, əрі жалқы есім ретінде танылатындары да бар. Осы жерде аталған 
анропонимжасамдық қосымшалардың дербес қызметі аңғарылады. Мысалы, Айбек, Бауыржан, 
Нұрқан, Қойшыбай, т.б. қазіргі кезде тек кісі есімі ретінде танылса, Алма, Бота, Сапар, Мерей, т.б. 
əрі жалқы есім, əрі кісі аты ретінде қатар қолданылады. Алғашқыларының тек кісі есімі ретінде 
танылуына құрамындағы қосымшалардың əсері болып тұрғаны анық. Олардың түбірге жалғануының 
өзінен антропонимдік болмысқа тəн сипат байқалады. Таратып айтар болсақ, төмендегідей 
ерекшеліктерін байқаймыз: Ай мен бек сөзінің мағыналары бір-бірінен алшақ тұр, екеуінің арасында 
дəстүрлі лексика-грамматикалық жүйе бойынша алғанда ешқандай байланысу мүмкіндігі жоқ. Айдай 
бек болсын деген көңілден туған мағынаны ескерсек, бірінші сөзге қосымша жалғануы тиіс еді. Екі 
сөздің арасында байланыс тудырып тұрған антропонимдік жүйеге тəн ерекшелік. Осы секілді ілгеріде 
аталған бірінші топтағы өзге есімдердің табиғатынан да осындай ерекшелік байқалады. Ал 
кейінгілері қолданылу жиілігі жағынан алғашқыларынан кем болмағанымен, əрі жалпы есім ретінде 
қатар қолданылатындықтан жəне құрамында ондай антропонимжасамдық қосымшалары 
болмағандықтан, біржақты антропонимдік бірлікке айнала алмай отыр. Демек, бай, бек, жан, қан 
дербес сөздер болғанмен, бастапқы мағыналарынан алшақтағаны белгілі, олардың табиғатындағы 
осы өзгірістің өзі сөздердің түбіріне жалғанғанда оның кісі есімі ретінде танылуына мүмкіндік береді. 
Осы қасиетіне байланысты қазіргі кезде бұл тұлғалар қосымша ретінде де танылады. 
Т.Жанұзақовтың, татар зерттеушілерінің, тағы басқалардың еңбектерінен бұл сөздерді қосымша 
ретінде тану ыңғайы байқалады.  

Аталған қос қызметті қосымшалардан бөлек кісі аттарын жасаушы қосымшаларды Т.Жанұзақов 
бірнеше топқа бөліп қарастыратынын ілгеріде айтып өттік. Жалпы антропонимжасамдық 
қосымшалардың тілдік табиғаты тұрғысынан алғанда біз қарапайым қосымшалар жəне еркелету-
құрметтеу мəнді қосымшалар деп топтастырар едік. Бұлардың əрқайсысының өзіндік ерекшеліктері 
бар. 

Қарапайым қосымшалар шығу тегі жағынан белгілі бір сөз табына қатысты болып келеді. 
Олардың антропонимжасамдық қызметінің өзіндік ерекшелігі кісі есімі құрамында қолданысқа 
түскенде олар арқылы берілетін грамматикалық мағыналар көп назарға алына бермейді — Нұрлыбек, 
Нұржан, Нұрман, Нұртан т.б., барлығына ортақ антропонимдік мағына Нұрлы т.б. болсын деген 
мақсаттан туған. Грамматикалық мағына аса еленбейтіні байқалады, демек олар антропо-
нимжасамдық форманың ғана қызметін атқарып тұр (бұл турасында сəл кейінірек). Қарапайым 
қосымшаларға тəн ерекшеліктердің келесі бірі — өзі жалғанған сөздің түбірін өзгертпейді, тек тілдің 
дəстүрлі дыбыстық заңдарына сай формасы түрленеді. Бұл жөнінде біршама зерттеу жұмыстары 
болғаны белгілі, алайда антропонимжасамдық табиғатына байланысты айтылатын өзге де 
ерекшеліктері бар екені рас, ол арнайы қарастыруды талап етеді, сондықтан тақырыптан ауытқымау 
үшін жəне мақала көлеміне сай қысқаша осылай тұжырымдаймыз. 

Еркелету-құрметтеу мəнді қосымшалардың екеуі екі түрлі мақсатта қолданылады: кішірейту, 
еркелету жəне сыйлау, құрметтеу. Бұларға тəн ерекшеліктердің бірі жалғануында — көп жағдайда 
                                                      

 Бұл аталғандар қазір көптеген сөздердің түбіріне немесе негізіне жалғанып, бастапқы мағынасынан бұрын оның кісі 
аты екенін білдіреді. Мысалы, Қойшыбай, Құлбек т.б. секілді есімдердің құрамындағы компоненттердің мағынасы бір-біріне 
қайшы, бұл жерде бай мен бек ең бірінші өздері біріккен сөдердің кісі аты жəне ер балаға тəн есім екенін білдіріп тұр. Осы 
ерекшеліктері олардың қосымшаларға тəн сипатын айқындайды.   
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өздері жалғанған сөздің түбірін қысқартып, өзгертіп жібереді де, жаңаша антропонимдік форманың 
қалыптасуына себепші болады. Мысалы, Қожабек, Нұрлан, Болатжан т.б. секілді есімдердің 
құрамына еркелету мəнді қосымшалар жалғанып, жаңаша Қож-ан, Қож-ай, Қожа-ш, Нұр-тай, Нұр-
ыш, Нұр-еке, Бол-аш, Бол-ан, Бол-ақ т.б. тұлғалар қалыптасқан. Бұл ерекшелік сөздің белгілі бір шегі 
бойынша қатаң тəртіп жүйесіне бағынбайды. Мысалы, Болатты Бəке деп атағанда, бастапқы 
түбірдің бірінші дыбысы ғана сақталады, ал Боқа десе — екі дыбысы, Болтай десе үш дыбысы 
сақталады жəне бұл осы аталғандармен ғана шектелмейді, айтылу ыңғайына қарай түрліше өзгеріп 
отырады. Антропонимжасамдық қосымшалардың қазіргі кезде өзіндік формалары қалыптасқан жəне 
олар сөз түбірінің соңғы дыбысына байланысты түрленіп жалғанады: Дос-ым, Көш-ім, Толы-м; Дос-
ақ, Көш-ек, Толе-к, Аж-ық, Бөж-ік т.б. 

Қарапайым көпшіліктің ұғымында антропонимжасамдық қосымшалардың грамматикалық 
мағынасынан гөрі дыбыстық формасы бірінші орында тұрады. Ілгеріде аталған Нұрлыбек, Нұржан, 
Нұрман, Нұртан т.б. секілді есімдер мағынасының ортақ болып келуінен осыны аңғарамыз. 
Сонымен қатар мынандай бір мысал келтіруге болады: Түлкібай есімінің мағынасын бала болашақта 
ақылды, айлалы, білгіш болсын деген арман-тілекпен де, əкесі не туыстары түлкі аулап келген күні 
туылғандығымен де т.б. түрлі жағдаймен байланыстыруға болады. Осыған орай есімді Түлкібай десек 
те, Түлкібек десек те тіпті осы екеуінсіз тек Түлкі (Түлкиев деген фамилия құрамында кездеседі) десек 
те осы аталған мағыналарды берген болар еді. Бұл антропонимжасамдық қосымшалардың баршасына 
тəн қасиет болып табылады, сондықтан грамматикалық мағынасында шарттылық сипат бар екенін 
жəне оның негізінен мағына үстеуден гөрі, форма тудырушылық қабілеті басымырақ екенін атап 
айтқан орынды. 

Антропонимжасамдық қосымшалар тек заттық мəнді атауларға ғана емес, етістіктерден 
жасалған есімдердің тұлғасына жалғанады. Мұнда да олардың кісі есімін жасау қызметінің 
грамматикалық сипаты өзгермейді. Тұрған, Тұрды, Тұрар, Тұрсын, Тұрым т.б. құрамындағы 
жұрнақтардың əр түрлі грамматикалық реңкі, яғни, бұрынғы өткен шақ, жедел өткен шақ, 
болжалды келер шақ жəне бұйрық райлы үшінші жақ мəні қарапайым түр — етістігінің түбіріне 
жалғанса, өзара айырмашылықтары білінер еді, ал кісі аты ретінде келгенде бұл мағынасы назарға 
алынбайды. Т.Жанұзақовтың еңбегіндегі талдауларда бұл есімге мынандай анықтама беріледі: 
«Тұрғанбек бала өмірде ұзақ өмір сүрсін, тұрақтап қалсын деген мағынаны білдіреді» [2; 140], 
«Тұрдыбек — бала көп жасасын, ұзақ өмір сүрсін деп қойылған есім. Дыбыстық өзгеру түрі — 
Тұрлыбек», «Тұрсын, баласы тұрақтамаған семьяда туған балаға осындай есім берілген [2; 140]», 
яғни мұнда да өмірлі болсын деген мəн жатыр. -ар тұлғалы Тұрар есімі де, қазақ халқының ұғымына 
осы мағынасы бойынша сіңісіп кеткені белгілі. Демек, олардың құрамындағы қосымшалар 
антропонимге грамматикалық мағына үстеп тұрған жоқ, тек жаңаша форма ғана беріп тұр. Арнайы 
мəнге ие болмағандықтан, түбірге жалғанғаннан кейін, оларды біртұтас тұлға ретінде де тануға 
болады. Мысалы, Бергенбайдың Байберген түрінде қолданылуы немесе етістік тұлғалардың бірінші 
орынға қойылып, Тұрсынжан, Келдібек т.б. түрінде қолданылуы — осы тұлғалардың антропоним 
компоненті ретінде танылуының бір көрсеткіші. Оларды осы қызметіне қарай форма тудырушы 
қосымшалар деп те атауға болады. Осы орайда кейбір қосымшалардың грамматикалық мағынасы 
туралы ғылыми пікірлерге тоқтала кетуге тура келеді: мысалы, «Айдай, Тастайбек тəрізді есімдерде -
дай, -тай аффикстері салыстырмалы сын туғызатын жұрнақ мағынасында жұмсалып, 
субстантивтеніп тұр. Сондай-ақ Алмастай, Серіктей, Күлəндай, Мұраттай деген мысалдарда 
«сияқты», «тəрізді» сөздерінің орнына қолданылған қатыстық сын жұрнағы мағынасын аңғартады» 
деген жолдарда есімнің грамматикалық мағынасы туралы айтылып тұр [1; 158]. Алайда бұл есімдерге 
қатысты алғанда екі мəселе ойға оралады: біріншіден, олардың құрамындағы қосымшалар байқап 
қарасақ, -тай, -тей, -дай тұлғаларында келген. Мағыналырын шығу тегіне байланысты саралар 
болсақ, əр түрлі жолдармен қалыптасқанын байқауға болады. Мысалы, алғашқы тай-ды еркелету 
мəнді (жылқы төлінің атауынан жасалған), -тей сын есім тудырушы жұрнақ деп қарастырып, -дай-ды 
халық əніндегі «Күлəнда-ай-мен (Күлəн-дай емес)» салыстыруға да болады, сондықтан олардың 
басын біріктіріп тұрған ерекшелік антропонимжасамдық қасиеті. Екіншіден, аталған есімдер 
бастапқыда сол мағынада қойылғанмен де, қолданыла келе еркелету-құрметту мəнінен ажырап 
қалаған. Өйткені дыбыстық тұлғаның қызметі мен мағынасының арасында ешқандай байланыс 
болмайды, яғни кісі атының қызметі жеке адамды атау, сондықтан белгілі бір жағдайға немесе арман-
тілекке байланысты ойға алынған бастапқы мағына келе-келе екінші орынға ығысады да, есім 
тұлғасы тұтастай, жеке адамның бейнесін білдіретін болады: есім айтылғанда кісі есімі деп 
қабылдаймыз немесе есімі сондай адамды ойымызға аламыз. Антропонимжасамдық қосымшалар 
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табиғаты тұрғысынан зерделегенде, осы екеуінің ішінен соңғысы, яғни кісі есімінің тұтастай тұлғасы, 
басшылыққа алынады. 

Антропоним тудырушы қосымшалар — түрлі даму сатыларынан өтіп, қалыптасқан жəне 
грамматикалық мағыналары жағынан алғанда алуан түрлі элементтердің жиынтығы. Солардың 
бірнешеуіне тоқталып көрелік: Тоқ-а, Ман-ақ, Ақан, Ақыш, Ақтай т.б. секілді тұлғаларды негізінен 
кісі есімі ретінде танимыз. Түбір мен қосымшаларға жіктесек, Ақ жəне -а, -ақ, -ан, -тай, -ыш болып 
шығады. Этимологиялық табиғаты терең талдауларды қажет ететін осы қосымшалардың 
антропонимжасамдық қабілетінің қалыптасу тарихы мен мағынасының өзіндік сырлары терең, алайда 
мақсатымыз қазіргі қолданысы турасында болғандықтан, даму ерекшеліктеріне тəн үдерісті 
шектеулік [3] мəннен кішірейту, кішірейтуден еркелетуге; көптік мəннен үлкейту, үлкейтуден 
сыйлау, құрметтеу мəніне ауысқан деген қысқаша тұжырым жасаймыз. Аталған қосымшалардың 
ішінде арнайы тоқталуға тура келетін келесі бірі — -тай. Біздің пікірімізше, жылқы төлінің əлі 
жастығы, ондағы балаға тəн қасиеттер, қазақ халқының жылқыны ерекше жақсы көруі секілді 
экстралингвистикалық факторлар тай сөзінің мағыналық жағынан өзгеріп, еркелету мəнді 
қосымшаға айналуына себеп болған секілді. Осындай тілдік эволюциялық жолдар арқылы 
қалыптасқан еркелету-құрметтеу мəнді қосымшалар осы қасиетке ие болған соң да тоқталып 
қалмайды, белгілі бір тұлғаның (адамның) есіміне жалғанып, тұрақты түрде тілдік санаға сіңіскеннен 
кейін өзі жалғанған сөздің немесе дыбыстық форманың ажырамас бөлігіне айналып, келесі сатыда 
дербес есімдер болып қалыптасады. Қазір азан шақырып ат қойғанда аталған есімдер балаға еркелету 
мақсатында қойылмайды, керісінше, дайын тұлға болғандықтан, таңдалады. Бұлар ертеректе 
құрметтеу-еркелету мақсатынан шығып, жұртшылыққа осы формасында танымал болған тарихтағы 
белгілі бір тұлғаның есімі болуымен немесе ат қоюшының талғамына қарай дыбыстық формасының 
айтуға жеңіл, көркем болуымен байланысты болуы мүмкін. Сөйтіп, тұрақты қолданыстың 
нəтижесінде дербес есімдер ретінде тілде нормаға айналған. Бұл жағдайда «ол есімдердің 
антропонимжасамдық қабілеті қайдан байқалады?» деген сұрақ тууы мүмкін. Мысалы, Ақан, Ақыш, 
Ақтай, Ақжан т.б. секілді есімдердің түбірі бір, алайда жалғанып тұрған қосымшалары түрліше, бір 
қызығы, осы есімдер бірінің орнына бірі қолданылмайды — əрқайсысы дербес тұлға. Оларға 
дербестік беріп тұрған мағына емес, тағы да осы қосымшалар. Мағыналық ерекшеліктері тұрғысынан 
алғанда бастапқы уəждемелік белгілері өшкен, енді тек белгілі бір тарихи тұлғаның қасиеттері немесе 
ат қоюшылардың əрқайсысының есімді таңдағандағы мақсаты мағына ретінде қабылданады. Бұл уəж 
белгілі бір адамдардың арасында ғана белгілі болғанмен, жаппай баршаға танымал бола бермейді, 
сондықтан есім кейінгі мағынасынан да ажырап тек антропонимдік тұлға ретінде сақталады. 

Түбір сөзге немесе антропонимжасамдық түбір сипатты формаларға жалғанатын əр қосымша 
сыртқы тұлғасының өзіндік ерекшелігіне қарай дербес есім жасауға қызмет етеді. Мысалы, тілімізде 
дербес антропонимдер ретінде қалыптасып қалған Кəкіш, Кəкен, Кəкібала, Кəкітай, Кəкім т.б. 
əрқайсысы шығу тегі жағынан бір-біріне жақын — араб тілінен енген Хакімнің қазақы сипатқа ие 
болуы нəтижесінде, яғни Кəк болып қысқарған формаға түрлі қосымшалардың жалғануы арқылы 
жасалған. Бұлардың барлығы еркелету мақсатынан шығып, келе-келе дербес мəнге ие болған. Сонда 
түбір де, мағына да ортақ болып шығады, алайда қосымшалардың түрлі формаларда келуіне 
байланысты əрқайсысы жеке адамдарды атайды, атап өткеніміздей, бірінің орнына бірі қолдануға аса 
келе бермейді. Демек, антропонимжасамдық қосымшалар қызметінде мағынадан гөрі, дыбыстық 
формалардың ерекшелігі басымдыққа ие екені осы жерден де көрінеді. 

Антропонимжасамдық қосымшалардың шығу тегіне байланысты бастапқы мағынасының төркіні 
негізінен этимологиялық талдаулар жасаған ғылыми қауымға ғана белгілі болуы мүмкін, алайда 
есімдерді тұтынушы жалпы жұртшылыққа түсінікті жаңа мағынасы оның қызметіндегі белгілерді 
айқындап отырады. Қолданылуына қатысты болғандықтан, жалпы жұртшылықтың ұғымындағы жаңа 
мағынаның рөлі жоғары тұрады. Өйткені есімдерді мағыналық жағынан байытатын өмірдегі 
қолданысы. Осы орайда қолданылу ерекшелігіне байланысты қалыптасқан мынандай мəселені айта 
кетуге тура келеді. Мысалы, қазіргі көзқарас тұрғысынан алғанда, есімдер құрамындағы -ақ 
қосымшасының еркелету мəні жалпы жұртшылыққа белгілі. Сондықтан, əлеуметтік тұрғыдан 
алғанда, оның шығу тегіне мəн берілмей тек, түрлі даму сатыларынан өтіп келіп осы тұлғаға 
сіңірілген еркелету мағынасы ғана басшылыққа алынады. Т.Жанұзақов бұл қосымшаның ертеден бар 
                                                      

 А. Ысқақов -ақ тұлғасын күшейткіш демеуліктер қатарына қосады: Ертең емес, бүгін-ақ, қазір-ақ жүрсек етті 
(М.Əуезов), сөз мағынасы арқылы беріліп тұрған ақпараттарға тереңірек назар салар болсақ, істің бүгіннен қалмай, яғни осы 
күннің шегінде, орындалғанын қалау байқалады. Осы жерден шектік мағына байқалады, сондықтан қосымшаның кішірейту, 
еркелету мағынасына ие болуы осы негізден бастау алады деген болжам жасаймыз.    
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екенін айта келіп, көне кісі аттарынан мынандай мысалдар келтіреді: Сапарбай — Сапақ, Қожамбет 
— Қожақ, Мəтиақмет — Матақ, Сəрсенбай — Сəрсек т.б. Осы түбірлермен байланысты кей 
тұлғалардың құрамындағы -ақ еркелету мəнді қосымшаға ұқсағанмен, талдаулар барысы түзілімнің 
басқа бір жолын ұсынады. Мысалы, Молдахметті — Молдақ, Сейдахметті — Сейдақ, Қожахметті 
— Қожақ деп еркелеткенде, құрамындағы -ақ аталған есімдер құрамындағы -ах-тың өзгерген 
нұсқасы емес пе екен деген ой келеді. Біздіңше, лингвистикалық табиғаты бойынша талдағанда, бұл 
ерекшелікті ашып көрсеткенімізбен, дəл осы есімдердің құрамындағы -қ (-ақ) тұлғасын еркелету 
мəнді қосымша ретінде қарастыруымызға негіз бар. Өйткені осы түбірлерден тарайтын, Қожан, 
Қожай, Қожаш есімдері Қож- формасын қалыптастырып отыр, сол секілді Молда-ш, Молда-бек 
жəне Сейт-ен, Сейт-ек, Сейт-ай тұлғалары да осы жолмен жасалған. Мұндайда Қож- (Молда-, 
Сейіт-) формасын жоққа шығара алмайтын болғандықтан, -ақ тұлғасын да түбірге қарай ығысқан 
екінші компоненттердің бөлшегі екеніне қарамай, қосымша ретінде қарастыруымызға тура келеді. 
Жұртшылықтың санасында олар қысқарған тұлға емес, еркелету мəнді əрі антропоним тудырушы 
қосымша ретінде танылып отырғандықтан, осындай тұжырым жасауға болады. Оған қысқартып 
айтудың өзінде де болатын еркелету мəні қосымша мүмкіндік береді. Мұндай ерекшелік жалпы 
антропоним тудырушы қосымшалардың басым көпшілігіне тəн болып келеді. Зерттеулер барысы 
түрлі элементтердің бірігіп, жаңаша формаларды түзуі кісі есімдеріне тəн ерекшеліктердің бірі деген 
тұжырымға жетелейді. 

Қазақ тіліндегі антропоним тудырушы қосымшалардың шығу тегі алуан түрлі болып келеді. 
Тіліміздегі өзге қосымшалардан айырмашылығы, олар негізінен грамматикалық мағынасына қарай 
емес, дыбыстық формасына қарай топтасады. Мысалы, қазақ тіліндегі -м тұлғалы қосымшаны шығу 
тегіне немесе морфологиялық құрылымына қарай талдағанда білдіретін мағыналарына қарай кейбірін 
Досым, Нұрым, Гүлім т.б. І-жақ тəуелдік жалғауының қатарында есептейміз да, Тұрым, Келім т.б. 
секілді зат есім тудырушы жұрнақ қатарына, ал антропонимжасамдық формалар тұрғысынан алғанда, 
ілгеріде атап өткеніміздей, қызметіне қарай оларды -м тұлғалылар қатарына жатқызамыз. Ал 
тəуелдік жалғауының III-жағында тұрған Тоққұлы, Аққұлы, Елбегі секілді есімдердің құрамындағы 
қосымша I-жақтан мүлде алшақтап кетеді. 
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Б.Досжанов 

Специфические особенности антропонимических аффиксов казахского языка 

В статье рассматриваются специфические особенности антропонимических аффиксов, признаки, 
присущие им. Раскрывается также природа аффиксов. Автором выдвигается новая методика 
рассмотрения проблем, связанных с особенностями антропонимических аффиксов. 

B. Doszhanov 

The specific features of the Kazakh language affixes anthroponimical 

The article devotes specific exhibitions of antroponimic affixes and its general mines.The author showes new 
method decise problems of antroponimic affikes. 
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ƏОЖ 94 (81’ 04:811.512.122) 

З.Н.Жуынтаева 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Тарихи  ескерткіштердегі  бастауышсыз  толымсыз  
сөйлемдердің  қолданылу  сипаты 

Мақалада тарихи жазба ескерткіштердегі бастауышсыз толымсыз сөйлемнің қолданылу ерекшеліктері 
қарастырылды. Бастауыштың түсіріліп қолданылу себептері көрсетілді жəне тілдік фактілер негізінде 
дəлелденді.  

Кілтті сөздер: тілдің тарихы, орта түркі жазбалары, бастауышсыз толымсыз сөйлем, мəтінтүзімдік 
сипат, грамматикалық қатынас, бастауыш мүше,  сөйлемнің құрылымдық құрылысы, баяндауыштың 
синтаксистік қызметі.  

 
Тілдің тарихы халықтың тарихымен тығыз байланысты. Халық тарихы, шежіресі көне, орта 

түркі жазбаларында көрініс тапқан. Осы мақаламызда ХVІ–ХVІІ ғасырда жазылған Қадырғали 
Қосымұлының «Жами’ат-Тауарих» ескерткіші мен Əбілғазы ханның «Түркі шежіресі» еңбектеріндегі 
бастауышсыз толымсыз сөйлемдерді қарастырып, олардың мəтінтүзімдік сипатын сөз етпекпіз. 

«Бастауыш — сөйлемнің ең негізгі қазығы, өйткені сөйлемнің нақтылы иесі, субъектісі. Субъект 
— ойдың, істің, қимылдың басы. Кей сөйлемдерде бастауыш болмаса, баяндауыш болмай қалады, 
бірақ бұл относительді түгелсіздік. Негізінде, бастауыш болған жерде баяндауыш болмай қалуы 
мүмкін емес», — деп жазады С.Аманжолов [1]. 

Бастауыш — субъектінің грамматикалық баламасы. Ол іс істеуші қимыл иесі болатындықтан, 
сол қызметті өтей алатын заттардың аты арнаулы бастауыш болуға бейім болады [2]. 

Бастауыш — сөйлемнің ең басты, негізгі мүшелерінің бірі. Оның қызметі, мағынасы өзінің 
баяндауышпен грамматикалық қатынасынан туындайды. Басқаша айтқанда, бастауыш сөйлемде 
баяндауыш болатын сөзбен тіркесу нəтижесінде мүшелік қатынаста жұмсалады. Бастауыш сөйлемде 
айтылған қимылдың не басқа сапаның субъектісі болып табылады. Ол грамматикалық жағынан 
сөйлемнің басқа мүшелеріне бағынбайды. Бұл жағынан алғанда бастауыш — сөйлемдегі ең негізгі 
тұрлаулы мүше. 

Олай болса, бастауыш не себепті түсіріліп қолданылады, бастауыштың толымсыздығының 
сөйлемнің мағынасына қандай əсері болады? 

Субъектіні атау, оны білдіріп тұру — бастауыш мүшенің ең бастапқы əрі негізгі қызметі. Бірақ 
сөзді түрлендіру, сөйлемнің қатынас құралы ретінде мүмкіншілігін кеңейту үстінде бастауыш мүше 
ылғи субъектінің тілдік көрінісі бола бермейді. Бастауыш мүше кейде сөйлемнің тек структуралық 
құрылысының негізі болып қана жұмсалуы да мүмкін. 

Бастауыштан гөрі баяндауыштың синтаксистік қызметінің басым екендігінің бір дəлелі 
бастауышсыз айтыла беретін сөйлемдердің көптігінен десе де болады. Мысалы: 1.Абылғазы өзіне 
қаптаған сойыл мен қамшыдан əуелі басын қорғап жалт берді. 2.Аттыларға ұрғызбай үйлер 
арасымен бұлтақтай қашты. 3.Осы кезде жаңағы жігіттер айғайлай шапқылай шығып, 
Əзімбайларға тап берген-ді. 4.Абылғазы ұшып тұрып, ауыл ортасындағы өз үйіне жете бере, 
тасада тұрған Тəкежанның қаратөбел атына қарғып мініп, белдеудегі қара шоқпарын қағып іліп, 
айғайды салып, Тəкежан ұлына қарсы шауып шықты. 5.Ағызып барып, жау тобына араласып 
кетті. 6.Шоқпарды оңды-солды соққылады. 7.Жігіттері атқа мінгенімен жау жағынан аз екен. 
8.Аналар қырық шамалы болғанда, бұлардың бары жиырмадан артық емес...(М.Ə.). Мəтіндегі 2, 5, 
6-сөйлемдердің бастауышы 1-сөйлемдегі Абылғазы екендігін байқауға болады. 

Тіліміздегі толымсыз сөйлемдер сөздерді үнемдеп жұмсау, орынсыз бір сөзді қайталамау үшін, 
ойды ықшамды, тұжырымды етіп жеткізу мақсатында жұмсалатындығын ескере отырып, 
бастауыштың сөйлемде түсіп қалуының да өзіндік себептері бар екендігі белгілі. 

Контекстік толымсыз сөйлемдер белгілі бір мүшенің я мүшелердің дəл осы сөйлемде қатыспай 
тұруымен, ол мүшенің басқа көршілес сөйлемдерден табылуымен сипатталады. Бұндай сөйлемдерде 
сөйлемнің қай мүшесі болсын толымсыздыққа себеп бола алады [3]. 

Енді бастауыштың түсірілуін тарихи жазба ескерткіштері тілінен қарастырып көрейік. 



34 

Бастауыш төмендегідей жағдайда сөйлем құрамынан түсіп қалады: 
1.Қатар айтылған сөйлемдер мағыналық байланыста келіп бір сөзге ортақтасқанда, бастауыш 

түсіп қалады. Белгілі бір контекстің алғашқы сөйлемінде айтылғандықтан, бір сөзді қайталай бермеу 
үшін бастауыш қатыспайды. Бұл бастауышсыз толымсыз сөйлемдер алдыңғы сөйлемдегі ойдың 
тікелей мағыналық жалғасы ретінде келіп, аталған субъектінің қосымша белгілері, іс-əрекет, 
қимылын көрсетеді. Мұндайда бірнеше сөйлемнің бір ғана бастауышы болады [4; 46]. Осындай бір 
бастауышқа ортақ толымсыз сөйлемдер ескерткіште молынан кездеседі. Мысалы: 1.Ол заманда анлар 
ның барча сы кафр ерді лер. 2. Соң заманда анлар ның уруғы үкүш қаум болуб йүрділер. 3.Уа нечүк 
кім Оғуз уилайатлар ны өзіне мусаххар қылды ерсе уа падшаһ лық ға тігді ерсе, ол йерде алтунлы 
хəргəһ тікді. 4.Улуғ той қылды. 5. Өз қарындашларын уа улуғларын орунға олтуруб барчасына хал 
атлар суһурғаллар берді. 6.Уа барча лəшкəрін орунлығ орныға олтуртды уа барча халқ қауым білəн 
ол йығында бар ерді. 7.Уйғур ат берді лер. (24) — 1.Ол заманда олардың баршасы кəпір еді. 2. Кейін 
олардың ұрпақтары үкүш қауымы болып жүрді. 3. Өйткені Оғыз уəлаяттарды, сондай-ақ оларды 
өзіне бағындырып үлкен патшалық құрды, сол жерде алтыннан орда (хəргəһ, үй, шатыр) тікті. 
4.Ұлы той жасады. 5.Өз туыстарын, жасы үлкендерін құрметті орындарға отырғызып баршасына 
шапан жауып, сыйлықтар берді. 6.Барлық əскерін орын-орнына отырғызды, барлық халық, қауым 
сол жиында бас қосқан еді. 7.Сонда ұйғыр деп ат берді (30). Осы үзіндідегі бес сөйлемге ортақ 
бастауыш — Оғуз сөзі. Кейде толымсыз сөйлемнің түсіп қалған бастауышы алдыңғы сөйлемде 
анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш, баяндауыш болуы мүмкін. Мəселен, 1.Қайду қачыб, аслы өз 
йуртына келді. 2. Һəр бір көшеде тозғун болған лəшкəрні өзіне йығды. 3. Һəр тайфа дын йығылды 
лар. 4. Ол уилйатда қадимдын берү сипаһи қалыб ерді, муңа беркітті. 5.Уа соң лəшкəрі, кім бу 
заманда аның оғланлары да турур. 6.Ошбу жинс шул лəшкəрдін Чиңгиз хан берген ерді. 7. Артуқ 
нəрсе бермеді (87). — 1.Қайду қашып өз жұртына келді. 2.Əрбір көшеде тозғын болған əскерді өзіне 
жиды. 3. Əр тайпадан жиылды. 4. Ол уəлаятта ертеден болғандардың бəрі бұған бірікті. 5. Жəне 
кейін əскері бұл кезде оның ұлдарында еді. 6. Осы руға сол əскерін Шыңғыс хан берген еді. 7. Артық 
еш нəрсе бермеді (71). Осында 2-сөйлемдегі толықтауыш қызметін атқарып тұрған лəшкəрні (əскерді) 
сөзі келесі сөйлемнің бастауышы болып тұр. Яғни сөйлем «Лəшкəр һəр тайфа дын йығылды лар» 
(Əскер əр тайпадан жиылды) болып толығады. Мына мысалға назар салып көрейік. 1.Бату ның аууал 
оғлы Сартақ. 2. Бату ның улуғ хатуны дын туғуб ерді. 3.Бу Сартақ ның һіч оғлы йоқ ерді (121). — 
1.Əуелі Бату ханның ұлы Сартақ. 2.Бату ханның үлкен хатунынан туып еді. 3.Бұл Сартақтың еш 
ұлы болмаған (91). Бірінші сөйлемдегі баяндауыш болып тұрған Сартақ сөзі келесі сөйлемде 
бастауыш қызметін атқарып тұр. Сонда сөйлем былай болып шығады «Сартақ Бату ның улуғ хатуны 
дын туғуб ерді. — Сартақ Батудың үлкен хатунынан туып еді.» Ал Əбілғазы ханның еңбегінен 
мұндай мысалдарды кездестіре алмадық. 

2. Бастауыш жақтық мағынаға байланысты І, ІІ, ІІІ-жақтарда баяндауышқа ой екпіні түспесе, 
айтылмайды [4; 46]. 

1.Буданжар Алан Қуа ның үчүнчі оғлы ерді. 2. Моғол ічінде көб йыл лар падшаһ лық қылды. 3.Уа 
бағайат дур, йүрəк лік ерді (32). — 1.Буданжар хан Алан Қуаның үшінші ұлы еді. 2.Моғолдар 
арасында көп жылдар бойы патшалық етті. 3. Жəне өжет батыр, ер болды (37). 2–3-сөйлемдер ІІІ-
жақтағы ол есімдігін қажет етіп тұр. Немесе «Түркі шежіресінен»: 1.Бату хан уа жамиғ шаһзадалар 
Чыңыз хан ның өсиеті бірлəн Үкідай қаанны тахтында олтұртұб ұлұғ той қылыб қаанға айақ 
берділер. 2.Һəм шаһзадалар уа əміраларға айақ беріб хазына наң ешікін ачыб андағ ынғам берді. 
3.Һеч дəруіш қылмады (139). Бұл сөйлемде де жоғарыда келтірілген контекстегідей 2–3-сөйлемдері ол 
есімдігін талап етіп тұр. 

3.Бастауыштың түсіп қалуы жалпы толымсыз сөйлемнің мағынасынан белгілі болады [4; 47]. 
Оны төмендегі үзіндіден аңғаруға болады: 1.Барс йыл алты йүз екіде уа ақи рəжəб айында. 2. Чиңгиз 
хан бу йылда елліг екіде ерді. 3. Уа нечүк аның йауқында найман ның падшаһы Тайан хан уа жам и 
өнгін падшаһ лар аның бірлə ерді. 4. Чиңгиз хан анлар ның барчасын урушуб қачурды. 5. Барча 
падшаһларны өлтүрді. 6. Анлар ның уотан лары (н), йуртлары ерді, аңа барды (61). –1. Барыс жылы, 
алты жүз екіде, басталды рəжəб айында. 2. Шыңғыс хан бұл жылы елу екіде еді. 3.Оның 
уақытында Найманның патшасы Таян хан жəне барлық өзге патшалар онымен бірге еді. 4. Шыңғыс 
хан олардың баршасын ұрысып қашырды. 5. Баршасының патшаларын өлтірді. 6. Олардың 
отандары, жұрттары бар еді, оған барды (55). Контекстегі 5-сөйлемнің бастауышының түсіп 
қалғандығы толымсыз сөйлемнің мағынасынан көрініп тұр. Ол 4-сөйлемдегі Шыңғыс хан екені 
белгілі. «Түркі шежіресінен»: 1.Бату хан бу жамағатны қырық кече күндүз меһман қылды. 2.Бу 
қырық кече күндүзде бір дем ‘еш уа ‘ешретдін хəлі болмадылар. 3.Андың соң лəшкер жамиғ 
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қылмақға туғачылар атрафға йіберді (135). 1-сөйлемдегі Бату хан бастауышының үшінші сөйлемге 
қатысы бар екендігі байқалады. 

А.Бакарева эллипсис сөйлем құрылымын сақтай отырып, мəтінді байланыстырушы құрал болып 
табылатындығын көрсетуге тырысады. Эллипсис сөйлемдер мəтінді бір тұтастыққа бағындырып қана 
қоймайды, сонымен қатар тілдегі үнемділікті де қалыптастыратындығын айтады [5]. 

1.Дастан Йесуге баһадур ибн Бартан баһадур — Чиңгиз хан ның атасы турур. 2. Айтурлар 
моғол арасында бисйар падшаһ лық қылды. 3. Баһадур лық білəн уа көңүл лік білəн моғол білəн бисйар 
тоқуш қылды. 4.Татар Қуты білəн, Хытай лəшлəрі білəн харб қылышыб, атраф жаһанда атычауы 
чықты уа нам машһур болды. 5.Уа (аның) хатун (лары) бисйар ерді. 6.Һəр қаум дын алыб ерді (41). 
— 1.Йесуге баһадур Шыңғыс ханның атасы еді. 2.Моғол арасында көп патшалық қылды. 
3.Баһадурлықпен, ақкөңілділікпен көп моғолмен соғыс қылды. 4.Татар қауымы мен Қытай əскерімен, 
сондай-ақ көп соғыс қылып, атырап жиһатына аты шығып, бəріне белгілі болатын. 5.Оның 
хатундары көп еді. 6.Əр қауымнан алған болатын (43). Осы контекстің басындағы Йесуге баһадур, 
яғни сөйлемнің бастауышы, өзінен кейінгі сөйлемнің бəріне ортақ болып, əрі сөйлемдерді бір 
тұтастыққа бағындырып тұр. Мысалдан байқағанымыздай, тек жеке сөзден болған бастауыштар ғана 
емес, сөз тіркесінен болған бастауыштың да (Йесуге баһадур) түсірілуі кездеседі. 

П.А.Лекант бастауыштың мынадай жағдайда түсетіндігін айтады: 
1.Екі немесе бірнеше сөйлемге ортақ бастауыш бірінші сөйлемде тұрады. Мұндай жайт 

ескерткіш мəтінтүзімінде кездесіп отырады. «Жылнамалар жинағынан»: 1.Қақа йыл, йа’ни тоңуз 
йылы болғай, алты йүз он бірде уа ақи шаууал айында. 2.Чиңгиз хан бу йыллар да һəм уилайат 
Хытайда ерді. 3.Уа Самуқа баһадур ны лəшкəр білəн ба’зи уилайат лар ны алғалы йіберді. 4.Ол 
уақтда көб уалайат ларны алды (64). — 1. Қақай жылы, яғни доңыз жылы, алты жүз он бірде, яки 
шаууал айы. 2. Шыңғыс хан бұл жылдары да Қытай уəлаятында еді. 3. Самуқа баһадурды əскерімен 
кейбір уəлаяттарды алуға жіберді. 4. Ол жақта көп уəлаяттарды алды (58). Мұндағы 2-сөйлемдегі 
Шыңғыс хан бастауышы күрделі тұтастықтың қалған сөйлемдеріне ортақ болып, келесі сөйлемдерде 
қайталанбаған. «Шежіре-и түркіден» мысал: 1.Берке өлкенден соң Менку Темүр хан хан болды. 2.Тақы 
ел ұлұсны забат қылмақға мəшғұл болды уа аға уа інілеріке Бату хан дəстүріға ‘амал қылды. 3.Ақ 
орда текен мемлекетні Баһадұр хан ибн Шибан ханға берді. 4.Кəфа уа Қырым уалайатны Оран 
темүрке берді, Оран темүр ибн Тоқай темүр ерді. 5.Өзі Былғар мемлекетіке атланды (135). Осы бес 
сөйлемге 1-сөйлемдегі Менку Темүр хан бастауышының ортақ екендігін контекст арқылы байқауға 
болады. 

2.Толымсыз сөйлемдерде түсірілген бастауыш көршілес сөйлемдерде тұрлаусыз мүше немесе 
басқа грамматикалық формада болады. «Тауарихтан»: 1. Бөртə фужин Жочи ға хамила ерді. 2.Бөртə 
фужин ны Оң ханға алыб барды лар. 3. Ол арада Оң хан йарашу ерді. 4. Ол хатунны Оң ханға алыб 
бардылар. (46) — 1.Бөрте Фужин Жошыға екі қабат болатын. 2. Бөрте Фужинды алып барды. 3. 
Ол арада Оң ханмен жарасқан еді. 4.Ол хатунды Оң ханға алып барды (46). Келтірілген мысалдағы 
1-сөйлемдегі Бөрте Фужин бастауышы түсірілмей, келесі сөйлемде толықтауыш қызметіне ауысып 
тұрса, 3-сөйлемде осы бастауыш түсіріліп қолданылып тұр. «Түркі шежіресінен»: 1.Əуел Жошы 
ханны байан қылалы. 2.Жошы ханның анасы ның атыны Бөрте Фужын дерлер.3.Бөрте Фужын. 
хамле ерді (132). 2-сөйлемдегі Бөрте Фужын баяндауышы келесі сөйлемде бастауыш болған. 

3.Бастауышы түсірілген толымсыз сөйлемде бастауыш кейінгі сөйлемде бастауыш пен 
толықтауышқа сəйкес келеді, оны толымсыз сөйлемдегі баяндауыш формасы дəлелдейді [6]. 
«Тауарихтан» мысал: 1. Мыңар Һушитай, шул əмрə қаум һушин ерді. 2. Шул жүмлə қарындаш лары 
Буурчы нойан, мыңар Байқу, шул қаум һушин ерді. 3. Уа оң қолны ол билүр ерді. 4. Чиңгиз ханда бу 
төрт бек ма лум турур. 5. Төрт мың лəшкəр білəн Жочиға берді (85). — 1. Мыңер Хушитай, ол хушин 
қауымынан еді. 2. Солардан бір туысы Буурчы ноян, Мыңер Байқу, сол хушин қауымынан еді. 3. Оң 
қолын ол билер еді. 4. Шыңғыс ханда бұл төрт бек əйгілі еді. 5. Төрт мың əскерімен Жошыға берді 
(85). Бұл жерде 4-сөйлемдегі төрт бек бастауышы келесі 5-сөйлемде түсіріліп, толықтауышқа сəйкес 
келіп тұр. Сөйлем «Төрт мың лəшкер білəн Жочиға (кімді?) берді — Төрт мың əскерімен Жошыға 
(кімді?) төрт бекті берді» болып толығады. «Түркі шежіресімен» салыстырып көрейік. 1.Сайын хан 
черікін йығыштұрұб йүрүкенде, Чыңыз хан тақы өлді. 2.Екі йылдан соң Үкідай қаан хан болды. 3.Ол 
тақы Сайын ханға əмір қылды атлан теб (140)… мысалындағы 1-сөйлемнің Сайын хан бастауышы 
3-сөйлемде жанама толықтауышқа сəйкес келеді. 

Жай сөйлем құрамына енетін сөздердің бір-бірімен грамматикалық тығыз байланыста тұратыны 
сияқты құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдер де өзара тығыз байланыста болады. Тек сондай 
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байланыстың арқасында ғана жай сөйлемдердің бастары бірігіп, күрделі ойды білдіретін бір бүтін 
сөйлем бола алады [7]. 

Құрмалас сөйлемнің сыңарларының толымсыздығының көрсеткіші тұрлаулы мүше де, 
тұрлаусыз мүше де бола алады. Мұны анықтайтын сол құрмалас сөйлем аясындағы не болмаса одан 
сыртқы контекст болады. Осыдан байқағанымыздай, жай сөйлемдердің толымсыздығы тəрізді 
құрмалас сөйлемнің толымсыздығы контекстен де байқалады. Оны «Жами’ат-Тауарих» тіліндегі 
мысалдардан қарастырып көрейік. 

Төмендегі мысалдан алшақ байланысқан контекстік сабақтас сөйлемдерді көруге болады. 1.Тақы 
айтып турур. 2. Һəр кім ерсə улуғ лар алдыға барса, та ол уақтқа дегəч һіч сөзлемегей. 3.Уа тақы 
кім ол улуғ сауал айтмагүнче аңа көре қийас етіб аның сауалыға мутабиқ білə жауаб айғай. 4.Əгəр 
андын ілгəрі сөз айтса, əгəр тыңласа фабиһа уа улла темүр қызғанда керек (101). — 1.Тағы айтты. 
2.Əркім ұлылар алдына барса, ол уақытқа дейін еш нəрсе сөйлемес. 3.Ұлы адам сұрақ сұрамағанша, 
одан гөрі оның сұрағына лайық жауап іздегей. 4. Егер онан ілгері сөз айтса, онда тыңдаса жақсы, 
əйтпесе темір қыздырып басар (79). 4-шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің 
бастауышы — 2-сөйлемдегі улуғ лар (ұлылар) сөзі. Сонда сөйлем былай толығады: «Əгəр улуғлар 
андын ілгəрі сөз айтса, əгəр тыңласа фабиһа уа улла темүр қызғанда керек « (Егер ұлылар онан ілгері 
сөз айтса, онда тыңдаса жақсы, əйтпесе темір қыздырып басар). 

Ескерткіштер тілінен салалас құрмалас сөйлемдердің де контекске тəуелділігін байқауға болады. 
Мысалы: 1.Тақы айтыб турур. 2.Түмен бегі уа мың бегі уа йүз бегі қачан йыл аууалында, ахрында 
келгей лер Чиңгиз ханның білігін тыңлағай уа йана кеткей. 3. Мəгəр анлар артуқсы лəшкəр пайда 
қылғай. 4.Уа анлар кім өз йуртларында олтуруб турур. 5.Білікні ешітмеді, анларның халы мисалы 
таш болғай, набадид болғай. 6. Андағ кім ерсə пишуа лық да олтура алмағай (100). — 1.Тағы айтты. 
2.Түмен бегі, мың бегі жəне жүз бегі қашан жыл басында, ақырында келіп, Шыңғыс ханның билігін 
тыңдағай жəне кеткей. 3. Егер олар əскерлерін көп пайда қылғай. 4.Олар өз жұртында отырар. 
5.Билікті есітпеді, олардың халы тас секілді болғай, набыт болған. 6. Ондай адам бастықтыққа 
жарамас (78). 5-сөйлемдегі салалас құрмаластың бастауышы (анлар — олар) өзінен бұрынғы іргелес 
тұрған сөйлемнен көрінеді. 

«Түркі шежіресінен»: 1.Қырық күн тұрғандын соң, қалмақ келді. 2. Тақы толай еліміз нің төрт 
де бешде біріні алды. 3.Тақы йүрүй берді. 4.Халық ның намұслысы қалды. 5.Қарайманы үйіне кетді, 
аны түркмен ешітді. 6.Түркмен нің Əбулхан уа манғышлақдын көмекі келді, андын соң Хиұқдын 
чықыб чешменің үстінде бізнің бірлəн ұрұшды (163). 6-салалас сөйлемнің бастауышы өзінен бұрынғы 
сөйлемде көрініс береді. 

Төмендегі үзіндіге назар аударып көрейік. 1. Барс йыл алты йүз екіде уа ақи рəжəб айында. 2. 
Чиңгиз хан бу йылда елліг екіде ерді. 3. Уа нечүк аның йауқында найман ның падшаһы Тайан хан уа 
жами өнгін падшаһ лар аның білə бірге ерді. 4. Чиңгиз хан анлар ның барчасын урушуб қачурды. 5. 
Барча падшаһларны өлтүрді. 6. Анлар ның уотан лары (н), йуртлары ерді, аңа барды. 7. Тайан хан 
ның тоқуз пайалы ақ туқы бар ерді. 8. Буйурды, аны тікді (61). — 1. Барыс жылы алты жүз екіде 
басталды, ражаб айында. 2. Шыңғыс хан бұл жылы елу екіде еді. 3. Оның уақытында Найманның 
патшасы Таян хан жəне барлық өзге патшалар онымен бірге еді. 4. Шыңғыс хан олардың баршасын 
ұрысып қашырды. 5. Баршасының патшаларын өлтірді. 6.Олардың отандары, жұрттары бар еді, 
оған барды. 7. Таян ханның тоғыз шашақты ақ туы бар еді. 8. Бұйырды, оны тікті (56). Бұл 
контекстегі «Буйурды, аны тікді» (Бұйырды, оны тікті) деген толымсыз сөйлем. Мұнда сөйлемнің 
бірнеше мүшесінің түсіп қалғандығын байқауға болады. Сөйлемді толықтыру үшін контекске назар 
аударуымыз керек. Кім бұйырды, кімге бұйырды, қашан бұйырды? Сөйлемді толықтырсақ, «Шыңғыс 
хан барыс жылы отандарына, жұрттарына бұйырды, оны тікті» болып шығады. Байқасақ, бұл 
салаластың бастауыш, пысықтауыш, толықтауыш мүшелері түсіп қалған. 

Қорыта айтқанда, сөйлемдегі түсірілген бастауыштың орнын контекст арқылы толықтыруға 
болады. Бірақ бұл үнемі сөйлем құрамынан бастауышты түсіріп тастай беруге болады деген сөз емес. 
Оның (бастауыштың) түсірілуі немесе керісінше түсірілмей айтылуының өзі стилистикалық 
талаптарға байланысты жүзеге асады. Осыған орай, тілімізде бастауышсыз толымсыз сөйлемдерді 
немесе толымды сөйлемдерді қолдану əр түрлі жағдайларға байланысты болып келеді. Белгілі бір 
ойды кейде толымды сөйлеммен жеткізу дұрыс болса, кейде толымсыз сөйлемдермен берген жөн. 
Белгілі бір мүшенің сөйлем құрылымында болмай қалуы берілетін хабардың, мəліметтің қабылдаушы 
санасына дұрыс жетпеуі не дұрыс түсінілмей қалуына ықпал етеді. Бұл жағдай, яғни бастауыштың 
түсірілуі, ауызекі сөйлеу тілінде кең таралған, ал автор тілінде мұндай жағдай автор тілінің ауызекі 
сөйлеу тіліне жақындаған сəтінде байқалады. 
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Синхрондық, диахрондық тұрғыдан қарасақ, толымсыз сөйлемдер — құрылымдық құбылысқа 
емес, мəтіннің жалпы жосығынан, контекст ыңғайынан келіп туатын жайт. Сондықтан «Жами’ат-
Тауарих» жəне «Түркі шежіресі» мəтінінде де толымсыз сөйлемдердің басты критерийі контекст 
болып табылады. 
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З.Н.Жуынтаева 

Особенности употребления неполного предложения (без подлежащего)  
в исторических письменных памятниках 

В статье рассматривается особенность употребления неполного предложения без подлежащего в 
исторических письменных памятниках. Причины опущения подлежащего указаны и доказаны 
языковыми фактами. 

Z.N.Zhuyntayeva 

Especially the use of incomplete sentences without subject  
in historical literary monuments 

The article is about incomplete non-subject sentence in the historical written language. The reasons of subject 
drop are shown and proved by linguistic facts. 
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ƏОЖ 81’ 

Ш.Мажитаева1, Г.Синбаева2 
1Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті; 

2М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Петропавл 

Көркем  проза  тіліндегі  эвфемизмдер  мен  
дисфемизмдердің  қолданылу  ерекшеліктері 

Мақалада  көркем шығармалардағы эвфемизмдер мен дисфемизмдердің қолданылу ерекшеліктері 
қарастырылды.  Ғылыми əдебиеттен эвфемизмдер мен дисфемизмдердің əр түрлі анықтамалары 
келтірілді. Олардың эмоционалды-экспрессивті мəнде қолданылуын авторлар көркем бейне жасаудың 
бір тəсілі ретінде қарастырды.  

Кілтті сөздер: сөйлеу тілі,  көркем  шығарма, кейіпкер тілі, эвфемизмдер, дисфемизмдер, теориялық 
мəселе, эвфемистік мағына, синонимдік қатар, қарапайым сөздер, халықтың сөйлеу тілі, əдеби тіл. 

 
Мақалада сөйлеу тілінде, яғни көркем шығармалардағы кейіпкер тіліндегі, эвфемизмдер мен 

дисфемизмдердің (дөрекі, тұрпайы лексика) қолданылу ерекшелігі салыстырыла отырып 
қарастырылады. Жалпы тіл біліміндегі эвфемизмдердің теориялық мəселесі А.А.Реформатский, 
Б.А.Ларин, В.П.Москвин, Т.Л.Павленко, тағы басқалардың еңбектерінде əр түрлі қырынан сөз 
болады. 

Жалпы тіл білімінде эвфемизм дөрекі сөздерді сыпайы сөздермен алмастыру үшін жұмсалатын 
сөздер мен қолданыстар деп қарастырылады. Орыс тіл білімінде эвфемизмге төмендегідей анықтама 
беріледі: «Эвфемизмы — слова или выражения, служащие в определенных условиях для замены та-
ких обозначений, которые представляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, 
слишком резкими. Например, задерживается вместо опаздывает, кто крайний? вместо — кто по-
следний? (в очереди), наряду с такими более или менее устойчивыми заменами в речи отличаются 
смягчающие индивидуально-контекстные обозначения, которые так же обычно расцениваются, как 
эвфемизмы» [1]. 

Эвфемизмге қазақ тіл білімінде берілген анықтамаларға зер салсақ, Ə.Хасенов «Тіл білімі» деген 
еңбегінде: «Эвфемизм — бір затты не құбылысты я болмаса бір оқиғаны сыпайылап айтып жеткізу 
амалы; адамның көңіліне келмейтіндей, жұқалап, жайдарылап, майдалап, іштей ренжіп тұрса да, 
рахаттана баяндағандай айта білу тəсілі», — деп түсіндіреді [2]. 

Тіл білімінде эвфемизмнің пайда болу жолы табу сөздердің қолданысымен байланысты деген 
пікір орныққан. Табу дегеніміз тыйым сөз ретінде қолданылады, тек ұғымға салынатын тыйым емес, 
сол ұғымның тілдегі атауына, яғни сөзге салынатын тыйым. Табу мен эвфемизм тіл ғылымында 
этнолингвистиканың зерттейтін нысанына жатқызылып, жан-жақты қарастырылып жүрген мəселе. 

Ə.Ахметовтің «Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер» атты еңбегі табу мен эвфемиздердің 
сырын кеңінен, жан-жақты ашып зерделеуге мүмкіндік берері сөзсіз [3]. Дегенмен қазақ тіліндегі 
эвфемизмдер мəселесі — əлі толық айқындалмаған құбылыс. Əсіресе эвфемизмдер мен 
дисфемизмдерді салыстыра отырып зерттейтін жұмыстардың қажеттігі сөзсіз. Өйткені бұл тіл 
мəдениетін, сөйлеу мəдениетін көтеруге септігін тигізері, тілді тиімді жұмсай білуге үйрететіні 
даусыз [3]. 

Сонымен, эвфемизм дегеніміз кез келген халықтың тілінен орын алады, сондай-ақ түркі тілдес 
халықтардың көбінде кездеседі. 

Түркі тілдері, оның ішінде қазақ тілінде де эвфемизмдер молынан, сан түрлі болып қолданылады 
жəне кейбір сөздердің эвфемистік мағынада қолдануына байланысты айырмашылықтар да жоқ емес. 

Мəселен, түркі тілдес халықтардың тілінде «хатун», «хатын» сөздерінің қолданысында ешбір 
дөрекілік, жағымсыздық байқалмаса, қазақ тіліндегі «қатын» сөзін сыпайы сөздердің қатарына 
жатқыза алмаймыз. Мұндай сөз əйел, жұбай, зайып, ақжаулық сияқты жағымды болып естілетін 
сыпайы сөздермен алмастырылып отырылады. Ал «қатын» сөзі ұрғашы, шүйке бас, төмен етек 
сияқты жағымсыз, кемсіту, дөрекі мағыналы сөздермен қатар қарапайым сөйлеу тілінде дисфемизм 
түрінде ұшырасады. 

Эвфемизмнің басты қызметі — мағынасы тұрпайы сөздерді сыпайылап жеткізу, оның пайда 
болуы да сыпайыгершілікке, əдептілікке негізделеді. Сыпайы, жағымды сөйлеумен байланысты 
кейбір сөздердің синонимдік қатарының молаюын эвфемизмдердің үлесіне жатқызуға болады. 
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Эвфемизм сияқты қарапайым сөздер де халықтың сөйлеу тілінің байлығы боп есептелінеді, 
əдеби тілді байытып отыратын бір көзі болып саналады. Қарапайым сөздерді көркем туындыларда 
жазушылар тек стилистикалық мақсатпен ғана қолданып қоймайды, сонымен қатар əдеби тілді 
байыту, дамыту мақсатын да көздейді. Тілдегі белгілі эвфемизмдер, дисфемизмдер, какофемизмдер 
көркем мəтінде басқа бір сөздермен немесе сөз тіркестерімен келіп синонимдер жасайды. 

Орыс тіл білімінде эвфемизмдер синонимдердің түрлері ретінде айқындалады. Ғалым 
Д.Н.Шмелев «некоторыми исследователями как одна из разновидностей синонимов рассматриваются 
также так называемые эвфемизмы» деп эвфемизмдердің қызметіне назар аудартады [1]. 

Демек эвфемизмдер, бір жағынан, тілдегі синонимдерді молайтуға белгілі дəрежеде үлес қосып 
отырса, екінші жағынан, ойды бейнелеп көркем түрде жеткізудің амалы болып та саналады. 
Ағылшын тілінің тұрақты тіркестерін зерттеуші А.А.Путиннің пікірінше, тұрақты тіркестердің пайда 
болуының негізгі төрт көзі бар: эвфемизация, эвфемистік емес метафоризация, эвфониялық жəне 
стилистикалық құралдар (аллитерация, рифма, қайталау, жұптық синонимия, жұптық антонимия, 
салыстыру т.б.) жəне кірме сөздер». 

Мəселен, мылжың, тантық, қазымыр, қырт, көкіме — бос сөзге үйір, көп сөйлейтін мазасыз 
адам; маскүнем, ішкіш, араққұмар, араққор, арақкеш — ішкіліктің соңына түскен, ішімдікке 
салынған адам, немесе аузы күн шығысқа қарап қалды тұрақты тірес түріндегі; суайт, суқит, 
алдамшы, өтірікші, алдампаз — болмағанды болды деп, жалған сөйлейтін, өтірікті судай сапыратын, 
қулықпен күн кешетін адам жайлы; ұрлату, жымқыру, жасыру, қымқыру, зытыру, қымту, 
қымтыру — біреудің бір затын білдіртпей алып кету немесе қолды болу мағынасындағы; үлкен, дəу, 
дөй, дөкей, зор, орасан, дырау, əйдік, ірі, ұлы, нəн, дыр, алпамса, ноян, шоң (кітаб.), шой қара, қожба 
(сөйл.) — көлем жағынан аумақты, қомақты ұғымындағы берілген cинонимдік қатарлардан мылжың, 
тантық, ішкіш, араққұмар, араққор, алдамшы, үлкен сияқты сөздерді сыпайыгершілікке, əдептілікке 
негізделген сөздердің қатарына жатқызуға болады. 

Синонимдерді қолданудың бір тəсілі ретінде эвфемизмдердің қызметі жайлы Синонимдер 
сөздігінде төмендегідей анықтама берілген: «Мағынасы жағымсыз сөздердің мəнін тыңдаушыларға 
жеңілдетіп, жұмсартып айту тəсілін тіл білімінде эвфемизм деп атайды. Бұл да тіл мəдениетінің бір 
тəсілі болып саналады. Мəселен, өсек-аяң дегеннің орнына жаяу почта, ұзын құлақ, сымсыз телефон 
деп, өтірік сөз дегеннің орнына қоспа деп, өсекші дегеннің орнына жеңіл ауыз деп, пара дегеннің 
орнына ауыз бастырық деп, ұрлық дегеннің орнына жиендік деп, қартаю дегеннің орнына жасы 
ұлғаю, рак дегеннің орнына жаман ауру деп жұмсартып қолдана беруге болады. 

Эвфемизм, əдетте, əдеби тіл нормасы болып саналса, ал дисфемизмдер ауызекі сөйлеу тілінде, 
көркем шығармалардағы кейіпкер тілінде белгілі бір стильдік мақсатпен қолданылады. Ғалымдар 
əдеби тілді ауызекі əдеби тіл, ауызша əдеби, жазбаша əдеби тіл деп екіге бөледі. Ауызекі əдеби тілге 
қазіргі функционалдық стильдердің ішіндегі ресми, ғылыми, публицистикалық стильдердің ауызша 
формасын жатқызуға болады. Бұл жөнінде белгілі тілші-ғалым Р.Сыздықованың пікірін келтірейік: 
«Ұлттық əдеби тілдің жазу өнері шыққанға дейінгі үлгісі, сөз өнері хатқа түспей тұрған ерте дəуірдегі 
елінің қоғамдық-əлеуметтік мүдделерін өтеу үшін тұтынылған, бейнелі, асқақ стильге құрылған сөз 
саптау үлгісі. Олай болса, ұлттық əдеби тілдің жазбаша түрі шыққанға дейін дамыған түрі бүгінгі 
ауызекі сөйлеу стилінің негізі болып табылады. Ауызекі сөйлеу стилінде дөрекі сөздер, қарапайым, 
жергілікті сөздер мен диалекті сөздер жиі ұшырасады. Бөгде тілдік элементтер, орыс тілінен енген 
сөздер, табу мен эвфемизмдер жиі қолданылады» [4]. 

Ə.Ахметовтің тұжырымдауынша, «...табу мен эвфемизмдерді қолдану ауызекі сөйлеу стиліне 
тəн ерекшелік болып табылатындығын көруге болады» [3; 55]. Бұлар белгілі контексте əр түрлі 
стильдік мəн тудырады. Сөздің ұғымы дөрекілеу, қолайсыздау, көңілге тиетіндей болып келген 
жағдайда да тілдегі бір сөз басқа екінші бір сөзбен алмастырыла береді. Мұндай жағдайда мағынасы 
тұрпайы сөздің орнына сол ұғымды жұмсартып, жеңілдетіп жеткізетін сыпайы, жұмсақ сөздер 
айтылады. Эвфемизмдер тілдегі ауыспалы мағынадағы сөздерді толықтырып отыратын көркемдеуіш, 
бейнелеуіш құралдардың бірі ретінде қолданылуы сөз мағынасын дамытудағы қызметін айқындай 
түседі. 

Ғ.Қалиев, Ə.Болғанбаевтар қазақ тіліндегі эвфемизмдердің қолданылу жолдарын былай 
көрсетеді: 

1. Ауру аттары алмастырылады. Науқастың қөзінше аурудың нақ өзін атамай, оның жеңілірек 
түрін айтады. Мысалы, туберкулез — өкпе ауруы, рак, немесе қылтамақ деудің орнына жаман ауру 
деп, дəрігерлер сөздердің мағынасы қатты тиетін сөздерді жұмсақ сөздермен алмастырып қолданады. 
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2. Адамның дене мүшелеріндегі кем-кетік атаулары алмастырылады. Мəселен, ауру, 
жарымжан, мүгедек адамды дімкəс деген сөзбен, саңырау, керең деген сөзді құлағының мүкісі бар, 
сараң естиді деп алмастырып айта беруге болады. 

3. Мағынасы айтушы мен тыңдаушыға бірден соншама жағымсыз, дөрекі сөздер 
алмастырылады. 

4. Үйлену мен тұрмыс құруға байланысты сөздер алмастырылады. Мəселен, тұрмыс құру, 
баласын құтты орнына қондыру, қолына құс қондыру, отау тігу, бөпелі болу, аяғы ауыр тəрізді 
сөздер үйленуге байланысты айтылады. 

5. Қоғам өміріндегі адамдардың бір-бірінің жағымсыз қарым-қатынастарына қатысты сөздер 
алмастырылады. 

Мəселен, аузы жеңіл, қолының жымысқысы бар, қосып айтады, сөзге келу, аузының желі бар 
дегендер сыпайлық мəнде айтылады [5; 121,122]. 

Эвфемизмдердің қолданысын əсіресе көркем шығармалардан айқын көруге болады: Құдай 
қосқан қосағың сыбағаңды дайындап қояды. (Б.Мұқай. Жедел жəрдем, 227-б.). Алты жылдан бері 
етегі қанамағанын бетіне салық қылды. Құлағынан қиқу кетпеді (Сонда, 382-б.). Бойжетудің қақпай 
көрмей пісіп-жетілген жанартаулары бір-ақ түнде жарылып, мас қылып буын-буынын алған. 
(О.Бөкей. Кербұғы, 36-б.). –Айдалада қайдан жүр? — Қайданың не өзіңнің, қайыйытын сыңарын 
іздеп жүр де, ақпан ғой, — деді мосқалдау. (А.Алтай. Қыр мен дала хикаялары, 131-б.). Белден бел 
астым дегені қыз күнтимесінің ішіне енген сайын шəуеті от боп жанып, тұла бойының балқып 
ерігені. Қыз анары үлкейіп көрінеді. (Д.Досжан. Ине ұшындағы өмір, 8-б). 

Берілген үзінділерден əр түрлі мəнде қолданылған эвфемизмдерді байқай аламыз. Яғни 
сыбағаңды дайындап, етегі қанамаған, қиқу кетпеді қолданыстары ауыс мағынада жұмсалса, əйел 
мен ер адамның арасындағы табиғи жыныстық қатынас сөйлемдерде эвфемистік қолданыстар 
арқылы берілгенін көреміз. 

«Өлім» деген ұғымды білдіру үшін тілімізде əр түрлі эвфемизмдер пайдаланылады. Əдеби 
тіліміздің көркем əдебиет жəне публицистикалық стильдерінде «өлім» концептісін түрлі-түрлі 
тəсілдер арқылы сыпайы сөздер мен сөз тіркестері құрайды. Көркем əдебиетте «өлімге» қатысты 
ұғымының қалай қолданылғанына мысалдар келтірейік:  … жетпіс жыл ғұмыры күйбең тіршілікпен 
тураған еттей зу етіп өте шығып, бұ дүниеден аттанып кете барды. Əке қайда, ана қайда, толып 
жатқан ағалар қайда, шешесі өлгенде мола басында шырқырап жылап қалған іні қайда? …шешесінің 
өлімін естіген жоқ, естімесе де кəрілік жетіп көз жұмған шығар деп ойлаған, ал, қалғандары ше? 
(Д.Исабеков. Тіршілік, 411-б.). – Бəріңді қойша бауыздаймын, – деп айқай салды. – Шетіңнен 
бауыздаймын (Қ.Найманбаев. Түнгі жол, 265-б.). — Мүрдем кетсе де тілін тартпайды ол, – деді 
гүжілдеуік (Қ.Найманбаев. Түнгі жол, 266-б.). «Иттерді шетінен атып тастар ма еді», — деп кіжінді. 
«Сыздауық сияқты сылып тастар ма еді» (Қ.Найманбаев. Түнгі жол, 267-б.). …Енді не бəрі екі-үш 
сағаттан кейін ана дүниенің табалдырығына жетесің (Қ.Найманбаев. Түнгі жол, 273-б.). Нұржаным 
шын жоқ болса, қара жерге қағып жіберсеңші, күл ғып жіберсеңші! … «Жай түссін, жайрайын» деп 
ем (Б.Нұржекеев. Кінəлі махаббат, 321-б.). 

«Өлімге» байланысты бұндай эвфемистік жəне дисфемистік тұрақты тіркестерді жалғастыра 
беруге болады. 

Қазақ тіліндегі фразеологизмдердің ұлттық-мəдени аспектісін жан-жақты зерттеген ғалым 
К.Смағұлова фразеологизмдердің ішкі мағыналық реңктеріне назар аударып, «өлім-жітімге 
байланысты мағыналас фразеологизмдердің тілімізде сақталған тіркес түрлерінің мазмұндық жағы 
жалпы болғанымен, ішкі мағыналық формасындағы дифференциациялар қайран қаларлық топтарға 
жіктеліп кетеді. Қазақ «өлім бар жерде, қаза бар» деп ескертеді. Алланың ақ бұйрықты өлімі бар да, 
кенеттен қапылыста болатын қаза бар. Бір мақалдағы жалпы ұғым осындай лексика-семантикалық 
реңктермен екі түрлі түсінікпен беріледі. Эвфемистік, кейде дисфемистік тұрғыда айтылған тұрақты 
фразеологиялық тіркестер қатары соншама мол, əрі сипаттау əдісі де сан алуан» деген тұжырым 
жасайды [6]. 

Тіліміздегі фразеологизмдердің көпшілігі эвфемизмдер негізінде пайда болатындығы туралы 
Ə.Ахметов те «Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер» деген еңбегінде фразалық тіркестер сияқты 
мақал-мəтелдер де эвфемистік мағына тудыра алатындығына төмендегідей мысалдар келтіреді, 
мəселен, тілімізде өлім-жітіммен байланысты фразеологизмдер: дүниеден көшу (өту); ажал 
аузында; төрінен көрі жақын; тұяқ серіппей өту; қыршыннан қиыл; жер қабу; жан тəсілімге 
таяну; жан беру; күні біту; көрге тығу (кіру); келмеске кету; жүріп кету; жастай кету; жазым 
болу; демі тоқтау (біту); қара жер алу; о дүниеге сапар шегу; мəңгі ұйқыға кету; құдай алу; үзіліп 
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кету; сағаты біту; топырақ жамылу; шетінеп кету; шырағы сөну; ақ кебінге орану; олай-бұлай 
болып кету; мүрдем кету; жаны пида болу; ажал нəубеті жету; шейіт кету; қара жер төсек болу; 
көр құшу; көзі жұмылу; көз жазып қалу; аяқтағы суға ағып өлу; жанын жаһаннамаға жіберу, өлі 
мен тірінің арасында т.б. [3; 56]. 

Жоғарыдағы мысалдардан эвфемизмдермен бірге дисфемистік қолданыстарды көреміз. 
Эвфемизмдерге қарағанда дисфемизмдердің (какофемизмдер) көркем туындыларда стильдік қызметі 
жоғары. Олар көркем əдебиет, публицистикалық стильдерде экспрессивті мəн үстеу үшін 
қолданылады. Тұрпайы, қарапайым сөздер көбіне сөйлеу тілінде, яғни кейіпкердің тілінде, 
жұмсалады. 

Академик М.Серғалиев: «Ауызекі сөйлеу стилінде əдеби тіл нормасына жатпайтын сөздердің 
қолданылуын табиғи құбылыс деп санайды [7]. 

Тілдік қолданыста қарапайым фразеологизмдер де ұшырасады. Х.Қожахметова қарапайым 
фразеологизмдер туралы: «Əдеби тіл нормасына сай келмейтін, жай дөрекі тұрақты тіркестерді 
қарапайым фразеологизмдер дейміз. Алайда əдеби тіл нормасына жатпағанымен, көркем əдебиетте 
образ жасау үшін кейіпкер сөзінде кездесіп отырады. Бұл тілдік амал арқылы жазушы кейіпкердің ой-
өрісін, өскен ортасын, əлеуметтік ортасын, əлеуметтік халін, мінез-құлқын көрсетеді», — дейді [8]. 
Мəселен: 

 Өй, шірік сол! Сөзін қара. (С.Жүнісов. Қос анар, 304-б.). 
 Ой, қағыңғыр сол. Жаным-ау, сен шын Дикəймісің? (С.Жүнісов. Қос анар, 304-б.). 
 Ой шірік, группашылын мұның, жаман неме! (С.Жүнісов. Қос анар, 306-б.). 
 Бұл үй ме, тəйірі! (С.Жүнісов. Қос анар, 306-б.). 
Кейіпкер тілінде қолданылған дөрекі фразеологизм кейіпкердің мінез-құлқын, мəдениетін 

көрсетуде ерекше рөл атқарып тұр. Мұндай дөрекі фразеологизмдер тек кейіпкер тілінде ғана 
кездеседі. Олар жағымсыз реңкімен, ерекше стилистикалық қызметімен дараланады. 

Ауызекі сөйлеу стилінде қолданылатын дисфемизмдер — мағынасы жағынан эвфемизмге 
қарама-қарсы құбылыс. Өйткені жағымды əдепті сөздерді (эвфемизмдерді) дөрекі, тұрпайы 
сөздермен, дисфемизмдермен (какофемизм) ауыстырып айтады. Жоғарыда аталған стильдерде 
дисфемизм, яғни тұрпайы, анайы сөздер, бір адамды кемсіту мақсатында жұмсалады. Жалпы 
дисфемизмдердің тілімізде ең жиі қолданысқа түсетін жері — ауызекі сөйлеу тілі. Дисфемизмдер 
əдеби нормаға жатпайды, əдетте олар сөйлеу мəдениеті төмен адамдардың сөзінде кездеседі: шүйке 
бас, төмен етек, боқ мұрын, боқ қарын, құйыршық, сүмелек, күшік күйеу, керең, соқыр, шойнақ, боғы 
ботқа, сідігі сірке, боққа аспайды, көк езу т.б. 

Жазушылар дисфемизмдерді (какофемизмдерді) əдетте кейіпкердің образын ашуда қолданатыны 
белгілі. Бұл туралы Ə.Болғанбаев, Ғ.Қалиевтер: «боқ мұрын бала, боқтан өзгені сөз қылды, боғымен 
жасты баламен ойнады, боқ басында қалды, боғын пышақтады, боғын ақтарды, боққа əлі келмейді, 
қолынан боқ келмейді, боққа татымайды, боқтық естіді, боғын боталы түйе қылды, боқ жемеде 
қалды, боқтан да оңай, болар бала боғынан, боғы ботқа, сідігі сірке, өз басынан боғын көрмей, 
біреудің шоғын көреді» деген дисфемизм сөздер кеміту, қорлау, жаратпау ұғымын 
тудыратындығын айтып, оларды жазушы көркем шығармада өзінің қаһарманының мінез-құлқын, іс-
əрекетін, ой-өрісін бейнелеп, нақтылы шынайы бейнесін жасау үшін қолданылатындығын көрсетеді 
[5; 122]. 

Мысалы: Əй, ақсақ ит, дабырлама (Қ.Найманбаев. Түнгі жол, 274). Бірақ мына сүмелек 
сияқты бəрімізді су жүрек деп ойлама (Б.Нұржекеев. Кінəлі махаббат, 270). 

Көркем шығармаларда жазушы дөрекі сөздерді стильдік мақсатпен қолданатыны туралы 
академик Р.Сыздықтың тұжырымы да жоғарыдағы пікірмен үндес: «Нағыз жазушы кейіпкерлерін 
өздері беріп тұрған образға сай сөйлетеді. Кейіпкер сөзі оның бейнесін жасауға тікелей қызмет ететін 
көркемдік тəсілдің бір болып саналады», — дейді [5; 122]. 

Ғалым мысал ретінде бір ғана «Болыс болдым, мінекей» деген өлеңінде Абай болыс, шабарман, 
пысықтардың портретін жасау үшін далпылдап, жалпылдап, барқылдап, бартылдап, шаңқылдап, 
аңқылдап, тарқылдап, қарқылдап, шартылдап, тарпылдап, лепілдеп, дікілдеп, өкімдеп, күпілдеп, 
шыбындап, жымыңдап деген жағымсыз бейнелі етістіктерді келтіреді [9; 281]. 

Р.Сыздықтың есептеуінше, ұлы ақын жағымсыз замандастарының образын жасауда бұрын 
поэзия тіліне көп қатыстырылмайтын бұртақтау, тыртыңдау, арсаңдау, ит көрген ешкі көздену, 
ыржыңдау, кірбіңдеу, тізесін созғылау сияқты қимыл атауларын еркін енгізді, бұлар стильдік қызмет 
атқарып, поэтикалық құралға айналды [9; 284]. 
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Сонымен, қазақ тіліндегі эвфемизмдер — сыпайыгершілікке, əдептілікке негізделген лексикалық 
қабат. Қазіргі қолданылып жүрген эвфемизмдер жайлы тіл ғылымында өскелең халқымыздың 
қалыптасқан этикалық жəне эстетикалық нормаларының күнделікті нақ көріністері деген пікір 
кездеседі. Эвфемизм сияқты қарапайым сөздер де халықтың сөйлеу тілінің байлығы боп есептелінеді, 
əдеби тілді байытып отыратын бір көзі болып саналады. Қарапайым сөздерді көркем туындыларда 
жазушылар тек стилистикалық мақсатпен ғана қолданып қоймайды, сонымен қатар əдеби тілді 
байыту, дамыту мақсатын да көздейді. Тілдегі белгілі эвфемизмдер, дисфемизмдер, какофемизмдер 
көркем мəтінде басқа бір сөздермен немесе сөз тіркестерімен келіп синонимдік қатар жасайды. 

Жоғарыда көрсетілген еңбектерінде Ғ.Қалиев пен Ə.Болғанбаев сөйлеу тілінде қолданылатын, 
бірақ əдеби тілде қолайсыздау болатын тұрмыстық жəне қарапайым сөздерді бір-бірінен ажырату 
қиындық туғызады, яғни бұл онша оңай шаруа емес деп есептеп, сондықтан оларды бірге 
қарастырады [5; 162]. 

Ал «Қазақ тілі энциклопедиясындағы» қарапайым сөзді түсіндіретін мақалаға келсек, онда оған 
мына төмендегідей анықтама берілген: «Қарапайым сөздер — сөйлеу тілінде сөздің мазмұнын 
тұрпайыландыра, айналдыра түсу мақсатымен қолданылатын тілдік құралдар. Қарапайым сөздер 
лексикасына қарапайым, тұрпайы, дөрекі, анайы сөздер (какофемизмдер), варваризмдер, жаргон 
сөздер мен кейбір диалектизмдер, тұрпайы мəнді фразеологизмдер, т.б. енеді (шикі өкпе, қара борбай, 
төмен етек, боқ мұрын, сұмырай, су ми, сен тұр мен атайын т.б.). ...Қарапайым сөздердің мынандай 
ерекшеліктері бар: 1. Стильдік мəні бір нəрсені төмендету, кеміту, бағасын түсірерліктей болады; 2. 
Диалектизмдер сияқты территориялық жағынан шектелген емес, жалпы халыққа түсінікті, таныс 
сөздер; 3. Əдеби тілде қолдануға болмайтын жат сөздер [10]. 

Қорыта айтқанда, қазақ тіліндегі эвфемизмдер де басқа тілдердегі сияқты сөз мағынасын жəне 
сөздік құрамды байытудың бірден-бір амалы болып табылады. Ал дисфемизмдерді де авторлар көп 
жағдайда əдеби тілде, көркем əдебиетте, атап айтқанда, біздің қарастырып отырған көркем прозалық 
туындыларда кейіпкерлердің образын жасауда эмоционалды-экспрессивті амал-тəсіл ретінде 
жұмсаған. 

Эвфемизмдер мен дисфемизмдердің тілімізде жалпы қолдану аясы кең, біз бұл мақаламызда 
соның кейбір тұстарын ғана көрсетуді мақсат еттік. 
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Ш.Мажитаева, Г.Синбаева 

Особенности употребления эвфемизмов и дисфемизов  
в языке художественного текста 

В данной статье рассматриваются особенности использования эвфемизмов и дисфемизмов в художе-
ственных произведениях, различные определения из научной литературы, а также характеризуются 
способы их образования. Использование эвфемизмов и дисфемизмов в эмоционально-экспрессивном 
значении авторами рассматривается как средство и один из способов создания художественного об-
раза. 

 

Sh.Mazhitayeva, G. Sinbayev 

Especially the use of euphemisms and disfemizov language literary text 

The authors focus on the peculiarities of using euphemisms and disphemisms in prose style. Different defini-
tions of euphemisms and disphemisms from scientific works and dictionaries are given and the ways of their 
formation are described. The use of them in emotional and expressive meanings is considered as one of the 
ways of creating a literary character by authors. 
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ƏДЕБИЕТТАНУ  ЖƏНЕ  ФОЛЬКЛОРТАНУ   
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

ƏОЖ 82.0 

Ж.Əлмашұлы 

ҚР Премьер-Министр Кеңсесі қаржы-шаруашылық бөлімі; 
Үкіметтік басылымдар редакциясы, Астана 

М. Əуезовтің  отызыншы  жылдардағы  шығармалары  жөнінде 

Мақалада М.Əуезовтің өткен ғасырдың отызыншы жылдарындағы ұжымдастыру, индустриа-
лизациялау саясаты жайындағы очерктері мен əңгімелері қарастырылды. Жазушының əдеби 
қызметіне баға берілді. 

Кілтті сөздер: отызыншы жылдар,  ойлы əңгімелер, көркемдік дəреже, колхоз тақырыбы, 
кейіпкерлер, совхоз жұмысшылары,  колхозшы образдары, психологиялық очерк,  психологиялық 
құбылыстар, психотрагедиялық құбылыстар.  

 
М.Əуезов отызыншы жылдар ішінде де біршама қуатты, ойлы əңгімелер жазды. Олардың 

тақырыбы да, айтар ойы да, көркемдік дəрежесі де əр алуан болатын. 
Оның отызыншы жылдар ішіндегі шығармалары негізінен колхоз тақырыбына арналғанын атап 

айту лəзім. Айталық, «Қасеннің құбылыстары» деген əңгімесінен басқасының бəрі («Білекке білек», 
«Іздер», «Шатқалаң», «Құм мен Асқар», «Бүркітші»), ауыл, колхоз тақырыбын қаузайды, 
кейіпкерлері де солар. «Білекке-білектегі» колхоздың озаттары апалы-сіңлілі Мақпал мен Айша, 
комсомол Жақып, орыс қызы Избашка Настя, «Іздердегі» колхоз бастығы Құлжатай мен малшы 
Несіпбай, «Шатқалаңдағы» Самат, Айша, Қасен, Дəметкен, «Құм мен Асқардағы» совхоз 
жұмысшылары Райхан, Есім, Иса, Болат, «Бүркітшідегі» колхоз аңшысы Бекбол — сондай бейнелер. 
Колхоздың ұйтқы, тірегі, жаңа өмірдің белсенді құрылысшылары ретінде суреттейді. Əр түрлі 
күйзеліс, қиыншылықтарға ұшыраған колхоздың шаруашылығын нығайту үшін ерлік еңбек істейтін, 
колхоз өміріне қастандық жасаушы қас дұшпандармен алысып-күресетін, саналы, ақылды, парасатты 
колхозшы образдары... 

Осындай колхозшылар мен ауыл адамдарының əр түрлі, əр қилы бейнесін сомдауда сол 
жылдарда, əсіресе Б.Майлин, Ғ.Мүсіреповтер ерекше көзге түсті. Олардың да шығармаларында есте 
қалар талай-талай қызық образдар бар. Əсіресе Б.Майлиннің сол кезең шындығын шынайы суретте-
ген «Бекбергеннің мектебі», «Күлтай болыс», «Айранбай», «Күлпаш», «Даудың басы — 
Дайрабайдың көк сиыры», «Сексен сом», т.б. əңгімелері шебер де, шымыр жазылған. Өмірлік фактіні 
көркем тілмен бейнелеудің озық үлгісі. Ғ.Мүсіреповтің «Талпақ танау», «Қос шалқар», «Шұғыла», 
т.б. əңгімелері де — осы кезеңнің жемісі. Мұндағы желі өз тұстастары Б.Майлин, Ж.Аймауытов 
шығармалармен барынша үндесе алады. Ал, М.Əуезов сомдаған бейнелер өзінше өрнектеліп, басқа 
бояуымен, сирек суретімен, көркем кестеленуімен бөлек күйде көрініп отырды. 

«Білекке білек» шығармасында колхоз адамдарының (Мақпал, Айша, Несібелді, Қожық) бір 
мақсаттағы тілек бірлігін, ауыз бірлігін еңбекте шыңдалған саналылық деп түсіндіреді. Мысалы, 
Избашка Настяның əңгімесін олардың ықылас қоя тыңдауын жазушы былай түйеді: «Барлық 
қалыптарында осындай бір саңлауға сусағандық бар, соған анталап бас қоюға əрдайым əзір сияқты. 
Тындырған еңбектерінен туған сана сияқты… Əр колхозда жүріп, бастары ойда жоқтан бүгін ғана 
қосылып отырса да бұлар іштей «білекке білек, тілекке тілек қосқандар» [1]. 

«Білекке білекте» осылайша жаңа кезең бейнесі бейбіт күнде, бейбіт күйде көрінген болса, 
«Шатқалаң», «Іздер», «Бүркітші», «Құм мен Асқар» əңгімелерінде керісінше, достың кім, дұшпанның 
кім екенін таңбалай көрсету арқылы күрес үстінде беріледі. Мысалы, «Шатқалаңда» ферма бастығы 
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жас жігіт Самат, ферма күзетшісі Қасен, Шəлтік шал, колхозшы əйелдер Айша, Дəметкендер 
колхозға қаскүнем жандарды əшкерелеуге білек сыбана кіріскені суреттеледі. 

«Құм мен Асқарда» Жексенбайдың күңі, тоқалы болған Райханның, жалшысы Есімнің кəмпеске 
кезінде құлдықтан босанып, жаңа құрылған қой шаруашылығына малшы болып, сол ауылды 
өркендету үшін тер төге еңбек еткенін баяндайды. Шаруашылық малына қастандық жасап, жүйрік 
Ақбесті айғырды ұрлаған Жексен, Асқар, Сəлім іспетті ниеті бұзық адамдарды алмастыру арқылы 
ұнамды кейіпкердің ой-санасын шыңдай түскені анықталады. 

«Іздер» əңгімесінде колхоз бастығы Құлжатай мен колхозшы Несіпбай өздерінің саналы биігіне 
ескіліктен тез арылу арқылы жеткені көрсетіледі. Аталған туындылардағы елеулі жаңалық, 
шығармалардың бəрінде дерлік кейіпкерлер тартысы, характер қақтығысы бар, образдың ішкі ой-
арпалысы көрініп отырады. Былайша айтқанда, бұның бəрі де адамның жан дүниесіндегі бұлқыныс 
пен жарылыс нышандары. Сол арқылы жазушы өз шығармасын əсерлі, əдемі етіп түзеді, сол арқылы 
психотрагедиялық деңгейге көтереді. 

Суреткердің колхоз, совхоз өмірі тақырыбына жазған осындай прозалық шығармалары оның 
өмірлік, шығармашылық жаңа бетбұрысының айғағы ғана емес, жаңаша ізденістерінің де көрінісі 
бола алады. Сосын да оның отызыншы жылдардағы əңгіме-хикаяттары өз уақытына сəйкес жаңа 
мазмұн, жаңа сипат, жаңа түр табу мақсатындағы ізденістері ретінде қарастырылуы керек. 

Əрине, жазушы бұл кезеңде тақырып қуалап, заман шындығын көрсетем дей отырып, өз 
əңгімелерінде шарттылыққа, қайталаушылыққа бармай қалған жоқ. Оны осы күні көңіл сүзгісінен 
өткізе отырып, дөп басып айтуға да болады. Алайда Əуезов-суреткер ондай кемшіліктерді көбіне 
байқатпай жіберуге тырысады, көркемдікпен көмкереді. Білдірмеуге тырысады. 

Осы туралы айта келіп, ұлт əдебиетінің білгірі, əдебиетші-ғалым М.Қаратаев былай деп жазған 
еді: «...бұрын өмірде де, əдебиет тəжірибесінде де болып көрмеген тың тақырыпты көтеріп, 
социалистік құрылысқа жұмылған совет адамдарының тың қасиет-сипаттарын тауып көрсетуге 
талаптанудың өзі елеулі жаңалықты қадам еді. Ал, бірақ идеялық жəне творчестволық тың 
принциптерді игеру тəжірибесінің қиындығы болмай қойған жоқ. Бұл, əрине, бүкіл қазақ əдебиетіне 
ортақ қиындық еді. Сол қиындықтың салдарынан кейбір əңгіме, пьесаларының көркемдік құны 
бəсеңдеп, тіпті сəтсіздікке де ұшыраған кездері де болды. Басқа жазушылар сықылды, ол кездегі 
М.Əуезовтің де кемшілігі мен сəтсіздіктерінің басты себебі — еліміздегі ұлы социалистік 
өзгерістерге байланысты адам санасындағы күрделі де нəзік рухани құбылыстардың диалектикасын 
жете зерттеп, жақсы біліп алмай тұрып, оны үстірт, жеңіл-желпі ұғындыру болатын» [2]. 

Қалай дегенде де отызыншы жылдардағы Əуезов-жазушы əңгімелері өзіндік бетімен, стилімен 
ерекшелене алады. Оған мысал — «Бүркітші» əңгімесі. Осында колхоз аңшысы Бекбол, жас аңшы 
Жəнібек, конезавод жылқышысы Оспанқұл əрқайсысы өз орнында отанның бақ-дəулеті үшін күресіп, 
Сəтбек деген екіжүзді адамның қылмысын ашуда ерлік, сақтық, қырағылық көрсеткені айтылады. 
Мұнда қызық құрылған оқиға желісі, құнарлы да тартымды шыққан Бекбол аңшының образы, оның 
байсалдылығы, тапқырлығы шығарманың құнын көтеріп тұр. Жазушы Бекбол арқылы жалпы ұлтқа 
тəн аңшылық кəсіпті жеріне жеткізе суреттеуге тырысады. Мұндағы Бекбол — көргені мол, 
аңшылықтың қыр-сырын жете меңгерген аңшы. 

«Қасеннің құбылыстары» əңгімесінің тақырыбы да, стилі де айрықша. Бұл əңгіме алдымен 
психологиялық очерк делініп жарыққа шықса да, көркемдік қуаты жөнінен əңгіме дəрежесіне 
көтеріле алған. Мұнда ұлтшылдық жайы сөз болған. Бас кейіпкер Қасен — қазақтың бай 
ұлтшылдарының бірі. Кеңес үкіметінің алғашқы жылдары ол сауатты болған соң, жауапты 
қызметтерде болып, кейін шаруашылық жұмысқа төмендетіледі. Сөйтіп, күйзеліске түседі. «Іш 
қазандай қайнайды, күресерге дəрмен жоқ» дегендей, топтасқан күрестен үміті үзіліп, енді барлық 
ашу-ызасын ішіне жинайды. Қақпанға түскен қасқырдай өзімен-өзі қиналып, аһ ұрады. Қасеннің осы 
күйзелісті күйін суреткер асқан шеберлікпен, үйлесімді суреттейді. Қоғам өзгерісі мен кейіпкер 
күйзелісін қоса алып суреттеп, осы арқылы психотрагизмді анық алдыңызға тартады. Əсіресе осы 
шығармадағы күйеуімен бірге азғындап, адамгершіліктен айрылған Жəмиланың бейнесі аса 
дəлдікпен, кісі жиіркенетіндей күйде кестеленген. Қоғамның бағытын ұқпау, өскен халықты көре 
алмау, жаңалық атаулыны жек көру, қолынан келгенше басқаға у зəрін шашып бағу — бұлардың іс-
əрекетінің бар болмысы осы. 

Шығармада Қасен, Жəмилалар жеке жүрген жоқ, олар жалғыз емес. Олардың Амантай, 
Қасымхан сықылды сайдың тасындай серіктері де бар. Қасен солармен бірігіп, совхоздың жылқысын 
ұрлап сойып, артынан сазайын тартады. Қоғамға қарсы қастандық пейілін тыймаған дұшпанның 
қолынан келгені осы-ақ. Жазушы енді оған қарсы сол Қасеннің өз інісі Сəлімнің бейнесін сомдаған. 
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Көзі ашық жас азамат Сəлім ағасының түзеліп жөнге түсуі үшін күш салып, ықпал жасап көреді, 
бірақ Қасен қасарысқан күйінде қалып, олардың арасы біржола ажырайды. Мұндай əдіс — əке мен 
баланың, аға мен інінің екі түрлі идеологияны қолдап, бір-біріне жау болып кетуі əдебиетте бұрын да 
бар дəстүр. Осы дəстүрді М.Əуезов дұрыс қолданып, əңгіменің психотрагедиялық қақтығысына 
тереңдете түскені өз ретінде əдемі-ақ шыққан. Кейіпкерінің ішкі дүниесіне үңіліп, жан дүниесіндегі 
бұлқынысты дөп баса, психологиялық, психотрагедиялық құбылыстарды шынайы көрсетуі əңгімеге 
ерекше көркемдік қуат беріп тұрғаны рас. 

Психотрагизм элементтері мұнда табиғат суреттері арқылы да зор қызмет атқарып тұр. Айталық, 
Алматы тұсындағы Алатаудың құбылмалы көріністері Қасеннің көңіл-күйінің құбылыстарымен 
ұштастырылып отырады да, адам мен таудың егіз қатар бейнесі түзіледі. Соңғы көрінісінде Алатау 
Қасен тобын жеңіп, айбарлана, қораздана қарап тұр. Міне, бұл шендестіру əдісі. Осы шендестіру 
астарында психотрагизм тығылып тұр. 

«Қасеннің құбылыстарында» бір жарқ етіп көрінген сол қасиет кейін «Абай жолы» романында 
Əуезов талантының елеулі де зор сипатына айналғаны шындық. Тіпті осы қайырымдар кейінірек 
«Өскен өркенде» де қылаң береді. 

Табиғатты тірілтіп, оған жан беріп, оның сан алуан көрініс, құбылыстарынан ашық бояулы 
символдық жəне аллегориялық бейнелер мен жанды суреттер жасау шеберлігі жас Мұхтардың 
отызыншы жылдардағы əңгімелерінде анық бой көрсетіп отырды. 

Осы ретте айта кетер бір жайт, М.Əуезов отызыншы жылдардағы қазақтың қиын халін, ауылдың 
ауыр өмірін өз əңгімелеріне өзек ете отырып, жаңа заманды бірегей жырлады, оны аспанға көтере 
мақтады десек, біз біржақты кеткен боламыз. Қаламгер өз əңгімелеріндегі ауыл өмірі мен ондағы 
аңғал адамдар арқылы сол кездің солақай саясатын да сынап-мінеді. Асыра сілтеумен ағат əркеттерге 
жеңіл юмор арқылы өз қарсылығын сездірді. Суреткер шығармаларын талдау үстінде біз əркез осы 
жағына да баса назар аударып отырғанымыз лəзім. 

Сөйтіп, қаламгердің қаламынан туған отызыншы жылдардағы əңгімелері, тұтас алғанда, өзінің 
көркем құндылығымен қатар, үлкен жазушының алдағы кең полотнолы прозасына із салған, жол 
ашқан дүниелері болды. 

М.Əуезов жиырмасыншы жылдардың аяғы мен отызыншы жылдар ішінде қыруар очерк, əңгіме, 
пьесалар жазды, тамаша аудармалар жасады. Əдебиет тарихын зерттеп, əдеби сынға белсене 
араласты. Сөйтіп, өзінің теориялық білімін үздіксіз өсіріп отырған үлкен талант иесі енді жаңа бір 
соқпаққа түсіп еді. Ол — Абай тақырыбы болатын. Əрине, М.Əуезовке өзі жас кезінен өлеңдерін 
жаттап өскен ақын Абай өмірі айрықша тебірентерлік көкейтесті тақырыбына айналуы заңды да еді. 

Қорыта айтқанда, М.Əуезовтің жиырмасыншы-отызыншы жылдардағы əңгіме-хикаяттарының 
көркемдік əлемі туралы сөз қозғағанда оның ең бір елеулі қыры — психотрагизм элементтерін, яғни 
кісінің ішкі ой-арпалысын, жан күйзелісін, сезімдердің аласапыран арпалыс күресін, молынан 
пайдаланғанын атап айту шарт. 
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Ж.Алмашулы  

О творчестве М.Ауезова тридцатых годов ХХ века  

В статье рассматриваются очерки и рассказы М.Ауезова о политике коллективизации, 
индустриализации в тридцатых годах прошлого века. Дается оценка литературной деятельности 
писателя. 

Zh.Almashuly 

Works M.Auezov thirties 

The article devotes verses and talls of M.Auezov about collection, industrilision for thirthy years of send cen-
tury. The mark for literature function of writer have been given. 
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Взаимодействие  изобразительного  искусства  и  литературы 

В статье рассмотрены литература и живопись как виды искусства: разграничение двух видов 
искусств; соотношение слова и изображения в истории художественной культуры; условия 
взаимосвязи изобразительного искусства и литературы, признаки их  сближения. 

Ключевые слова: культурная функция, курс истории искусств,  художественная картина мира, 
мировоззрение эпохи, концепция человека, философско-эстетическая  мысль, художественная теория, 
доминантный вид искусства, модель синтеза искусств; художественный универсализм творческой 
личности. 

 
Философы подчеркивают, что наиболее полно искусство осуществляется «именно в своей куль-

турной функции». Культурная функция курса истории искусств как предмета синкретического воз-
действия имеет свою специфику: оставляя область пластических искусств доминирующей, он может 
представлять художественно-культурный процесс всеохватно и целостно — как «художественную 
картину мира». 

Исходя из теоретических выводов исследователей мы попытались вывести образ «художествен-
ной картины мира» применительно к изучению курса «История искусств», включив в него следую-
щие характеристики: мировоззрение эпохи; концепция человека; философско-эстетическая мысль и 
художественная теория; взаимосвязь и синтез искусств в развитии видов, доминантный вид искус-
ства; стиль как идеальная модель синтеза искусств; художественный универсализм творческой 
личности. 

В воссоздании «художественной картины мира» следует выявить сущность взаимосвязи различ-
ных видов искусств. «Взаимосвязь искусств» определяет связи (культурные, пространственные, пла-
стические, колористические, семиотические и т.п.) видов искусств. В контексте данной работы 
«взаимосвязь» понимается как процесс сближения и связи «родственных» видов искусств — живопи-
си и литературы на основе общности и специфики их образно-смысловых структур, которые могут 
оказывать в своей совокупности комплексное эстетическое воздействие и порождать эмоционально-
художественные факторы человеческого восприятия, сообщать восприятию чувственную целост-
ность и эмоциональную насыщенность. 

 

Проблема взаимосвязи и взаимодействия литературы и изобразительного искусства исследуется 
в следующих аспектах: литература и живопись как виды искусства: разграничение двух видов ис-
кусств; соотношение слова и изображения в истории художественной культуры; условия взаимо-
связи литературы и изобразительного искусства; признаки сближения литературы и изобразитель-
ного искусства: соотношение понятий «цвет и слово»; пластичность, картинность, живописность 
литературного образа; поэтичность живописной композиции; метафорическая структура живо-
писного образа. 

Литература — один из видов искусства, наиболее универсальный, «первый среди равных», вы-
деляющийся в общей структуре художественной культуры. Еще Гегель отмечал эту уникальную осо-
бенность литературы. Литература эстетически осваивает мир в художественном слове, при помощи 
выразительных средств языка. Причем, если слово «язык» ко всем другим видам искусства примене-
но в переносном смысле, то в литературе средством выражения выступает язык в буквальном смысле. 
Литературно-художественный язык отличается разнообразными формами иносказания, разного рода 
тропами, усиливающими словесную образность. Кроме того, язык, охватывая всю полноту человече-
ской жизни во всем ее многообразии, дает литературе практически неограниченные возможности ху-
дожественного воспроизведения человеческой жизни, делает литературу — искусство слова — наи-
более всеохватным видом искусства, дает возможность для сближения литературы с другими искус-
ствами. 

«Художественная культура, — отмечает Ю.Борев, — строится на вербальной основе: литература 
оказывает определяющее (систематизирующее) воздействие на все виды искусства, в ее контексте 
воспринимаются художественные образы, создаваемые в других искусствах» [1; 314]. Мифологиче-
ские и литературные сюжеты и мотивы лежат в основе сюжета, композиции и художественной кон-



48 

цепции многих произведений живописи, скульптуры, театра, балета, оперы, программной музыки, 
кино. 

Благодаря гибкости и безграничности выразительных возможностей слова литература способна 
вбирать в себя элементы художественного содержания любого искусства. Гегель называл слово са-
мым пластическим материалом, непосредственно принадлежащим духу. 

Произведения изобразительного искусства, специфически отражая действительность во всем ее 
проявлении, передают сложные проблемы времени через зрительные образы. 

Центральное место среди изобразительных искусств занимает живопись. Живопись (англ. paint-
ing, фр. peinture, нем. Malerei) — вид изобразительных искусств, традиционно занимающий первое 
место в их триаде (живопись, скульптура, графика). Совокупность изобразительно-выразительных 
средств составляет понятие «язык» живописи. К их числу относятся: сюжет, предметно-смысловая 
режиссура, композиция, рисунок, цвет, колорит, передача пространства, перспектива, трактовка объ-
емной формы, светотень, силуэт, соотношение масс, ритм, контраст, характер мазка, фактура. От-
дельные стороны и качества целостного изображения могут выступать как экспрессивность, декора-
тивность, архитектоничность. Здесь дан перечень компонентов, из которых складывается «язык жи-
вописи», — понятие, отражающее богатство и неисчерпаемость художественного образа. Живопис-
ный образ отличается зрительным восприятием, наглядностью и убедительностью для восприни-
мающего его зрителя. Во взаимозависимых компонентах, образующих целостную структуру живо-
писного произведения, существенную эмоционально-смысловую нагрузку несет цвет. Цвет, краски 
являются наиболее специфическим качеством живописи. Цвет — язык живописи, и он главным обра-
зом раскрывает сущность картины. 

Итак, основной материал живописи — цвет, литературы — слово. Уяснить соотношение поня-
тий «цвет и слово» помогает ранняя статья Александра Блока «Краски и слова» (1905). В ней А.Блок 
высказал следующие соображения: «Говорят, слов больше, чем красок; но, может быть, достаточно 
для изящного писателя, для поэта — только таких слов, которые соответствуют краскам. Ведь это — 
словарь удивительно пестрый, выразительный и гармонический». Ссылаясь на стихотворение Сергея 
Городецкого «Зной», заключил: «Все можно нарисовать — воздух, озеро, камыш и небо. Все понятия 
конкретны, и их достаточно для выражения первозданности идеи...». 

Самое важное положение статьи заключается в том, что «искусство красок и линий позволяет 
всегда помнить о близости к реальной природе и никогда не дает погрузиться в схему, откуда нет сил 
выбраться писателю. Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Бла-
годаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети. Сло-
весные впечатления более чужды детям, чем зрительные. Детям приятно нарисовать все, что можно... 
У детей слово подчиняется рисунку, играет вторую роль..., а взрослые писатели... заменили медлен-
ный рисунок быстрым словом; но — ослепли... к зрительным восприятиям». И дальше продолжает: 
«Душа писателя поневоле заждалась среди абстракций, загрустила в лаборатории слов. Тем временем 
перед слепым взором ее бесконечно преломлялась цветовая радуга. И разве не выход для писателя — 
понимание зрительных впечатлений, умение смотреть? Действие света и цвета освободительно. Оно 
облегчает душу, рождает прекрасную мысль» [2; 241]. 

А.Блок призывает литератору учиться у живописи, считает очень важным для писателя владение 
психологией и зрением живописца, его восприятием мира, хотя средства передачи мыслей, ощуще-
ний и впечатлений, разумеется, разные. 

Самого Блока можно назвать живописным поэтом, настолько его поэтические произведения на-
сыщены цветовыми эпитетами. Цвет становится выражением его мировосприятия. Так, содержание 
души для него — это «что-то большое, синее, астральное». А.Белый писал: «...он любил выражать 
настроения цветами; в цветах изживал он стихию переживаний своих, опознавал он стихии цветами». 

Не удивительно, что о Блоке и его поэзии говорили и писали в цветовых терминах. А.Белый не 
раз относил тома блоковских стихотворений к той или иной цветовой гамме. В первом томе «небо 
лазурное с розово-золотой атмосферой зари»; во втором — «небо серое... с лилово-зелеными отсве-
тами»; в третьем — «небо черное с брезжущей желтою... зарею; желтое с черным... глядит отовсю-
ду». 

Цветовое видение поэта менялось вместе с ним. Он подчеркнул это сам в автобиографии 1915 г.: 
«Каждый год моей сознательной жизни резко окрашен для меня своей особенной краской...». 

Рассмотрим соответствия символизма в живописи и литературе: М.Врубель и А.Блок. 
Г.Ю.Стернин, исследуя пути самоопределения символизма в России и касаясь философско-

поэтической системы изобразительного символизма, подчеркивает, что «она постоянно тяготела к 
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двум противоположным позициям, к двум полюсам: к литературности образов и к столь же про-
граммной опоре на «внелитературные», точнее, внепредметные формы пластического языка, и преж-
де всего на музыкально-ритмическую организацию картины и самозначимую — эмоциональную и 
семантическую — выразительность цвета» [3; 286]. 

Определяют эти две позиции М.А.Врубель, с одной стороны, и В.Э.Борисов-Мусатов и худож-
ники объединения «Голубая роза» — с другой. 

Идеалом символистов становится художник — мудрец — «новый Демиург», пророк, творящий 
свой особый мир. В этом смысле образцом для них был М.Врубель: «В черном воздухе Ада находит-
ся художник, прозревающий иные миры», — написал А.Блок. А.Белый также самой характерной фи-
гурой поколения рубежа называл М.Врубеля, который «вобрал» в себя время. 

Врубель в творчестве Блока. Из современников, поэтов-символистов, по-настоящему, больше 
других М.Врубель был понят А.Блоком. 

Помимо литературы и театра, очень сильно воздействовала на А.Блока живопись. 
В.Н.Альфонсов справедливо полагает, что «живопись стала фактом его творческой биографии» 
[4;20]. Сам поэт говорил: «Мое отношение к живописи как к искусству очень несовершенно, но лю-
бовно, потому, вероятно, недостаточно выпукло и смело. Во всяком случае, учусь у древних, у Воз-
рождения и у «Мира искусства», а не у передвижников и академистов» (из письма Валерию Брюсову 
23 февраля 1904 г.). 

Молодой Блок любил живопись В.М.Васнецова, даже написал стихи, внушенные Сирином, Ал-
коностом и Гамаюном. Они так и назывались: «Гамаюн, птица вещая. (Картина В.Васнецова)» и «Си-
рин и Алконост. Птицы радости и печали». Исследователи указывают на увлечение Блока англий-
скими прерафаэлитами, на то, что иногда стихи Блока (1902–1903) «окрашиваются нежными краска-
ми прерафаэлитов», а «сказочная Русь, являющаяся эстетическим восприятием родины, упирается в 
Васнецова, а храмовая — в Нестерова» [5; 20]. Вероятно, Блок «видел в живописи то, чего недостает 
его поэзии». А.Блок видел и ощущал мир как живописец; его стихи можно сравнить с холстами, те-
мами или колоритом самых разных художников. Но, скорее всего, это влияние обнаруживается в по-
пытке поэта обрести союзников по мироощущению. И в этом плане неизмеримо серьезнее его духов-
ная связь с Врубелем, хотя они и не были знакомы. Блоку виделся в художнике «близкий, как бы од-
нотипный с ним человек, чье рукопожатие, будь оно возможно, уже переживалось бы как счастье». 

Однако будут изложены лишь некоторые точки зрения, касающиеся непосредственно существа 
вопроса. По мнению одних исследователей (В.Д.Измайловой), Врубель был для Блока «наглядным 
выразителем в цветах и красках символического понимания мира». Хотя поэзия Блока «являет собой 
синтез трех родов искусства: слова, музыки и живописи», он «для выражения своих философских 
мыслей, символического мировоззрения и художественной эстетики прибегал к живописно-
поэтическим образам, заимствованным у Врубеля, с сохранением даже врубелевского колорита». 
Другие (Н.К.Гудзий) утверждают, что Врубель не интересовал Блока «как живописец», а лишь как 
выразитель близкого ему мироощущения. «...И вообще нужно возразить против признания влияния 
живописи на литературу, скорее, можно указать на обратное, а поэтому нельзя признать и влияния 
Врубеля на Блока. Что же касается «обилия красочных образов» у поэта, то это свидетельствует о 
романтических чертах у Блока и только» [5; 22]. 

Таковы две основные точки зрения. Представляется, что истина лежит где-то посредине. И суть 
в формах влияния явлений изобразительного искусства на литературу. 

Влияние Врубеля на Блока, очевидно, было не только мировоззренческое (его искусство было 
созвучно умонастроению и ощущениям поэта), но и художественное: Блок, конечно, обращался к об-
разно-цветовой системе Врубеля, однако постольку, поскольку ему нужно было выразить свое. И 
здесь опасно прямолинейное сопоставление стихов и живописных полотен. И когда Блок говорит, 
что стихотворение «Дали слепы, дни безгневны»... (озаглавленное в рукописи «Врубелю») написано 
«под впечатлением живописи Врубеля», а В.Н.Орлов называет даже конкретную картину — «Царев-
ну-Лебедь», которая «ближе всего отразилась здесь», то это нельзя воспринимать слишком букваль-
но. Важно в этом смысле свидетельство А.Блока о том, что Врубель «выявлял те лилово-пурпурные 
дали, которые были исконны в его собственном, блоковском творчестве [5; 22]. Это во многом объ-
ясняет непреходящую любовь поэта к Врубелю. Рецензию, которая появилась в третьем номере жур-
нала «Весы» за 1904 г., где он благожелательно отзывается о Кандинском, Фокине, Кустодиеве, 
А.Блок начинает словами: «Среди новых художников нет таких мощных, как Врубель». После смерти 
живописца поэт с исчерпывающей полнотой высказал свои мысли о нем. В речи, прочитанной на по-
хоронах, он, назвав Врубеля «гениальным художником», сказал: «... перед тем, что Врубель и ему 
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подобные приоткрывают перед человечеством раз в столетие, — я умею лишь трепетать». А в статье 
«Памяти Врубеля», переработанной из речи, добавил: «Для мира остались дивные краски и причуд-
ливые чертежи, похищенные у Вечности». 

Соприкосновения М.Врубеля с литературным символизмом. Глубокомысленное, чуткое проник-
новение в литературу, музыку, любовь к декоративному во всем и огромный художественный талант 
подготовили Врубеля к роли основоположника нового неоромантического и символического направ-
ления в русском изобразительном искусстве 1890–1900-х гг. 

Несомненно, что искусство Врубеля имело заметное влияние на русских символистов, филосо-
фов, композиторов и поэтов, особенно на Александра Блока. Они видели на его полотнах не только 
близкие себе образы, но и способ символического мировосприятия и художественного видения ново-
го мифотворчества. Учитывая это обстоятельство, акцентируем внимание на феномене универсаль-
ной творческой личности М.Врубеля в контексте его соприкосновения с литературным символизмом. 

Предпринимается попытка показать связи, возникшие объективно, на основе сходных процессов 
в поэзии и живописи, вызванных атмосферой времени. Основанием для соответствия символизма в 
живописи и литературе могут быть творческие параллели, общие стилистические тенденции: общ-
ность мироощущения, восприятия мира и человека; единство творческого метода (с учетом специфи-
ки живописи и поэзии); демонические мотивы; родственные совпадения художественного языка. 

Общность мироощущения, восприятия мира и человека. У Блока влияние Врубеля сказалось и в 
его теоретических суждениях о символизме как методе художественного осмысления мира, и в его 
собственном поэтическом творчестве. 

Связь Врубеля и Блока дает возможность отметить важные особенности символизма начала ве-
ка. Прежде всего, отмечает В.Альфонсов, «сходство Врубеля и Блока отрывается в глубинах их твор-
ческого мироощущения» [4;61]. 

Склонности задумываться над социальными проблемами у Врубеля как человека, кажется, не 
было: он был слишком погружен в свою метафору красоты. Символ веры Врубеля — «истина в кра-
соте». Но талант его был прозорливее, чем он сам. Врубель, как немногие, ощущал глубокие подзем-
ные толчки своей эпохи, всем своим художественным существом предчувствуя «неслыханные пере-
мены». Их предвестие, предощущение, несомненно, живет в искусстве Врубеля, становясь напря-
женным к концу века, живет в нем то, что А.Белый назвал «предгрозовым томлением», А.Блок — 
«наплывом лиловых миров». Итак, Врубель предчувствовал неотвратимость перелома в жизни Рос-
сии, «всю общественную психологию» времени. Для Блока, младшего современника Врубеля, мотив 
ожидания, предчувствия назревающих перемен еще более характерен. Этот мотив наложил отпечаток 
на раннее творчество поэта, он господствует в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо – 
Все в облике одном предчувствую Тебя. 
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, 
И молча жду, — тоскуя и любя, 

Когда мы читаем у Блока это четверостишие, пылающий горизонт превращается из простого 
описания природы в символический знак: это вечерняя заря — предвестье. 

М.Врубель пришел в искусство «будить ее (душу) от мелочей будничного величавыми обра-
зами» — в этом существо эстетической программы художника. Воплощением соприкосновения с ли-
тературным символизмом стали «Демоны» Врубеля. В «Демоне» для Врубеля важно дать символ-
метафору, которая могла бы выразить сложность мироощущения человека в реальном мире. На ру-
беже веков, когда Врубель писал свое программное произведение — «образ сильного и возвышенно-
го человека», ему было свойственно понимание искусства как средства пересоздания жизни. И здесь 
видна прямая связь взглядов Врубеля с эстетикой русских символистов, утверждавших «пересозда-
ние» жизни и человека как последнюю и главную цель культуры. Более того, Врубель пришел к 
мысли о «пересоздании» раньше русских символистов, независимо от них: философско-
эстетические статьи и книги символистов появились в основном после «Демона поверженного». 

Мысль о цели искусства, так волновавшей Врубеля, считающего, что оно должно «иллюзиони-
ровать душу», будить ее, освобождать от мелочей будничного величавыми образами, нашла отраже-
ние в статье Блока «Три вопроса». «Знаменательно, — писал поэт, — что передовые художники в 
наши дни не удовлетворяются вопросами «как» и «что». Сожжены какие-то твердыни классицизма и 
романтизма, и за вопросами о форме и содержании — тупой болью и последним отчаянием — вырас-
тает «проклятый» вопрос, посещающий людей в черные дни: «к чему?», «зачем?» [2; 97]. В повер-
женном «Демоне» Врубеля Блок нашел отражение своих вопросов. Именно в борьбе золота и синевы 
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поэт открыл для себя нечто иное: «Падший ангел и художник — заклинатель: страшно быть с ними, 
увидеть небывалые миры и залечь в горах. Но только оттуда измеряются времена и сроки; иных 
средств, кроме искусства, мы пока не имеем. Художники, как вестники древних трагедий, приходят 
оттуда к нам, в размеренную жизнь, с печатью безумия и рока на лице» [2; 270]. 

В статье «О современном состоянии символизма» А.Блок утверждал, что «путь к подвигу, кото-
рого требует наше служение», лежит через символизм. Именно символизм дает ответ на особенно 
«русский вопрос»: «в борьбе синевы и золота он видит рождение смысла из хаоса». 

Общность творческого метода. Сложное переплетение символов и символических мифологем 
свойственно поэтике и Врубеля, и Блока. В основе их художественного мировидения лежит мифопо-
этическая картина мира. 

Основанием для постижения внутренних связей творчества Врубеля с поэтическим символиз-
мом может послужить определение А.Блока: «Мой реализм граничит, да и будет, по-видимому, гра-
ничить с фантастическим», в котором заключен отличительный признак творческого метода симво-
лизма. 

В основе поэтики русского, как и общеевропейского символизма, во всех видах художественной 
культуры, была осознанная потребность дальнейшего развития реализма на почве соединения его с 
символикой, мечта о реализме, возвышающемся до символа и перерастающем в миф. В связи с этим 
выделим основные компоненты, составляющие и образующие художественную систему Врубеля. 

Уже в Киевский период художник пришел к возвышенному монументальному стилю, в котором 
традиции византийского, древнерусского и классического искусства претворены, сублимированы в 
совершенно новую живописную систему, символическую и романтическую по образной направлен-
ности творческой мысли. 

Пластическое и живописное видение Врубеля по природе своей было реальным (этим он во мно-
гом был обязан П.П.Чистякову), «М.Врубель был реалистом в лучшем смысле этого слова, можно 
было бы сказать «классическом» смысле этого понятия. Он традиционалист и новатор одновременно. 
Как Мане стал родоначальником нового течения европейской живописи, так и Врубель открывает 
собою новые пути в русской живописи. Именно в этом историческая роль Врубеля» 
(Н.М.Тарабукин). 

Сложная художественная система Врубеля, находившаяся в состоянии постоянного изменения и 
движения, очень противоречива и вместе с тем целостна. 

Творческий метод Врубеля (противоречия и целостность): с одной стороны, влюбленность в 
натуру, живое восприятие действительности; с другой — превалирующий интерес к декоративности, 
орнаментальности форм и цвета (декоративный вкус), стремление к красоте формы, декоративно-
стилевое преображение действительности, в целом — «фантастическое» восприятие живой природы. 

Творчеству Врубеля присущи основные качества стилистики символизма: преувеличение, мета-
форичность, недосказуемость, экспрессивность, романтическое сгущение чувства. Символ искусства 
— «вектор смысла», отсюда многозначность художественного образа, сочетающего в себе нечто 
определенное, конечное и бесконечное. 

Тяготение к символике, фантастическое восприятие мира составляют существо поэтики Врубе-
ля. «Царевна Греза», «Муза»..., наконец, его «Демон» — это символические иносказания художника-
поэта, являющиеся отражением жизненно реальных переживаний. Вместе с тем в поэтике Врубеля 
нет той туманной символики, мистики, как в живописи европейских символистов (Ф.Штука, 
О.Редона, А.Беклина). Конкретность и символ у него, как и у Блока, неразделимы. 

Демонические мотивы.В апреле 1910 г., спустя несколько лет после похорон Врубеля, Блок на-
писал матери: «Врубель мне близок жизненно». Гибель художника побудила Блока глубоко по-
чувствовать эту близость. Из трагической речи на похоронах родилась статья «Памяти Врубеля» 
[2; 267–271]. «Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы. Это только наше название 
трех преобладающих цветов, которым еще «нет названия» и которые служат лишь знаком (символом) 
того, что таит в себе сам Падший: «И зло наскучило ему». Громада лермонтовской мысли заключена 
в громаде трех цветов Врубеля. 

Снизу ползет синий сумрак и медлит затоплять золото и перламутр. В этой борьбе золота и си-
невы уже брезжит иное. Врубель пришел с лицом безумным, но блаженным. Он — вестник, весть его 
о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера. Демон его и Демон Лер-
монтова — символы наших времен». 

Демоны Врубеля напряженнее и мрачнее лермонтовского, особенно «Поверженный», но вместе 
с тем по-врубелевски «очеловечены» (А.Бенуа). Недаром А.Блок воспринял «Демона поверженного» 
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чуть ли не в реальной биографии, оценив падение со скалы как конец трагического пути художника. 
Но вместе с тем «в борьбе золота и синевы, — писал Блок, — уже брезжит иное». 

Обратим внимание: «румяный луч заката», «борьба золота и синевы», «сине-лиловая ночь и зо-
лото древнего вечера»; «небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы». Сине-лиловое, 
золото и перламутр — Врубель превратил основу колорита многих своих картин в живописно-
образный символ для выражения захватывающих его переживаний и чувств. 

Русские поэты-символисты считали закат — «золото древнего вечера» — символом больших 
перемен, связывающих конец с началом (вспомним, общая концепция символизма — обновление, 
«пересоздание» жизни). 

Национальная стихия. И Врубеля и Блока волнует проблема «родина — художник — человек». 
Она затронута Врубелем в его письмах. Тоской по родине наполнены послания из Венеции (1885) и 
сестре Анне, и профессору истории искусств А.В.Прахову, и товарищу В.Е.Савинскому. В письме к 
В.Е.Савинскому, одному из важнейших в эпистолярном наследии Врубеля, он рассуждает о серьез-
нейших проблемах искусства: о том, что «крылья художника – родная почва», что на чужбине можно 
только учиться, а не творить, о разнице между техникой и творчеством, о том, что последнее доступ-
но лишь тому, кто способен не только видеть, но и чувствовать, что быть человеком важнее, чем ху-
дожником. Письмо заканчивается сердечным признанием в любви к родине: «...сколько у нас красоты 
на Руси. И знаешь, что стоит во главе этой красоты — форма, которая создана природой вовек и бес-
конечна дорога потому, что она — носительница души, которая тебе одному откроется и расскажет 
тебе твою» [6; 74–75]. 

И художника и поэта отличает особый психологический подход к национальной теме, лирически 
окрашенное чувство, влюбленность в национальную стихию. 

Влечение М.А.Врубеля к национальным истокам было предопределено неорусским направлени-
ем развития художественной культуры рубежа веков, в котором он занял место одного из ведущих 
художников. Темы из русской старины, из национального эпоса — это было не только духовным 
стремлением, но и складывающейся художественной традицией. 

В одном из писем к сестре (1891) Врубель писал: «Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять меня об-
дает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так хочется пой-
мать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упоря-
доченного, дифференцированного и бледного Запада» [6; 57]. Духовно-нравственная гармония виде-
лась Врубелю в исконных основах русского национального характера, в богатырских образах русских 
былин, героях сказок и легенд, в сказочно-романтических образах А.С.Пушкина, в «Снегурочке» 
А.Н.Островского. 

Выбор темы для панно «Микула Селянинович» (для Всероссийской выставки в Нижнем Новго-
роде, 1896) был по самой идее совершенно последователен и должен был дать литературно-
поэтическую основу для обобщенно-монументального живописного образа русского народа — «силы 
земли русской». Картины Врубеля, посвященные «русскому сказочному роду» («Царевна Волхова», 
«Богатырь», «Тридцать три богатыря», «Пан», «Царевна-Лебедь» и др.), написаны под «добрым 
влиянием» Н.А.Корсакова; в голосе Забелы он услышал, наконец, отчетливо «интимную националь-
ную ноту», «музыку цельного человека». 

Пожалуй, одна из лучших «русских» картин Врубеля «Царевна-Лебедь» — сказочно-симво-
лический образ, прекрасный и загадочный. Ее особенно любил А.Блок; известно, что фотография с 
картины всегда висела в его кабинете в Шахматово. Ею навеяно большое стихотворение с подзаго-
ловком «Врубелю». Каких-либо прямых «иллюстративных» повторений врубелевских образов в нем 
нет — поэтические представления рождаются ассоциативно, внушаются, будятся картиной, сиянием 
ее красок, атмосферой неясных пророчеств, предчувствия перемен. 

А.Блок, подобно Врубелю, вслушиваясь в «музыку цельного человека», смог услышать ее в на-
циональной стихии. «Чем больше чувствуешь связь с родиной, — писал Блок Д.С.Мережковскому, 
— тем реальнее и охотней представляешь ее себе, как живой организм. Родина — это огромное, род-
ное, дышащее существо» [7;157]. Образу Родины он придает черты национального женского характе-
ра: «плат узорный до бровей», женщина с затуманенным заботой лицом, красавица, отдавшая чаро-
дею «свою разбойную красу». В народном, крестьянском мире ищет поэт воплощение Родины. 

В связи с этим вспоминается позднейший цикл стихотворений «Родина»; там есть удивительное 
объединение образа родины и женщины: 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь! 
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И в «Песне Судьбы» образ героини — одно из возможных его отождествлений — это Родина, 
идущая и зовущая бурю и солнце, что развеяли бы светлым ветром туманы и кружащее над ней чер-
ное воронье. 

Испытавший противоречия и заблуждения, сомнения и тревоги, «безверие и грусть» лирический 
герой передает мироощущение поэта, обретающего «волю жить» лишь тогда, когда думает о России. 

Родственные совпадения художественного языка. Отдельные исследователи находят, что в сти-
листическом плане Блок иной, чем Врубель. В самом деле, основа поэзии Блока, как и у других по-
этов-символистов, более музыкальна, он импрессивен и завораживает музыкой стиха. Для Врубеля 
характерна напряженная изломанность ритмов, граненность, «мозаичность» мазка — это мозаика 
геометрических пятен. 

Блок, говоря о «борьбе золота и синевы» в картинах Врубеля, помогает понять отличительные 
особенности живописного языка великого колориста. С 1890 г. у Врубеля начинается таинственное 
царство лилового. В лиловом ключе написаны демоны, сирень, лебеди. Даже красные и дымно-
розовые тона («К ночи», «Гадалка») воспринимаются как холодные. Колорит его сумрачно величав: 
«Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет». 

В колорите Врубеля символизируется мироощущение художника, его мифотворчество, «слож-
ное борение духа», чувство тайны и тревоги, разлитое в мире. Именно врубелевские цвета выражали 
для Блока целый период в развитии русского символизма. В статье «О современном состоянии рус-
ского символизма»[2;201–214] Блок сблизил творчество Врубеля с тем этапом своего творческого 
пути, который он назвал «антитезой», изменением облика»: «Миры, которые были пронизаны его 
золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-
лиловый мировой сумрак (лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля). Золотой меч погас, 
лиловые миры хлынули мне в сердце». Венец «антитезы» для Блока — «Незнакомка»; ее он сближает 
с Демоном. «Прекрасная дама» раннего Блока была пронизана золотом и лазурью. «Незнакомка» вы-
ступает из глубокого, синего и лилового, сумрака. Этот «демонический» колорит был навеян Блоку 
Врубелем. «Незнакомка. Это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шля-
пе. Это — дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового. Если бы я обла-
дал средствами Врубеля, я бы создал Демона; но всякий делает то, что ему назначено». 

Резюме. Соприкосновения с литературным символизмом, в частности, с А.Блоком, помогают 
глубже воспринять отличительные стороны поэтики Врубеля: его мироощущение, восприятие мира и 
человека; демонические мотивы, значение фантастического; специфические особенности художест-
венного языка великого колориста. 

В искусстве рубежной эпохи наблюдается многообразие художественных направлений, жанров, 
стилистических приемов. Но в этой плюралистичности, как нам представляется, М.Врубель опреде-
ляет некий преобладающий стиль, выражающий особое мировосприятие: восприятие «сквозящее», 
различающее через слой физической действительности другие, иноматериальные или духовные слои. 
Творческий метод Врубеля можно было бы назвать «сквозящим реализмом» или даже «метареализ-
мом». 

Связь М.Врубеля и А.Блока, таящаяся в глубинах их творческого мироощущения, дает возмож-
ность отметить важные особенности русского символизма в условиях социокультурной атмосферы 
рубежной эпохи. М.Врубель, А.Блок — Гамаюны художественной культуры России, предсказавшие 
«неслыханные перемены». Оба художника близки в своей философии искусства и этике, в своем пси-
хологическом облике, мифологизированном мироощущении. 

Исследования духовной культуры дают понимание того, что заслуга мифологизированного со-
знания перед культурой человечества особенно велика, ибо только им привнесены в искусство ис-
тинная духовность, напряженный поиск ответа на фундаментальные вопросы бытия, возможность 
парения над бытовыми темами и постоянное пробуждение духа к отысканию нравственных начал 
структуры мира и путей гармонизации человека. 
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Л.Р.Золотарева 

Бейнелеу өнері мен əдебиеттің өзара қатынасы 

Мақалада бейнелеу өнері мен əдебиеттің өзара байланысы қарастырылады. А.Блоктың «Бояулар мен 
сөздер» атты мақаласының негізінде əдебиет пен бейнелеу өнерінің бір біріне ұқсастық қасиеттері 
сарапталады. М.Врубель мен А.Блоктың шығармаларының əдебиет пен бейнелеу өнеріндегі 
символизм үйлесімі зерттеледі. Олардың дүниетаным сезімі, шығармашылық əдісі, «демондық 
мотивтер», ұлттық тақырып, көркем тілдерінің сəйкестігі, ортақтығы аңғарылады.  Автор 
өнертанушылық əдіске сүйене отырып, жұмыс жасайды. 

L.R.Zolotareva 

The interaction of art and literature 

The article considers the problem of interrelation of fine art and literature. The signs of rapprochement of  lit-
erature and painting on the example of the article by A. Block «Paints and words» are being analyzed. The 
conformity of symbolism in painting and literature by M. Vrubel and A. Block are being investigated. There 
have been exposed the community of their attitude, creative methods, «demonic motives», national theme, re-
lated coincidence of their art manner. The author is guided by the art method of investigation. 
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ƏОЖ.82.0 

З.Т.Жұмағали 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Тарихи-құжаттық  жанр  жөнінде 

Мақалада В.Песковтің «Таңғы шық», С.Семеновтің «Брест қамалы» шығармалары негізінде тарихи 
жəне көркем шындық мəселесі қарастырылды. Автор  олардың кеңес əдебиетіндегі мəн-маңызын жəне 
посткеңестік əдебиеттің аталған өкілдері қолданған тəсілдер көрінісін айқындап көрсетті.  

Кілтті сөздер: əдеби көркем туынды, тарихи-деректік шығарма, кино өнері саласы, тарихи-
документтік жанр, деректі туынды, документті повесть, қаламгердің фантазиясы, автор идеясы, 
тарихи тұлға. 

 
Соңғы кездері əдеби көркем туындылармен қатар нақты деректер негізінде жазылған тарихи-

документтік шығармалар да көптеп бой көрсетуде. Мұны сонымен бірге кино өнері саласында да 
анық байқаймыз. 

Тарихи-документтік жанрдың тез қарқынмен дамуына себеп не? Жұртшылықты өзіне сиқырлай 
тартатыны қалай оның? 

Аталмыш жанрдың сыр-сипатын сөз ететін үлкенді-кішілі талай зерттеулер бар екені мəлім. 
КСРО Жазушылар одағының 1973 жылы наурыз айында өткен пленумында оның қазіргі жайы, 
болашағы жəне міндеттері жөнінде кеңінен пікір алынды. «Вопросы литературы» (1966, № 9; 1970, 
№ 1; 1971, № 6 т.б.) журналының беттерінде осы жанр бойынша көбірек көзге түсіп жүрген бір топ 
қаламгердің сауалнама сұрақтарына қайтарған жауаптарында біраз мəселенің сыры айқындалғандай. 

Документтік жанрдың өз алдына отау тіккеніне аз уақыт өткен жоқ. Əйтседе оның жеделдей 
дамып, өмірге қоян-қолтық араласуы соңғы жиырма бес-отыз жылдың іші. Бірнеше елдің əдебиетінен 
байқалатын бұл құбылысты сыншы-зерттеушілер дəуір ерекшелігі, ғылым, техника жəне өмір 
салаларындағы қарқынды дамудың əсері деп түсіндіреді («Вопросы литературы» журналының 1966 
жылғы 9-сынының, 57–62 беттерін қараңыз). Оның үстіне соңғы кездері азамат соғысының Ұлы Отан 
соғысының бұрын көпшілікке белгісіз боп келген талай оқиғалары, чекистер өмірі қағаз бетіне 
түсірілді немесе экранға шықты. Архив бумалары ақтармаланды. Бейтаныс материалдардың бəрі 
бірдей көркем туындының сюжетіне айналған жоқ. Кейбір суреткерлер олардың бірқатарын оқырман 
алдына «сол қалпында» тартуды жөн көрді. Жұртшылықтың ықыласты екені айқын сезілген соң 
нақты деректерге негізделген шығармалардың дүниеге келуі де жиілей түсті... 

Қашан да реалды шындықтың жөні бөлек. Ұнасын, ұнамасын жұрттың назарын өзіне тез 
аударып алатын қасиет бар онда. Документтік туындылардың танытқыштық ролі үлкен, олардың зор 
ілтипатпен оқылатыны да сондықтан. С.Смирновтың «Брест қамалы», В.Песковтың «Таңғы шақ», 
Ю.Смуулдың «Мұз кітап» атты шығармаларына Лениндік сыйлық берілуі — соның айғағы. Немесе 
В.Овечкиннің, В.Солоухиннің, В.Тендряковтың, Ə.Əлімжановтың осы тəріздес туындыларының 
қолдан қолға жиі ауысуы — жоғарыда айтылғанның басты дəлелі [1]. 

Тарихи-документті еңбектерде оқиғалар, жер-судың, персонаждардың аты-жөні, кескін-кестесі, 
мерзім-мезгіл көбіне өзгертілмей сол ақиқат қалпында беріледі. Сөйтіп, типтендіру проблемасы 
тұрғысынан сөз болып отырған жанрдың көркем əдебиетке қарағанда мүмкіндігі шағын, шектеулі. 
Дегенмен мұнда да оқиғалар екшелінеді, сұрыпталады. Нақты шындыққа нұқсан келмейтіндей азын-
аулақ ауытқулар, автор қиялынан туған кішігірім детальдар, бірен-саран образдар енгізілуі ықтимал. 
Кейіпкерлердің түлеп ер жету эволюциясын, қимыл-əрекеттерін суреттеген тұста да қаламгер 
еркіндігіне қатал тыйым салынбаса керек. Онсыз шығарма жалаң, құрғақ фактілердің жиынтығына 
айналып, эстетикалық нəр бере алмас еді. 

Бір кездері М.Қуанышбаевтың «Кек қылышы» атты документті повесін оқыдық. Шығарманың 
оқиғалары ірі, кейіпкерлері де осал емес екен. Қақтығыс-тартыс жеткілікті. Қарынбай, Яша бастаған 
еңбекші тап өкілдері уақытша үкіметтің тəртібіне, Сырымбай сияқты талайдан бері жұртты зар 
қақсатып келе жатқан жуандарға қарсы тегеурінді күреске шығады. Қарынбай, Яшалар — жаңа 
заманның белді азаматтары, алдына қойған мақсатына сенімі зор, саналы адамдар. Бірақ автор 
барлық уақытта оқиғалардың ара жігін шебер жымдастыра алмаған. Сондай-ақ кейбір 
қаһармандардың қысқа қақтығыстан кейін мүлде жаңа сапаға оп-оңай ауыса салатыны бар. Айталық, 
Қарынбай мен Сырымбайдың өз ғана қайымдасуынан соң қожасының жұмсауымен талай бұзықтық 
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жасаған кəззəп ұры — Келдектің күрт сынып, өзгере қалуы асығыстау ма дейміз. Немесе əкесі — 
Келдектің қазасын зор қайғы тұтып, кектене, түнере келген адуынды жігіт — Ұланның бір-екі сөзден 
кейін сабасына түсіп, тіпті іле-шала Сырымбайлар тобына дүрсе қоя беруі де жаңағы тəріздес. Образ 
логикасына зер салсақ, Келдек те, Ұлан да бұрынғы бағытынан жыртыла айрылатын кісілер сияқты. 
Міне, осы маңайда қаламгердің фантазиясы, еркіндігі кемшіндеу жатқаны талассыз. Қимыл сыры 
тереңінен ашылмай, бір алуан кейіпкерлер автор идеясының рупорына айналып кеткен. 

Тарихи-документтік туындыларға тəн екінші бір ерекшелік — оның бүкіл өн бойынан оқиға 
бірінші жақтан баяндалатын шығармалар сияқты [2] лиризмнің лебі есіп тұратындығы. Қаламгер 
өзінің позициясын, көңіл-күйін жасыра алмайды, үнемі оқырмандармен жақын сырласып отырады. 
Молынан енгізілген публицистикалық жолдар жақсылық, жамандық атаулының əр қилы əуен-
ырғағын айқындай түседі. Қаламгер ой тізгінін оқырмандарға бейтарап ұстата салмай, көбіне 
дирижер пультінен табылады. Жүрек қылын тербететін сан сала үннің мүлтіксіз қиюласуын басқарып 
бақылайтын алдымен соның өзі. Документті шығармадағы басты кейіпкердің бірі — əңгімеші, яғни 
автор. Ал оқырмандар, негізінен, тыңдаушының міндетін атқарғандай. Бірақ бұл тыңдауыш 
белсенділігін біржола жоғалтып, енжарлық позиция ұстайды деген сөз емес. Тарихи тұлғаның 
образға айналу трансформациясы, нақтылы оқиғалардың қиындасу дəрежесі, тіл көркемдігі хақында 
əркімнің өзіндік тілек-талабы, ой-қорытындысы болатыны кəміл. Автор мен оқырманның кейде 
келісіп, кейде келіспей қалатыны да соған байланысты. 

Белгілі сыншы М.Қаратаевтың «Даладағы дабыл» романына қысқаша тоқтала кетейік. Бұл 
жарты ғасырдан астам уақыттың қыруар оқиғаларын нақты сипаттайтын публицистикалық шығарма. 
Октябрь революциясынан бұрынғы қатыгез қатал өмірмен жаңа өмірді бір-біріне қарама-қарсы 
қойып шендестіру арқылы автор жаңа қоғамның жасампаздық күш-қуатын зор шабытпен суреттеген. 
Кітаптан сонау беймаза заманда ағылшын концессионерлерінің жүгенсіздігінен əбден жаншылып, 
азап шеккен Байқоныр, Қарсақпай тұрғындарының бостандық жолында жүргізген күрестерінің 
барлық шындығын айқын елестетеміз. Жаңа қоғам, адамдар арасындағы жаңа қарым-қатынас, 
еңбекке деген жаңаша көзқарас аз ғана уақыттың ішінде құлазыған даланы гүл-бақшаға айналдырып 
жіберген. Осы өзгеріс, дамудың үнемі басы-қасында болған И.В.Деевтің жан сезімі, жүрек тебіренісі 
шынайы да толық бейнелеу тапқан. 

Романда 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы, революциялар, азамат соғысы дəуірі, əлді 
индустрияландыру кезеңінің келбеті табиғи қалпында берілген. А.Иманов, Ə.Жанкелдин, С.Шəріпов, 
Қ.Сатпаевтарға арналған беттер де патриоттық сезімге толы. 

Шығармадағы басты кейіпкердің бірі — автордың өзі. Көпті көрген жəне көп білетін үлкен 
ғалым туған халқының жарты ғасырдан астам өмірінің көлеңке бетін қынжыла қайғыра, күнгей 
жағын шаттыққа толы көңіл-күймен суреттейді. Қаламгер халықтар арасындағы достықты шабыттана 
жырлап, ел, елдік, болашақ жөнінде терең философиялық пікірлер түйеді. 

Қазақ əдебиетінде тарихи нақты деректерге негізделіп жазылған көлемді шығармалардың 
бірқатары халқымыздың ұлы өзгеріс жəне азамат соғысы кезіндегі өмірін суреттеуге арналған. Олар: 
Р.Малабаевтың «Атамандар жорығында» (1934), С.Жантуаровтың «Заря над степью» (1958), 
Ж.Арыстановтың «Сұңқар да жерді мекендейді» (1966), «Таң жұлдызы» (1968), М.Əбдіхалықовтың 
«Ленин тапсырмасы» (1967), К.Əміровтың «Өшпес жұлдыздар жарығы» (1970), А.Жұмаділдиннің 
«Сең бұзылғанда» (1972), Р.Тоқтаровтың «Дегелең соғысы» (1970), К.Исабаевтың «Соңғы ерлік» 
(1971) повестері... Ғ.Зариповтың «Совет үкімет үшін күресте» (1958) атты көлемі тарихи очеркі де 
осылармен үндес. Тұтастай алғанда, бұлар — қауіп пен қатерге толы дауылды кезеннің реалистік 
келбетін танытатын шежіре іспетті дүниелер. 

Авторлар еңбекшілердің ой-арманын, сəулетті күнге ұмтылысын біршама тартымды сипаттаған. 
Алайда алдын ала ескерте кететін бір жай, жаңағы есімдері аталған қаламгерлердің кейбіреуі 
профессионал жазушы емес. Демек оларға қойылар талап та өзгеше. Сондықтан ол повестерде «анау 
жоқ, мынау жетіспей жатыр» дей бермей, көбіне не бар екеніне көңіл аудардық. 

Азаттыққа барар жолдың əрі ұзақ, əрі азапты болғаны мəлім. Əр қилы асулар мен құздарды, 
құлазыған шөлдерді көктей етуге тура келді. Соның бірқатарының кескінін осы повестерден 
көргендейміз. «Черкасск қорғаны», Маңғыстау-Шалқар жорығы, Осипов пен Əнуар патшаға қарсы 
соғыс. Дегелең тауы жəне Қапал-Лепсі маңындағы қатал шайқастар, 1920 жылы маусым айында 
Алматыда болған бүліктің əуре-сарсаңы, Дутовтың көзін жою операциясы — соның ең бастылары 
ғана. Сондай-ақ оларда тар жол, тайғақ кешумен ілгері тартқан қалың шерудің үнемі алдыңғы 
сапында жүріп, ерліктің, төзімділіктің ғажайып үлгісін көрсеткен абзал азаматтардың жарқын 
тұлғасы жасалған. Т.Бокин, О.Жандосов, А.Розыбакиев («Сұңқар да жерді мекендейді»), 



57 

Ə.Жанкелдин («Ленин тапсырмасы»), Ғ.Мұратбаев, К.Тишебаев («Таң жұлдызы»), С.Жақыпов 
(«Соңғы ерлік»), Саке («Заря над степью»), С.Царев, Исхан («Дегелең соғысы»), Б.Жəнекешев 
(«Совет өкіметі үшін күресте») — сондай жандар. Бұлар Оқпанбай, Мақан, Жайдарбек, Қарынбай, 
Масағұл, Əймен, Жанзақов, Чегодаев сияқты байлармен, қанаушылардың əртекті итаршыларымен 
теңдік, еркіндік өмір үшін аянбай күреседі. Сөйтіп, қаламгерлер бір мақсат жолында бірлесе əрекет 
еткен əр түрлі ұлт өкілдерінің образын жасау арқылы Ұлы Октябрь революциясының 
интернационалдық сипатын нанымды да тартымды көрсете білген. 

Жоғарыда аталған повестердің бастапқы жолдарында Ұлы Октябрь революциясының алдындағы 
қазақ елінің тұрмыс-тіршілігі, 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының басталуы жəне онын барысы 
мен нəтижесі жөнінде бірсыпыра мəлімет берілген (бұл азамат соғысы дəуірін суреттейтін қазақ 
роман-повестерінің бəрінде дерлік кездесетін ортақ жайт). Бостандық, теңдік үшін жүргізілген зор 
шайқастың алдында ғана болып өткен бұл қанды майдан, қарулы күрестің жауапкершілігі мол, 
күрделі процесс екенін жəне түрлі саяси ағымдардың мəн-жайын, ел басқарған, оқыған адамдардың 
көңіл-күйін, тілек-мақсатын айқындап тастаған-ды. Ал азаттық күресі мен азамат соғысының 
сұрапыл оқиғалары кімнің кіммен мүдделес екенін біржола ашып берді. 

Қарастырылып отырған шығармаларда кең байтақ республикамыздың əр түрлі аймағы 
қамтылған. «Сең бұзылғанда» мен «Дегелең соғысында» атамекен Сарыарқа тұрғындарының жаңа 
өмір үшін күрес жолында төккен қан мен тері баяндалады. Повестер шиыршық атқан шытырман 
қақтығыстарға толы. «Сең бұзылғандағы» басты кейіпкердің бірі — Тақыр Омар шешендігімен, қара 
қылды қақ жарған əділдігімен танылған кісі. Патша үкіметінің «июнь жарлығы» шығуымен 
байланысты ел басына қатер төнгенде қадірменді қарт көппен бірге атқа қонады. Тақыр Омардың 
қимыл-əрекетінде стихиялық сипат жоқ емес. Ол заңды да. Алайда ақ жүрек, ақылды адам Бəкен 
Серікбаев сынды белгілі азаматтың ықпалымен көп ілгерілейді. Шешуші айқас кезінде еңкейген 
жасына, шағындалған күш-қуатына қарамастан, көпшіліктің алдыңғы легінен табылады. 

Азаттық таңын қорғау оңайға түскен жоқ. Еңбекшілердің ғаламат күш-жігер жұмсауына тура 
келді, талай боздақ көктей солды. Сол аласапыран, астан-кестен оқиғалар Тақыр Омардың да өзегін 
өртеп, əбден діңкелетіп тастайды. Сүйікті ұлдары Ақылбек пен Жұртшыбайдың оққа ұшып, 
Ақмағанбетінің Колчак түрмесінде азап шегуі ол үшін аз қасірет емес. Аяулы қарт жеңіс күніне жете 
алмай көз жұмады. 

«Дегелен соғысындағы» Ихсан тағдыры да осыған ұқсас. Ол да бостандық жолында болған көп 
құрбанның бірі. Повесте Қарқаралы қаласына тұтқиылдан тиісіп, 96 белсенді күрескердің өмірін 
жойған Анненков қарақшыларының тағылық əрекеттері нақтылы тарихи шындық негізінде 
суреттелген. Үміті кесіліп, енді амалсыздан Қытайға жол арнаған бандылармен халық жасағы 
Дегелең тауының етегінде қырғын соғыс жүргізеді. Осы қатты шайқаста жаңа заманның белсенді 
күрескерлерінің бірі, атақты балуан — Ихсан ауыр жараланады. Дегелең соғысы оны жанындай 
жақсы көрген Жəмиласынан айырады. Ихсанның тағдыры кейбір ретте «Оянған өлкедегі» Жабай 
тағдырын еске түсіргендей. Алайда оның екеуі де өзіндік ерекшелігі бар басқа-басқа тұлғалар. 

Жазушы М.Əбдіхалықовтың шығармасында В.И.Лениннің, Я.М.Свердловтың талай 
қабылдауында болған үлкен қоғамдық қайраткер Ə.Жанкелдин өмірінің бір үзігі — оның азамат 
соғысының ауыр күндерінде атқарған аса маңызды бір қызметі бейнеленген. Қызыл Армияның бір 
бөлігінің Ақтөбе маңында атаман Дутовтың қарақшыларымен қатал, қатты шайқастар жүргізіп 
жатқан кезі... Күш-қуаты сарқылуға айналған халық жасағына В.И.Лениннің арнайы тапсыруымен 
Ə.Жанкелдин бастаған құрамында əр түрлі ұлттық өкілдері бар шағын топ қару-жарақ алып, көмекке 
аттанады. Бірақ төте жол жаулардың қолында. Сондықтан интернационалдық отряд Маңғыстау-
Шалқар сапарын таңдауға мəжбүр болған. Бұл — шілденің ми қайнатқан ыстығында екі мың 
шақырымға жуық сусыз шөл даламен жол жүру деген сөз. Оның үстіне көлік мəселесін ретке келтіру 
де қыруар қызмет. 

Ə.Жанкелдин басқарған жауынгерлер табиғи қиындықтарды жəне оңды-солды жол тосқан 
қаскөйлердің қарсылықтарын жеңе отырып, жарты мыңнан астам түйеге артқан соғыс құралдарын 
тиісті жерге аман-есен жеткізеді. Сөйтіп, тапсырма толық орындалады. 

Шығармада осы тарихи жорықтың шындығы тым тəуір сипатталған. Əсіресе Ə.Жанкелдин 
тұлғасын жасауда автор біраз табысқа жеткен деп білеміз. Ол кемел ақыл-ойдың иесі ретінде 
көрінеді. Жолдастарына деген қамқорлығы, сабырлы да байыпты мінез-құлқы жан сүйсінерліктей. 
Қызмет бабын пайдаланып дауыс көтеру, қалайда бұйыра сөйлеу оның табиғатына жат. Сапарға 
шықпас бұрын Шалқарға дейінгі жолдын аса ауыр екенін ескерте келіп, ол жауынгерлерге былай 
дейді: 
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– Менімше, кейін қайтамын дегендер революциялық міндетінен қашқан болып есептелмейді. 
Өйткені Россия ішінде де қүресер жау көп. Өз күшін есептемей, пайдасыз босқа өлген дұрыс емес. Ол 
міндетті революционерше түсіну болып есептелмейді, албырттық тіпті ақмақтық есебінде қаралады. 
Өйткені құлатылған күллі Ресей империясын социалистік ел етіп шығару үшін əлі көп күш керек. Бұл 
жолда талай шайқас бар. Бұл күресте əрбір солдат қымбат. Владимир Ильич маған осылай тапсырды. 
Осы келтірілген үзіндіден барлық күш-жігерін көпшіліктің мүддесіне арнаған саналы азаматтың 
сүйкімді тұлғасын елестеткендейміз. 

Повесте интернационалдық отрядтың ұзыннан-ұзақ шөл даланы көктей өткен ерлік сапары 
бірсыдырғы тартымды сипатталғанын айта отырып, Əліби бейнесін одан да гөрі кемелдендіре 
түсетіндей мүмкіндіктердің толық пайдаланылмағанын ескертуіміз керек. Мəселен, Ə.Жанкелдин 
Манғыстау-Шалқар жорығына дейін Еуропа, Азия, Африканың талай жерін, талай елін аралаған, 
жастығына қарамастан жақсы-жаманды көп көрген, сезінген-түйгені мол кісі болатын. Егер автор 
оның аталмыш тапсырманы орындау үстінде əр түрлі жағдайға байланысты туған ассоциация ретінде 
басынан өткен немесе куəлік еткен жайттардың бір-екеуін лирикалық шегініс арқылы есіне түсіре 
кеткенде, кітаптың сюжеті шираңқырап, кейіпкердің шоқтығы биіктеңкірейтін еді. 

«Сең бұзылғанда», «Дегелең соғысы» тартымды жазылған. Тек алдынғысының 
композициясында кемшілік бар сияқты. Оқиғаларды қатарластырып беру ниетімен автор сюжет 
желісін орынды-орынсыз бөлшектеп алғанға ұқсайды. 

Жоғарыда аталған «Сұңқар да жерді мекендейді», «Таң жұлдызы», «Өшпес жұлдыздар жарығы», 
«Соңғы ерлікте» Орта Азия, Жетісу еңбекшілерінің жаңа қоғам үшін ішкі, сыртқы 
контрреволюциялық күштермен жүргізген жанқиярлық күресі баяндалады. Шығармалар авторының 
кейбіреуі (Ж.Арыстанов, К.Əміров) сол кездің бірқатар оқиғаларына тікелей қатысқан немесе анық 
білетін кісілер. 

Жұртшылыққа мəлім, бұл аудандарда Октябрь революциясының жеңісін қорғап қалу оңайға 
түскен жоқ. Түркістан республикасы көп уақыт жаулардың қоршауында қалды. Еліміздің орталық 
аймақтарынан қашқан əр қилы жат элементтер республика жағдайын одан əрі қиындата түсті. Теріс 
ойлы кейбіреулер жауапты қызметтерге орналасып алып, бүлдірушілік əрекеттер жүргізеді. Соғыс 
комиссары авантюрист К.Осиповтың эсерлердің қолдауымен жасаған бүлігі көптеген адамдардың 
өмірін жойып, көптеген материалдық игілікті қиратты. Оның үстіне «Англия миссиясы» деп 
аталатын шпиондық топ пен итаршы Əнуар пашаның ылаңы бұғып жүрген бұзақылардың талайын 
желіктіріп, жұрттың мазасын кетірді. 

Түркістан территориясының тұрғындары мүлде дерлік сауатсыз, ұлттық құрамы жағынан 
əркелкі болатын. Патша заманында бір-бірімен барымталасып келген халықтардың ара қатынасын аз 
ғана күннің ішінде ретке келтіру мүмкін емес-тін. Оның үстіне Т.Жанзақов, Е.Прасолов тəрізді 
қаскөйлер жүрген жерлерінде 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың мəн-жəйін əдейі теріс 
насихаттап, орыстар мен қазақтардың өзара түсінісуіне, қатар қоныстанып тең достық жағдайда 
тіршілік етулеріне кедергі келтіруге тырысқан. Бұл атырапта жаулардың тез арада ауыздықталмауына 
екінші бір басты себеп — Ташкенттен басқа қалаларда жұмысшылардың сан жағынан тым аздығы 
еді. 

Алайда күнделікті өмір шындығы, күнделікті жағдай көпшілік халықты бірте-бірте сергітіп, қас 
пен досты қапысыз танитындай дəрежеге көтере берді. Қиын да қатерлі кезең жаңа дəуірдің жаңа 
сипатты қайраткерлерін шыңдап тəрбиеледі. Д.Фурманов өзінің «Бүліншілік» атты кітабында 
анархистердің бас көтеруінің мəн-жайын баяндаумен бірге, Жетісу өлкесінің сол тұстағы тұрмыс-
тіршілігін, халықтар арасындағы шиеленісті жөндеу мақсатында қандай шаралар жүргізгенін кеңінен 
толғаған. Ал Ж.Арыстанов пен Қ.Əміровтың əлгінде аталған шығармаларында сол шындық ахуал 
қосымша материалдармен толықтырыла түскен. 

Айта кету керек, «Сұңқар да жерді мекендейдіні» оқып отырып, кей тұста Д.Фурмановтың 
кітабынан белгілі оқиғаларға, таныс тағдырларға ұшырасып қалатынымыз бар. Бұған себеп — жанр 
ұқсастығы, кейбір объектінің ортақтығы. Əйтпесе оның екеуі де өз алдына дербес дүниелер. 
Д.Фурманов, негізінен, Алматының өзінде болған оқиғаларды суреттесе, Ж.Арыстанов сонымен бірге 
ауыл өміріне көптеген бет арнаған. И.Андреев, Асан, Əбен, Бартеке, Нұрила тəрізді адамдардың 
бейнесін жасай отырып, ауылдағы күнделікті өзгеріс-жаңалықтарды елестеткен. 

Ж.Арыстанов шығармалары қамту шеңберінің молдығымен, тілінің тартымдылығымен 
оқшауланады. Автор кейіпкерлердің табиғи ерекшелігін де сақтай білген. Бұл ретте көзге алдымен 
түсетін: М.В.Фрунзе, В.В.Куйбышев, Д.А.Фурманов, Т.Рысқұлов, Т.Бокиндерден тəлім-тəрбие алған 
Ғ.Мұратбаев, О.Жандосов сынды жалынды жастар. Олар — үлгілі іс-əрекеттерімен, сүйкімді мінез-
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құлқымен жұртшылықтың назарына ерте іліккен белгілі қоғамдық қайраткерлер, аз ғана өмір 
сүргеніне қарамастан, көп жұмыс тындырып үлгерген ардақты азаматтар. Ел мұңына ерте үн қосқан 
сайын қырандар 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы кезінде халқымен бірге болады. Ал 
революциялар мен азамат соғысы күндерінде əр түрлі жаулар мен алдыңғы шепте жүріп айқасады. 
Ғ.Мұратбаев авантюрист Осиповтың бүлігін талқандауға, Əнуар пашаның бандыларын жою 
операцияларына тікелей қатынасса, О.Жандосов екінші бір қаскей топпен — Дутов, Анненков 
бастаған контрреволюцияшыл күштермен — талай рет бетпе-бет шайқасқан жауынгерлердің бірі. 
Сондай-ақ 1916 жылы Қытайға қоныс аударуға мəжбүр болған сан мыңдаған қазақ еңбекшілерінің 
туған жерге оралып, бұрынғы мекеніне орналасуына Ораз басқарған Жетісу облыстық ұлт істері 
жөніндегі бөлімнің сіңірген еңбегі айта қаларлықтай. 1920 жылы маусым айында жау элементтердің 
үгітіне еріп бас көтерген бүлікшілерді тез арада қарусыздандыруда Д.Фурмановқа көп көмек 
көрсеткен адамдардың бірі — осы О.Жандосов. Ал Ғ.Мұратбаевтың Түркістан комсомол ұйымын 
құрып жəне оны бірнеше жыл басқарған тұста жүргізген жұмыстары өз алдына арнайы əңгімелеуге 
тұрарлық. 

Олар жас жеткіншектердің оқып білім алуына да ерекше назар аударған. Айталық, Ғ.Мұратбаев 
неше түрлі аласапыран, соғыстың салдарынан қорғансыз жетім қалған көптеген балаларды 
интернатқа орналастырады. Ғанидың көмегімен оқып тəрбие алған жастардың ішінен талай ақын-
жазушы, ғылым, өнер, қоғамдық қайраткерлер шықты. 

«Дала үстіндегі шұғыла» да («Заря над степью») азамат соғысының сан қилы оқиғаларынан 
бірсыпыра тың мəліметтер беретін елеулі шығарма. Мұнда басым көпшілігі қазақ еңбекшілерінен 
жасақталған партизан отрядының ақтармен жүргізген ерлік күрестері баяндалады. 

Автор повесте əуелі азамат соғысы қызу жүріп жатқан кездің — контрреволюцияның күш-қуаты 
сарқыла қоймаған қысыл-таяң ауыр шақтың сұсты келбетін сипаттайды да, Дала өлкесінің төтенше 
комиссары Ə.Жанкелдиннің Сəке есімді жас жігітке Қостанай уезіне барып, атаман Дутовтың 
тылында партизан отрядың ұйымдастыруды тапсырғанын, осыншама қиын да күрделі міндетті оның 
абыроймен орындап шыққанын əңгімелейді. Сөйтіп алғаш алты адамнан құрылған кішкене топ аз 
ғана уақыттың ішінде өсіп, нығайып айбарлы күшке айналады, Орал өзенінен Торғай даласына 
дейінгі, Орскіден Челябинскіге дейінгі кең байтақ аймақты өз бақылауында ұстайды. «Болат отряды» 
(тап дұшпандарын жаңылыстыру мақсатымен Сəкен-Болат деген лақап есіммен, партизан тобы 
«Болат отряды» деп аталады) Дутовтың, Колчактың əскерлеріне тұтқиылдан тиісіп, ауыр-ауыр 
соққылар береді. Қарсыластарының қару-жарақ, азық-түлік керуендерін жиі-жиі олжалап, оларды 
үнемі əлсіретумен болады. Жау əскерлерінің бір-бірімен байланысын нашарлатып, Қызыл Армияға 
көп көмек көрсетеді. Сондай-ақ партизандар еңбекшілермен тығыз байланыс ұстап, жаңа дəуір, 
ұлттар арасындағы қарым-қатынас, күнделікті жағдайлар туралы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. 
Тарих ғылымының докторы, профессор М.Ким «Дала үстіндегі шұғыланың» ағашқы нұсқасы — 
«Шелекті жігіттеріне» («Джигиты Чилекти») жазған беташарында Сəке (Сəке — Жантуаров 
Сұлтанның өзі) бастаған халық жасағының қандай қызмет атқарғанын сипаттайтын Əліби Тоғжанұлы 
Жанкелдиннің мына сөздерін келтіріпті: «Маған Болат жолдаспен жəне оның отрядымен 1919 
жылдың жазында кездесудің орайы келді. Бұл — Шығыс майданында Фрунзе жолдас басшылық 
еткен Қызыл Армияның жеңісті жеңіске ұластырған күндері. Қызыл Армия ол тұста Уралды 
ақгвардияшылдардан тазартып, жедел қарқынмен ілгерілеп бара жатты. 

Алтыншы армияның 35-ші дивизиясындағы бөлімшелермен бірге Торғай облысын бетке алып 
мен де келе жаттым. 

Челябинскіге тақау Еманжел станциясында қазақтың партизандар отрядымен кездестік. Олар 
біздің алдымызда ғана станцияны өз қолдарына қаратқан екен. Отряд жауынгерлері Қызыл Армия 
командованиесінің тапсырмасын орындау барысында жау тылына дүркін-дүркін шабуылдар жасап, 
ақ қазақтар мен колчакшылар гарнизонын жойып отырғанын, сөйтіп, бүкіл Онтүстік Уралдың 
территориясын түгел дерлік дұшпаннан тазартып, Троицк-Полетаево темір жолын бөліп тастағанын 
бізге отряд командирі баяндап берді. 

Мен Еманжелде большевик-қазақтардың партизан отрядынан есейген жауынгерлерді, тəжірибелі 
командирді көрдім. Сол бір жылдары Болат осындай еді». 

Одан əрмен повесте азамат соғысы аяқталғаннан кейін партизандардың өздерінің туған 
жерлеріне (Орынбор облысының Адамов ауданы) оралып, бейбіт еңбекке кіріскені, Ы.Ғаниев, 
П.Аркуша, Б.Сатыбалдин, К.Жиенбаев сияқты халық жасағы жауынгерлерінің əр түрлі қызметке 
араласып, еңбекшілердің жаңа тұрмыс құруына басшылық еткені айтылады. Олар көпшілікті 
Қалмағанбет, Жақан, Байкүшік сынды бай-молдаларға қарсы күреске бастайды. Кез бояушылықпен 
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жауапты қызметтерге орналасып алып, қалайда жаңа заманның беделін түсіруге тырысқан Птицын, 
Жүзікбаев сияқты жасырын жаулардың əшкереленіп, Охранюк, Амантай бандыларының тез арада 
талқандалуына көп күш-жігер жұмсайды. 

Қысқасы, С.Жантуаровтың бұл кітабы азамат соғысының көпшілік оқырмандарға бұрын 
мəлімсіздеу боп келген елеулі бір оқиғаларын алғаш таныстыруымен бағалы. 

С.Жантуаровтың повесінде қазіргі Орынбор жəне Қостанай облыстарының кейбір ауданында 
болған күрес қамтылса, Р.Малабаев пен Ғ.Зариповтың очерктерінде азамат соғысы кезіндегі Бөкей 
Ордасының жай-күйі сипатталған. 

1917 жылғы 15 желтоқсанда Ордада Кеңес өкіметі орнап, билік еңбекшілердің қолына көшті. 
Бостандық таңы атты. Орда тұрғындары азамат соғысы күндерінде жаулармен аянбай алысты, жеңіс 
жалауын қолдан түсірген жоқ. 1918 жылдың жазында Ордада құрылған Қазақтың бірінші үлгілі атты 
əскер полкы Колчак, Врангель армияларына қарсы шайқастарға қатынасты. Соғыста көрсеткен 
өрліктері үшін ол 1919 жылдың маусым аяғында РСФРС Орталық Атқару Комитетінің жауынгерлік 
Қызыл Туымен наградталды [3]. 

Осы даңқты полктың ақгвардияшыл бандылармен жүргізген күресін баяндайтын бір алуан 
мақала, естеліктер бар. Бұл жолғы əңгіме Р.Малабаевтың «Атамандар жорығында» (1934) жəне 
Ғ.Зариповтың «Совет үкіметі үшін күресте» (1958) атты жеке кітапша боп шыққан очерктері туралы. 

Айта кету керек, осыдан біраз бұрын бір аймақты не дəуірді зерттеп жүрген мамандар болмаса, 
жалпылама жұрт, əсіресе жастар жағы жаңа қоғамның іргетасын қаласқан көрнекті қайраткерлердің 
кейбіреуін жөнді біле бермейтін. Мысалы, Қазақтың бірінші атты əскер полкін өз қолымен құрысқан, 
барлық күш-жігерін азаттық ісіне бағыштаған Бисен Жəнекешевтің есімі Республикамыздың батыс 
облыстарынан өзге жерлерге онша таныс емес-ті. Соңғы жылдары бұл тəрізді аяулы ерлердің өмір 
өрнегі түбегейлі зерттелуде. Ірілі-ұсақты деректі, көркем дүниелер сол игілікті істің дəстүрге 
айналып келе жатқанына дəлел. Жоғарыда аталған очерктерді осы саладағы алғашқы талпыныстың 
бірі дер едік. 

Жаңа дəуірдің гуманистік идеяларын көпшілік арасына тереңірек тарату жолында жүргізіліп 
жатқан жұмыстар, қалайда оны жүзеге асыртпауға тырысқан жаулардың сан қилы қарсылығы 
айтылады оларда. Өзара табысып, қас-көйлікті қабындатумен айналысқан əртекті бұзақылардың 
ылаңы барған сайын өрістеп, жаңғырығы кешікпей орталықтан шеткерілеу орналасқан Бөкей 
Ордасына да біліне бастаған. Жер-көкті сапырған нөсерлі дауылдың осындай қарбалас күндерінде 
өзінің патриоттық өлең-жырларымен, ұйымдастырушылық қабілетімен көбірек көзге түскен көрнекті 
қайраткерлердің бірі Бисен Жанекешев еді. 

Ғ.Зариповтың кітабында оның кескін-келбеті мынандай жолдармен берілген: «Кілемнің төр 
жағын ала отырған дембелше бойлы, кең иықты, дөңгелек жүзді, аққұба өңді, өткір көзді, қыр 
мұрынды көркемше жігіт Жəнекешев Бисен болатын. Ол басына қызыл мақпал төбелі, дөңгелек 
қаракөл бөрік, үстіне күрең шұғадан тігілген френч, аяғына өкшесінде сылдырмағы бар жылтырауық 
етік киіпті. Сол жақ омырауына шебер зергердің қолынан құйылған бағдарлы күміс «ай-жұлдыз» 
тағыпты. Оған жалғас тағылған шынжырлы сағат бауға кішкене ғана құбылалық іліпті. Екі иықтан 
кезектестіре ілінген тапанша мен қылыштың, дүрбі мен планшеттің былғары баулары əсем киінген 
келбетті жас жігіттің кең кеудесіне ерекше сəн беріп тұрғандай». Бұл автордың қиялынан туған жай 
жоба-кескіндеме емес, ақынмен бір ауылда бірге өскен ағайындас əрі онымен жас жағынан тетелес 
адамның тікелей сезініп-түйгені, жанды сурет. 

Жақсылықпен, жайдарлылықпен маңайына кеңінен танылған Бисеннің ішкі-сыртқы жағдайлар, 
күнделікті өмір талабы туралы айтқан əңгіме-кеңестерінен кейін кедейлер біртіндеп халық жасағы 
қатарына жазыла бастайды. Есекей есімді кемтар шал жалғыз ұлын Қызыл Армияның сапына 
аттандырып жатып, қоштасарда оған былай дейді: «...көз көрмегенмен бəрін де естіп, көңіл шіркін 
сезіп жатыр... Үрім-бұтағымызбен жалшылықта шіруді құдай маңдайымызға жазып қойып па! Осы 
өкімет кедейдікі екені рас болса, бізді аштан өлтірмес. Ендеше сен байдың отарында жүргенше, ана 
құрбыларыңның қатарында бол. Жалғыз жүріп жөн тапқанша, көппен жүріп адас. Бізге бола алған 
бағытыңнан қайтпа, балам... ел басына қиыншылық күн туғанда ер жігіт оны қорғауға аттанар 
болар...». Соғыстың аты соғыс. Майданның тауқыметтері өз алдына, жаралану, өлім-жітім де аяқ 
астынан. Өмірден көрген, түйгені мол кəрі атаның бұл жайдан хабары болса керек. Бірақ ел 
мүддесінен қасиетті не бар? Оның жолында не қымбаттың бəрін қиюға болады. Күш-қуаты 
сарқылған қадірменді қарт ендігі үмітін Сағиттай жеткіншектеріне жүктеп, ақ тілеумен қала берген. 

Еңбекшілердің бостандықта, еркіндікке ұмтылысы, жаңа заманға деген ыстық ықыласы 
очерктерде, көбіне сол Сағит сияқты жігіттерден құрылған халық жасағының жаулармен жүргізген 
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ерлік күрестері арқылы бейнеленген. Б.Жəнекешев бастаған үлгілі атты əскер полкының азамат 
соғысының қызу күндерінде ел мүддесін қалай қорғағаны туралы аға буын өкілі Хамид Чурин былай 
деп жазады: «Кілен қазақ жастарынан құрылған бұл бөлімшелер ақгвардияшы генералдар Деникин 
мен Толстов əскерлерінің шабуылдарын сан рет тойтарып, адмирал Колчак пен генерал Толстовтың 
генерал Деникинмен қосылып кетуіне бөгет жасады. Қазақтың атты əскер полкы бір шеті Орал 
өзенінен Астрахань-Саратов темір жолына дейін, екінші шеті Каспий теңізі жағасынан Саратов жəне 
Самар губерниясының шекараларына дейінгі Бөкей облысының кең аймағын қорғады» («Лениншіл 
жас», 1957, № 109). 

Қазақтың үлгілі атты əскер полкы мен оны ұйымдастырушылардың бірі Бисен Жəнекешевтің 
өмір жолын баяндайтын очерктер жөнінде бұл жолғы айтарымыз қысқаша осы. Рас, жоғарыда 
аталған жасақтың қалай құрылғаны, қандай шайқастарға қатынасқаны туралы жəне есімі сол полкпен 
тікелей байланысты Бисен туралы əр кезде жарық көрген естеліктер, мақалалар баршылық. Бірақ 
оларда көбіне əңгіме полк не Б.Жəнекешев хақында жеке-жеке айтылатын. Ал сөз болып отырған 
туындыларда, əсіресе Ғ.Зариповтың кітабында Қызыл комиссардың жауынгерлік тұлғасы, негізінен, 
оның өзі үздіксіз сапында болған атты əскер полкімен тығыз бірлікте берілген. Бұл, сөз жоқ, 
шығарманың ең бір көзге түсер ұтымды жағы. 

Сөзіміздің соңында қарастырылып өткен повестердің оқиғасы қою, тілі біршама тартымды 
екенін қайталап айтпақпыз. Негізгі кейіпкердің қайсысы да бірі-бірінен тарихи шындыққа сəйкес 
атқарған қызметімен, кескін-келбет, сезім-дүниесімен дараланған. Бұл ретте, əсіресе Р.Тоқтаров пен 
А.Жұмаділдиннің елеулі еңбек еткені байқалады. Ж.Арыстанов шығармаларында оқиға тым көп. 
Талай образдың күйініш-сүйініші, жүрек тебіренісі сараңдау сипатталған. Осындай олқылық 
Қ.Исабаевтың «Соңғы ерлік» (1971) повесінде де бар. Мұнда да азамат соғысының қилы-қилы 
оқиғасы, жаңа қоғам жолында түн қатып жүрген бір топ адамның қапылыста контрреволюцияның 
тырнағына ілінуі, басты кейіпкер Серікқали Жақыповтың айдалып бара жатқан бетінде жауларды 
айласын асырып жер соқтырып кетуі бірсыдырғы тартымды баяндалған. С.Жақыпов бастаған 
жігіттердің Орда қаласында төңкерісшіл жастар ұйымын құруы, бандылармен күресте көрсеткен 
ерлігі, тапқырлығы, халық ағарту ісіне қосқан қомақты үлесі, əр түрлі жағдайларға байланысты аяғын 
шалыс басып, көпшіліктен оқшауланып жүрген кейбіреулерді қатарға қосуда жұмсаған күш-жігері де 
сəтті суреттелген. Одан əрмен кітапта Серікқалидың Қостанай, Қарақалпақ облыстарының жəне 
республикамыздың қауіпсіздендіру комитетінде қызмет атқарған көзінде əр түрлі қылмыскерлермен 
қалай күрескені, оларды қандай əдістермен қарусыздандырғаны айтылады. С.Жақыпов басқарған 
чекистермен тау-тасты, сай-саланы кезіп, əрлі-берлі өткен керуендерді, жекелеген жүргіншілерді 
тонап, жұрттың тынышын кетірген басмашылар арасындағы сан алуан шайқастың бедер, бояуы да 
əсерлі. Енді бірде Серікқали бастаған чекистер шіркеуді паналап диверсиялық əрекетке дайындалып 
жүрген жаулар тобын əшкерелейді. Бір сөзбен айтқанда, Серікқали Жақыпов — халық мүддесіне 
шын берілген ардагер ұл, туған халқының мақтанышы. Соғыс өнерін жетік білетін, жағдайға қарай 
батыл шешім қабылдайтын тəжірибелі жауынгер. 

Детективтік сипаты бар бұл повесть жеңіл оқылады. Ең соңғы детальға дейін оқиғаның қалай 
өрбіп, немен тынарын аңғару қиын. Демек автор сюжет құруда елеулі табысқа жеткен. Алайда бұл 
мəселенің бір жағы ғана. Қандай шығарма болмасын оқырманның ең алдымен одан іздейтіні — адам. 
Ұнамды ма, ұнамсыз ба ол өз алдына, түр-тұлғасымен, мінез-құлқымен, өзіне лайық қимыл-
əрекетімен ерекшеленетін толымды «таныс бейтаныс». «Соңғы ерлікте», өкінішке қарай, образ 
портретін жасауға жөнді көңіл бөлінбеген. Айталық, орталық тұлғаның түр-əлпеті екі-үш жерде 
«ұзын бойлы, арық, қара» деген үш-төрт сөзбен ғана берілген. Психологиялық портрет мүлде 
назардан тыс қалған. Көпшілік жағдайда алдымен көзге ілігетін кісінің бет-пішіні емес пе? Біз осы 
арада əдеби туындыдағы портреттің қандай роль атқаратынын айтып жатпаймыз. Егер «Лениншіл 
жастағы» (28-қараша, 1967), «Жалындағы» (1971, № 2) фотосуреті болмаса С.Жақыповтың бет-
бейнесі əзірге белгісіз боп қала бергендей екен. Мұны қалам ұстағанына біраз уақыт өткен аға буын 
қаламгерге үйлеспейтін салақтық демекпіз. 

Біз бұл жолы назарға көп іліге қоймаған шығармаларға — азамат соғысы дəуірінен елес беретін 
документтік туындыларға ғана тоқталдық. 

Жалпы аталмыш жанр бұл күндері едəуір деңгейге барып қалғаны белгілі. Т.Жангелдиннің, 
Қ.Қайсеновтың, Б.Момышұлының, Ə.Шəріповтің жазбалары əр түрлі кеңістікте қарастырылып 
жүрген сыңайлы. Бұған Д.Қонаевтың, М.Мағауиннің, С.Тəнекеевтің, Б.Тілегеновтің, тағы 
басқалардың еңбектерін қоссақ, тізімнің ұзара түсері сөзсіз. Олардың бітім-болмысы, табиғи 
ерекшеліктері жөнінде пікір түю — келешектің міндеті. 
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З.Т.Жумагали 

Об историко-документальном жанре 

В статье рассматривается значение произведений «Брестская крепость» С.Семенова и «Утренняя 
роса» В.Пескова в советской литературе. Автором поднимается проблема их исторической и 
художественной реальности выделены и показаны литературные приемы, использованные данными 
писателями. 

Z.T.Zhumagali 

Historical-documentary genre 

The article devotes problems of historical and artistic reality on the base works likes «Brest hard» of 
S.Semenov, «Morning vise» of V.Peskov. The author showed its mains in Soviet literature and compaire 
methods, which yave deen used by writers of postsoviet literature have been Showen. 

 
 
 
 
ƏОЖ 929(574) 

Р.С.Каренов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Сəбит  Бексейіт — бүгінгі  қазақ  поэзиясындағы  
шоқтығы  биік  ақындарымыздың  бірі  

60 жасқа толуына орай 

60 жылдық мерейтойына байланысты қазақстандық ақын, Қазақстан Республикасы жазушылар 
одағының мүшесі Сəбит Бексейітовтің шығармашылық жолы қорытылды. Талантты ақынның, 
көсемсөз шеберінің, журналистің сан  қырлы əдеби  қызметіне баға беріледі. 

Кілтті сөздер: жыр топтамалары,  əдеби-көркем басылымдар, облыстық баспасөз, ұжымдық 
жинақтар,  жаңашыл ақын,  жырлар жинағы,  ізденімпаз ақын, таңдамалы туынды, ақындық ізденіс.  

 
Тағдырдың маңдайға жазған жасын жасап, өз хал-қадірінше елі мен ұлты, келер ұрпағы 

алдындағы парызын кімнің қалай атқарып жатқанына Уақыт дейтін төреші əйтеуір бір бағасын 
беретіні анық. Осы тұрғыдан алғанда, бүгінде алпысқа келіп отырған Сəбит Бексейіт жырлары 
салқын сабыр, салиқалы ой, салауатты өмір тірлік үрдісінен үкілі тұлпардай тап басып танылып жат-
са, онда оның өлеңдегі өзіне тəн мінез-құлықтың, бітім-болмыстың жанжүрек жаратылысының 
жұлдыздай жарқыраған айқын көрінісі деп қабылдауымыз қажет. 

Ақын адамдарды — жалпы табиғат перзентін жан-тəнімен сүйеді, өмірді, сол өмірдің қозғаушы 
күші — қасиетті рухты қастер тұтады. Ол үнемі өзінің табиғатына тəн адамдарға жақсылық жасаушы, 
жарылқаушы кісіге айналып, содан өз жанына рахат, лəззат жинап, бақыт бағбаншысына айналады. 
Сол себепті Сəбиттің өлеңдері өміршең, өлмес рухтың күйін шерткен, өршіл, өжет қалпынан əсте бір 
танған емес. Өйткені оның тұрмыс-болмысынан жаратылған табиғат-тағылымы солай. 

Мысалы: 

Ұлылардан үйренгенмін төзімге, 
Жеңдірмеймін өзімді əлсіз сезімге. 
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Қиналамын жетпейді-ау деп əйтсе де, 
Жақсы сөзім замандасқа кезінде, — 

дейді арқалы ақын Сəбит Бексейіт өзінің бір өлеңінде. 
Бүгінгі қазақ поэзиясындағы белсенді, белді, шоқтығы биік ақындарымыздың бірі Сəбит 

Қыдырбайұлы Бексейіт (Бексейітов) Қарағанды облысының Атасу кентінде (Жаңаарқа ауданының 
орталығы), қаламгер отбасында 1950 жылы дүниеге келген. Шыққан тегі: Арғын тайпасы Қареке 
руының Ақбура бұтағынан [1]. 

Ақын — жоғары білімді филолог. 1972 жылы Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетін бітірген. Қазақстан жазушылар одағының жəне Қазақстан журналистер одағының 
мүшесі. Қарағанды облыстық жəне аудандық газеттерінің редакцияларында қызмет атқарды. 1992 
жылдан мемлекеттік қызметте. 2006 жылдан бастап Қарағанды облысының əкімі аппаратының бас 
маманы. 

Сəбит — жыр топтамалары ХХ ғасырдың жетпісінші жылдарынан бері республикалық 
«Жалын», «Жұлдыз», «Қазақ əдебиеті» сияқты əдеби-көркем басылымдарда, облыстық баспасөзде 
жəне ұжымдық жинақтарда жарық көріп келе жатқан дарынды əрі жаңашыл ақын. Астанадан, 
Алматыдан, Қарағандыдан жарық көрген бірнеше жырлар жинағы арқылы Сəбит Қыдырбайұлы өз 
оқырманның жүрегіне жол таба білген ақын. 

Ақынның «Ғасыркешу» жинағы 2000 жылы өте жылы қабылданса [2], 2001 жылы «Күннің 
шалқуы» [3] жəне «Келешек керемет» [4] атты екі кітабы қолымызға тиді. 2003 жылы «Ел үмітін ер 
ақтар» [5] жəне «Құт қонған Қарағанды» атты екі кітабы жарық көрді. 2003 жылы шыққан «Назым — 
Насыр» [6] атты еңбегі — ізденімпаз ақынның таңдамалы туындыларының бірі. 

Соңғы жылдары «Ғасырластарым» жəне «Рамазан мерген жəне оның əулеті» деген кітаптары 
жарық көрді. Əсіресе «Ғасырластарым» [7] атты жаңа жыр кітабын ақынның шығармашылық 
шабытының күрделі жемісі деуге болады. «Өткенге — салауат», «Бүгінге — қанағат» жəне «Ертеңге 
— аманат» бөлімдерінен тұратын жинақта бүгінгі күннің өзекті жайлары жырланады. Қаламгер 
поэзия тілімен XX ғасырдың ауыр өткелінен өтіп, келісті де керім Келешекке бет алып бара жатқан 
Ел көшін, Жыр көшін бейнелеген. 

Жоғарыда көрсетілген əдеби шығармалар Сəбиттің өсу үстінде екенін аңғартады. Аталған 
кітаптарға енген ақын жырларын шола қарасақ, Сəбит Бексейіттің ақындық ізденістерінің пайдасыз 
өтпегенін аңғарамыз. Оның болмысы поэзиямен егіз, біртұтас дүние десек, артық болмас. Оған 
«Киелі ұя» дейтін өлеңіндегі 

Жырұйығым, 
Жырстаным — Поэзиям, 
Қасиетті мекенім, киелі ұям! 
Менің сені қимасым айдан анық, 
Кімге қиям мен сені, неге қиям?! 
Неге қиям мен сені, кімге қиям, 
Санаймысың мені əлде ұл деп ұяң?! 
Өзегіңді өйткенше жұлып бер де, — 
Өшкенінше кеудемде 
       өлең, 
      күй, 
     əн! 
................................................................. 
Бетім саған қараған, Поэзия, 
Құбыламсың, 
Меккемсің — киелі ұя! 
Құдіретті сөздерді айтсам «деймін, 
Зерделерге нəп-нəзік əуез құя...», — 

деген жолдары дəлел бола алады. 
Иə, жаны сезімтал, жастайынан өлеңнің тұнығынан нəр алып, сусындап өскен Сəбит Бексейіт 

əдебиеттегі өзіндік жолын қалыптастырып, поэзияда ойып орын алып үлгерген талантты ақынның 
бірі. Ең алдымен ол дəуір талабының ауқымында бола біліп, өзінің ақындық жіті көзімен, жылы 
сезімімен Отаны, елі, халқы тарихындағы күрделі оқиғаларға өз қатынасын білдіре отырып, өз 
замандасының сырларын жырлапты. Осындай өмірмен берік байланыс ақын үнін есейтіп, оны заман 
мен адам жайлы ойларын бар дауыспен айтар белсенді күйге көтеріпті. 
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Ақынның үш жинағында да бар өлеңдерді салыстырсақ, Сəбиттің өзіне-өзі қойған талабы 
қатаңданып, биіктеп келеді. Мұның өзіндік топырағы мен өріс жаяр тамырының шындықтан, 
ақындық табиғаттан туып отырғанына кəміл көз жеткізуге болады. 

Мысалы: 
Жанарында сиқыр нұр бар, шуақ бар, 
Көңілімді тартпас бұлай жұмақ та. 
Ғажап күйге бөленеді жан-жүрек, 
Асып-тасып белгісіз бір қуаттан. 
Арман болып кетті-ау бəрі ендігі 
Жүрегімді жұбатады енді кім? 
Жанарында бəрі сиып тұратын, 
Қалай ұғам енді əлемнің кеңдігін?! 
   «Ғасыркешу». 

 
Таным — мұхит, 
талпынысым — кемемдей, 
талғамыммен алдым ба екен шегендей!.. 
Жүгім ауыр; сенім, күдік — оң, солым, 
Кетіп барам шайқалақтап теңелмей. 
   «Күннің шалқуы». 
 
Жырыма қалқа, панам боп, 
Жел-құздан дəйім сақтай гөр. 
Сөзстан, жебе анам боп, 
Əн салсам жақтап қолдай гөр. 
   «Келешек керемет». 

Осы параллельдерді салыстырып қарасақ, Сəбит келтірілген үзінділерінде əр алуан азаматтық 
парыздың ішкі реңдік өзгерістерін көбірек байсалды түрде жырлайды. 

Лириканы барлық поэзияның өмірі мен жанына теңеп, поэзияның поэзиясына балаған ұлы 
Белинский: «...Ақын — рухтың қасиетті шөлмегі, жаратылыстың таңдаулы сүйіктісі, табиғат сырын 
сақтаушы, сезім күйшісі, əлемдік өмірдің алтын домбырасы. Ол сəби шағынан-ақ өзін басқалардан 
көрі əлеммен туыс, қандас көреді; балауса жігіт шағында-ақ сол əлемнің тілсіз сөздерін, құпия 
сырларын ұғымды тілге аудара бастайды», — деп тұжырымдаса, өлеңнен өрнек, сөзден сурет салу 
ауырдың ауыры екені ақиқат. Міне, осы ауыр жолдан əрдайым абыроймен өткен Сəбитті елдің лирик 
деп білуі де дау-дабырсыз шындық. Ол қай тақырыпқа қалам тербесе де, өзінше көрінуді, өзінше 
байлам жасап, тыңнан теңеу табуды, ой қортындылауды ақындық мұрат деп білген. 

Ақын өлеңдерінің бойынан қазіргі уақыттың, өмірдің тынысын, жүрек дүрсілін, аршынды 
қадамы мен үдемелі екпінін нақты сезінесің, көз алдыңа елестете аласың, сол ақынның өзімен бірге 
бастан кешіресің. Мəселен: 

Білем, біраз белеңнен асып кеттім, 
Арынымды ірікпей, тасып... төктім, 
Ашып бүгін қарасам сыр сандығын, — 
Асылымды жинамай, шашып кеппін... 
  «Ғасыркешу» жинағынан. 

Енді бір өлеңінде: 
Біле білсең, түк емес жорға мінген, 
Біле білсең, түк емес «Волга» мінген, 
Менің үшін Əлемнің кереметі – 
Түспей жүрген кітаптар қолға мүлдем. 
  «Күннің шалқуы» жинағынан. 

Үшінші бір өлеңінде: 
Бар болса егер сүйеушің мен қолдаушың, 
Дəулетің де, нəсібің де молдау шын. 
Баста бағың, тақымыңда — тағың бар, 
Қимылың шалт, ісің мығым, зор даусың, 
Бейшарасың, болмаса бір демеушің, 
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Мүсəпірсің, болмаса бір жебеушің. 
Жақсы болар күні сирек халіңнің, 
Мезі етесің болып алып бебеушіл. 
  «Келешек керемет» жинағынан. 

 
Сəбит ойшыл, бірақ оның жақсы қасиеті ойлылығын пайдаланып, ақыл айта бастамайды. Ойды 

жалаңаш дірдектеген күйінде тақпақтай айта да салмайды. Оның лирикалық кейіпкері мақсатсыз 
емес. Ақын айналасынан əдемі өмір іздейді, тəтті сыр тартады. Ойға сезім сұлулығы қосылады, ардың 
тазалығындай таза бояу араласады. Соның жемісінде парасатты поэзия пайда болады. 

Мəселен, ақынның «Бозғалам мен Бозбаласын» алайық: 
Ойна да күл, бойжеткен, ойна да күл, бозбала, 
Нұрлана гөр, ақша жүз, мөлдірей гөр, көз қара! 
Мəңгілігің — қас-қағым, қас-қағымың — мəңгілік, 
Бозғалам да барады шыр айналып, қозғала... 
Биле, əн айт, бойжеткен, биле, əн айт, бозбала! 
Білімпаз да жасампаз перзенті боп туғасын, 
Дүниенің дидарын жасартам деу ұлға сын. 
Бозғалам мен бозбала — бірі кəрі, бірі жас, 
Екеуара сырласу ертелі-кеш тынбасын. 
Көзбен көріп Əлемнің сомдау қиын тұлғасын. 

Осы өлеңді оқығанда аңғаратынымыз, ақын тынымсыз. Бос қол қусырып отырыс жоқ. Бірдемені 
түртініп, іздеп отырады. «Бозғалам мен Бозбала» деген екі сөздің маңайында, кім мынандай сезіммен 
ой дүниесін дірілдеткен, мөлдіреген өлең жаза салады. Музыка мен лириканың мүмкіндігін 
пайдаланып, жырдағы сезім логикасының аңғарында адасып қалмай өз мақсатын мүлтіксіз орындап 
шыққан. Ақын аз нəрседен көп мəн, ұсақ нəрседен ірі қасиет іздеп табады. Ол суреткерлік кредосы. 
Өлең нақтылығымен, дəлділігімен, шыншылдығымен құнды. 

С.Бексейіт өлеңдерін əр қырынан жарқыратып көрсете алатын ақын. Соған қарағанда, əрбір 
суреткер ғасырмен, зырлаған уақытпен қатар отыруды мақсат ететін болу керек. Тіпті озып та кеткісі 
келер. Бірақ соның бəріне талант сезімі арқылы қазылық етеді. «Өзім туралы» деген өлеңінде ақын 
ойлы философ болып көрінеді: 

Мен болсам, жігіттің көркемі кім, 
Əсемдіктің өсетін өркені кім? 
Танытқанмен салқын жүз, кіді мінез, 
Мен бір нəзік жібек жыр өрнегімін. 
Сатқаным жоқ арымды тірлік үшін, 
Жыр-қайраққа жаныдым тілдің ұшын. 
Сыртым сұрша болса да, жүз көрсетер 
Ішкі əлемім арқылы нұрлы кісі! 

Осы тамаша шумақтармен ақын оқырман жүрегіне көпті көрген философ ретінде үстемдік 
жүргізеді. Өлеңде жылы, ойлы ағыс бар. Ішкі сезім драмасы бар. Ал драманың өзі лирикаға қосымша 
дауыс қосады, қасиет береді. Адам жанының құдіреттілігі тылсым дүниенің құпиясын құныға 
зерттеп, бетке соққан бөгеттерден қаймықпай өтіп, жасымаған жігермен тіршілік ошағын жалындата 
жарқын да жасампаз ғұмыр кешуінде емес пе? Осы ойды Сəбит былай өрнектейді: 

Үш жүз жəне алпыс алты күн-түннің 
Вахтасындай күрсініс пен күлкінің. 
Тірлік болса соның көбі уайымсыз, 
Өміріңнен адам болып бір түңіл. 
 
Түңіл, ақын, тумаса егер жыр дүрі, 
Естілмесе жүрегіңнің дүрсілі. 
Түңіл, диқан, тамшылардан дəн күткен, 
Үнсіз кетсе нажағайдың күркірі. 
Сен де, атбегі, қалып қойса дүлділің, 
Сен, бағбан, сайрамаса бұлбұлың. 
Түңіл, сұлу, тайса пірің сертіңнен, 
Түңіл, жігіт, күлмей кетсе нұр күнің. 



66 

 
Өтер жылдар, өтер ғұмыр баянсыз, 
Мəңгілікке өту қиын — аян сыр. 
Өкінішті естеліктей ескірмей, 
Жаңа жылдар – 
Жаңғыру боп таянсын! 

Қандай құштарлық! Сізді де еліттіріп алады. Ақын өзін-өзі ұмытқан. Өлеңнің аты «Бір түңіл». 
Жырда шын толғаныс бар. Біз таң атты, кеш батты, бір күн өтті деп, ол күннің ырзығын аузымызға 
салып алып, келесі күнге ашқарақтана, қомағайлана қарайды екенбіз. Оның да ұсынған несібесін 
ауызға салып алып, əрі қарай жүре береді екенбіз, жүре береді екенбіз. Сөйтіп, өмір заулап өте 
шықпақшы екен. 

Біз «Бір түңілді» оқып, өмір, уақыт, дəуір толғауын сезгендей болдық. Біз осы өлеңді оқып, 
адамдар толғауын, өткен мен бүгін, болашақ, бақыт, бейбітшілік, тыныштық толғауын тыңдадық. 
Жыр жүрегімізге жетті, ойымызға ой салды. Содан соң өлеңнің міндеті осы шығар деп ойладық... 
Егер Байрон «поэзия дегеніміз — өткенді түсіну, болашақты сезіну» десе, С.Бексейіт соны сезе білген 
секілді. 

Азаматтық пафоста жазылған, өз міндетін баршаға əдемі жеткізіп, жан сарайыңызды теріс 
ойлардан тазартуға көмектесетін осы бір шабытты, таза өлеңге ыстық ықыласымызды білдірмеуге 
болмайды. Көкірегіңіз жаңбырдан соңғы ауаны жұтып тазарғандай əсерде қаласыз. Жырда 
динамикалық қозғалыс бар. Əрбір сөз өз міндетін атқарып тұр. Бос тұрғаны жоқ, сына қаға алмаймыз. 

Туған жер табиғатын жырлау жақсы қасиет əрі ақындар үшін парыз деуге болады. Осы тұрғыдан 
алғанда Сəбиттің табиғат лирикалары өзіндік бояуымен, өрнегімен назар аударады. 

Табиғатты шебер суреттеген, жанды көріністерге құрылған сəтті өлеңдер Сəбитте аз емес. «Үт 
айы — үміт айы», «Үр сұлу, уыз қымыз», «Жастық шақ, таныс бақ», «Көңілім — көктем, жаным — 
жаз», «Сəулелі сəуірде», т.б. осындай өлеңдер. 

Ақынның табиғат жайлы өлеңдеріндегі ерекше атауға тура келетін нəрсе, біріншіден, оның 
суретшілігі болса, екіншіден, сол суретті адам қаракетімен байланыстыруға, жанды етіп көрсетуге 
ұмтылушылығы. Мəселен, мына шумақтағы: 

Келдің бе, көктем көгілдір, 
Нұрыңды көктен төгілдір! 
Көркіңмен арбап көңілді, 
Өрім — жыр болып өріл бір. 
Көрген де бар-ау, көрмеген, 
Көктем-ай, неткен көркем ең?! 
Үт болып енші үйіме, 
Құт болып келші өлкеме, — 

деуі қандай əдемі айтылған. 
Шынында да, қызығып та, қызғанып та оқитын жақсы өлең бұл. Көктем тіршілігі, табиғат 

тынысы бұл арада адам қимылымен астасып жатыр. 
Қай ақынның болмасын əлеуметтік күшін, идеялық өсу дəрежесін танытатын лириканың бір 

саласы азаматтық немесе саяси лирика болып табылады. Ақынның көптеген өлеңдерінен Отанға, 
елге, жерге деген ыстық махаббаты, келешекке артар үміті, халқын қадірлеуі, зұлымдық атаулыға 
қарсы күреске əзірлігі анық аңғарылады. Мəселен, «Солженицын, жер иесі сен бе едің?» деген 
өлеңнен Сəбиттің ақындық қуатын бірден тануға болады: 

«Солженицын, жер иесі сен бе едің?»  
Деп жүр едік: «Бұл да бір ел көсемі», 
«Тек сақал ерек бітіп өседі». 
Сөйткен саппас аржағынан мұхиттың: 
Сақстанды «Зэкстан» деп бөседі. 
Ит жатады тойған жерін өңгеріп, 
Елді қайтсін, тумаған соң ер болып? 
Монарх сымақ Солженицын жайғасып, 
Төрт бөлгендей отыр сырттан жер бөліп! 
Орал жақты казактарға бөледі, 
Сібір жақты тыңгерлерге бөледі. 
«Карлагтарды» зэктеріне береді, 
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Тоңмойынша, соған қазақ көнеді. 
Мұндай азаматтық ауқымы кең, ақынның əлеуметтік көзқарасын танытатын əдемі өлеңдер 

əрдайым оқырманын қуантары хақ. 
Қолына қалам алған ақындардың махаббатты жырламағаны кемде-кем. Сəбиттің де көп өлеңдері 

адамзат ғұмырында өзімен бірге кететін мəңгілік махаббат тақырыбына арналған. Бір жақсысы — 
ақынның жігіттері мен қыздары кез келген теректің түбінде тұрып «өлдім-өштім» деп үзіліп сүйісіп 
жатпайды, «сүйдім-күйдім» деп ант-су да ішпейді. Сəбит Қыдырбайұлы жырларында шынайы мөлдір 
сезім, терең де тұнық сыр бар. Жүрекке жылы, самалдай ескен жастық лебі бар. Ақынның үш 
жинағында жаныңды тəтті мұңға бөлейтін, сезіміңді толқындай тербететін өлеңдер көп-ақ. 

Тұрар, мүмкін, бұл өмір кешігуден, 
Сұлулыққа сұқтанып өшігуден? 
Жоғалтумен жүрмін мен аруларды, 
Табылады 

көңілдің хошы кіммен? 
Осы бір төрт жолға іңкəр сезім де, сарғайған сағыныш та сиып-ақ кеткен. 

Жан сарайым түтінмен ысталғандай, 
Ой сандығым темірмен тысталғандай; 
Сен есіме түспесең, 
Күй кешемін 
Сағынудан, аңсаудан тыс қалғандай, — 

деп ағынан жарылса, ақынның ақтық сезіміне арыңдай сенесің. 
Мені жалғыз қалдырма, 
Жол қаратып жанарымды талдырма. 
Кең əлемді бөтен үйдей тар қылма, 
Көп бөгелме, көп күттірме, тез орал, 
Келмей кетіп көңілге кір шалдырма, — 

деп аңқылдаған ақын көңілінің айтары да көпшіліктің көкірегіндегі арманы екенін түсінесің. 
Сəбиттің нұрлы да, шуақты жырларының көбісі өзінің кіндік қаны тамып, туып өскен жеріндегі 

тума-бауырларына, сағынысып көріскен балалық, жастық жылдарының куəгерлеріне аса бір ыстық 
сезім, зор ықыласпен емірене, тебірене шалқып, толғанысты күй кешкен сəттерімен ерекшеленеді: 

Балдəурен балалық шақ — пейіш шағым, 
Алыс бір сағымдайын кейін қалдың. 
Алғашқы дəуіріндей адамзаттың, — 
Күнəсіз пəк кезіме зейін салдым. 
Гүлдəурен жастық шағым — гүл кешуім, 
Думанды сайран күнге ілесуім. 
Бұл бір шақ білмес шаршап-шалдығуды, 
Шырқайтын күнде əнін, күнде жырын... 

Ақын, мейлі қалада тұрсын, мейлі астанада жүрсін, бəрібір елмен етене болғысы келеді. Оған 
Сəбиттің мына жолдары куə: 

Ұмытқам жоқ ел барын, ауыл барын, 
Жиі еске алам сендерді, бауырларым. 
Нөсер болып құюға асықпаңдар, 
Туар əлі сендер бір зауылдар күн. 
Ақша бұлттар — жаумаған жауындарым, 
Інілерім — тынысым, бауырларым, 
Жырды бірақ жазыңдар мен жазбаған, 
Тек сендерге тілеймін дауыл-дарын! 

Туған жерге кіндігі байланып, Сарыарқаның самалын жұтып, сағымына оранып өскен қыр 
ақынының құпия сырын ақ жүрегінен ақтарып айтқан өлеңі («Жаңаарқа») айтып қойды. Ақын деген 
сол, ол бəрібір өзінің туған табиғатынан екі елі ажырай алмайды. Өйткені оның тірлік-тынысы да, 
бақыт-ырысы да — сол. Сол баяғы — туған табиғат, аяулы атамекен. Сөйтіп, туған жерді осылайша 
табына, сағына жырлаған ақын келе-келе өзі де сол табиғатқа айналып, тылсым бір тұтас тұлғаға 
айналып бара жатқанын айқын аңғартады: 

Атанған ол кезінде Асанқайғы, 
Баян етер бұл өңір талай жайды. 
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Жерұйығың, мен білсем, тап осында,— 
Жүзі жарқын жерлесім жайраңдайды. 

 
Ел мен жердің 
Көрген соң жаңарғанын, 
Болашағын шамалап — шалқар шағын, 
Көзін салды қияға сұңқар ақын, 
Аялаған Алаштың ақ арманын. 
 
Сəкен ағам қырандай дүр сілкініп, 
Досын мəз ғып, дұшпанын күрсіндіріп, 
Жаңаарқа деп атауды ұсыныпты, 
Көне жұртты жаңғыртып, нұр сіңдіріп. 
 
Баян етер бұл өңір талай жайды, 
Тыңдаушысын тамсантып маңайдағы. 
Шуағына бөленіп алтын күннің, 
Масатыдай құлпырған бар аймағы. 
 
Сəнді аймағы елімнің, əнді аймағы, 
Көңіліңді өсіріп, марқайтады. 
Таудан аққан сылдырап мөлдір бұлақ, 
Сарыарқаның секілді бал қаймағы. 
 
Байдалы би — Алаштың ер данасы, 
Талай бағлан жұртымның бел баласы. 
Анадайдан шақырып қол бұлғайды 
Жасыл тоғай, əсем тау, кең даласы. 
 
Жаралғандай құлпырып күннен нұрлы, 
Ырыс қонған өлкеме сулы, нулы. 
Тарихынан сахараның сыр шертеді 
Ақтау, Ортау, Қызылтау, Қулы, Мұңлы. 
 
Алған кезде Ақтаудың бекінісін, 
Талай батыр көрсетті ерлік ісін. 
Азаткер боп Хан Кене бастап барды, 
Басын тігіп бəйгеге елдік үшін. 
 
Əсем əнмен əуелеп жансарайы, 
Шаттық тасып, ел-жұртым масайрайды, 
Заманамен жаңарды қайта жерім, 
Азаттықтың атқанда таңы арайлы. 
 
Өнерпазбен кіреді өңір өңі, 
Гəкку назға бөленген көңіл көгі. 
Ықылас пен Сайдалы Сары Тоқа, 
Күмбірлеген күй болып төгіледі. 
 
Еркебұлан өркені көркем неткен, 
Сыбызғыны сызылтып, кернейлеткен. 
Қайрат құрдас, Бекболат бауырым бар 
Қазақ əнін жаңғыртып, мерейлі еткен. 

 
Сансыз бұлақ сыңсыған — тау етегі, 
Атажұртқа ақыны тəу етеді. 
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Сардалада Сарысу бұраң қағып, 
Қалың жыныс жағасын ну етеді. 
 
Жасыл құрақ жайқалып жапырағы, 
Мыңғырған мал — құйқалы атырабы. 
Егін өсіп, дəн көктеп, гүлге оранған 
Майда қоңыр торқадай топырағы. 
 
Шөбі шүйгін кең жайлау, бетегелі, 
Жалт қаратқан жаһанды кемел елі. 
Желмаяның сыйса егер сауырына, 
Асан ата бөктеріп кетер еді, — 

деуі шабытты ақынның шын мəніндегі өзекжарды өз шындығы екендігіне ешқандай дау айта 
алмасың ақиқат. 

Ақынның сенімі мен күдігі, жеке басының пендешілігі мен ақындық тұлғасы екі ұдай арпалысқа, 
тайталас күреске түскен сəттерде үнемі үстем түсіп отырды. С.Бексейіттің лирикалары ақынның 
жүрекжарды шындығын көрсете білгендіктен, сол өлеңнің табиғатына сай əуенге, пафосқа ие болып 
келеді. Автордың мұндай жетістіктеріне қуанасың, сондықтан болу керек, Сəбит өлеңдерін оқып 
отырғанда сол өлеңнің поэзиялық атмосферасынан, географиясынан, суреті мен ойынан ешқайда 
шығып кете алмайсың. Ақын лирикаларының бойындағы өзіне тəн сейсмикалық сілкініс сенің де өн 
бойыңды дүр сілкінтіп, жүрегіңе мазмұнды ой салып, ішкі əлеміңді тебірентіп кетеді: 

Жақсылықтың шыбығын егіп өтем, 
Əділеттің барына сеніп өтем. 
Мəдименен ұстасса туысқаны, 
Меніменен қастасты тегі бөтен. 
Құлы екенсің жел сөздің, тек өсектің, 
Жазықсыздан мені сен неге сөктің? 
Дарабозбын ішінде көп есектің! 
Бастан бағым, тақымнан тағым кетіп, 
Барғаным жоқ дəл саған шағым етіп. 
Тəңір берген, иншалла, нəсібім бар, 
Хақ жолына дөп келіп ақ ниетім. 
Ойлағам жоқ басым мен бақтың қамын. 
Ойлағам жоқ тақым мен тақтың қамын. 
Қияметтен өтемін Кием қолдап, — 
Көп жабының ішінде АҚБУРАМЫН! 

Мен бір əңгіме үстінде Сəбиттен: 
– Өлеңді қалай жазасың? Қай жерде жазасың? — деп сұрағаным бар. 
Сəбит сəл ойланып отырды да: 
– Осы біреулер күнде жазатын көрінеді. Мен кейде айлап та, жылдап та жазбай кетем. Бір 

уақытта өлең өзі келіп: 
– Ал, Сəбе, біз келдік, — деп хабар береді. Сол кезде мен де қалам алам. Бір күнде, екі күнде, 

ары кетті бір жетіде көңіліме жазылған өлеңдерді қағазға түсіріп үлгерем. Ол менің ең бақытты 
шақтарым. Бірақ сол шақ маған өте сирек жолығысады! — деді ақын. 

Мен творчество адамы болған соң Сəбиттің бұл сөзіне шексіз сенем. Оның тез жазатыны, бір 
жазғанына қайта оралмайтыны жыр кітаптарының өн бойынан көрініп тұр. 

Сəбиттің шабыттың шалқыған кезінде туған тебіреніске толы жойқын жырлары жанымызға 
керемет əсер етеді: 

Басқа түскен бейнеттен мойымадым, 
Болар, бəлкім, көнбестік бойыма мін. 
Жолыма егер тосқауыл қойылса да, 
Бөгет бола алады ойыма кім? 
Нəсібіне мелтектеп тоятын бар, 
Тірлігі ұнап өлеңін қоятын бар. 
Бойкүйездеп егер сəл қалғып кетсем, 
Ой — атомдар, 
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Санамды оятыңдар! 
Иə, нағыз ақынның қызығы да, қымбаты да — жыры. Нағыз ақынның бағыты да, уақыты да — 

жыры. Нағыз ақынның аңсары да, мəнсабы да — жыры. Нағыз ақынның мінген аты да, махаббаты да 
— жыры. Нағыз ақынның көрігі де, көлігі де — жыры. Нағыз ақынның анасы да, баласы да — жыры. 
Ақын жырды ғана өлімге қимайды. 

Дүниені бар жанымен сүйетін, сəл нəрсеге қуанып, сəл нəрседен секем алатын Сəбит Бексейіт 
туралы көп айтуға болады, көсіліп айтуға болады. Оның өлең, поэмалары қазіргі дəуірдегі қазақ 
поэзиясының өзіндік орны бар бөлігі. Ақынның бұл саладағы табыстары дау тудырмайды. 

Сəбит екен əкесі сол абыздың, 
Сəбеңдерге кенде емес дала біздің. 
Дөнентаев, 
Мұқанов... 
Жəне Мен бар – 
Бұл есімнің өлеңде қалады ізі, — 

дегендей, жинақ сайын жинақылық танытып, шымыр өлеңнен өрнекті ой, көркем кесте тоқи білетін 
ақынын əрқашан өсу биігінен бағалай біледі оқырман. Өмір кешуінің біраз сын соқпақтарын артқа 
тастап үлгерген оның өзінен кейінгі балауса буынға айтары аз емес. Өйткені оның ақындық жолы əлі 
де мол жеміс əкелетіні күмəнсіз. Ең бастысы — Сəбит Қыдырбайұлы ақындықтың мақсат-мүддесін 
дұрыс түсінеді: 

Бала боп, жігіт боп гүл кештім, 
Армансыз жиырма жыл кештім. 
Сарқылмас сиқырлы сыр кештім, 
Ақын боп, жырау боп жыр кештім. 
Азамат ер болып күн кештім, 
Күн кештім аянбай, түн кештім. 
От кештім азат ой үшін мен, 
Су кештім, керексе құм кештім. 
Елу жыл жалықпай мұң кештім, 
Жүз кештім басымнан, мың кештім 
Ой кештім тылсымды тұңғиық, 
Зар заман көшіне ілестім. 
Елу жыл ішінде шер кештім 
Тұтастай ғасырды мен кештім. 
Запыран зар-мұңды осындай 
Кешпесін, деп тіле, енді ешкім. 
Жүз жасаған дана шалдаймын, 
Ғасырдың əр сəтін талдаймын. 
Сырттай — азулы арландаймын, 
Іштей — ашулы көкжалдаймын, — 

деп жазған ол бір өлеңінде. Бұл — творчестволық программасы тəрізді сөз. 
Сəбиттің жырлары — терең жырлар. Бұл жырлардың бойында таңғы сəуле, ойға шомған арман, 

азынаған жел, асқақтаған бел, тебіренген заман бар. Ақынның творчествосы туралы дуалы ауыздар 
лебіздері мынадай: 

1. Қалижан Бекхожин: «Менің аңдауымша, жас талапкер Сəбит Бексейітовтің тіл өрнегі, жыр 
тəсілі айырықша ізденісті сездіреді. Жас Сəбиттің біз оқыған бір шоғырмақ жырларынан өзінше 
талпынысы бар тапқырлыққа бейім дарынның қалам желісі байқалады» (1975 ж.). 

2. Есенбай Дүйсенбай: «Жалпы алып айтсақ, ішкі өзегінде біртүрлі шиыршық ата ширығу, 
шамырқаныс, жігер-қуат пафосы сезіледі. Əсіресе публицистикалық екпін, ереуілшіл күй, арынды 
ағыс аңғарылар еді. Мұның өзі азаматтық позиция айқындығы мен ойлау жүйесінің ауқымдылығын 
танытса керек. 

Ақындық кредосының бұлайша асқақ биік, күллі адамзаттық болғанына қуанамыз, əрине. Шама-
шарқы жеткенше сол үдеден шығуға талпыныс жасау, таудай талап бар Сəбитте... «болашақтың 
жақсы ақыны болғалы тұр екен» деп үлкен үміт артуға тиіспіз» (1987 ж.). 

3. Серік Ақсұңқарұлы: «Ақыны азайып, өлеңшісі көбейіп тұрған халтураның қара тасқынының 
заманында əдебиетке өзгеше ойлап, өз сөзін айтқысы келетін таланттың қадам басуы елең еткізбей 
қоймайды... Мені Сəбиттің творчествосындағы тың ой, соны сезім тəнті етеді. Ұлттық поэзиямызға 
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əлемдік əдебиеттің игі жақсысын тұла бойына сіңірген білімді ақындар, интеллектуалды поэзияның 
өкілдері келе бастады» (1990 ж.). 

4. Ұлықбек Есдəулет: «Қарағандылық дарынды ақын Сəбит Бексейіттің бүкіл ғаламның қасіреті 
мен қам-мұңын өз жүрегімен қабылдап, адамзат азабын арқалауға ұмтылысында өзінше бір 
ерекшелік бар. 

Оның өлеңдерінде адамгершілік рухының бүкіл əлемдегі ту ұстар жыршылармен үндестік 
сезіледі» (2000 ж.). 

5. Ошақбай Сұханберлин: «...Ақынмен сұхбаттаса отырып, оның бойынан талай балауса жас 
ақындардың көзін ашқан, оқырмандарын тапқан кемелденген ақынның келбетін көрдік» (2009 ж.). 

6. Таяуда Сəбиттің кібіртіксіз еркін төгілетін жырына арналған мына шумақтарға көзім түсті: 
Ғасырдың тылсымын сыр бүккен, 
Ақтардың жыр — қалам күрекпен. 
Шерлерін шемен боп байланған, 
Ұқтырдың жалынды жүрекпен. 
 
Ойлансаң, толғансаң — данасың, 
Шалқысаң — кең байтақ даласың. 
Арқаның айбынын асырған, 
Ақтаған сенімін баласың. 
 
Ардақтап, ел-жұртын, баласын, 
Тым ыстық тыныштық табасың. 
Саумалдай сапырып жүрсің сен, 
Балсусын өлең — жыр сабасын. 
 
Қанатың талмасын, жалықпа, 
Биікте қырандай қалықта. 
Қыдекең əкеңдей қалтқысыз, 
Терді төк еңбекпен халыққа! 

Иə, ақынның қай өлеңін оқысаң да одан алар лəззатың көп. Осы бір інімнің ақындығы туралы 
жазарда мен оның жазған кітаптарына қайта үңілдім. Шынымен, үлкен жыр сарайына кіргендей оның 
ішіндегі жиһаздарына көзім тойды, көңілім сүйінді. Көреген, шешен, өткір, алмастай мың құбылған 
Сəбит ақындығы туралы əдебиеттің сынымен айналысып жүрген аға, іні сыншылар жеткізіп айтар 
əлі. 

Сəбиттің терең ойға, теңдессіз серпінге, сертке соққан қанжардай жарқылдаған сезімге толы 
өлеңдері өмірдің сан түрлі жағдайын алдыңа жаяды. Ақын деген өз заманының көңілі, көзі, сезімі, 
жүрегі деген ақиқатқа сенбеуге шара қалдырмайды Сəбит Қыдырбайұлы. «Келешекке көшу» атты 
оның тамаша өлеңін оқығында: 

Кешегімде қалмаймын, өткенімде, 
əне қалды қарайып өткелім де. 
Таусылған жоқ дəм-тұзым, көрер күнім, 
шарпиды жүз, өшкен жоқ от демім де. 
Келешекке көшемін кідірместен, 
тыңдамаймын шалдарды күбірлескен. 
«Көш көлікті болсын!» де, тілеулесім, 
мен ілесем жастарға дүбірлескен. 
Келешекке көшемін өлеңіммен, 
жараныммен, өрімтал өреніммен. 
Келешекке көшемін Ер Халқыммен, 
өзін-өзі билеген Өр Еліммен! 

Мен ойлы да, отты ақынды əрқашан тебіреніп жақсы көрем. Оның жырларын қайта оқу үстінде 
қазақта жырдың кереметін еліне тарту еткен аз інілерімнің бірі осы Сəбит екен деп тағы да сүйсінем. 

Қазір ақынның шаңқай тұсы — шабытты шағы. Ол мейлі махабатты жырласын, мейлі табиғатқа 
тамсансын, бəрібір — оның өлеңдерінде ел рухы, азаматтық əуен, туған жердің төл перзентіне тəн 
парасат лебі аңқып тұр. 

Сөз соңында оқырманның ой-сезімін, арман-мүддесін көтеріп: 
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Өткенге салауат, 
қалғанға берекет. 
Ертеңге аманат, 
өсиет бере кет. 
Тілек ет қол жайып, 
болмасын алапат. 
Келешек ғажайып, 
келешек ғаламат. 
Озығын, тозығын, 
жатқанда ел екшеп, 
өзгертіп жосығын, 
кел керім Келешек! — 

деп келешекке тартып бара жатқан дарынды ақынға сапарың ғұмырлы болсын дейміз! 
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Р.С.Каренов 

Сабит Бексеит — один из величайших поэтов в современной казахской поэзии 

К 60-летию со дня рождения 

Обобщается творческий путь казахстанского поэта, члена Союза писателей Республики Казахстан Са-
бита Бексеитова в связи с его 60-летним юбилеем. Дается оценка многогранной литературной дея-
тельности талантливого поэта, публициста, журналиста. 

R.S.Karenov 

Sabit Bekseit one velichaishih poets in contemporary Kazakh poetry  

Тo 60th birthday 

The career of the Kazakhstan poet, member of the Union of writers of Republic Kazakhstan Sabita Beksei-
tova in communication is generalised 60-year-old its anniversary. The estimation of many-sided literary ac-
tivity of the talented poet, the publicist, the journalist is given. 
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ƏОЖ 323:316.61 (574) 

Р.С.Каренов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Жұмабек  Ташенев — жиырмасыншы  ғасырдың  Кенесарысы 
Туғанына 95 жыл толуына орай 

Үлкен дарын иесі жəне сан қырлы тұлға, өз уақытында Жоғары Кеңес Президиумының Төрағасы,  
кейіннен Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің Төрағасы болған Жұмабек Ахметұлы Ташеновтің  өмірі 
мен қызметіне баға берілді.  Қазақстанның территориалдық тұтастығын қорғаған,  өзінің  барлық күш-
қайраты мен ұйымдастырушылық қабілетін, интеллектуалдық əлеуеті  мен саяси батылдығын ел 
экономикасы мен мəдениеті дамуына бағыттаған  еңбегі əдеби тілмен баяндалды. Ж.А.Ташеновтің 
бүкіл саналы ғұмырында  ел үшін еткен еңбегін мəңгілік ету қажеттігі алға  тартылды.  

Кілтті сөздер: жарық жалған, жарық дүние, тағдыр тəлкегі, жиырмасыншы ғасырдың басы, азамат 
соғысы,  аға ұрпақ дəстүрі, ресей отаршылары,  қилы заман, патшалық Ресей,  отарлық ноқта,  елдің 
мүддесі, тоталитарлық заман. 

 

Кіріспе сөз 

Кейде мына Сіз бен Біз өмір кешіп жатқан жарық жалғанды өте қысқа, қас-қағым сəттік деп аһ 
ұрып жатамыз. Бəлкім, расы да солай шығар. Бір кісінің ғұмыры шамамен алғанда 70–80 жыл десек, 
əрине, ол көп уақыт емес қой. Жарық дүниеге шыр етіп келген күннен бастап, ана дүниеге қарай 
адымдай бастайды екенбіз-ау... 

Иə, қып-қысқа ғұмыр! Соны кім қалай өткізеді? Біреулер мына жарық дүниеге ішіп-жеу үшін, 
күліп-ойнау үшін келгендей, тайраңдап басып, тойлап өмір кешеді. Ал, енді біреулер... Кейбір жұмыр 
басты пенделер туралы ойласаңыз, əр түрлі ой сағымына еріп береріңіз кəдік. 

Қазақ топырағында, қазақ елінде, кəдімгі қараша үйде дүниеге келіп, бүкіл əлемге атын жая өмір 
кешкен ардақты азаматтар аз ба? Аз емес. Тіпті кейбіреулері тағдыр тəлкегіне түсіп, өз Отанынан 
тепкі көріп, теперіш шексе де мойымай, елім-жерім деп еңіреп-ақ өтіпті... 

Бір қызығы, еліміздің тағдыры тұлғаларға қашан да сындарлы шақта ғұмыр кешуді жазыпты. 
Бəлкім, олардың да тұлғалық қасиеті осы болар. Қалай болғанда да, өмірі өнеге сол жандар ұлт 
тарихында белгілі биіктік деңгейінде қалады. Сол биіктік ең алдымен олардың сіңірген еңбегімен 
өлшенеді ғой, əманда. 

Тұлғалар — қашан да қым-қуыт кезеңдердің көрсеткіші. Олардың арасында өзінше оқшау, биік 
шың іспетті болып көрінетін бір тұлға бар. Ол халқымыздың ардақты ұлдарының бірі — Жұмабек 
Ахметұлы Тəшенев, кезінде Қазақстанның Министрлер Кеңесінің жəне Жоғарғы Кеңес 
Президиумының төрағалығына дейін көтерілген қоғам қайраткері. Оған осынша дəрежеге жету 
оңайдан бола салған жоқ. 

Жұмабек Тəшеневтің ата-тегі 

Шөбі шүйгін, жайылымы мол, өрісі кең Есілдің жағасына қоныс тепкен бұл қазақ ауылына XIX 
ғасырдың екінші жартысында ресей мұжықтары қоныстандырылып, байырғы Бабатай аты ұмыт 
қалады. Бірақ кейін сол маңайға темір жол салғанда кейбіреулердің есіне түскен болу керек, стансаға 
ауылдың ескі аты беріліп, Бабатай деген жер аты бүгінгі күнге жеткен. Міне, Александровка деп 
аталатын осы мекен — Тəшеневтер əулетінің ата қонысы. Жұмекеңнің əкесі Тəшен (азан қойған аты 
Тəшмұхамет) мен шешесі Гүлсімнің қоныс теуіп, бала-шағаларын асырап, тұрмыс құрған жері. 
Тəшен би, болыс, бай болмағанмен, ел ішінде абыройлы, қадірлі кісі екен. Оның тегі Арғынға 
жататын Қуандық руынан тарайды. Қуандықтан Алтай, Қарпық, Есен, Қарт, Бөрші, Темеш болса, 
Тəшеннің арғы атасы Алтайдан өрбитін Қареке. 

Қареке руының Ақбура бұтағынан алтау: Арзықұл (Əзберлі), Жанықұл, Меңдіқұл, Құдайқұл, 
Бердіқұл (Бабас), Аманқұл (Аманша) [1]. 

Меңдіқұлдан — Ескене, одан — Байторы, Торпақ. Торпақтан — Нұрша, Жақсыбай, Тəшен. 
Тəшеннен үш ұл — Қасен, Манап, Жұмабек, екі қыз — Бидан, Сақыш болған. Қазір бұлардың бəрі 
өмірде жоқ. Жұмекең мен зайыбы Бəтес Ыдырысқызы Саян, Саят, Болат, Мұрат, Алма деген бес бала 
өсірген. 
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Жұмекеңнің жастық шағы 

Жұмабек Ахметұлы Тəшенев 1915 жылы 20 наурызда дүниеге келген. Перзент сүйгеніне 
шаттығы қойнына сыймай қуанған орташа ғана күнкөрісі бар Ахмет (Тəшмұхамет), ат шаптырып, 
палуан күрестіріп ұлан-асыр той жасауға, қысқа жібі күрмеуге келмесе де, қой сойып, жақын 
ағайындарын, сыйлас адамдарын, көрші-қолаңдарын шақырып, əдемі шілдехана өткізеді. Көңілді 
жұрт шырқатып салған əсем сазды халық əндері жөргектегі жас нəрестені əлдилеп тербетеді. Қоңыр 
киіз үйдің шаңырағынан шалқып көтерілген сұлу əн жайлауға шығайын деп отырған шағын ауылдың 
үстімен қалықтап ұшады. Өз күнін өзі көріп, өз қызығымен өзі болып, тып-тыныш күн кешкен қазақ 
ауылы тіршілігінің адам көңілін жадыратар сəнді көрінісі еді бұл. 

Бірақ күнді тұтылдырып, дүниенің астаң-кестеңін шығаратын, топан суды қаптататын бір 
сұрапыл уақыт қазақ даласына таянып келе жатқан. ХХ ғасырдың басында Ресейді тынымсыз 
сілкіндірген төңкерістер дүмпулері қазақ жеріне сезіле бастаған. Көп ұзамай, 1917 жылы патшалық 
Ресейдің шаңырағын ортасына түсірген Ақпан жəне Қазан төңкерістері күркіреді. Азамат соғысы 
басталды. Бірін-бірі құртпай тынбайтын екі дүние айқасты. Шайқас өрті қазақ сахарасын түгел 
шарпыды. Қазақтың боз даласы, жоңғар шапқыншылығы заманындағыдай, ат тұяғының дүбіріне 
толды, көкшіл аспанын шаң басты. Қызылдар қуды, ақтар қашты. Екі жағы да ешкімді аямады, еш 
нəрсені құнды санамады. Жолында тұрғанды, алдына шыққанды таптап өтті. 

Бір сөзбен айтқанда, XX ғасыр (əсіресе оның бірінші жартысы) адам өміріне үлкен сынақ болды. 
Аяу дегенді білмей, тарихтың тартысына, дүрбелең, аласапыран талқысына салды. Қатал сыннан 
өткізді. Əр түрлі мақсат, мұрат ұсынған төңкерістер адам тағдырын ойыншық етті. Талай асыл ерлер 
осы жолда мерт болып, батырлары сынып, өздері езіліп жолда қалып жатты. 

Сынақ жолы — қашан да шынығудың жолы. Біздің сол толқындардан аман өткен ұрпағымыздың 
бойында өмірге деген сенім, адалдық, шыншылдық, тіршілікке тура қарай алатын ерлік бар еді. Олар 
қиыншылыққа қарамай, болашаққа сенді, халқына адал қызмет етуге тырысты, елін білім, өнер, 
прогресс жолына жетеледі. Ең бастысы — олар адам тағдырын, оның тарихтағы орнын, дүниенің 
сырын түсінуге жетті. Бос сөз бен əрекетсіздік, дүниеқұмарлық пен жалғандық оларға жат еді. 
Тарихтың терең талқысына түсіп, одан аман өткен (өте алмай қалғандары да бар) ағаларды еске 
алғанда бізге осындай ойлар ұялайды. 

Жұмабек Тəшенев — осы топтың типтік өкілі. Ол Қазан төңкерісінің əсерімен дүркін-дүркін 
сілкініп жатқан дүниенің ішінде қайнап өсті. Кеңес үкіметінің тұсында мектеп, комсомол тəрбиесін 
көрген ол аға ұрпақ дəстүрін қабылдап сапқа тұрды. Комсомол, партия қызметтерінде болды; ғылым, 
саясат жолында еңбек етті. Жұмекең өткен осы жолды шолып айтпай, айыра қарасақ, оның 
əрқайсысында бір-бір адамның тағдыры боларлық мазмұн; тіршілік жатқанын көреміз. Оның балалық 
шағы — ХХ ғасырдың 20–30-жылдардың жоқшылық, таршылығымен тұстас келді. Өзі қатарлы ауыл 
балаларымен бірге интернатта тəрбиеленіп, ол қой бағып, қозы жайды, шөп шауып, егін бастырды. 
Өгіз-арба үстінде өсті. 

Бала кезінде үлкендерден естіген əңгімелерінде қайғылы, мұңды күйлер көп еді. Бір шоқ қызыл 
қайың ағаштың бауырында шашырай қонған аз үйлі шағын ауылдың отырған жері — бұрынғы кең 
жайлаулы, мол өрісті, шүйгін шөпті, құнарлы топырақты ата қоныстың əбден тарылып-тарылып 
келіп, ұлтарақтай болып қалған бір тақыр пұшпағы ғана екен. Ресей отаршылары қазақтарды 
атамекендерінен ығыстырып, олардың шұрайлы жерлерін ішкі Ресейден қоныс аударған орыс 
қарашекпендеріне кесіп-кесіп берген де, ежелден мал бағып күн көрген қазақ ауылдарын отынсыз, 
сусыз, құнарсыз қу тақырға тықсырып тастаған. Қазақ ауылының күн көрісі қиындаған. Ел күйзелген. 
Тіршілікке қатер төнген. 

Туған жұртының басынан өткен осындай ауыр қасірет күйлерін естігенде жасөспірім баланың ет 
жүрегі сыздап ауыратын. Қалың ойға шомып, ұзақ үнсіз түйіліп қалатын. Іштей əлде неге бекінгендей 
болатын. Ел шері жасөспірім жеткіншектің жанын ауыртып қана қоймады, оны ширатып, 
шынықтыра берді, ерте есейте берді. 

Өзінің тарихында талай қилы заманды басынан кешкен, əсіресе темір тырнақты, қанды көзді, екі 
басты ашқарақ самұрық таңбалы патшалық Ресейдің отарлық ноқтасы тұншықтырып қылқындырған 
қазақ елі, Қазан төңкерісі орнатқан Кеңес өкіметінен көп жақсылық дəметкен. Үміттенген. Сенген. 
Қазан төңкерісі жеңісінің нəтижесінде қазақ елінің əлеуметтік өмірінде, тұрмысында, оқу-ағарту 
жəне мəдениет салаларында жақсы көктеп гүлдеген, халықты қуантқан жемістер болды. Бұл — рас. 
Жоққа шығаруға болмайды. Бірақ сонымен қатар Кеңес дəуірінде халқымыздың басынан ауыр 
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трагедиялар өткенін, бұл трагедиялар казақ елінің өткен замандарда көрген қасіреттерінен де ащы 
екенін жасыра алмаймыз. Өйткені бұл — тарихтың шындығы. 

Ұлтымыздың өткен тарихын тек қаралап, ата-бабаларымыздың дəстүрлерін аяқпен теуіп, ұлттық 
салттарды мансұқтап, адамның ой-сана, ерік бостандығын бұғаулаған кеңестік жаңа тəртіп пен жаңа 
заң халықты қатты шошытқан. Қазақстанда жаппай ұжымшар ұйымдастыру науқаны жүргізілген. 
1928–1930 жылдары қазақ ауылындағы көп-көп қиянаттарды жасөспірім бала кезінде Жұмабек 
Ахметұлы өз көзімен көрді. 

Сол жылдарда ел басқарудың тізгінін қолға ұстаған «ұр тоқпақ» бастықтардың қазақ 
ауылдарына көрсетпеген қоқайы жоқ. Кəсіби шаруашылығының ыңғайына қарай оқшау-оқшау 
отырған ұсақ ауылдарды орнықты қонысынан көшіріп, бір ұжымшарға зорлап біріктірді. 
«Кəллектіпке» жинаймыз деп, шаруалардың азын-аулық малын, арба, соқа, ат, тырма сияқты құрал-
саймандарын қолдарынан сыпырып алды. Ауылға жоғары жақтан күн құрғатпай сартылдап келіп 
жатқан əулекі белсенділер пəле қуып, ел ішінен жау іздеп, жұрттың зəресін алды. Талай адамға «бай 
— кулак» деп, «тап жауы» деп, жала жауып ұстатты, қаматты, «ит жеккенге» жер аудартты. 

Ауылға жасалған қысым күннен күнге үдей берді. Алым-салық ұлғайды. Шаруалардың 
күнделікті қорек етіп отырған азғантай астықтары тартып алынды. Астығы жоқ үйлерге тінту 
жүргізілді. Ақ жұт болып, тігерге тұяқ қалмай, мал біткен де қырылды. Қазақ ауылдарында 
ашаршылық басталды. Ел басына ауыр апат келді. 

«Қарағым, біз Құдайдың салғанын көрерміз. Ең болмаса сен өлмес қамыңды ойла. Бірдеңе 
қылып қалаға жет. Сол жақтан қорек табарсың», — дейді əкесі Ахмет, жасөспірім баласына осы 
демеу сөзінен басқа көрсетер көмегі болмай, амалы таусылған соң. 

Сонымен, отызыншы жылдардың басында Жұмабек туған үйдің табалдырығын аттап, ел кезіп 
кетеді. Көп қиыншылық көріп, Қызылжар қаласына жетеді. Жасөспірім баланың бұрын көрмеген, 
аяғы баспаған жерге, ауылдан жырақтағы бейтаныс қалаға тəуекелге бел буып аттанғаны жүректегі 
отты, бойдағы қайрат-жігерді танытса керек. Көкірегіндегі келешекте лаулап жанатұғын үміт шоғы 
оны алға жетелейді. 

Ауылдағы бастауыш мектепте хат таныған сауаты бар бала өзі тырысып қарекет жасап жəне бір 
жанашыр адамның ақылымен, қаладағы бір оқуға кіруге талаптанады. Бар күшін салып жақсы оқиды. 
Уақыт тез зымырап өте шығады. 

Сол бір кезеңде оқушы жастарды шұғыл жұмысқа тартудың басты себебі ел ішінде қуғын-сүргін 
күшейіп, жауапты қызметкерлер жаппай тұтқындалып, іс басында тіпті адам қалмаған үрейлі 
күндердің зобалаңына байланысты еді. Шын болат майыспайды. Иуіңе көнбейді, шарт сынады. Заман 
жаманды илемек. 30-шы жылдардың жігерлі, жалынды жастары ел өмірінің қай саласында болмасын, 
қажырлы еңбек етті. Қиыншылыққа да, жоқшылыққа да төзді. 

Жұмабек Тəшенев өмірін халықтың мүддесін 
орындауға арнаған кемеңгер азамат ретінде 

Жұмекең жұмыс таңдаған адам емес. Ол мемлекет қай жерде пайдалы іс істей алады деп шешсе, 
сол жерге барды. Бəрін де абыроймен атқарды. Мінсіз қызмет істеді. Бұл еңбек бағаланбай кетпеді. 
Біртіндеп өсіп, дəрежесі көтеріле берді. 

Жұмекең еңбек жолын 1933 жылы бастады. 1934–1942 жылдары аудандық атқару комитетінде 
хатшы, Солтүстік Қазақстан облысының Совет жəне Полудин аудандарының жер бөлімдерінің 
басшысы қызметтерін атқарды. 1942–1943 жылдары Солтүстік Қазақстан облысында облыстық жер 
бөлімінің орынбасары. 1943–1947 жылдары Солтүстік Қазақстан облысында облыстық мал 
шаруашылық бөлімін басқарды. 1947 жылдан 1948 жылдың желтоқсанына дейін Солтүстік Қазақстан 
облыстық атқару комитетінің бастығының бірінші орынбасары болып қызмет атқарды. 1948 жылдың 
желтоқсанынан 1952 жылдың қаңтарына дейін Солтүстік облыстық атқару комитетінің төрағасы 
болып жұмыс істеді. Ақмола құрылыс техникумын, КОКП ОК жанындағы Жоғары партия мектебін 
бітірді. 

Міне, қарапайым азамат өсіп-өркендей келе осынша деңгейге көтерілді. Жəне осы уақыттарда 
шаруашылық-экономикалық мəселелері қаралғанда, оларды талқылау, қорыту кездерінде, өзгелермен 
салыстырғанда Жұмекеңнің шоқтығының биік екендігі байқалып отырды. 

КСРО халық шаруашылығының ажырамас бір бөлігі ретінде Қазақстан экономикасы да соғыс 
жылдарында əскери жағдайға, соғыстан кейін бейбіт өмірге икемделді. Экономиканы бейбітшілік 
жағдайға бейімдеп қайта құру еңбекшілердің қоғамдық-саяси белсенділігі жағдайында жүргізілді. 
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1946 жылы 24 шілдеде Қазақстанның 1946–1950 жж. соғыстан кейінгі халық шаруашылығын 
қалпына келтіруге арналған бесжылдық жоспары қабылданды. 

Жағдай жеңіл емес еді. Соғыстан кейінгі ауыр кезең. Шаруашылықтарда ешқандай техника жоқ, 
барлық жұмыс түрлері қолмен атқарылады. Адам күші де жетіспейді. Соғыс жылдарында үлкен ауыр 
салмақ қарттар мен əйелдердің жəне бұғанасы қатпаған жасөспірім балалардың арқасына түскен. 
Олардың да иіндерін ауыр жүктен босатып, бойларын жаздыру керек. Осылардың барлығы 
Жұмекеңнің көңілін керемет қобалжытты. Ол үйде тыныш ұйықтай алмады, жанына тыным іздемеді. 
Бұл жылдары Жұмабек Ахметұлы жарқын мінезінің арқасында облыстық партия жəне кеңес 
мекемелерінің қызметкерлерінің көпшілігінің сый-сияпатына бөленді, ел ағасы дəрежесіне көтерілді. 

1952–1955 жылдары Жұмабек Тəшенев Ақтөбе облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы 
қызметін атқарды. Ол табиғатынан зерек, сергек, алғыр Солтүстік Қазақстан, əсіресе Ақтөбе 
облысының басшысы болған шақтарда еңбекшілердің күнкөріс қарекеттеріне, ой-өрістеріне, ұлттық 
сана-сезім мен дəстүрге ерекше мəн берді. Қазақстандықтардың бірлігін нығайту негізінде ұланғайыр 
өлкенің байлығын республика игілігіне кеңінен пайдалануға, осы жасампаздық істерге қазақ қыздары 
мен ұлдарының кеңінен қатысып, білім, мəдениетті игеруіне жағдай жасалуына қатты көңіл бөлді. 
Қиын да күрделі, сын мен талапқа толы талай мəселелерді шешті. Өндіріс алыптарын дамытуға, 
жұмысшы табын жергілікті қазақ жастары есебінен толықтыруға, əсіресе соғыс жылдарында азып-
тозып кеткен тұрғын үй құрылыстарын салуға халықты жұмылдыра білді. Жеңіс жолына бəрін 
құрбан еткен қарапайым халық ғажап шыдамдылық, төзімділік көрсетті. Соғыс аяқталған соң 
бірнеше жыл бойы ауыл тұрғындарының көбі жер кепеде күнелтті. Отбасыларды жайлы баспанамен 
қамтамасыз ету жұмыстарын Жұмекең қауырт жүргізді. Сан мың адам жаңа қоныс қуанышына 
бөленді. Бұл қызмет кейін Қазақстан Республикасының ірі қоғам қайраткері дəрежесіне көтерілген 
Жұмабек Ахметұлының қоғамдық жəне мемлекеттік қызметіндегі үлкен еңбек жолының бір 
баспалдағы еді. 

Бұдан кейінгі қызмет сатыларына көз жіберелік: 1955–1960 жылдары Қазақстан ССР Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Төрағасы, 1960 жылы Қазақстан ССР Министрлер Кеңесінің Төрағасы 
қызметтерін атқарды. Ленин, Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет белгісі» ордендерімен марапатталды. 

1956–1961 жылдары КОКП ОК мүшелігіне кандидат жəне төртінші сайланған КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты, төртінші, бесінші сайланған Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің депутаты, 1949–1961 
жылдары Қазақстан КП ОК мүшесі, 1955–1961 жылдары ол Президиум мүшесі болды. 

Жұмабек Тəшеневтің қоғамдық-мемлекеттік қызметінің 
ең биік дəрежеде мойындалып, танылған мезгілі 

Жұмекеңнің қоғамдық-мемлекеттік қызметінің ең биік дəрежеде мойындалып, танылған мезгілі 
— оның республикамыздың басшылығына келіп, əуелі Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Төрағасы, одан кейінде Министрлер Кеңесінің Төрағасы болып істеген кезі. 

Сол кездегі Одақ құрамындағы ұланғайыр аумақты алып жатқан алып республиканы басқару 
үлкен шеберлікті қажет ететін. Сол қасиет əрдайым Жұмекеңнің бойынан табылып отырды. Ол 
қызмет атқарған кезеңде оның осынау қасиетінің көкжиегі кеңейе түсіп, үнемі жетіліп, ұшталумен 
болды. Алуан ұлттың өкілдері жиналған, «тəрбие алаңына» айналған қазақ жері басқару тетігінде де 
өзіндік ерекшеліктерді талап ететін. Шаруашылықтағы сан қырлылық, əкімшіліктегі абырой, 
өндірістегі зор жауапкершілік əрқайсысының бір-бір пұшпағында біршама лауазымды 
замандастарымыз отырса да, осының барлығы жинақтала келе үкімет басшысына жүктелетіні мəлім. 
Оның үстіне «алдың — жалын, артың — мұз», өз елің мен жерінің ерекшеліктерін орталықтағы 
басшыларға батыл өткізе білу санаулы жандардың ғана қолынан келсе, соның бірі Жұмабек Тəшенев 
болды. 

Үлкен Одақтың қарауында отырып, өз бетімен жұмыс істеу ол кезде өте қиын болды. Соған 
қарамастан, Жұмабек ағамыздың жоғарының жетегінде кетпей, бар күш-қуатын республиканы 
көтеруге жұмсағанына, халқына үлкен еңбек сіңіргеніне ел-жұрт ризашылығын білдірді. Бұл 
жылдары Жұмекең: 

– Алматыда Абай даңғылы болуын, сол кең көше басына Абайға ескерткіш орнатылуын 
ұсынған, қадағалап іске асырған. Мəскеудегі тізгін-шылбыр иелерін иліктіру үшін Тбилисиде 
Руставели, Ташкентте Науаи, Мəскеуде Максим Горький даңғылы барын көлденең тартқан; 

– Қазақстан Компартиясының бірінші басшысы Жұмабай Шаяхметовтің тұсында қолға алынған, 
бірақ жеріне жеткізілмеген елеулі мəселені — Медеу шатқалында мұз айдынын жасауды тиянақтату 
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үшін үлкен əріптесі — КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Төрағасы К.Ворошиловты қонаққа 
шақырып, шатқалды көрсетіп, қызықтырып, ойын нық дəлелдеп, құрылысқа қажетті қаржыны алған; 

– кеңестік қоғамның саяси өмірінде 50-жылдардың екінші жартысында едəуір өзгерістер 
болғаны мəлім. КОКП-нің XX съезі жеке адамға табынушылықты əшкерелеп, əлеуметтік-
экономикалық дамудағы барлық сəтсіздіктер əрі жүйенің қателіктері, асыра сілтеушіліктері лениндік 
қағидаларды бұрмалаудың нəтижесінде болды деп жарияланды. Сөйтіп партия қоғам өмірінде болған 
ауыр оқиғаларға жауап бермейтін болып шықты. Билік жүйесі қуғын-сүргін тəсілінен 
бастартқанымен де əкімшілік-бұйрықтық қағидалар сол күйінде сақталып қалды. Кеңестердің, 
кəсіподақтардың, жастар ұйымдарының, еңбекшілердің құқықтары шектеле бастады. Саяси жүйенің 
еркіндік алуы аз ғана уақыт өткен соң осылайша қалпына түсе бастады. Дегенмен, осы съезден кейін 
сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбандарын, əділетсіз жазаға ұшырағандарды ақтау шаралары ішінара 
жүргізілді. Жұмекең осы əйгілі «халық жауы» науқанында жазықсыз жазаланып қазаға ұшыраған 
арыстарымызды ақтау, кейінде қуғынға ұшырап түрмеде жатқан, айдауда жүрген қайраткерлерімізді 
бостандыққа шығару мəселелерімен шұғылданатын (КОКП XX құрылтайының шешімдеріне сай) 
республикалық комиссияны басқарып, игілікті қыруар жұмыс атқарған; 

– Мəскеуде Қазақстан өнері мен əдебиетінің екінші онкүндігін 1958 жылы жан-жақты жақсы 
дайындықпен өткізуге күш салған. Онкүндік нəтижесінде айтулы тарландарымыздың ең жоғары 
атақпен марапатталуына, үлкен құрмет-қошамет көруіне, бес əртісімізге «КСРО халық əртісі» атағы 
берілуіне себепші болған; 

– ҚКП Орталық Комитетіндегі қайсыбір «сақ-қырағылар» Бауыржан Момышұлының «За нами 
Москва» кітабінің жарық көруіне қарсы болса да, Жұмекең орынсыз қарсылықты жеңіп, кітапті 
басып шығартқан; 

– Алматының дəл ортасында К.Маркс көшесінде салынған 120 пəтерлік үйді қазақ əдебиеті мен 
өнерінің қайраткерлеріне бергізген; 

– Мұхтар Əуезовтің «Абай» романын Лениндік сыйлыққа ұсынуға жолбасшы болған; 
– Нұрмолда Алдабергеновке Социалистік Еңбек Ерінің үшінші Алтын жұлдызын, Бауыржан 

Момышұлы мен Рахымжан Қошқарбаевқа Кеңес Одағының Батыры атағын алып беруге əрекет 
жасаған, бірақ хрущевшілдердің, маршал И.Коневтің қарсылықтарына тап болған; 

– республика тіршілігінің қай саласында болсын қазақтың білімдар, жас кадрларын өсіруді 
бірінші кезектегі міндеті санап, орындап отырған. Министрлер Кеңесіне Төраға болысымен 
аппаратына 12 қазақты алған; 

– ҚКП Орталық Комитетінде қазақ газеттерін аудармаға айналдыру туралы зымияндық мəжіліс 
өткізілгенде ашынып қарсы сөйлеген; 

– Мағжан Жұмабаевтың жесіріне пəтер бергізген; 
– Тоңмойындар мен безбүйректерден жəбір көріп алдына келген адамдарға дереу көмек 

көрсеткен. Жылы сөзімен де, нақты ісімен де баураған [2]. 
Сонымен, Жұмабек Тəшенев осындай алқымы кең, дүниеге көзқарасы салалы, білім мен 

тəжірибеге жүгіне білетін, алғыр мемлекет қайраткері екенін көрсете білді. 

Жұмабек Тəшенев елінің бірлігін, жерінің тұтастығын 
қорғап, əділдікті ту еткен азамат ретінде 

Кезінде Алаш арыстары мынадай алты мəселені ұлттың ұстанымы еткені белгілі: бірінші, «Бай, 
кедей, орта деген секілді таптық бөлінушілік болмасын»; екінші, «Жерді сатуға мүлде болмайды» 
(əйгілі ұлт көсемі Ə.Бөкейханның «Қазақ жерінің əрбір түйір тасы қазақтың өңіріне түйме болып 
қадалуы керек» дегені осыған дəлел); үшінші, «Жердің асты мен үстіндегі байлық қазақтың төл 
меншігі ретінде саналады»; төртінші, «Бір тоқтының жүнінен бір жапырақ бұл тоқылатын болса, ол 
ең алдымен қазақтың үстінен табылуы қажет»; бесінші, «Қазақ тілі мемлекеттік тіл болсын»; 
алтыншы, «Мемлекет құруда ұлттық салт-дəстүрді сақтай отырып, дамыған Жапония елінің 
тəжірибесі қолданылсын». 

Бұл алты ұстанымның ең негізгісі, ең маңыздысы жер еді. Дүниеге келіп, дүниеден кететін 
алтын бесігіміз Жер-ана. Қазақ жері ұлтарақтай жер емес-ті, бабалардың білек күші, найзасының 
ұшымен қорғалған ұланғайыр байтақ өлке еді. Шұрқырап жылқысы өріп, ақтылы қойы жайылған 
берекелі мекен болған жер еді [3]. 

Қазақтың осы ұланғайыр киелі жерін талан-тараждан қорғап қалу мыңның бірі Ж.Тəшеневтің 
маңдайына ғана жазылды. Алаш арыстары сияқты Жұмекең де мемлекеттің тұтастығын ойлады. Сол 
жолда күресіп өтті. Солтүстіктегі бес облысты, Оңтүстік Қазақстанның бес бірдей ауданын, «майлы 
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қиян» Маңғыстау түбегін жат жұртқа бермеу жолында арпалысты, айқасты. Ол кеңестік саяси 
жүйенің билеп төстеушілерінен жасқанбаған, көңіліне түйген ойларын тура айта білген нар тұлға еді. 

Бүгінгі күнде біздің білетініміз, алып елдің басшысы Никита Хрущев 1954 жылдан бастап 
Қазақстанның оңтүстік аудандарын бөлшектеуге кірісіп кетті. Тамыз айының аяқ кезінде Қазақстан 
Орталық партия Комитетіне КОКП Орталық Комитетінен Шымкент облысының Бостандық ауданын 
түгелімен Өзбекстанға беру жөнінде ұсыныс жасаңдар деген хабар түсті. Бұл ауданды Өзбекстанға 
беруге болмайды деп қарсылық білдіріп, Министрлер Кеңесінің орынбасары М.Бейсебаев қол қойған 
хат осы күні Қазақстан республикалық архивінен табылды. 

Бұдан кейін де Бостандық ауданын Өзбекстанға беруге қарсылық білдірген хаттар Орталық 
мемлекеттік мұрағатта сақтаулы жатыпты. Осы мəселені анықтап, зерттей түсу үшін комиссия 
құрылды. Оның құрамында Ж.Тəшенев, М.Бейсебаев, С.Дəуленов, Х.Арыстанбеков, А.Морозов, 
В.Гогосов, В.Шереметьев болды. Комиссияның төрағасы болып Ж.Тəшенев бекітіледі. Комиссия 
мынандай шешімге келеді: 

«Қазақстанның Орталық партия Комитетінің Бірінші Хатшысы Брежнев Л.И. жолдасқа. 
Қазақстан Орталық партия Комитетінің тапсыруы бойынша арнайы құрылған комиссия... 

Бостандық ауданына барып, жергілікті аудан адамдарымен сұхбаттасып, жергілікті жағдайды жете 
зерттеп, Қазақстан Орталық партия Комитетіне арнайы хат түсірді. 

Бостандық ауданының жері... мал өсіруге мəні зор екендігін, құрылыс материалдарын өндіруге, 
су-энергетикалық қорларының молдығын... қорғасын, көмір жəне машина жасайтын өндірістердің 
жұмыскерлері демалатын санаторийлар ұйымдастыруға қолайлы екендігін ескеріп, бұл ауданды 
Өзбекстанға беруді өте тиімсіз деп санаймыз. 

...Оңтүстік облысының Бостандық ауданын Өзбек ССР-іне беру жөніндегі Өзбек ССР-і 
Өкіметінің сұрауын комиссия негізсіз деп есептейді... (Қол қойған комиссия мүшелері: Ж.Тəшенев, 
М.Бейсебаев, С.Дəуленов, Х.Арыстанбеков, А.Морозов, В.Гогосов, В.Шереметьев, 1 маусым 1955 
жыл)». 

Комиссияның қорытындысы Қазақстан Орталық партия комитетінің бюросында арнайы 
қаралды. Онда мынандай шешім қабылданды: «... 1955 жылдың маусымы... Қазақстан Орталық 
партия комитетінің бюросы қаулы етеді: 

1. …Бостандық ауданының жерінің мəнін жоғары бағалай келіп, Орталық партия Комитетінің 
бюросы Ж.Тəшенев басқарған арнайы комиссияның қорытындысымен келісті. Бостандық ауданын 
Өзбекстанға бермеу жөнінде қаулы қабылдады». 

Бірақ Қазақстан Республикасы басшы адамдарының қарсылығына қарамастан, 1956 жылы 13 
ақпанда КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумы Қазақ ССР жəне Өзбек ССР аралығындағы 
шекараларды өзгертулер туралы деген Жарлығымен Өзбекстанға Оңтүстік Қазақстан облысының 
Бостандық ауданын берді. Аудан құрамындағы 16 колхоз, Бостандық жəне Оңтүстік машина-трактор 
стансалары, консерві, мрамор зауыттары, Ақтас рудобасқармасы, Шыршық лесхозы сияқты кəсіпорындар 
мен 51 мектеп, 24 мəдени-ағарту, 32 емдеу-профилактикалық мекеме, т.б. жоғарыда аталған мекемелер 
де, оларда қызмет ететін адамдар да, бүкіл аудан жері Өзбекстанға толығымен өтті [4]. 

Бұл аз болса, тағы да Қазақстанның екі ауданы, ең шұрайлы 3663 мың гектар жерлері біраз 
уақыттан соң Өзбекстанға халықтың келісімінсіз берілді. Сонымен, мəскеуліктерді өз пайдасы үшін 
жақсы пайдалана білген Өзбекстан басшыларының жолы болды. Сол кезде олар оңай олжаға ие бола 
қалды. Мəскеуліктер қазақ халқының жан айқайын естімеді. Ата-бабадан қалған кең-байтақ Қазақ 
жерін жанымен қорғап, сол үшін барлық игілігінен айырылған Жұмабек Тəшеневтің айтқанын 
тыңдамады, ұсынысын елемеді. 

Əрине, ойын бүкпейтін, қандай мəселе болмасын оның принципті түрде дұрыс шешілуіне 
мұрындық болып жүрген Жұмекеңнің өмір жолы тақтайдай түзу бола қоюы қиын еді. Бодан елдің 
басшыларының дəрменсіздігіне, не айтса соған бас шұлғып, «құп болады», «мақұл» деп жүре 
беретіндігіне əбден еттері үйренген отаршыларға Жұмекең жақпады. Жағуы мүмкін де емес еді. 

Мысалы, 1960 жылы Семей облысында қыс қатты болып, жемшөп таусылып, мал шығыны бола 
бастады. Осы кезде Ж.Тəшенев өзінің шешімімен мемлекеттік сақтандыру қорындағы астықты малға 
бергізді. «Мəскеудің құзырындағы қордан рұқсатсыз астық алдың» деп айыптаған А.Н.Косыгин 
Қонаевқа телефон соғып, республиканың үкімет басшысын КСРО Министрлер Кеңесі мəжілісінде 
жауапқа тартатынын айтады. Димекеңнің «бұл мəселені өзімізде қарайық, астық мал басын аман 
алып қалу үшін жұмсалды ғой» деген тілегіне құлақ аспай, Тəшеневке сөгіс береді. 

КСРО Қаржы министрі Б.Ф.Гарбузов мінезі жеңіл, аумалы-төкпелі, айтқан сөзінің бəтуасы аз 
кісі болатын. Бірде Жұмабек Ахметұлы келесі жылдың бюджеті туралы сөйлесуге барса, анау 
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орындығында шалқая жатып: «Үнемі сұрайсыңдар, ақша жоқ» деп жөнімен сөйлеспепті. Сонда 
Жұмекең: «Албанияның Премьер-министрі Мехмет Шеху келсе, далаға жүгіріп шығып, есік алдында 
қарсы алар едің, ал Албаниядан он есе үлкен Қазақстанның Премьер-министрімен неге дұрыс 
сөйлеспейсің?» — депті. Сөзден ұтылған, əуелден су жүрек Гарбузов тез өзгеріп, кешірім сұрап, 
қойған мəселелерін нақтылап шешіп беріпті. 

Үкімет мəжілісінде келесі жылдың халық шаруашылық жоспары қаралып жатқанда, мінбеге 
көтерілген Тың өлкелік атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары Козлов: «Жұмабек 
Ахметұлы! Біз сіздерден ештеңе сұрамаймыз, тек Мəскеудің бергеніне тимесеңдер болғаны» деп 
көкиді. Мұндай жүгенсіздікті жаны сүймейтін Жұмекең Козловты тоқтатып қойып: «Тың өлкесі 
Қазақстанның құрамында, ал Қазақстанды оның Орталық партия Комитеті мен Үкіметі басқарады. 
Сіз сол партияның мүшесісіз. Мынандай қыңыр мінезбен істі қоймайтын болсаңыз партиядан 
шығарып, орныңнан аламыз. Содан кейін баратын жеріңе барып, айтатын арызыңды айта бер» депті. 
Бұрын КОКП Орталық Комитетінде бөлім меңгерушісі қызметін атқарған ол мына сөзді естігенде 
зəресі ұшып: «Сіз мені кешіріңіз, мені қате түсіндіңіз» деп мəймөңкелесін келіп. Залда отырғандар 
«батырдың» əуелі дөрекі сөзін естіп, артынан жалынып, кешірім сұрағанын көріп, «көп тасығанға бір 
тосқын бар» екеніне көзі жеткендей болған [5]. 

Сол уақыттағы Тың өлкелік партия Комитетінің Бірінші Хатшысы Т.И.Соколовтың: «Қазақ 
халық емес, оларды немістермен будандастыру керек» деген сандырағын өзімізге айтқызу үшін 
қазақтың ішінен шыққан кейбір босбелбеу зиялысымақтарымызды сарнатып, оны іс жүзіне де асыра 
бастағанын, жəне Т.И.Соколов, Н.С.Хрущевпен ақылдаса отырып, Қазақстанның Солтүстік 
өңіріндегі бес облысымызды Ресей Федерациясының құрамына қосу керек деген сөздерін естіген 
Жұмабек Ахметұлы Т.Соколовқа: «Қазақстанға бағынбауды аңсасаң, 24 сағаттың ішінде табаныңды 
жалтырат, құры! Тың өлкесі Ресейге берілмейді, айтар жеріңе айта бар!» — депті. 

Тағы бір мысал. «Өткен жылдардағы басшылар ішінен ерекше кімді бөліп айтар едіңіз?» — 
деген тілші сұрағына академик, кезінде еліміздің Ғылым академиясын басқарған, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, Халық қаһарманы Шапық Шөкин: «Жұмабек Тəшеневті. Қазақстанның 
тағдыры үшін өзінің кең пейілін жоғары жауапкершілікпен ғажап ұштастырған жан. Республиканың 
ғылым мен мəдениетінде болып жатқандардың бəрі оның нəзік жүрегіне əсер етуші еді», — депті. 

Қазақтың классик жазушысы Ғабит Мүсіреповтің: «Біз ЦК емеспіз, біреуді бір орыннан алып, 
бір орынға қоя алмаймыз. Жазушы деген халық кісіні мақтағанда өз жүрегінен орын береді. Менің 
жүрегімнің төрінен орын алатын, менің ер інім, еркек інім Жұмабектің қадамы құтты болсын», — 
деген бір кездегі жүрекжарды тілегі бүгіндері де əр қазақтың көңіліне қонымды сөз болып тұрғанын 
уақыт көрсетіп отыр. Өйткені елінің бірлігін, жерінің тұтастығын қорғап, əділдікті ту еткен Жұмабек 
Тəшенев сынды азаматымыз халықтың жүрегінен мəңгі орын алды деп ашық айтатын заманға жеттік. 

Тың трагедиясы 

ХХ ғасырдың 50-ші жылдарының басында тың игеру деген желеумен қазақ жеріне түрмеде 
отырғандарды уақытынан бұрын босатып əкеліп, оңай ақша тапқысы келгендерді сеңдей 
соғылыстырып, аз уақыттың ішінде 1,5 миллиондай адамдар қазақ даласына қарай қаңбақша 
айдалды. Орталықтың неше түрлі халықтарды, ұлыстарды елімізге қойша тоғытып, мидай 
араластырып жіберулерінің кесірінен, басқа ұлтпен некелесіп тамырын солдырған, ұлтының 
мəдениетінен жұрдай, ділін, тілін білмейтін, тек төлқұжатында ғана қазақ деп жазылатындар пайда 
болды. Содан ұлтымыздың мəйегі — қыздарымыздың намысы өліп, көрінгеннің қолтығында оп-оңай 
кете беретіндей халге жеттік. 

Дəл осы кезде Никита Сергеевич Хрущевтің тасы жерге түспей аспанға ұшып, ақ дегені алғыс, 
қара дегені қарғыс болып жатқан мезгіл-тін. Оның ұсынысымен тың игеру деген желеумен 
Қазақстанның солтүстік аймағындағы астықты облыстарының басын қосып, Орталық Тың өлкесі 
(орысша «Целинный край») деген аймақ құрылды. Бұл қазақ халқының ризашылығымен тумаған 
жағдай еді. Аймақ бес облысқа бөлінді: Көкшетау облысы (орталығы — Көкшетау), Қостанай 
облысы (орталығы — Қостанай), Павлодар облысы (орталығы — Павлодар), Солтүстік Қазақстан 
облысы (орталығы — Петропавл), Целиноград облысы (орталығы — Целиноград). Аймақтың 
орталығы — Целиноград қаласы. Жағдай солай болған соң 1961 жылы Ақмоланың аты Целиноград 
болып өзгерді (қазіргі Астана қаласы). 

Қазақстанның Коммунистік партиясы Өлкелік Комитетінің Бірінші Хатшылары Соколов Тихон 
Иванович, одан кейін Коломиец Федор Степанович дегендер болды. 1965 жылдың 16 қазанында 
Н.С.Хрущев биліктен айырылған соң, Тың өлкесі (Целинный край) тарады [6]. 
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Өлкелік Комитетінің Бірінші Хатшылары Қазақстанның басшы орындарына бағынғысы келмей, 
жерлерді игере бастағаннан төрт-бес жыл өтер-өтпестен тікелей Орталыққа (Мəскеуге), болмаса 
РСФСР-ға бағынуды арман етіп, КОКП Орталық Комитетінің алдына қайта-қайта арнайы мəселе 
қойды. Олар тыным таппады. Никита Хрущев те Тың өлкесін бүтіндей РСФСР-ға бағындырудың 
неше түрлі амалын іздеп, Саяси бюроға қайта-қайта ұсыныс жасап бақты. 

Тың өлкесі жайында Жұмабек Ахметұлының өз аузынан естіген естелікті профессор Мұқаш 
Елеусізов былай суреттейді: «Тың өлкесін құрудағы Мəскеудің негізгі мақсаты, — деп бастады 
əңгімесін Жұмекең, — біраздан кейін сол өлкеге қарайтын бес облысты РСФСР-дың қарамағына 
ауыстыру саясаты болатын. 1960 жылдың күзінде Н.С.Хрущевтің қатысуымен Ақмола қаласында 
өлкелік партия, совет жəне шаруашылық қызметкерлерінің үлкен жиналысы болды. Өлкенің қазіргі 
жағдайы əрі келешегі туралы мəселелер қаралды. 

Жиналыстың бірінші күні аяқталғаннан кейін кешкі сағат он кезінде менің бөлмеме Д.А.Қонаев 
(сол кездегі Қазақстан Компартиясының 1-ші хатшысы) телефон шалып, Н.С.Хрущевтің шақырып 
жатқанын айтты. Бұрын кездескенімде жылы шырай көрсететін мəскеулік бастық жүзінен бұл жолы 
қатаңдық байқалды. 

Сөзін бастағаннан-ақ «Советтер Одағындағы ұлт республикаларының жан-жақты дəрежеге 
жетуінің негізгі себебі, ол Совет үкіметі мен Ұлы партиямыздың көрегендік саясаты арқасында 
екендігін көпшілік білсе де, əлі күнге дейін соған дұрыс мəн бермейтіндер де жоқ емес деп сөзін бір 
түйді. Соңғы кезде Саяси бюро мəжілісінде Қазақстанның саяси-экономикалық мəселелері сөз 
болғанда, бұл республиканың алға дамуына кедергі келтіріп отырған түрлі себептер бар екендігі 
айтылып отырады. Солардың ең бастысы республиканы басқарып отырған кадрлардың қазіргі 
талапқа сай келмей отырғандығы жəне өзге республикаларға қарағанда жер аумағының өте кеңдігі, ал 
өндіріс салаларының өте көптігі дер едім, — деп тағы түйді. Ал, енді осы жағдайларды ескере келіп, 
Саяси бюродағы келісім бойынша осы кедергіні тез арада шешпейінше республика алға жылжи 
алмайды. Кадр мəселесін кейінірек қарауға тиістіміз, қазіргі кезектегі жəне жедел шешетін мəселе — 
ол республиканың жер көлемі жайында болып отыр. Жолдас Қонаевпен жəне облыс басшыларымен 
пікір алысқанбыз. Бұл пікірімізді олар негізінен қолдады. Жұмабек Ахметович, енді сіздің пікіріңізді 
білгім келіп шақырып отырмын», — деді. 

– Мəймөңкені білмейтін басым, — деді Жұмекең, — Никита Сергеевич, бұл мəселенің шешілуі 
былай тұрсын, тіпті күн тəртібіне қойылуының өзіне қарсымын дедім. Менің сөзімді естісімен-ақ 
бастықтың беті қызарып, көзі аларып, тұтығып, маған жалтақ-жалтақ қарап тұрып қалды. Сəлден 
кейін: 

– Саяси бюроның келісіміне қарсы шығатын сен өзің кімсің, біз саған сенім білдіріп 
республиканың үкімет басшысына дейін көтердік, ал сенің айтып отырғаның мынау. Əрі-берідесін 
бұл мəселені сендерсіз-ақ шешеміз, Совет елі бір мемлекет, қай жерді қай республиканың меншігіне 
беру КСРО Жоғарғы Кеңесінің еркі. Бұл жай пікір алысу еді, — деп реңінен ашуының қайтқаны 
білінді. Сонысын пайдаланып мен халқымыздың «шешінген судан тайынбас» дегені есіме түсіп, 
пікірімді жалғастырдым. Никита Сергеевич, — дедім, — егер Жоғарғы Кеңес əр республиканың 
жерлерін жергілікті орындарсыз шеше беретін болса, КСРО-ның жəне ұлт республикаларының 
Конституцияларын жою керек қой. Ал, ол Конституцияларының заңдарында əр ұлт республикасы 
өзінің тарихи жеріне, ондағы табиғи байлығына өз меншігім деп пайдалануға құқығы бар. Оны 
өзгертуге ешкімнің, ешбір органның құқығы жоқ деп ойымда жүрген Ата Заңымызда жазылған 
баптардағы тұжырымды айттым. Сөзімді жалғастырып, егер бұл заңдармен санаспайтын жағдай туса, 
онда біз халықаралық заңды мекемелерге дейін шағым беруден де таймаймыз, ондай құқығымыз бар 
дедім. Бұл сөздерді менің өте тебіреніп, ыза кернеп тұрып айтқанымды жанымда отырған Қонаев та, 
алдымда отырған Хрущев та таңдана отырып тыңдағанын сездім. Біраздан кейін Хрущев Қонаевқа 
қарап, «сонымен бұл əңгіме осымен аяқталсын», — деді. Орыстардың: «Кешкі ойдан таңның 
тағылымы артық» дейтін нақыл сөзі бар, ертеңгі жиналысқа дайындалайық, дем алайық, — деп тұра 
жөнелді, соңынан біз де шықтық. Далаға шыққан соң Д.Қонаев маған: «Жүр, бəрібір дұрыс ұйқы 
болмас, аздап жүріп қайтайық», — деді. Көшенің шетімен жүріп келеміз, біраздан кейін тоқтап тұрып 
маған қарап: «Əй, Жұмеке-ай, жүрек жұтқан көзсіз батырсың-ау», — деді. Мен тұрып, маған берген 
бағаңның бірінші жартысын қабылдаймын, ал екінші жартысын қабылдай алмаймын дедім. Батыр 
көзсіз болмайды, ондай батыр отқа да, суға да түседі, одан не пайда? Бірақ мен елдің мүддесін қорғау 
үшін қияметке болса да дайынмын. Сонымен əңгімені тоқтатып, келіп дем алдық. 

Келесі күнгі жиналыс бұрынғы күн тəртібі бойынша аяқталды. Хрущевты «Шортандыға» дем 
алуға шығарып салдық, Қонаев екеуміз Алматыға оралдық. Бір айдан кейін өзіміздің партиямыздың 
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кезекті пленумында ақыры «басқа жұмысқа ауысуына байланысты» деп мені орнымнан босатты. 
Оңтүстік Қазақстан облыстық Кеңесінің орынбасарлығына жіберілдім. Көп ұзамай менің орныма 
Қонаевтің өзін бекітті, ал оның орнына Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болып 
И.Юсупов сайланды. Сөйтіп, деді Жұмекең күлімсіреп тұрып, біздің «Целинная эпопеямыз» осылай 
аяқталған болатын, — деп күрсінді» [7]. 

Иə, халқымызға тың игеру заманының əкелген зардабының белгілері əлі де алда ашыла бермек. 
Қаншама миллиондаған гектар жеріміз əумесерлікпен ойсыз жыртылып, шаңы аспанға шығарылды. 
Осынау берекесіздіктің кесірінен аз уақыттың ішінде жеріміздің құнарлығы 20–25 пайызға дейін 
құлдырап түсіп кетті. Ол аз дегендей, қаншама жеріміз жарамсыз болып, бұл күнде арамшөп басты. 
Енді ол өңірлердің байырғы бозын, бидайығын қалпына келтіру үшін əлі де 30–40 жылдай уақыт 
керек. Обалы кімге? Сұрауы кімнен? 

Жұмабек Тəшеневтің Шымкент облаткомында істеген жылдары 

1960 жылы желтоқсан айында КСРО Жоғарғы Кеңесінің кезекті сессиясы кезінде республика 
басшысы Дінмұхамед Қонаевты Компартия көсемі Никита Хрущев шақырып алып: «Тəшеневтің 
үстінен түскен арыз-шағым бастан асады. Шөптің басы жел тұрмаса қимылдай ма, тексеру олардың 
дұрыстығына көз жеткізеді. Егжей-тегжейін партиялық-ұйымдастыру бөлімінен білуіңізге болады. 
Оған республика Министрлер Кеңесінің төрағасы қызметі қиындау тиіп жүр. Жеңіл-желпілеу жұмыс 
беріңіз», — дейді [8]. 

Сонымен Жұмабек Тəшенев Мəскеудің айдауына жүрмегені үшін 1961 жылы Қазақстан 
Министрлер Кеңесінің төрағасы қызметінен босатылып, Шымкент облыстық Кеңесі төрағасының 
орынбасарлығына жіберілді. 

Жұмекең сол облыста он төрт жыл бойы (1961–1975) орынбасарлық қызметін абыройлы 
атқарып, халықтың мүддесін ойдағыдай орындағаны үшін сый-құрметке бөленді, ақыры сол жерден 
Одақ дəрежесіндегі зейнеткерлікке шықты (1975 ж.). 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Сағындық Кенжебаев «Бəрі құрбан атамекен 
жолында» атты мақаласында [9] Ж.Тəшеневтің Шымкентте өткізген жылдарын былай суреттейді: 
«Шымкент облаткомында Жұмекең істеген жылдарда өтініш-тілектер ескерусіз қалған емес. Қала, 
дала еңбекшілері оған тоқтаусыз келетін. Сатылап өсіп, шыңға шыққан, жайсаң, жан-жақты. Оның 
мінезінен, жүріс-тұрысынан өткенді көксеп, ұнжырғасы түсу, не төрелік, пандық мінездерді ешкім 
көрген емес. Үлкенге де, кішіге де тиісті, тұрақты ізет көрсету оған тəн əдет еді. Сондықтан да ол ел 
ағасы болып танылып, халық құрметіне бөленді. Бұл құрмет билеушілердің озбырлығын 
ойрандататын құдіретті күш, ердің елеулі емі. Қалың елдің ерге деген өлшемі, бағасы, билік 
қимылдарымен есептеспей-ақ дара, тəуелсіз, мығым тұрады. Оның қисыны неше түрлі. Бұны бірден 
түсіну қиын. Құрмет нарық емес, сый саудаланбайды. Халықтың ниеті, назары адамға ауса, оны 
көкке көтереді. 

Шымкент еліне келгенде Жұмекең қырықтың ортасында еді. Ол кісі туралы «торға түскен 
айбарлы арыстан ғой, сабаз» деген сөздер жиі естілетін. 

Көп оқып, көп білуді біржола кəсіпке айналдырған Жұмекең баспадан шыққан кітаптарын, 
мақалаларын, толып жатқан баяндама, сөздерін белгілі бір тəртіпке келтіріп, жүйелі еңбек жазуға 
кірісті. Соның арқасында 1962 жылы Мəскеуде экономика ғылымы саласы бойынша кандидаттық 
диссертация қорғады. Ғылыми кеңес бірауыздан дауыс берді». 

Жұмекеңнің диссертациясы ғылыми монография ретінде жарық көрді: «Казахстан в братской 
семье народов СССР» (Алма-Ата: Казахское государственное издательство, 1960. — 230 с.) Бұған 
қоса ауыл шаруашылығы экономикасы тақырыбынан бірнеше кітаптар жазып шығарды. 

Жұмабек Тəшеневке тоталитарлық заманның көрсеткен қысымы аз емес еді. Жиырма жылдай 
еңбектеніп жазған докторлық диссертациясын ақыры бекітпей тастады. Орталықтың, əсіресе ерікті 
тұсап, қанатты байлап, еркіндікке өріс бермеген өктемдігі — Жұмекеңнің жанына қатты батты, 
жүрегін сыздатып ауыртты. 

Қалай күйзелмейсің? Қазақстанның өз байлығы өзіне толық бұйырмаса... Биліктің түпкі тізгінін 
қолына мықтап орап ұстаған Мəскеудегі өктем Орталық республика басшылығына ырық бермесе... 
Елдің жер астынан шығарылған кені, жер бетінен алған өнімі, малының еті, сүті, майы Жоғары 
Орталықтың əмірімен, Қазақстаннан тыс өлкелерге жөнелтіліп жатса... Республиканың тың 
жерлерінен өндірілген аса құнарлы күшті бидай, Мəскеудің наряды бойынша, Қазақстанның өз 
аудандарынан бұрын, алдымен Ресей облыстарына вагон-вагон болып тиеліп жіберілсе... 

Осының бəрін көріп отырып, терістігін біле отырып, қалай үндемейсің? 
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Жұмекең 1986 жылы («Желтоқсан оқиғасына» 21 күн қалғанда) мəңгілікке аттанды. Кенеттен 
болған қаза жұртты қатты күңірентті. Тағы да үкімет тұтқасын ұстап отырғандар халқымен 
қоштасуға Жұмекеңнің мəйітін өзі басқарған аналитикалық орталық залына қойдырмады. Қоштасу 
мезіреті үйінде өтті. Əрі Тəшеневтің балаларына əкесін Алматыға апарып жерлеуге рұқсат берілмеді. 
Жұмекеңді жерлеуге туған-туысқандары, қызметтес жолдастары, ол кісіні білетіндер, ол туралы 
естігендер, қала, ауыл адамдары қатысты. Шымкент халқы табыт өтетін жолдың екі жағында иық 
тіресе тұрып, өз арысын соңғы сапарға шығарып салды. 

Сөз түйіні 

Қазақстанның бұрынғы бірінші басшысы болған Исмайыл Юсупов Жұмабек Тəшеневтің халық 
алдында атқарған еңбегін былай бағалайды: «В 60-х годах, во времена освоения целины, Хрущев, идя 
на поводу у некоторых людей, предполагал присоединить ряд северных областей Казахстана к 
России... Не нашелся никто иной, кто мог бы открыто противостоять Хрущеву, кроме Ташенева... 
Разве не прямота и бесстрашие Ташенева спасли и сохранили Казахстан от раздела? Ташенев был 
человеком очень открытым, душевным, с добрым сердцем, но за свою республику, за свой народ был 
готов ко всякой борьбе, ко всяким неожиданностям. Если он был, как говорит Кунаев, думающим 
только о себе, смог бы схватиться с таким диктатором, каковым в то время был Хрущев? По-моему, 
только такие отважные люди, как Ташенев, ничего не боясь могут один на один выйти на тяжелый 
бой. Твердые, решительные позиции Ташенева возымели свое и Хрущев этот вопрос заново не 
поднимал. Вот каких настоящих сынов-героев не должен забывать казахский народ» [10]. 

Жұмабек Тəшеневтің осындай адам айтса нанғысыз керемет ерлігін осы өзінің замандасы, 
кезінде оның негізгі оппоненттерінің бірі болған Исмайыл Юсуповтен артық қалай əділ суреттеуге 
болады. 

Егер Жұмекең болмағанда, Ақмола Астана емес, əлдеқашан Ресейдің «Хрущевград» қаласы, 
Целиноград облысы болып кетуі айдан анық дүние еді ғой. Сондықтан да біздер Тəшеневтің тарихи 
тұлғасын өз дəрежесінде бағалай білуге тиіспіз [11]. 

Тəшенев сияқты біртуар тарлан тұлғаны Б.Момышұлы айтқан мына бір ауыз өлеңмен бағалауға 
болады: 

Қолбасшы болсаң сондай бол, 
Жосылып жатқан жолдай бол. 
Қайрат етер мезгілде, 
Жүк көтерер нардай бол. 
Ақыл айтар мезгілде, 
Мың жасаған шалдай бол. 

Жұмекеңнің қазақ елінің тарихында өнегелі қасиеттерімен өз есімін қалдырған ірі тұлға 
екендігін халқына жасаған кез келген нақты істері дəлелдейді. Кең ауқымда ойлайтын, қалыптасқан 
қайраткер ретінде өзінің еліне, халқына адал қызмет етті. Сондықтан да халық жадында мəңгі 
сақталатындығы ақиқат. 

Сөз соңында айтарымыз, Жұмабек Ахметұлы Тəшенев сияқты абзал ағамыздың сырға толы 
өмірін, қиын-қыстау жағдайдағы айнымас ар-намысын аңызға айналдыру кейінгі буынға аманат. 
Өйткені «Елімнің мүддесі үшін қияметке де дайынмын!» деген тарихи тұлға Жұмекеңнен Елінің де 
аяп қалары болмаса керек! 
 

Əдебиеттер тізімі 

1 Каренов Р.С. Тұғыры биік тұлғалар. — Алматы: Ғылым, 2003. — 275-б. 
2 Қабышұлы Ғ. Елге керек шындық // Ақ жол Қазақстан. — 2004. — 9 шілде. — № 27 (100).  
3 Тілеуғазыұлы З. Оғлан (Ж.Тəшеневтің ерлігі, немесе қазіргі қазақ жері) // Жаңа Сарыарқа. — 2009. — № 5. — 7-б. 
4 Қауымбаева А. Қазақстан жері Өзбекстанға қалай берілді? // Қазақ тарихы. — 2005. — № 5. — 102-б. 
5 Кəкен А. Жұмабек Тəшенев // Егемен Қазақстан. — 2003. — 22 наур. 
6 Есім Ғ. Астана-Акме / қоғам символы // Егемен Қазақстан. — 2009. — 30 маусым. 
7 Елеусізов М. Ұмытылмас кездесулер // Жұлдыз. —1998. — № 4. — 147,148-б. 
8 Қонаев Д.А. Өтті дəурен осылай. — Алматы, 1992. — 200-б. 
9 Кенжебаев С. Бəрі құрбан атамекен жолында: Қоғам қайраткері Жұмабек Тəшеневтің тағдыры осыны айқындайды // 

Азат. — 2004. — 17 қар. — № 42 (93). 
10 Ганиев А. С чистотой помыслов. — Алматы: Казахстан-Арзу, 1997. 
11 Кəрішал Асан Ата. Шынжырда өткен жолбарыс. (Жұмабек Тəшенев туралы толғау) // Жұлдыз. — 2003. — № 10. — 

115-б. 



83 

Р.С.Каренов 

Жумабек Ташенев — Кенесары двадцатого века (к 95-летию со дня рождения)  

Дается оценка жизни и деятельности высоко одаренной и многогранной личности — Жумабека Ахме-
товича Ташенева, работавшего в свое время Председателем Президиума Верховного Совета, затем 
Председателем Совета Министров Казахской ССР. Литературным языком описывается, как свою ки-
пучую энергию и организаторский талант, интеллектуальный потенциал и политическую смелость он 
направлял на развитие экономики и культуры страны, отстаивал территориальную целостность Казах-
стана. Обосновывается необходимость увековечивания заслуг этого выдающегося государственного и 
партийного деятеля перед страной, которой Ж.А.Ташенев всю сознательную жизнь служил верой и 
правдой. 

R.S.Karenov 

Zhumabek Tashenov - Kenesary twentieth century (the 95th anniversary) 

It Is Given estimation to lifes and activity high gifted and polyhedral personality — Zhumabeka Ahmetovicha 
Tasheneva, worked in due course by Chairman of the Presidium of the SUPREME SOVIET, then Chairman 
of the Advice Minister Kazakh SSR. The Literary language is described, as its ebullient energy and organiza-
tional talent, intellectual potential and political boldness, he directed on development of the economy and cul-
tures of the country, defended territorial wholeness Kazakhstan. It Is Motivated need увековечивания заслуг 
this prominent state and party figure before country, which Zh.A.Tashenev whole conscious life served the 
faith and truth. 

 
 
 
 
ƏОЖ 821.512.122:82–1 

Ж.А.Рүстемова, М.Қ.Медеубаева 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті; 
№ 18 жалпы білім беретін орта мектеп, Қарағанды 

ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  ақын-жазушылары  
жəне  Абай,  Ыбырай  дəстүрлері 

Мақалада ХХ ғасыр басындағы қазақ балалар поэзиясындағы Абай, Ыбырай салған дəстүр көріністері 
қарастырылды. Авторлар сондай-ақ ағартушы-ақындардың шығармаларындағы тақырыптық, 
идеялық, композициялық үндестіктер мəселесіне назар аударды. 

Кілтті сөздер: ХХ  ғасыр  басы,  қазақ ақын-жазушылары, өнер-білімге шақыру, оқуға шақыру,  
басты тақырып,  аралас буынды өлшем, философиялық астар, үгіт-насихат сарыны,  аударма өлең, 
идеялық сабақтастық,  тақырыптық үндестік,   бейнелеу құралдары, көркемдік əдіс-тəсілдер. 

 
ХХ ғасыр басындағы қазақ ақын-жазушыларының, атап айтатын болсақ, А.Байтұрсынов, 

М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Ж.Көпеев шығармаларында Абай мен Ыбырай салған 
арна-дəстүрлердің анық көрінісі бар. Өнер-білімге, оқуға шақыру ХХ ғасыр басында жанр біткенге 
басты тақырып ретінде желі болып тартылды. М.Дулатовтың 7–8 аралас буынды өлшеммен жазылған 
«Мектепке» (1911) жəне «Мектептен» (1911) өлеңдерінде қыс мезгілінің құбылыстары оқушы бала 
тірлігімен астастырыла беріледі. Əдетте, мектепке, оқуға шақыру күзбен байланыстырылса керек еді. 
Ал бұл өлеңдердің объектісі — қыс. 

Ашық күнде жарқырап, 
Жаңа жауған жатыр қар. 
Домбықтырып беттерін 
Адамдардың тұр ызғар. 

Өлеңде автор қыстың ажарлы келбетін суреттеуден оның қытымыр мінезін баяндауға жедел 
ойысады. Мұның себебі өлеңнің философиялық астарында жатқан сияқты. 

Жатырсыңдар неге ұйықтап? 
Күн шығып қалды, балалар. 
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Таңертеңгі аязбен 
Мектебіңе жөнел бар. 

«Оян, қазақтың» авторы бұл жерде де «ұйқыдан ояту» идеясына адал. Символика айқын: жаңа 
жауған қар — өмірдің əдемілігі, ызғар — тіршілікте болмай қоймайтын қиындық. Шыққан күн — 
мезгіл, сəт, уақыт. Əр адамның шешуші қадам жасар кезі. Таңертеңгі аяз — сол «ызғар» ұғымында: 
қиыншылық, бөгет деген сөз. Кедергі-бөгетке қарамай, алға ұмтыл, уақытыңды сəтімен пайдалан 
деген ойды ұғамыз. «Мектептен» өлеңіндегі сабақтан қайтқан балаларға ықылас үлкен. Тіпті үй 
алдындағы Майлыаяқ та «құйрығын былғап еркелеп, қылды ықылас шындықтан». Оқу — еңбек түрі. 
Соңғы шумақ «Еңбек түбі — бейнет, бейнет түбі — зейнет» немесе «Еңбек етсең, ерінбей, тояды 
қарның тіленбей», даналығының салмағын көтеріп тұрғандай əсер береді: 

Күліп шулап, кірсе үйге, 
Самауыр тұр бу шыққан. 
Тойып алып тамаққа, 
Балалар жатып тыныққан. 

Екі өлеңді («Мектепке» жəне «Мектептен») бір-бірімен байланыстырып тұрған — ақынның 
балаларды оқуға шақыру идеясы. 

М.Дулатовтың «Мектепке» өлеңінде Ыбырайдың «Кел, балалар, оқылығындағы» сыпайылық 
емес, «мектебіңе жөнел бар» түріндегі өктемдік бар, «тезірек қимылдамасаң, несібеңнен қағыласың» 
дегенді аңғартатын жанашыр қамқорлық бар. Абай ықпалы қыс келбетін суреттеуі мен идея 
біртектестігінен көрінеді. 

Мектептен қайтып балалар 
Қызарып беті суықтан. 

Абайдың өнер-білім, ғылым тақырыбындағы өлеңдерінің дидактикалық сипатымен, уағыздық 
қасиетімен ерекшеленетінін, жыл мезгілдеріне арналған өлеңдері мезгіл құбылысын дəл, өз қалпында 
жəне адам тірлігімен байланыстыра суреттеуімен өзгеше екендігін білеміз. Ал осы сипаттар 
Міржақып өлеңдерінде («Мектепке», «Мектептен») біртұтас көрінеді. 

М.Жұмабаевтың 11 буынды өлшемдегі «Қарағым» атты өлеңінде үгіт-насихат сарыны басымдау. 
Арнау түріндегі өлең 1912 жылы шыққан «Шолпан» жинағына енген болатын. 

Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме! 
Ойынға, құр қаларсың, көңіл берме. 
Оқымай ойын қуған балаларға 
Жолама, шақырса да қасына ерме! — 

дейді ақын. «Өз кезеңінің проблемасын қарапайым жолдармен насихатшыл сарынға түсірген» [1; 14] 
бұл үзіндінің Абай өлеңінің «Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге!» жолдарымен бір 
үндестікте екендігін байқаймыз. Абайдың «Ондай болмақ қайда деп айтпа, ғылым сүйсеңіз» дегенін 
Мағжан «Қарманған қарап қалмас!» — деген рас сөз, тоқтамай істе болсаң батып терге» деп 
жалғастырады. Ыбырай «Мал — дəулеттің байлығы, бір жұтасаң жоқ болар» десе, Мағжан ақын «Тер 
ағызып, өліп-талып табылған ата дəулет быт-шыт болып тозады» дейді. Абай «Болмасаң да ұқсап 
бақ, бір ғалымды көрсеңіз» дейтін болса, Мағжан болса «Көзі ашық адамдарға жақын жүрсе, олардың 
əрбір сөзін үлгі көрсе» деп ой толғайды. Ы.Алтынсарин «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңінде өнерлі 
жұрттың артықшылығын санамалап көрсетіп, оқушысын сендіре баяндаса, М.Жұмабаев «Жатыр» 
өлеңінде былай дейді: 

Басқа жұрт аспан-көкке асып жатыр, 
Кілтін де өнер-білім ашып жатыр. 
Бірі — ай, бірі — жұлдыз, бірі күн боп, 
Жалтылдап көктен нұрын шашып жатыр. 

«Үлгілі деп қабылдаған объектісіне мегзеу, оны өнеге етіп көлденең тарту жалпы ағартушылық 
рационализмге тəн концепция. Мағжанның мұндай өлеңдерінде айтарлықтай жаңалықтан гөрі 
бұрыннан да бар мəселені көтерушілік қана бар. Ол автор қаламының балаңдығымен, кең 
масштабтағы жетекші бағыттың ірілігімен, сонысымен ақынға қатты əсер етуімен түсіндірілсе керек-
ті» [1]. 

А.Байтұрсыновтың орысшадан аударған «Оқуға шақыру» өлеңі М.Дулатовтың «Мектепке», 
М.Жұмабаевтың «Қарағым» өлеңдерімен үндес. Ең алдымен, үшеуі де арнау түрінде келеді. 
Екіншіден, өлең шумақтарында ой ұқсастығын туғызған сөз қолданыстары бар. Аударма өлеңнің бір 
шумағын мысалға келтірейік: 

Балалар! Оқуға бар! Жатпа қарап! 
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Жуынып, киініңдер шапшаңырақ! 
Шақырды тауық мана əлдеқашан, 
Қарап тұр терезеден күн жылтырап. 

М.Дулатовтың «Мектепке» өлеңі мен А.Байтұрсыновтың «Оқуға шақыру» аударма өлеңіндегі 
«Жатырсыңдар неге ұйықтап?» пен «жатпа қарап», «күн шығып қалды» мен «қарап тұр терезеден күн 
жылтырап», «мектебіңе жөнел бар» мен «оқуға бар» дегендердің ара-жігі ажырағысыз. Мағжан мен 
Ахмет өлеңдері 11 буынды болып келуімен де ұқсас. Міржақып ақын өлеңіне 7 буынды өлшем 
ойнақылық сипат дарытса, 11 буынды өлшем үлкен салмақ жүгін көтеріп тұр. Мағжан, Ахмет 
өлеңдерінен авторлардың басты мəселеге тереңдеп бару талабы байқалады. Үшіншіден, үшеуінде де 
Абай, Ыбырайдан келе жатқан идея сақталған. Осы ретте Ыбырайдың «Өрмекші, құмырсқа, 
қарлығаш» əңгімесінен үзінді келтірейік. «Өрмекші маса, шыбынға тұзақ құрып жүр, ұстап алған соң 
өзіне азық етуде. Құмырсқа бала-шағаларына тамақ аулап, бір нанның уалшағын тапқан соң өзі 
жемей, аузына тістеп, қуанғаннан, үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш балапандарына ұя істеуге 
шөп жиып жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ» [2]. «Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ» деген ойдың 
А.Байтұрсынов аударма өлеңінде берілуін байқайық: 

Адам да, ұшқан құс та, жүрген аң да, 
Жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жан да; 
Кішкене қоңыз да жүр жүгін сүйреп, 
Барады аралар да ұшып балға. 

Бес шумақ өлеңнің төрт шумағы қыбырлаған тірлік иелерінің əрекеттерін суреттеуге құрылған. 
Өлең соңындағы «Аллалап», ал кітапты қолдарыңа! Құлдарын құдай сүймес жалқау болған» деген екі 
жол тағы да Ыбырай əңгімесінің «сені де құдайтағала босқа жүруге жаратпаған, жұмыс жұмыстауға 
əдеттенуге керек» деген қорытындысымен бір тектес. Бұл тұста Ыбырайдың «Бір құдайға сиынып, 
кел, балалар, оқылық!» деп басталатын əйгілі өлеңін де еске түсірген жөн. 

Ыбырайдың түсінігінде «бір құдайға сиынып барып» оқуға кірісу түптің түбінде өз нəтижесін 
бермек. Сол себепті сөз басын «бір құдайға сиынып, кел, балалар, оқылық!» деп бастайды. Оқу білген 
адам бір жаратқан иені танығын үстіне тани түседі деген ой өлең соңында берілген: 

Оқу білген таниды 
Бір жаратқан құдайды. 

Құдайды танымаса, құдайға ұнамауы кəдік. Құдайға ұнамаған жанның осыған дейінгі істеген 
ісінің бəрі бос əрекет болуы мүмкін деген ой «Танымаған құдайды неғылғанда ұнайды» дегеннен 
қылаң береді. 

Баланы құдайдан сұрау — халықтың ауыз əдебиеті үлгілерінен, əсіресе батырлар жыры, 
ертегілерден келе жатқан дəстүр. Баланың өнегелі болып өсуіне бесік жыры, тұсау кесу жырында 
қандайлық мəн берілетін болса, бұл өлеңде сол ата-ананың тілегіне сондайлық мəн беріледі. 

Шырағым адам болғай деп, 
Ата-енең жылайды. 
Баладан қайыр болмаса, 
Баланы неге сұрайды. 

Ата-ана құдайдан қайырсыз ұл сұрамайды, өз үмітін ақтайтын ұл сұрайды. Əйтпесе бала сұрап 
несі бар дейді ақын. Автор баланың жанды жеріне дөп тиетін сөзді тауып айтады. Бір кезде құдайдан 
есті бала сұраған ата-ананың қартаятын күні туар. Қартайған ата-ана мал табуға қауқарсыз. Осы кезде 
сүйенетінің оқумен тапқан білімің болмақ. Демек, тұрмыстың жақсаруы үшін оқу керек. 

Ендеше, балаға жүктелетін міндет үлкен. Сол міндетті атқару үшін оқуға кірісу керек деген 
автор ойы айқын. Жалпы тұтастай алғанда, өлең оқу-білім қасиетін нақты мысалдар арқылы 
дəлелдеуге құрылған. Мəселен, 

Оқымаған жүреді 
Қараңғыны қармалап. 
Оқысаңыз, балалар, 
Шамнан шырақ жағылар. 

Мысал ретінде сол тұстағы қоғам өміріндегі жайлар алынады да, қазақ баласының ұғымына 
лайықталып түсіндіріледі. 

«Кейде негізгі тақырып басқа болса да, білімді мен білімсізді салыстыра көрсету дəстүрі басым 
болды» [3]. Осы жағдай Ж.Аймауытовтың «Қыс» өлеңінен байқалады. Өлеңнің басты тақырыбы қыс 
болғанымен, идеясы оқуға шақыру болып табылады. Автор қыс келбетін ел тірлігімен байланыстыра 
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суреттейді. Бұл байланыс əсіресе өлеңнің құрылымдық жүйесінен анық байқалады. Өлең кіріспе, 
негізгі екі бөлім, қорытынды бөліктен тұрғандай əсер береді. 

Жалп-жалп, жалп-жалп жауды қар, 
Тон киіндік, тоңды мал. 

Кіріспе негізгі бөлімде не жайында айтылатындығына оқырманды дайындау мақсатын көздейтін 
сияқты. Қар жауды, демек, қыс түсті. Түскен қыс өзімен суығын бірге ала келді. Адамдардың жылы 
киінуі, малдың тоңуы қыс ызғарына байланысты болып отыр. Өлеңнің бірінші бөлімінде алғашқы 
жолдағы ой жалғаса түскен, яғни, қыс мінезі тағы көрінеді: 

Бұрқ-бұрқ, бұрқ-бұрқ боран бар, 
Боран жоқта тұман бар. 
Қызыл шұнақ қызыл бар. 
Суда айна тас мүсін бар. 
Қылаулатқан қырау бар. 

Келесі бөлімде екінші жолдағы харакетке ұқсас тірлік молынан баяндалады: 
Бүрсеңдеген лақ бар. 
Сүмеңдеген қонақ бар. 
Қыздар қылған шұжық бар. 
Қонақ айтар қызық бар. 

Соңғы бөлім негізгі бөлімдерде айтылған ойдың түйіні іспеттес қабылданады. 
Ай, балалар, балалар! 
Күнде оқуға жүрелік, 
Үйренелік, білелік! 

Қыс ызғарына қарамай, күнделікті атқарылатын шаруаларға қарайламай оқуға бару керектігіне 
баса назар аударылады. 7 буынды өлшем балаларға арнау түрінде жазылған бұл өлеңге ойнақылық 
сипат дарытқан. Жауған қар мен соққан боранның еліктеуіш сөздермен бейнеленуі де белгілі 
дəрежеде өлең ойнақылығын арттыра түскен. 

Жапалақ, жапалақ қар жауар, 
Жамбасыңа мұз тоңар. 
Лақ, тоқты қашады, 
Қойшы талқан асады, — 

деп келетін халық өлеңінің аталмыш авторлық өлеңге ықпалы айқын. 
1988 жылы «Мектеп» баспасынан жарық көрген «Таланттар тағылымы» кітабындағы «М.Көпеев 

жəне ол жазған ертегі кітап» мақаласында Т.Əбдірахманов былай дейді: «Мен бір жолы Москваның 
В.И.Ленин атындағы кітапханасында М.Көпеевтің бір шағын кітапшасына тап болдым. Кітапша 
«Балалар кітабы» деп аталады. 1929 жылы Ташкент қаласында шыққан, шығарушы — «Қазақстан» 
баспасы. «Балалар кітабы» сəнді көркемделген, жақсы қағазға басылған, суреттерін салған 
Б.Сиделковский». Автор сондай-ақ ертегінің толық мəтінін ұсынады. «М.Көпеев осылайша, жұртқа 
бұрыннан белгілі ертегіні өңдеп, жаңғыртып, балаларға жаңадан айтып берген. Жасөспірімдерге оқы 
деп ұсынарлық туындылардың тапшы кезінде ақынның қолға алған бұл бастамасы ескерерлік те, 
игілікті де іс еді» [4; 157]. Осындай игілікті істің бірі — ақынның өнерпаз жасқа өлең арнауы. 
М.Көпеевтің «Өнерпаз» деп аталатын өлеңі алты шумақтан тұрады. Он бір-он екі буынды өлең 
өлшемімен жазылған. Алғашқы шумақта өнерлі адамның мүмкіндігі айтылады. 

Өнерпаз қара жерге салар қайық, 
Жаһаннан алар тағылым, қанат жайып. 
Əр жердің тамашасын көзбен көріп, 
Жастықта сайран етер болып ғайып. 

Ыбырайдың «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңінен айырмасы, бұнда жеке адамның өнеріне деген 
сүйсіну байқалады. Ақын өлеңінің А.Байтұрсыновтың «Оқуға шақыру», М.Жұмабаевтың «Қарағым» 
өлеңдерімен үндестік тапқан тұсы екінші шумақтан аңғарылады. 

Тұрғанда бойда қуат, жүрген жақсы, 
Аяғың бір күн қылдан кетер тайып! 
Басыңды тауға да соқ, тасқа да соқ, 
Отырып қалмай үйде қыңырайып. 

М.Жұмабаев өлеңінің үгіт-насихаттық сарыны басымдау екендігін жоғарыда айтып өткенбіз. 
Арнау түрінде жазылған өлеңінде ақын 

Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме! 
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Ойынға құр қаларсың, көңіл берме. 
Оқымай ойын қуған балаларға 
Жолама, шақырса да қасына ерме! — 

деген болатын. 
Ел аралап, жер көру мəселесі мен оқу жайын М.Ж.Көпеев қатар қояды. Бірақ ақын əріп танып, 

сөз үйренуді саяхат жасаудан жоғары санайды. 
Жүргеннен тіпті қарап пайдалырақ 
Бір əріп (харып) сөз үйренсең, кітап жайып. 
Тамшыдан тама берсе, дария болар, 
Кетпей ме ақырында бір молайып?! 

Келесі шумақта «Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын» деген Абай ойын 
жалғастырады. 

Қылжақтап екі ауылдың арасында 
Не пайда жүргендеріңнен құр сорайып?! 
Бас болып, өнер білсең, тіпті жақсы, 
Тамаша болдың жігіт таңғажайып. 

Одан əрі ақын «əр жердің тамашасын көзбен көруге» мүмкіндік беретін саяхатшылыққа қайта 
ойысады. 

...Білгеннің жүрген жері — бəрі жарық, 
Жоламас кем-кетіктік оған айып. 

Ақынға қарапайымдылық тəн. Қарапайымдылығы өлеңінен үлгі алуды жастардың таңдауына 
қоятындығынан көрінді. Бұдан Абай дəстүрін танимыз. 

Бұларды айту — бізден, ұстау — сізден, 
Ыңғайлы, үлгі аларлық тұрсаң лайық. 

Ақын «дария» ұғымына соңғы шумақта қайта оралады. Өнерлі жасты бірде Еділ-Жайықтай 
дарияға теңейді, бірде дарияны қақ жарып жүзетін кеме-қайыққа балайды. 

Көзіңе көрінгеннен ғибрат алсаң, 
Ғаламға болдың өзің Еділ-Жайық. 
Дариядан көз жеткісіз өткізетін 
Боласың өзің кеме, өзің қайық. 

Дариядай телегей білімің бар. Сол білімді өзіңе қауіпсіз етіп жұмсау — сенің ғана билігіңде. 
Демек, ақынның «Дариядан көз жеткісіз өткізетін боласың, өзің кеме, өзің қайық» деуі тегін емес. 

Қызға айтып келейіндерге байқатамыз, 
Түс ашып, сол солай деп не қылайық?! 

Сонымен, ХХ ғасыр басындағы қазақ поэзиясындағы Абай, Ыбырай дəстүрлері, біріншіден, 
идеялық сабақтастықтан, екіншіден, тақырыптық үндестіктен, үшіншіден, бейнелеу құралдары мен 
көркемдік əдіс-тəсілдерді қолдану жағдайынан байқалды. Халық тағдыры жеке бастарының қайғы-
шеріне айналған ақындар шығармашылығында ағартушылық идея терең қойылды. А.Байтұрсынов, 
М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Ж.Көпеевтердің ағартушылық идеялары, əсіресе олардың 
жастарға арналған өлеңдерінен айқын көрінді. Халық тағдыры, халықтың қиын-қыстау тірлігінің 
шешімі, əсіресе жас ұрпақ қамы оқу-ағарту ісімен тікелей байланысты болғандықтан, ғасыр 
басындағы қазақ поэзиясында өнер-білім, оқу тақырыбы маңызды орын алды. Ілгерідегі, яғни ауыз 
əдебиеті мен Абай, Ыбырай шығармаларындағы, көркемдеу құралдары, суреттеу, бейнелеу əдіс-
тəсілдері ХХ ғасыр басындағы қазақ поэзиясында өзіндік ерекшеліктері сақтала жəне жаңаша 
түрлендіріле қолданылды. 
 
 

Əдебиеттер тізімі 

1 Тілешев Е. Суреткер жəне көркемдік əдіс. — Алматы: Арқас, 2005. — 14-б. 
2 Алтынсарин Ы. Таза бұлақ. — Алматы: Жазушы, 1988. — 26-б. 
3 Əбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ əдебиеті. — Алматы: Қазақ ун-ті, 2002. — 89-б. 
4 Əбдірахманов Т. Таланттар тағылымы. — Алматы: Мектеп, 1988. — 157-б. 

 



88 

Ж.А.Рустемова, М.К.Медеубаева 

Казахские поэты-писатели начала ХХ века и традиции Абая, Ибрая 

В статье рассматриваются особенности отражения традиций, заложенных Абаем, Ибраем в казахской 
детской поэзии начала ХХ в. Автор также обращает внимание на проблемы тематического, идейного, 
композиционного сходства в произведениях поэтов-просветителей. 

Zh.A.Rustemova, M.K.Medeubayeva 

Kazakh poets and writers of the early twentieth century, and tradition, Abay Ibrai 

The article devotes the espesialities of Showinq of Abay, Ibyray`s traditions in Kazakh children literature for 
beqinninq of ХХ century. So, author have been qivinq his opinion to problems of thematic, ideas, qarmony, 
structurinq and Same in verses of poets-democtrats. 
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М.Х.Хамзин, Н.Б.Ақжүнісова 

«Болашақ» Қарағанды университеті 

С.Сматаевтың  «елім-ай»  романындағы  
тарихи  тұлғалардың  сомдалуы 

Мақалада Софы Сматаевтың «Елім-ай» тарихи  роман-трилогиясындағы  образдар жүйесін берудегі 
көркемдік тəсіл мəселесі қарастырылды. Авторлар  аталмыш шығармадағы кейіпкерлердің нақты, 
ұлттық, халықтық мінездерін айқындап көрсетті.  

Кілтті сөздер: тарихи дəйектілік, саяси жағдай, əлеуметтік мəселелер, ұлттық əдет-ғұрып, халықтық 
мінез-құлқы, əпербақан саясатшылар, тарихи шындық, көркемдік шындық, образ шынайылығы,  
суреткерлік шеберлік. 

 
«Елім-ай» романы 1972 жылы «Жұлдыз» журналында жарық көрді. Романды жазғандағы 

жазушының алға ұстанған мақсаты тарихи дəйектілік, саяси жағдай, əлеуметтік мəселелерді 
көрсетудегі дəлдік, ұлттық əдет-ғұрып пен халықтық характерлердің өзіндік ерекшеліктерін нақты 
беру болғаны айқын. Бұл жолда жазушы көп қиыншылықтарға кездесті де. Бізде жазба тарих өте аз, 
тіпті жоқтың қасы. Мемлекеттік мұрағатымызда тарихи деректер тек XIX ғасырдан бергі уақытты 
қамтиды. Жазушының ауыз əдебиетінің материалдарына арқа сүйеуге тура келген. Бірақ фольклорды 
сол қалпында пайдаланбай, суреткерлік електен өткізіп барып, жаңаша сипатпен енгізуге, кіріктіруге 
тырысқан. Сөзім дəлелді болуы үшін жазушының мына бір-екі ауыз сөзін келтіре кетейін: «Көне 
даланың қай жеріне бармаңыз, көне мұралар көптеп кездеседі. Ол — батырыңның атын иемденген 
тауың мен қырың, көлің мен төбең. Ол — халқыңның армандары тоғысқан, ерлікке, бірлікке 
шақырған атойы мен ұранының символына айналған көне Қаратау, көп таңбалы Ұлытау, 
ортақтастырған Ордабасы... Бұл аз болса, əдебиет көмекке келеді» [1]. 

Жазушының мына бір сөзіне мəн бере үңіліп көрейік: «...Əрине, əр түрлі жазбаларда кей 
жағдайларда сандаған көзқарастарға байланысты əр алуан пікір айтылып, қайшы тұжырымдар да 
кездесті. Бірақ соның көбіне маркстік-лениндік тұрғыдан қарап, коммунистік позициядан саралау 
керек болды». 

Романның алғашқы нұсқасы басылып шыққан тұс «кемелденген социализмнің» дəуірлеп, 
əміршіл партия саясатының интернационалдық көпірме теорияларды бетке ұстап, саны аз 
халықтарды орыстандыру саясатының ақырындап жүзеге асып жатқан кезі еді. Əпербақан 
саясатшылар мен қолдарында шетсіз-шексіз билігі бар бюрократтар үшін халықтың революциядан 
бұрынғы тарихы, сонау «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» оқиғасы, сол жылдардағы халықтың 
шынайы ұлдары — хандары мен билері, батырлары мен жырауларының өмір тарихы ертегідей əсер 
етпей, көп толғандырған жоқ. 
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Сондықтан да болар, тарихтың өткенін қазбалап, ешқандай бұрмалаусыз, шындықты шындай 
айтқысы келген адамдарға жасанды қиындықтар туғызып, көз алартып, «түбінде осыдан бір шикілік 
шығып, партия саясатына қиыспай кете ме?» деген күдікпен қолдан келген қарсылықтарын жасап 
бақты. Бұған дəлел — алғашқы журналдың нұсқасы 1972 жылы басылып шыққан «Елім-ай» 
романының көптеген қиыншылықтармен, қысқартылып, араға алты жыл салып барып жеке кітап 
болып шығуы. 

Отызға да жетпеген жас жазушы перзенттік парызды перзенттік жүрегімен қабылдап, мойнына 
ауыр жүк көтеріп, ғасырлар қойнауында қалған, қағаз бетіне түспеген шашыранды тарихымызды 
тірілтуді мақсат тұтқаны қандай бағалауға да сияды. 

Бірақ жас жазушыны: «Тарихымызды тірілтті. Өткенімізді өшіртпей, бүгінімізге жеткізді. 
Халқымыздың ең бір ауыр кезеңі — «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» қасіретін көз алдымызға 
жайып сап, елдік пен бірлікті, еркіндік пен тəуелсіздікті жанынан артық қорғаған жұртымыздың 
ерлігін жырлады. Қасиетті əн «Елім-айды» өзгеше жаңғыртты. Ұлттық мүддеміздің ұлылығын, 
халықтық арманымыздың асқақтығын ардақтады. Азаттықты көксеген ата-бабаларымыздың зар-
тілегін жеткізді», — деп құп алып, тұсауын кесіп, жол ашудың орнына сол кездегі қысаңдау тірлікті 
əміршіл қолдаушылар кітапты бірнеше жыл шығартпай, «қамап» қойды. 

Жерін, ата-баба мекенін басып алып, халық қанын судай ағызған қауіпті де күшті жаумен 
алысып, жастығын ала кету немесе есірген жауды естен тандыра соққы беріп, өз азаматтығын сақтап 
қалу. Міне, тап осы қиын-қыстау кезеңде халықтың нағыз ұлдары бас көтеріп, еңсесі түскен халықты 
елдікке шақырып, халықтың жүрегіне намыс отын тұтатты. Халық арасына, тауы мен даласына, сайы 
мен саласына қасіретті де киелі əн «Елім-ай» тарап кетті. Бұл əн əрбір қазақтың жігерін жанып, 
кеуделеріне кек отын тұтатты, халықты «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруға» үндеді. 

Қаратаудың басынан көш келеді, 
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. 
Қарындастан айрылған жаман екен, 
Екі көзден мөлдіреп жас келеді. 

Көне дəуірдің қасіретін жыр қылып шерткен бұл əн, əн-аманат ғасырдан ғасырға, ұрпақтан 
ұрпаққа қайғылы заманның көнекөз, жалғыз куəсіндей болып ұмытылмай, адаспай, халық жүрегінде 
мəңгіге қалды. 

Тарихи деректер мен ауыз əдебиетінің бай қазынасына сүйеніп жазылған «Елім-ай» романы екі 
кітаптан тұрады. 1-ші кітапта автор қазақ елінің «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» кезіндегі 
тұрмыс-күйін, қоғамдық жағдайын, салт-санасын көрсете отырып, атамекенді жат жерлік 
басқыншылардан қорғап қалудағы ел ерлігін оқырман алдына көлденең тартады. 

Романдағы мына эпизодқа назар аударайық: «Үлкентөре мен Кішітөренің сонау қозыкөштен 
шатқаяқтана басталып, сыңар езулене бақаса жарыса жетіп, қысылтаяң кезде текетірес сүзісе қалары 
бар... Осы жерден жыландай жылжып жалғыз аяқ сүрлеу өтеді. Өтеді де, үлкен төренің тіп-тік 
найзадай шаншылған шығыс жағындағы іргесінен шымырлап қайнап шығатын бастау бұлақтың оң 
жағасын құлдилап желіп кетеді... Дəл осы ақ бұлақтың арнасының тым кеңейіп, жайылып ағатын 
тұсын бүйірлеп Жомарт батыр ауылы отыр». Жомарттың өзі туралы жазушы: «Бұл қария — 
найманның Садырының атақты батыры, тоғыз көкжал бөрісі бар, тоғыз көк берен ұлы бар — Жомарт 
ақсақал», — деп жазады. 

Бейбіт, бейқам отырған ауыл жоңғар шапқыншылығы үстінде жоғалып кетеді. Жауға қарсы 
ұрыста Жомарт батырдың өзі де, тоғыз ұлы да түгел қаза табады. Бүтін бір ауылдан жаңадан туған 
жас сəби мен оның шешесі Баршагүл ғана аман қалады. Жоңғар шапқыншылығының бар 
ауыртпалығы, жауыздық сипатының басты бір түрі «Елім-ай» романында Жомарт батыр ауылының 
осындай трагедиялы тағдырының көрінісі арқылы ашылады. 

Жазушы осы шағын деректерге сүйене отырып, бір үйлі жанның тарихына байланыстырып, 
XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақ даласындағы өмір-тірлігінің көріністерін дəл беруге күш 
салады. 

Жазушы оқушысының көз алдына кең көлемді полотно жасап, əдемі суреттер салады. 
«Елең-алаң» атты бөлімде жалпы көріністен ұшы-қиырына көз жетпейтін кең даланың 

сағымданып жатқан көкжиегін көреміз. Дала сұлық. Меңіреу жатқан табиғат тілсіз. Тып-тыныш 
жатқан сол алқапты қазір-ақ қара жердің шаң-тозаңын аспанға көтеріп, топырағын бұрқырата жекпе-
жекке шығатын екі батырдың дене-бітімі мен тұлғалары оқушының көз алдына шебердің қолынан 
шыққан, майлы бояумен жазылған суреттей баяу жылжып келе береді [2]. Көп ұзамай-ақ жазушының 
суреткерлік құдіретінің арқасында бір ірі сайысты көзбен көргендей тамашалаймыз. Үйме-жүйме бо-
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лып шоғырланған қазақтар тобынан жирен айғырын ор текеше орғытып, бес қаруы түгел бойында, 
нар тұлғалы Жомарт батыр шығады. Жазушы қазақ батырларының ерен ерлігі мен төзімділігін, жау 
бетінен ығыспайтын ержүрек қайсарлығымен бірге, зор адамгершілік қасиеттерін де, халқының 
қамын жеген азаматтарын да дəйекті түрде жеткізуге тырысып отырады. Мұндай қасиеттерді 
шығарманың тұла бойынан байқауға болады. 

Мəселен, жоңғарлар тобындағы қырғыз батыры Қорабайдың сол сайыста сағы сынып, тауы 
шағылып, жеңілген соң, ат үстінде əлі кетіп, қол-аяғы байланып қолға түседі. Манағы ірі соғыста 
басқа емес өзі ұрып құлатқан қандыбалақ қарсыласына, ата жауына енді адамгершілік тұрғыдан 
келіп, қол-аяғын шештіріп, аузына су тамызып, жарық өмірдің үмітін жағып, жанын сақтап қалуы, 
əрине, үлкен азаматтық қасиеттердің бірі екені сөзсіз [3]. Дегенмен, дəл осы арада оқиғаның осылай 
етек алғанына автормен келіспеуге де болады. «Жауды аяған жаралы» демекші, бұл жерде Жомарт 
батырдың зор адамгершілік қасиеті ашыла түскенмен, қабылдаған шұғыл шешімі оқушыны 
таңдандырмай қоймайды. Туған халқының қарғысына ұшыраған қатерлі жаумен ауыз жаласқан, 
сандаған ауылды, мал-жанды бірге шабысқан қандыбалақ Қорабайдың «Аға!» деген бір ғана сөзін 
ести сала, жалпақ шешейлік танытып, мүсіркеуі шынындығында да ойды онға, ақылды алтыға бөледі.  

– Апырай, аға, оңдырмай ұрдыңыз-ау! 
Жомарт қалт тоқтады. 
– Кім едің? Не дедің? Аға деймісің? 
– Қорабай деген қырғыз ініңізбін, — деп, жігіт қайта қайыруға тілі келмей, опырылып құлап 

бара жатты». 
Сөз жоқ, Қорабай сияқты ірі де қайшылықты тұлға авторға жоңғар тарихынан суыртпақтап сыр 

тарту үшін керек образ. Автор осы образ арқылы көптеген шегіністер жасап, Жоңғар мемлекетінің 
тарихын көз алдымызға жайып салады. Сөйтсе де, жоңғар тарихына дейін Қорабайдың күрделі 
образын басқа, төте жолмен əкеліп, оқушы нанарлықтай сəтті сюжетпен ашқанда, жіптің ұшы 
күрмелмейтін сияқты. Қорабайдың сəтте өзгеріп, кінəсін мойнына алуы оны лезде тұрақсыз адамға 
айналдырып, еріксіз мүсіркетеді. 

Əрине, мінсіз шығарма болмас та. Бірақ өнер деген ұғым, ең алдымен, сол өнердің негізгі, басты 
нышаны-құрамы боларлық элементтері — тіл, мұрат, сюжет болса, осы үшеуін де мейлінше шебер 
үйлесіп, көркемдік, эстетикалық талғамнан табылуын тілейді. 

Шындығында да тарихи шындыққа негізделмесе, көркемдік шындық туралы сөз қозғаудың өзі 
— əбестік. Қанша жерден бұлталаққа салғанмен бəріне бірдей төрелік айту — уақыт еншісінде [4]. 

Шығарманы оқи отыра жерінің, халқының кегін қуған əр елдің батырлар бейнелерін де 
кездестіреміз, мəселен: Жомарт, Қуат, Бөгенбай, Жоламан, Бөрте, тағы басқалар. 

Өзінің іс-əрекетімен халқының сүйіктісіне айналған Жомарт батыр: 
– Шуна-Дабо, сен кеңдік дегенді мен кемдік дейтін қазақпын. Сауға сұрап жан олжалағанша, 

азабынан артық мазағымды арқалағанша, қара жерге қарқ болсамшы. Өрлік пен ерлік бірде ме еді? 
Қалың елде емес пе еді. Ендеше, сенің көкірегіңді басар күн де туар. Сол күннің, сол ақ тілек, ақ 
жолдың ақсарбасы мен болайын, шық жекпе-жекке!» — дейді. Бұдан біз халқының мүддесі үшін 
басын қатерге тіге алатын адал азамат екенін байқаймыз. Сондықтан да оған елі мол сенім артады. 
Мəселен, Сұртай батыр көзін жұмар алдында өзінің баласы Жоламанды Жомарт батырға аманат 
етеді: «Көрмесем де, естімесем де іштей күткен інім болдың. Артымдағы жалғызымның көзін 
басқаларға телміртпей, сен соны алып кет. Соңғы аманатым болсын. Жылатпассың», — деп, соңғы 
өтінішін айтады. 

Қазақ халқын ата-бабасының қонысынан сыртқы жаулар ығыстырды. Халқын босқын етті. 
Шығысы мен күнгейі тіпті шолтиып қалды. Хандардың алауыздығы сыртқы жаулардың басынуына 
мүмкіншілік тудырғандай. 

Ел бірлігін сақтауға тырысқан қазақ билерін, батырларын халқының мүшкіл халі мұңайтады. 
Шығармада автор Қазыбек, Əйтеке сияқты бас көтерер азаматтары арқылы оқушыны елдегі үлкен 
əлеуметтік, тұрмыстық мəселелерден хабардар етеді. «Қазыбек би еліне оралып бара жатып үлкен 
көшке кездеседі де, жөн сұрайды. Көшбасы Алдыңғар қария қабақ шытып: Не болды, қалай болды 
деріңіз бар ма, Қазеке? Баспанасыз, қаусап құрып келеміз. Анау көш — бірі ауру, бірі — сырқау, бірі 
— мүгедек, өңшең кем-кетік. «Ел іші — алтын бесік» деп, ойға-қырға шұбап, сол алтын бесік ел ішін 
таба алмай жүрміз-ау. Не жер, не қоныс, не күн-көріс жоқ. Мал талауда, жан тонауда кетті. Сот іздеп 
сайғақ та сандалады. Сая тауып, паналайды. Ал бізде ондай да үміт жоқ... Əбілқайыр сұлтанның 
жігіттері қыл құйрықтарымызды айдап əкетті. Дүниеден өзгеден емес, өзіңнен көрген қорлық жаныңа 
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батады екен...». Қазыбек бидің жол бойы көріп келе жатқаны ылғи бір мұңлы, жаралы, жылаулы 
жұрты. Қазақ халқының қояндай қашқақтаған түрі де, күйі де осы. 

Жазушы шығарманың өн бойында «Елім-ай» деп зарлаған халқының үніне ықылым заманнан 
қазақтың қайғысы мен қуанышын тербеген көне аспабы — домбыраның күңіренген күйін үндестіріп 
отырады. Туған елінің ошағы ойрандалып, шаңырағы ортасына түсіп жатсада, шет жерге айдалып 
кеткен қазақтардың кең даласына деген ыстық махаббаты бір сəт те суыған емес. 

Суреткер өзінің көзқарасын төтелей айтып салмай, оқиғалар мен характерлерді ауанына жіберіп, 
еркін сөйлеткен. Осындай қысқаша тұжырымдар мен үкімдердің тасасында талай өмір, қайшылық 
арпалыстары жатқанын танимыз. 

Елдің батырынан бастап, қазан-ошақтың қасындағы əйеліне дейін халқының басына түскен 
қасіретке налиды, мұңаяды. 

Қаламгер қолданған əрбір көркемдік тəсілдің негізінде жасалған характер шындыққа 
жанасымды, нанымды шыққан. Ал образ шынайылығы шығарманың негізгі өлшемі болса керек. 
Əрине, романның көркемдігін жекелеген компоненттерден ғана іздеу дұрыс емес. Олар шығармадан 
оқшау тұрған дүниелер болса, туындының көркемдік мəні ортаяды. Сондықтан да көркемдік 
қасиеттерді, ерекшеліктерді сол компоненттердің үйлесімінен, бірлігінен іздеген абзал. Сонда ғана 
көркем шығарма біртұтас эстетикалық құнды дүниеге айналады. Суреткерлік шеберлік те осы тұста 
көрінеді. 

Суреткердің əдеби бетін айқындайтын нəрсе — дара стилі. Осы жолдағы ізденістері оның 
характер жасау тəсілдерінен көрінеді. Кейіпкер жанының қайшылықтарын ашуымен өлшенеді. 

«Адамның қасиетін алуға ұмтылып отырған жазушы қашанда өз кейіпкерінің мінез бейнесіне 
кіріп алып, оның жан түкпіріндегі ең аяулы дірілін басып, қуанышы мен арманын, өз-өзімен, не жан-
жақынымен сырласуы — бəрі-бəрісін суреттеуге тырысады», — дейді Ш.Елеукенов [5]. 

Жазушының сомдаған образдары сан алуан: хан, батыр, би, ақын, əнші, ана, ару т.б. Олардың 
бəрі де əрқилы оқиғалар аясында көрініп отырады. Солардың ішінде адалы да, арамы да, қасиеттісі 
де, тоғышары да бар. Жазушы олардың характерлерін ашуда əрқайсысының жан дүниесіне үңіліп, 
ішкі сырын, табиғатын, болмысын саралауға тырысқан. 
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Передача системы образов в историческом романе С.Сматаева «Елім-ай» 

В статье рассматривается проблема художественного приема в передаче системы образов в 
историческом романе-трилогии Софы Сматаева «Елім-ай».Автором выделены конкретные, 
национальные, народные характеры героев данного произведения.  
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Transfer of images in the historical novel S.Smataeva «Elim-ai» 

The article devotes problem of artistic method of pass kinds in Sofy Smataev historic roman-trilogy «Elim-
ai». The author showed real, national, folklore characters of heroes of this work. 
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