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КӨБЕЕВ ЕРКІН ҚИНАЯТҰЛЫ 

«Қарағанды университетінің хабаршысы –  

Вестник Карагандинского университета» 

ғылыми журналының бас редакторы   

Құрметті әріптестер! 

 

«Қарағанды университетінің хабаршы-

сы» журналы заманауи интеллектуал-

ды кеңістікті қалыптастырып, класси-

калық академиялық дәстүрлерді сақ-

тауға бейімділік танытып отырған 

беделді ғылыми басылым болып табы-

лады. Журнал беттерінде қазақстандық 

ғылым мен білім берудің тарихын 

бейнелейтін білім салалары мен бағыт-

тарының дамуы үнемі көрініс табады. 

Журналдың жетекші ғылыми басылым 

ретіндегі қалыптасуы Қарағанды 

мемлекеттік университетімен, оның 

бүгіні мен болашағымен тығыз байла-

нысты. 

Университеттің 40 жылдығы қарса-

ңында оқытушылар және қызметкерлер 

ұжымын осы мерейтоймен құттықтай 

отырып, біздің Отанымыз — Қазақстан 

Республикасы өркендеуіне қосқан 

үлесі, жаңа кәсіби жетістіктері мен 

ғылыми жаңалықтары мол болуына 

тілектеспін! 

Уважаемые коллеги! 

 

Журнал «Вестник Карагандинского 

университета» является авторитетным 

научным изданием, призванным сохра-

нять классические академические тра-

диции и формировать современное ин-

теллектуальное пространство. На стра-

ницах журнала запечатлено развитие 

направлений и отраслей знания, отра-

жающее историю казахстанской науки 

и образования. 

Становление журнала как ведущего на-

учного издания неразрывно связано с 

Карагандинским государственным 

университетом, его настоящим и буду-

щим.  

В год 40-летия университета поздрав-

ляю коллектив преподавателей и со-

трудников со знаменательной датой и 

желаю новых профессиональных дос-

тижений и научных открытий на благо 

процветания нашей Родины —  

Республики Казахстан! 
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Президент Казахстанской ассоциации предпринимателей, 
выпускник 1979 г. 

Доскенов Талгат Казкенович 

 
Уважаемый Еркин Кинаятович! 

 
Примите самые душевные и искренние поздравления с 40-летием 

Карагандинского государственного университета имени Евнея Арстано-
вича Букетова. 

Университет по праву является кузницей высокопрофессиональных 
специалистов. Сегодня авторитет КарГУ, как флагмана подготовки спе-

циалистов, известен не только в Казахстане, но и за его пределами. 
Университет может по праву гордиться своей славной историей, достижениями в становлении и 

развитии отечественного образования и фундаментальной науки. Совершенствуются образовательные 
стандарты, внедряются современные методики и программы обучения, открываются новые 
специальности, улучшается учебно-методическая и воспитательная работа, ведутся разнообразные 
научные исследования, развиваются международные связи. 

Будущее государства в руках молодых высококвалифицированных кадров. Студентам 
университета желаю добиться успехов и реализовать себя в выбранной профессии. Будьте 
настойчивы, целеустремленны и инициативны. 

Уверен, что и впредь Карагандинский университет будет воспитывать в новых поколениях 
казахстанцев все самые лучшие не только профессиональные, но и духовно-нравственные качества. 

От всей души желаю Вам и Вашему коллективу веры, счастья и удачи, новых свершений и 
достижений, творческих успехов на благо отечественного образования. 
 
 
 
 

 
Қазақстан Республикасының мəдениет 
қайраткері, Қазақстан Журналистер одағы-
ның мүшесі, Республикалық, облыстық 
«Нұр Сұңқар» жəне «Алтын Сұңқар» 
сыйлықтарының лауреаты, белгілі теле-
журналист, 1976 жылдың түлегі 

Тойжігітов Əли 

 
Құрметті ұстаздар қауымы! 

 
Сіздерді қасиетті қара шаңырақ — Е.А.Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 40 
жылдық торқалы тойымен шын жүректен құттықтаймын! 

Уақыт неткен ұшқыр десеңізші! Дəл осыдан 40 жыл бұрын, 1972 жылдың күз айының басында 
республикамыздағы екінші университеттің салтанатты ашылу рəсімі болды. Мерекелік шараның 
мінбесінен сөйлеген тұңғыш ректор академик Е.Бөкетов: «Қарағанды мемлекеттік университеті 
өзінің ізгі, құрметті ісіне кірісті. Жас университеттің коллективі өз міндетін өмір талабына сай 
орындау үшін белсене қызмет атқара бастады», — деп атап айтты (Е.А.Бөкетов. «Атан қомында туған 
адам». — Алматы: Жазушы, 1975. — 129-б.). Біз сол бір қайталанбас сəттің куəсі болдық. 

Алқалы жиында Алматыдан арнайы келген атақты жазушы Сəбит Мұқанов: «Қымбатты жас 
жеткіншектер! Жас университеттің студенті атанып отырған сендер, бақыттысыңдар! Кезінде, сендер 
сияқты, жоғары оқу орындарында біздер оқи алмадық. Еліміздің ертеңгі тірегі өздеріңсіңдер! 
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Сондықтан да аға буын өкілдерінің аманаты сол — келешекте білімді де, парасатты, Отанымыздың 
маңдай алды маман-азаматтары болыңдар!», — деп ақ батасын берген болатын. Міне, содан бері 
қаншама жастар университетті ойдағыдай бітіріп, өмірден өз орнын тапты. Олардың арасында бұл 
күндері танымал тұлғаға айналғандары, білім саласының майталман ғалымдары мен академик 
болғандары қаншама! 

«Білімдінің сөзі — ем, мейрімі көп, өзі кең!» — деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, əрбір сөзі мен 
білімі жүрегімізге жол тапқан сүйікті ұстаздарымыз университетте аз болған жоқ. Бүгінгі мереке күні 
Ф.Кенжебаева, Қ.Тұңғышбаев, М.Смағұлов, Б.Кеншінбаева, С.Төлекова, Қ.Нұрмұханов, З.Жұмағали 
жəне Қ.Лекеровтердің есімдерін ерекше еске алғым келеді. Басқа да аты-жөні аталмаған, бүгінде 
студенттерге сапалы білім беріп жүрген оқытушы-ғалымдардың еңбектері бір төбе. 

Кезінде өзі негізін қалап, қазір өз есімімен аталатын Е.А.Бөкетов атындағы университеттің 
болашағы бұдан да зор. Осынау аралықта сан мыңдаған сапалы кадрлар даярлап, түлектерін ғылым 
көкжиегіне қанаттандырған қасиетті қара шаңырақтың атақ-даңқы қазір əлемде танымал. Сол 
жылдары Сарыарқа төріндегі білім ордасында оқып, оның тұңғыш түлектерінің бірі болғанымды өз 
басым əрдайым мақтаныш тұтамын. 

Қымбатты ұстаздар, мерейлі мерекелеріңізбен баршаңызды құттықтай отырып, ұжымдарыңызға 
береке-бірлік, отбасыларыңызға амандық, əрқайсыңызға шығармашылық табыс тілеймін! 
 
 
 
 
 
 

 
Сотрудник посольства Швейцарии в Республике Казах-
стан, выпускница 2001 г. 

Карибаева Назгуль Бауржановна 

 
Уважаемый господин ректор! 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты  
университета! 

 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 40-летием Ка-

рагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова! Кар-
ГУ — одно из крупнейших высших учебных заведений нашей страны, 
один из лидеров высшей школы Казахстана, внесший огромный вклад в 
развитие образования и науки. 

Факультеты и кафедры университета всегда уделяли много внимания повышению качества 
подготовки специалистов. Многое делается и сегодня для обновления и совершенствования процесса 
обучения студентов и магистрантов. Университет сыграл исключительно важную роль в пропаганде 
знаний среди самых широких слоев населения, в подготовке специалистов самой высокой 
квалификации. Сегодня, по прошествии сорока лет увлекательной и блестящей истории 
университета, славные традиции сохранены и приумножаются. 

Главное достижение и предмет гордости — это выпускники университета. У каждого свой путь, 
но будущее должно быть успешным, потому что у них за плечами знания, полученные в 
Карагандинском государственном университете имени Е.А.Букетова. 

Хочется выразить самые теплые слова благодарности за путевку в жизнь, которую мне, как и 
тысячам других людей, выдал университет. Я рада поздравить Вас, весь профессорско-
преподавательский состав, сотрудников, выпускников, студентов КарГУ и пожелать всем Вам 
доброго здоровья и дальнейших успехов во всех начинаниях. 
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Vice-principal, Boarding school "Murager", 1996 y. graduate 

Zhukenova Gulnaz Anduardovna 

Gulnaz Zhukenova graduated in English and French languages from Karaganda 
State University named after E.A.Buketov in 1996. Worked as a teachers of English 
at the gymnasium of Balkhash town, Karaganda region, at Karaganda State Univer-
sity, at present is a teacher of English of Highest category, vice-principal of Kara-
ganda Regional Specialized Boarding School for Gifted Children "Murager". 
"Teacher of the year 1999" of Balkhash town, "Teacher of the year 2000" of Kara-
ganda region, USA IREX TEA-2007 alumna, Trainer of British Council in the pro-
ject ETTE–2008–2010, author of the Course for professional development of teach-
ers of English of Kazakhstan (British Council), author of the course "Teaching Eng-
lish with the help of Video". Has got Certificates, letters of Grattitude, Awards from 

the Board of education of Karaganda region, Akim of Karaganda region Serik Akhmetov, British Council, 
American Embassy in Kazakhstan. 

On the 20th anniversary of Independence of Kazakhstan I wish Karaganda State University to be al-
ways one of the best universities of Kazakhstan, the university known for its well-qualified teaching staff, 
brilliant students, outstanding and internationally recognized level of education!!! 
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Қарағанды мемлекеттік университеті:  
тарихы мен бүгінгі күні 

Карагандинский государственный университет:  
история и современность 

 
История и современность КарГУ им. Е.А.Бу-

кетова отражают этапы становления системы об-
разования в Республике Казахстан, основные вехи 
развития высшей школы, сформированной в соот-
ветствии с принципами преемственности акаде-
мических традиций, открытости современным 
инновациям и эффективности внедрения резуль-
татов научных исследований. 

Фундаментом для организации Карагандин-
ского государственного университета стал Педа-
гогический институт, созданный в 1938 г. как 
Учительский. Это был единственный вуз в регио-
не, готовивший педагогические кадры, в которых 
остро нуждалась в то время молодая республика. 

Основой Учительского института стали 
5 кафедр (марксизма-ленинизма, языка и литературы, истории, педагогики и психологии, физическо-
го воспитания), осуществлявших подготовку студентов по специальностям «История» и «Филоло-
гия» на казахском и русском языках. В числе направленных в институт специалистов были выпуск-
ники Ленинградского института им. Герцена и Казахского педагогического института им. Абая. 

Тяжелым испытанием для коллектива института, как и для всего советского народа, явилась 
Великая Отечественная война. Большая группа преподавателей и студентов была призвана на фронт, 
многие ушли добровольно. В первые дни на защиту Родины ушли директор института Р.Иманкулов, 
преподаватели А.Аймагамбетов, П.Г.Лаптев, А.Нарешев, И.А.Колыванов и другие. Многие ушедшие 
на фронт пали смертью храбрых в боях за Родину. 

Однако, несмотря на суровое военное время, Учительский институт продолжал работать и 
развиваться. Вуз стал подлинной кузницей учительских кадров, и в послевоенные годы в институте 
были подготовлены более 1000 учителей, большая часть которых — представители казахской 
молодежи. В начале 50-х годов перед народным образованием республики ставились новые задачи, 
связанные с введением всеобщего семилетнего и среднего образования. Решение поставленных задач 
предопределило реорганизацию Карагандинского учительского института в Педагогический. 

4 августа 1952 г. ректором учебного заведения был назначен доцент С.Б.Баймурзин, бессменно 
руководивший коллективом в течение 20 лет. В 1952 г. в институте функционировали факультеты: 
физико-математический, историко-филологический, естествознания, с казахским и русским 
отделениями. 

О динамике развития института свидетельствуют данные об увеличении приема студентов и 
расширении структуры вуза: если в 1952 г. были приняты на первый курс 200 человек, то в 1971 г. — 
625. К началу 70-х годов Карагандинский педагогический институт стал вузом первой категории, со-
стоящим из 22 кафедр, 6 факультетов, на которых обучались 5 440 студентов. Преподавательским 
составом и руководством вуза была создана необходимая академическая и материально-техническая 
база для организации университета. 1 марта 1972 г., в соответствии с Постановлением Совета 
Министров КазССР, на базе Карагандинского педагогического института был сформирован 
Карагандинский государственный университет. Ректором университета был назначен доктор 
технических наук, профессор, член-корреспондент АН КазССР, лауреат Государственной премии 
СССР Евней Арстанович Букетов. 
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С открытием университета началась новая страница в истории вуза. Перед профессорско-
преподавательским составом встали задачи по совершенствованию форм учебно-методической, на-
учной и воспитательной работы, по повышению качества подготовки специалистов. 

Необходимым условием для реализации по-
ставленных задач стал кадровый потенциал вуза. 
К началу учебного года в университете на 7 фа-
культетах работали 280 преподавателей, из них 4 
доктора наук, 82 кандидата наук. Страницы исто-
рии вуза в 70-е годы неразрывно связаны с име-
нем первого ректора КарГУ академика АН 
КазССР, доктора технических наук Евнея Арста-
новича Букетова. Под руководством Е.А.Букетова 
в университете был сформирован прочный ака-
демический фундамент для развития учебно-
методического и научно-исследовательского на-
правлений деятельности. В эти годы закладыва-
ется и создается современная материальная база 
университета, включающая разветвленный ком-

плекс учебных и вспомогательных учреждений, специализированных лабораторий, оснащенных 
учебным и научным оборудованием. 

Показателем развития вуза стало создание еще 
14 кафедр и увеличение преподавательского соста-
ва. Так, в 1980 г. численность преподавательского 
коллектива возросла до 502 человек, в числе кото-
рых 5 профессоров, докторов наук и 138 доцентов, 
кандидатов наук. 

В 80-х годах университет развивается под ру-
ководством академика АН КазССР, доктора техни-
ческих наук, профессора З.М.Мулдахметова (1980–
1988) и доктора биологических наук, профессора 
А.Б.Бигалиева (1988–1991). 80-е годы в истории 
вуза стали определяющим этапом в преддверии 
становления университета как ведущего учебного 
заведения суверенного государства Республики 
Казахстан. В апреле 1991 г. университет возглавил профессор Ж.С.Акылбаев, проявивший себя как 
крупный ученый и организатор. 

16 августа 1991 г. Постановлением Кабинета Министров Казахской ССР Карагандинскому госу-
дарственному университету было присвоено имя 
его первого ректора — академика Е.А.Букетова. 

В 90-е годы расширяется структура вуза. 
Так, в 1994 г. на базе отделения иностранных 
языков филологического факультета был открыт 
факультет иностранных языков. В январе 1995 г. 
был создан факультет повышения квалификации 
преподавателей. В 1996 г. в результате присоеди-
нения к КарГУ Педагогического института было 
образовано еще 4 факультета: педагогический, 
социальный, профессионально-художественный, 
физической культуры и спорта. 

Свидетельством активного развития вуза 
становится расширение международных связей. 
В мае 1996 г. КарГУ стал членом Международ-
ной ассоциации руководителей университетов 

(МАРУ). В апреле 1997 г. за достигнутые успехи в подготовке специалистов КарГУ принят коллек-
тивным членом в Международную академию наук высшей школы. В июле 1997 г. университет  
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утвержден в качестве действительного члена Евразийской ассоциации университетов. В августе 
2002 г. КарГУ становится членом Международной ассоциации университетов, действующей под па-
тронажем ЮНЕСКО. 

В 2004 г. КарГУ возглавил доктор юридических наук, профессор Еркин Кинаятович Кубеев. Под 
его руководством осуществляется многосторонняя деятельность по формированию и укреплению 
статуса вуза как классического университета, внедряющего современные технологии обучения в 
соответствии с критериями национальной образовательной модели и высокими международными 
стандартами качества. Подтверждением тому стала международная аккредитация экономического 
факультета, получившего статус первого в Казахстане факультета, аккредитованного по 
международным стандартам. Показателем результативности внедрения инновационных технологий, 
высокого качества обучения стало вхождение университета в Великую Хартию Университетов в мае 
2005 г., введение системы менеджмента качества ISO 9001:2000 и кредитной технологии обучения, 
прохождение государственной аттестации специальностей в 2008 г. В 2010 г. КарГУ успешно прошел 
институциональную аккредитацию образовательных специальностей. В сентябре 2011 г. осуществлен 
аудит программ «Химия/Бакалавр/Магистр», «Физика/Бакалавр» и «Экономика/Бакалавр» в рамках 
международной аккредитации. 

Статус Карагандинского государственного университета имени академика Е.А.Букетова как 
старейшего и крупнейшего вуза нашей страны подтвержден темпами и объемом реализации 
образовательных программ, осуществляемых по 76 направлениям бакалавриата, 43 программам 
магистратуры и 4 образовательным программам докторантуры. В 2011 г. состоялся первый выпуск 
докторов РhD по направлениям: «Нанотехнологии и нелинейная физика», «Фармацевтическая 
химия», «Экономика и инновационное развитие», «Лингвистическая типология и контактология». 

КарГУ — это современный образовательный комплекс, вошедший в первую пятерку 
многопрофильных университетов генерального рейтинга вузов Казахстана, в мировой рейтинг 
лучших университетов GS Word Universities Rankings (601+), в тройку лучших вузов Казахстана 
мирового рейтинга Webomatrix. Он по праву является ведущим вузом Республики Казахстан, 
образовательным и научным центром, сохраняющим классические академические традиции и 
активно внедряющим современные образовательные инновации. 
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Филология факультетінің тарихы 

 
 

Филология факультеті — академик Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде 
ең алғаш құрылған факультеттердің бірі. Оның 
тарихы құрамына тарих-филология факультеті енген 
1938 жылы ашылған Мұғалімдер институтынан 
басталады. Алғашқы болып қазақ тілі жəне əдебиеті, 
орыс тілі жəне əдебиеті кафедралары ашылған. 

Орыс тілі жəне əдебиеті кафедрасын ашуға ұйытқы 
болғандар: Ленинград пен Мəскеудің ірі ғалымдары 
профессор П.Богословский, доцент М.Старенков, 
Герцен атындағы Ленинград педагогикалық инсти-

тутының түлектері В.Спасибенко, С.Мамиконян, В.Введенская, тағы басқалар болды. 
Филология факультетінің тарихы орыс тілі жəне əдебиетінің əдістемесі мен практикасы 

кафедрасының негізін салушы (1962) көрнекті ғалым, педагог, профессор Ғабдолла Əшімұлы 
Мейрамовтың есімімен тығыз байланысты. Ол — лингводидактика жəне түрлі құрылымды тілдердің 
салғастырмалы-типологиялық зерттелу мəселелері жөнінде Орталық Қазақстандағы тұңғыш ғылыми 
мектептің іргетасын қалаған жаңашыл-əдістемеші. 

Филология факультетінің көптеген ғылыми жетістіктерге жетуіне университеттің тұңғыш 
ректоры Евней Бөкетов себепші болды. Оның өнерге, əдебиет пен журналистикаға деген бойындағы 
құштарлығы филология ғылымының өсіп-өркендеуіне үлкен рөл атқарды. 

 

 

ҚарМУ ректоры академик Е.А.Бөкетов университеттің көркемөнерпаздар мүшелерімен бірге. 1975 ж. 

60-жылдары филология факультетінде түрлі бағытта фундаменталды ғылыми зерттеулер жүргізу 
үшін қолайлы жағдайлар жасалды. Бұл 1966 жылы тарих-филология факультетінің тарих жəне 
филология болып екіге бөлініп шығуына септігін тигізді. Осы кезеңде қазақ тілі жəне əдебиеті 
кафедрасы қазақ əдебиеті мен қазақ тіл білімі кафедрасы болып дербес екі кафедраға бөлінді. 
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Қазақ əдебиеті кафедрасының мүшелері. 1984 ж. 

Қазақ əдебиеті кафедрасының бастауында білікті педагог, ғалымдар: филология ғылымының 
кандидаттары, доцент А.Нəрешев, К.Лекеров болды. Кафедраны көп жылдар бойы З.Т.Жұмағали 
басқарды. 

Факультеттің əр жылдары өсіп-өркендеуіне доценттер К.Тұңғышпаев, Ф.Кенжебаева, 
Т.Е.Ветренко, Р.С.Верюгина, С.Төлекова, С.Ыбыраев, тағы басқалар көп еңбек сіңірді. 

1994 жылы факультетте журналистика кафедрасы ашылып, оны З.Тайшыбаев басқарды. 
Кафедраның қалыптасуына Н.С.Таланина, В.Т.Əбішевалар үлкен үлес қосты. Журналистика 
кафедрасының ашылуы жаңа технологиялар бойынша жұмыс істеуге қабілетті, журналистикадағы 
заманауи үрдістерді сараптай алатын мамандарды дайындап шығаруға ықпал етті. 

Филология факультетінде əр жылдары ғылыми-педагогикалық бағытта ұйымдастырушылық 
жұмыстар жүргізген декандар: ф.ғ.к., доцент Х.М.Джумабаева, проф. З.Т.Жұмағали, п.ғ.к., доцент 
М.И.Иманбеков, п.ғ.д., проф. Ғ.Ə.Мейрамов, ф.ғ.д., проф. Б.А.Байтанаев, ф.ғ.к., доцент 
Ж.Ж.Бектұров, ф.ғ.д., проф. С.А.Матяш, доцент М.К.Смағұлов, ф.ғ.к., доцент Ш.А.Тоқсанбаева, 
ф.ғ.д., проф. Ж.Н.Жүнісова, ф.ғ.д., проф. С.Ш.Тахан, ф.ғ.к., доцент Қ.Қ.Сейтжанов болды. 

Бүгінгі таңда факультетті филология ғылымдарының докторы, профессор М.I.Əбдуов 
басқарады. 

Факультет профессорлары мен доценттері Т.Т.Савченко, З.Т.Жұмағали, Ш.А.Тоқсанбаева, 
М.К.Пак, С.Ж.Бралина, Ш.М.Мажитаева, Г.Ю.Аманбаева, Ж.Қ.Смағұлов, Т.Т.Пірімбетовтер — 
филологтар мен журналистерді дайындауда тəжірибелері мол мамандар. 

Еліміз тарихының əр кезеңдерінде түлеп ұшқан факультет түлектері мектеп пен жоо, БАҚ-та, 
білім жəне мəдениет ұйымдарында еңбек ете жүріп, Орталық Қазақстанның білім мен мəдениет 
саласына қомақты үлестерін қосуда. Олардың ішінде С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ректоры Б.Б.Мамраев, Орталық Қазақстан университетінің Президенті 
А.Е.Жартыбаев, Орталық Қазақстан Кəсіпкерлері қауымдастығының президенті Т.Доскенов, 
Пушкинский дом Орыс əдебиеті институтының жетекші ғылыми қызметкері Т.Р.Руди, Мəскеу сауда-
өнеркəсіп палатасы баспасы біріккен редакциясының жетекшісі А.Н.Попов, «ВВС» компаниясының 
Израильдегі тілшісі Е.Васильева, НТВ арнасының тілшісі С.Березин, белгілі айтыс ақыны А.Əлтаев 
жəне тағы басқалар бар. 
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Профессор М.І.Əбдуов Қытай Халық Республикасы Шыңжан университеті студенттері мен 
магистранттарына дəріс оқу үстінде. 2010 ж. 

Бүгінгі таңда филология факультетінде 700-ден астам студент, 50 ғылым докторы, кандидаттар, 
ғылым магистрлері, 7 бакалавр мен магистрлер дайындайтын мамандық, 6 кафедра: қазақ тіл білімі 
кафедрасы, қазақ əдебиеті кафедрасы, қазақ тілінің практикалық курсы кафедрасы, классикалық жəне 
орыс филологиясы кафедрасы, Ғ.Ə.Мейрамов атындағы орыс тілі жəне əдебиетінің əдістемесі мен 
практикасы кафедрасы, журналистика кафедрасы; оқу жəне ғылыми əдебиеттерге бай кітапхана 
қоры, заманауи материалдық базасы бар. 

 
М.І.Əбдуов, 
филология факультетінің деканы  
филология ғылымдарының докторы, 
профессор 
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Об истории факультета иностранных языков 

 
История факультета иностранных языков, которо-

му в этом году исполнилось 20 лет, тесно переплетена с 
историей становления независимого Казахстана. Такая 
параллель не случайна, поскольку в первые годы ста-
новления суверенного Казахстана перед молодым госу-
дарством остро стояла задача подготовки специалистов 
новой формации для продвижения республики в миро-
вое сообщество. 

В 1991 г. при филологическом факультете универси-
тета была открыта специальность «Иностранный язык», 
выпускники которой способствовали обеспечению ре-
гиона и страны учителями английского и немецкого язы-

ков, преподавателями иностранных языков в высших учебных заведениях, переводчиками органов 
государственной власти, производственных, частных предпринимательских структур. 

Социально-экономические преобразования развивающегося Казахстана обусловили 
возрастающую потребность страны в высококвалифицированных специалистах, владеющих 
иностранными языками. Это, в свою очередь, привело к открытию в 1994 г. факультета иностранных 
языков в Карагандинском государственном университете имени академика Е.А.Букетова. Коллективу 
самого молодого на тот момент факультета предстояло в короткие сроки решить вопросы 
материально-технического и кадрового обеспечения, открытия специализированных кафедр, 
оснащения факультета современными ресурсами для изучения иностранных языков. 

Перед руководителями факультета стояла сложная задача — заложить основы и традиции 
иноязычного образования в Карагандинском государственном университете. У истоков факультета 
стояли доктор филологических наук, профессор Н.И.Букетова, доктор педагогических наук, 
профессор Б.А.Жетписбаева, кандидат педагогических наук, доцент Г.К.Тлеужанова, кандидат 
филологических наук, доцент В.О.Тен, кандидат филологических наук, доцент Ф.А.Какжанова, 
кандидат педагогических наук, доцент Д.Н.Асанова, кандидат педагогических наук, доцент 
Е.Н.Цай, Ж.А.Кагазбаев, Б.Ж.Жанкина, старшие преподаватели Л.А.Турумбетова, 
Р.Ж.Джангунакова — в основном выпускники Алматинского педагогического института 
иностранных языков — единственного специализированного языкового высшего учебного 
заведения Казахстана. Сохранив лучшие традиции отечественного иноязычного образования, 
основатели факультета обеспечили их преемственность, что способствовало дальнейшему его 
развитию. 

 

 

 

Преподаватели, стоявшие у истоков факультета 

На протяжении 20-летней истории факультету иностранных языков КарГУ удалось вырасти 
профессионально, методически, научно и по праву занять лидирующие позиции в национальной 
системе иноязычного образования. Сегодня факультет иностранных языков Карагандинского 
государственного университета составляет достойную конкуренцию ведущим языковым школам 
страны. 
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Участники Международной научно-практической конференции в области языкового образования 
— представители 7 стран дальнего зарубежья — на заседании круглого стола «Перспективы 
международного сотрудничества КарГУ им. Е.А.Букетова», 2007 г. 

История факультета включает такие важные определяющие этапы, как открытие выпускающих 
кафедр, новых специальностей, внедрение модели уровневого обучения иностранным языкам, 
реализация программы полиязычного образования. Первыми выпускающими кафедрами факультета 
стали кафедры немецкой филологии и английской филологии, которыми руководили старшие 
преподаватели Б.А.Жетписбаева и Л.А.Турумбетова. 

Организационная структура факультета не раз переживала изменения, что было обусловлено 
объективными причинами академического характера. На сегодняшний день на факультете 
функционирует 5 кафедр: «Теории и практики немецкого и французского языков», «Теории 
английского языка», «Методики преподавания английского языка», «Иностранных языков 
гуманитарных факультетов», «Иностранных языков естественных факультетов». В разное время 
кафедрами факультета руководили кандидат филологических наук, доцент Ф.А.Какжанова, доктор 
филологических наук, профессор Ш.М.Мажитаева, доктор филологических наук, профессор 
Г.И.Исина, кандидат филологических наук, доцент З.М.Мажит, кандидат филологических наук 
С.Х.Жакупова, кандидат педагогических наук, доцент У.И.Копжасарова, доценты Ж.А.Кагазбаев, 
М.У.Нуржанова, Б.К.Аязбекова. В настоящее время кафедры факультета возглавляют опытные и 
молодые преподаватели: кандидат педагогических наук, доцент Г.К.Тлеужанова, кандидат 
педагогических наук, доцент Е.Н.Цай, кандидат педагогических наук, доцент Э.А.Утеубаева, 
кандидат педагогических наук, доцент Г.Н.Рамашова, магистр педагогических наук Ж.Г.Шайхызада. 

Как известно, общую политику факультета, его позиционирование во внутренней и внешней 
академической среде определяет декан. Первым деканом факультета иностранных языков КарГУ 
была доктор филологических наук, профессор Н.И.Букетова, которая инициировала в начале 90-х 
годов открытие специальности и впоследствии факультета. С 1998 г. факультет возглавляет ныне 
доктор педагогических наук, профессор Б.А.Жетписбаева. 

 

 

Открытие ІІІ Республиканской студенческой олимпиады по иностранным языкам, 2008 г. 

Современное развитие факультета напрямую связано с государственными приоритетами в области 
языкового образования. Одним из первых вузов страны факультет иностранных языков КарГУ начал 
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внедрение модели уровневого обучения иностранным языкам, инициировал проведение республикан-
ских студенческих олимпиад по иностранным языкам, способствовал открытию первого мультимедий-
ного зала, приступил к реализации экспериментальной программы полиязычного образования. 

За свою 20-летнюю историю факультет подготовил более 3000 учителей школ, преподавателей 
вузов, филологов, переводчиков, отвечающих потребностям региона в высококвалифицированных 
специалистах со знанием иностранных языков. Среди выпускников факультета, наряду с гражданами 
Казахстана, — граждане России, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Италии. В настоящее время 
выпускники факультета имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по двум 
специальностям: «Иностранный язык: два иностранных языка» и «Иностранная филология». Это 
позволяет факультету обеспечить реализацию многоуровневой модели образования. 

 

 

Преподаватель факультета, лектор DAAD Томас Шпикер (Германия) на заседании методического 
семинара, 2009 г. 

Высокое качество языковой подготовки выпускников обеспечивают высококвалифицированные, 
преданные своему делу преподаватели факультета, которые успешно сочетают методическую, 
научную и воспитательную деятельность, применяют современные методы обучения, активно 
участвуют в программах академической мобильности, реализуют международные проекты. К 
инициативам факультета относится и открытие первого в Республике Центра развития полиязычного 
образования, выполняющего роль консультационно-координационного центра для вузов страны. 

Главным достоянием, предметом гордости факультета являются его выпускники. Сегодня 
выпускники факультета иностранных языков КарГУ работают в области образования, экономики, 
развития культурных связей, на дипломатической и государственной службе, что позволяет им 
служить своей стране. Диплом факультета иностранных языков Карагандинского государственного 
университета им. Е.А.Букетова стал для них надежной рекомендацией и помог многим добиться 
карьерного успеха. 

Особой гордостью факультета являются выпускники, успешно работающие в настоящее время 
на разных кафедрах факультета: С.А.Шункеева — заместитель декана по учебной работе, 
Т.Ю.Шелестова — заместитель декана по научной работе, Д.Е.Сартауова — заместитель декана по 
воспитательной работе, Е.В.Кружкова — заместитель декана по заочному отделению, Г.Н.Рамашова, 
Ж.Г.Шайхызада — заведующие кафедрами, Э.В.Нестерик — доцент кафедры теории английского 
языка и другие. 

Политика преемственности поколений позитивно отразилась на создании на факультете ино-
странных языков уникальной творческой атмосферы, сильной корпоративной культуры, которые по-
зволили добиться значимых успехов в организации учебно-воспитательного процесса. Факультет 
иностранных языков является победителем конкурсов среди факультетов университета по различным 
номинациям: «Лучшая организация учебного процесса» (2004 г.), «Диплом III степени за качествен-
ную подготовку специалистов» (2005 г.), диплом «За образцовую воспитательную и социально-
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культурную работу» (2005, 2006 гг.), «Диплом I степени за качественную подготовку специалистов» 
(2006, 2007 гг.), «Диплом III степени за лучшую организацию учебного процесса» (2009 г.), Диплом I 
степени «За лучшую организацию учебного процесса». В национальном рейтинге среди высших 
учебных заведений Республики Казахстан специальность «Иностранный язык: два иностранных язы-
ка» заняла 2 место (2010 г.), специальность «Переводческое дело» — 3 место (2011 г.). 

 

 
Студенты факультета иностранных языков на конкурсе «Лучшее посвящение в студенты», 2009 г. 

 

 
Студенты факультета иностранных языков на Акции в поддержку Первого Президента 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

История факультета иностранных языков КарГУ им. Е.А.Букетова наглядно отражает историю 
развития нашего государства, что позволяет факультету сегодня ставить перед собой новые 
масштабные задачи, решение которых будет способствовать подготовке конкурентоспособных 
специалистов для Республики Казахстан. 

 
Б.А.Жетписбаева, 
декан факультета иностранных языков  
доктор педагогических наук, профессор
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«Қарағанды университетінің хабаршысы» журналының  
«Филология» сериясы туралы  

 
Тарихтан тағлым алу — көнеден келе жатқан құбылыс. Өйткені өткен өмір — келешек үшін 

сабақ. Жəне сол тарихтың бұралаң жолында жүріп өткен іздің ақиқаты жатады. «Қарағанды 
университетінің хабаршысының» «Филология» сериясының да өзіне тəн өмір жолы бар. Өткенге көз 
салсақ, ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдарында бірнеше бағыттар гуманитарлық ғылымдар саласы 
деген айдармен біріктіріліп шығарылған болатын. Тілге, əдебиетке қатысты жеке тараулар 
берілгенімен, мақалалардың саны мардымсыз еді. Атап айтқанда, 1997 жылы «Хабаршының» 
төртінші санында əдебиетке қатысты төрт мақала, тілге байланысты үш мақала, бас-аяғы жеті 
ғылыми мақала жарық көріпті. Сондай-ақ көлемі жағынан да шағын екендігі байқалады. Ал, 2000 
жылғы сандарында да айтарлықтай өзгешеліктер байқала қоймайды. Яғни, арадағы үш жылдың 
ішінде (1997–2000) ерекше қарқынды даму аңғарылып тұрған жоқ. Десек те, тақырыптық жағынан, 
мазмұндық жағынан тың түбірлер мен соны соқпақтардың көрінісі сезілетіндігін жоққа шығаруға 
болмайды. Мəселен, 2000 жылы жарық көрген төртінші санын алып көрелік. Жарияланған мақалалар 
төрт бағыт бойынша жинақталып берілген. Олар: «Тарих», «Филология», «Əлеуметтану», «Жас 
ғалымдар трибунасы». Филология бағыты бойынша бар-жоғы үш қана мақала басылған. Алғашқысы 
Г.А.Боқышева мен С.А.Матяштың «И.А.Крыловтың «Есек пен бұлбұл» мысалы Абай мен ХХ 
ғасырдың қазақ ақындары аудармаларында» деп аталады. Тақырып тың тəрізді көрінбегенімен, 
авторлардың жаңашыл көзқарас тұрғысынан соны ойлар мен пікірлер айтқанын мақала мазмұнынан 
байқауға болады. Кейінгілері Г.Ғ.Жұмақасованың «Жақсыз сөйлемдердің табиғаты туралы кейбір 
мəселелер» жəне М.А.Тұрсынованың «Қазақ, қырғыз, өзбек тілдеріндегі ауысулар құбылысы» деп 
берілген. Мақалалардың маңыздылығын тақырып атауларының өздері-ақ айтып тұр.  

2004 жылдан бастап мақалалардың саны мен сапасы күрт артты десе де болады. «Филология» 
сериясы жеке бөлініп шыққаннан бастап бағыттар да молайды, тың тақырыптар жазылып, ауқымды 
зерттеулер нəтижесінде жаңа ғылыми тұжырымдар дүниеге келді. 2004 жылғы «Хабаршының» 
төртінші санында он түрлі бағытқа негізделген тараулардың аясында жиырма бір ғылыми мақала 
жарияланды. Бұлардың барлығы да филология саласынан еді. Солардың ішінде С.Б.Жұмағұловтың 
«Ұлттық əдебиеттану жəне тоталитаризм», Ф.А.Қақжанованың «Ағылшын тіліндегі уақыт жəне 
сипат категориясының проблемалары», А.З.Қазанбаеваның «Орыс сыныптарындағы «Қазақ тілі» 
оқулығы жайында» деген мақалалары сол кездегі қажетті проблемалық мəселелерді көтерді. 
Сонымен қатар авторлар қатарынан республикамыздағы өзге де жоғары оқу орындарының авторлары 
орын алды. Атап айтқанда, Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар институтының 
докторанты Б.Х.Исмағұлованың, Астана қаласындағы Қазақ гуманитарлық заң университетінің 
оқытушысы Б.М.Қапсаеваның, Қ.А.Йассауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің 
оқытушысы А.Ж.Шалабаеваның мақалалары осы айтылған «Хабаршының» төртінші санында 
басылды.  

Ал, бүгінгі таңдағы «Хабаршының» «Филология» сериясы — əлемдік деңгейге көтерілген 
ғылыми жинақ. Өйткені қазіргі уақытта жарияланып жатқан мақалалар арасында таяудағы, 
шалғайдағы шет елден келген еңбектер де көптеп саналады. Мəселен, 2011 жылғы «Хабаршының» 
бірінші санындағы жарияланғандардың арасында Қытай Халық Республикасындағы Шыңжан 
университетінің профессоры Гүлила Алтенбек, Іле педагогикалық институтының (ҚХР) доценті 
С.Ысқақұлының еңбектерін атап айтуға болады. Міне, осыншама жетістіктің барлығы — Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қажырлы еңбекке, сындарлы ізденіске толы қырық 
жылдық тарихының жемісі. 

 
М.І.Əбдуов,  
«Қарағанды университетінің хабаршысы» 
журналы «Филология» сериясының ғылыми 
редакторы филология ғылымдарының 
докторы, профессор 
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Страницы истории лингвистической науки 

 
В 2012 г. будет отмечать свое 40-летие Карагандинский государственный университет имени 

Е.А.Букетова, исторические корни которого уходят в далекие тридцатые годы ХХ в. Одной из его 
первых кафедр уже сегодня более 70 лет. к.ф.н., доц. Т.Г.Зиборова, к.ф.н. доц. П.Б.Коржева.  

Основателями кафедры русского языка являются Биография этих ученых — живая история на-
шего факультета. Они были свидетелями всех исторических моментов преобразования нашего вуза 
— Учительский институт (с 1945 г.), Педагогический институт (1952 г.), КарГУ (с 1972 г.). Они были 
первыми, кто защитил на кафедре кандидатскую диссертацию в г. Москве. Тема диссертации 
Т.Г.Зиборовой «Формы имен существительных со значением средства передвижения при глаголах 
движения в современном русском языке» (1967 г.). П.Б.Коржева после окончания докторантуры 
(1976 г.) завершила работу над докторской диссертацией, которую не успела защитить из-за болезни, 
опубликовала монографию «Язык юмора и сатиры. Из истории развития речевых средств в создании 
комического эффекта в русской литературе» (1979 г.). На кафедре работали опытные методисты, бле-
стящие филологи: к.п.н., доц. Г.И.Ильясова, к.ф.н., доц. Т.Е.Ветренко, к.ф.н., доц. Т.П.Перетятько, ст. 
преп. Р.С.Верюгина, ст. преп. Р.Г.Бузикова, ст. преп. Н.Ф.Чевельгина. Преподаватели кафедры неодно-
кратно (в советское время обязательным было повышение квалификации каждые пять лет) повышали 
профессиональную квалификацию, проходили стажировку в Московском государственном университете 
им. М.В.Ломоносова, Ленинградском государственном университете с целью совершенствования своего 
научного и педагогического мастерства. 

На нынешней кафедре классической и русской филологии, которая на разных этапах истории 
прошла ряд преобразований — кафедра русского языка и литературы, кафедра русского языкознания, 
кафедра общего русского языкознания, кафедра классической и русской филологии, — работают 7 
лингвистов. К юбилейной дате языковеды пришли с определенными достижениями. 

Изучение языковых единиц долгое время осуществлялось в рамках традиционного системного 
подхода. В советское время и в первые перестроечные годы лингвисты кафедры активно занимались 
исследованием таких актуальных вопросов, как структурно-семантические проблемы русского языка 
(доц. Т.Е.Ветренко, Ш.А.Токсанбаева, Ж.Т.Ермекова и др.), изучение языковой ситуации, особенно-
сти функционирования русского языка в ситуации двуязычия (доц. А.А.Чукуев). Успешно претворя-
ли и претворяют научные идеи Московской школы (аспиранты МГУ им. М.В.Ломоносова доценты 
Ш.А.Токсанбаева, М.К.Пак); Ленинградской школы (доц. Г.И.Джалилова, ст. преп. Б.И.Крицкий). 
Развивают достижения своих известных учителей выпускники аспиранты КазНУ им. аль-Фараби доц. 
А.М.Танабаева, Ф.Ш.Оразгалиева, А.Ю.Самохин, Ф.К.Исенова, О.Ф.Кучеренко, А.Б.Смагулова. Тра-
диции Саратовской школы на кафедре продолжали доц. Л.Н.Баймагамбетова, преп. Р.М.Стафеев. 

В лингвистической науке многочисленные исследования системно-структурных, семантических, 
сравнительно-исторических аспектов языка подготовили почву для интеграции наук, способствовали 
появлению антропоцентрического подхода, связанного с рассмотрением динамики существования 
единицы в коммуникативном пространстве человеческого сообщества. Смена научной парадигмы 
привнесла некоторые коррективы и в определение научных приоритетов среди русистов факультета. 
В конце ХХ в. в лингвистической науке динамично развиваются новые направления — лингвокуль-
турология, когнитивистика, прагматика. Сегодня на кафедре четко просматривается направленность 
научных исследований в русле лингвокультурологии. Проблемами поэтической концептуализации 
занимается к.ф.н., доц. Ш.А.Токсанбаева, этнолингвистический аспект языковых единиц в диалект-
ной системе занимает значительное место в работах д.ф.н., доц. М.К.Пак; исследует выявление куль-
турно-этнического компонента, языковую картину мира на материале русского и казахского языков 
к.ф.н., доц. Ф.К.Исенова, освещает проблему с точки зрения лингвистики, гендерности ст. преп. 
Е.М.Антонова и т.д. 

Научные интересы молодых ученых также были определены новыми веяниями в лингвистике. 
Так, когнитивный аспект фразео-перифрастических сочетаний суперконцепта «идеология» заинтере-
совал ст. преп. Д.В.Сизова; образная номинация как отображение речемыслительных процессов язы-
ковой личности (на материале эпистолярия Л.Н.Толстого) — тема исследования ст. преп. 
О.Ф.Кучеренко; культурно-историческое содержание фразеологизмов в эпоху великорусской народ-
ности разрабатывается ст. преп. А.Б.Смагуловой. 
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Диапазон научных интересов языковедов кафедры сегодня очень широк: проблемы метаязыка 
лингвистики (д.ф.н., проф. Г.Ю.Аманбаева), исторического и современного языкознания (д.ф.н., доц. 
М.К.Пак, к.ф.н., доц. Ш.А.Токсанбаева); на синхронном уровне разрабатываются проблемы 
дериватологии (к.ф.н., доц. Ф.К.Исенова), дискурса, прагматики (ст. преп. Т.В.Фурсанова) и мн. др. 

Интегративность научных мыслей породила новые интерлингвистические дисциплины, которые 
разработаны ведущими учеными кафедры: психолингвистика (д.ф.н., проф. Г.Ю.Аманбаева), 
лингвокультурология (д.ф.н., доц. М.К.Пак) и др. 

Коллективом кафедры были организованы и проведены на высоком научном уровне различные 
конференции: международная научно-теоретическая конференция «Филология в парадигме 
гуманитарных наук: традиции и современность (2008 г.), республиканская научно-теоретическая 
конференция «Проблемы лингвистики на рубеже веков» (2001 г.), республиканская научно-
практическая конференция «Проблемы лингвистики начала ХХI века» (2004 г.), республиканские 
научно-практические конференции по проблемам двуязычия (1994, 1997 гг.), межвузовская научно-
практическая конференция «Развитие славянской письменности и культуры» (1995 г.) и др. 
Преподаватели кафедры принимают участие в различных международных научных конгрессах, 
конференциях, проводимых как в дальнем, ближнем зарубежье, так и в Казахстане: д.ф.н., проф. 
Г.Ю.Аманбаева — «Русский язык: исторические судьбы и современность» (г. Москва, 2004 г.), 
«Русский язык как язык межкультурного и делового сотрудничества в полилингвальном контексте 
Евразии» (г. Астана, 2009 г.); д.ф.н., доц. М.К.Пак — «Аванесовские чтения» (МГУ 
им. М.В.Ломоносова, г. Москва, 2002 г.); «Актуальные проблемы русской диалектологии» (Институт 
русского языка им. В.В.Виноградова РАН, г. Москва, 2006, 2009 гг.) и др. 

Результаты многолетних научных исследований были обобщены и опубликованы в следующих 
работах: монографии «Макрознак; структура, семантика, прагматика» Г.Ю.Аманбаевой; 
«Витальность общерусского языка» М.К.Пак, учебные пособия «Лексика и фразеология как источник 
этнокультурной информации» Ф.Ш.Оразгалиевой, А.М.Танабаевой, «История русского 
литературного языка» М.К.Пак, «Морфология современного русского языка: синхронный, 
диахронный аспекты» Ш.А.Токсанбаевой, «Древнегреческий язык» ст. преп. Е.М.Антоновой; учебно-
методические пособия «История русского литературного языка» М.К.Пак и др. Для успешного 
освоения студентами теоретического материала выпущены «Методические рекомендации по 
выполнению различных видов лингвистического анализа (2006 г.), коллективная работа (Аманбаева 
Г.Ю., Оразгалиева Ф.Ш., Пак М.К., Танабаева А.М., Токсанбаева Ш.А., Фурсанова Т.В. и др.), 
«Методические рекомендации к самостоятельной работе по латинской грамматике (для студентов 
юридического факультета) ст. преп. А.Б.Смагуловой (2009 г.) и др. 

Высшая школа в Казахстане осуществила масштабное реформирование, перейдя на европейскую 
модель образования — двухступенчатую систему высшего образования — бакалавриат, магистратуру. 
В настоящее время переходит на трехуровневую модель подготовки высококвалифицированных 
специалистов — «бакалавр — магистр — доктор PhD», позволяющую полноценное вхождение в 
мировую образовательную систему. На сегодняшний день кафедра классической и русской филологии 
имеет лицензии на осуществление обучения в магистратуре, докторантуре.  

Увлеченность лингвистикой преподавателей, работающих на кафедре, передалась и студентам, 
которые плодотворно трудятся в других вузах Казахстана, России: успешно защитили кандидатские 
диссертации по проблемам языкознания А.А.Жубанова — «Общелингвистическая концепция 
Х.К.Жубанова», Г.А.Досмухамбетова — «Функционирование казахского и русского языков в 
микросоциальной общности», З.М.Нуржанова — «Невербальные средства общения: гендерный аспект» 
и др. На протяжении многих лет лингвисты кафедры поддерживают научные связи с Институтом 
русского языка им. В.В.Виноградова РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, Московским государственным 
открытым педагогическим университетом им. М.А.Шолохова, Тамбовским государственным 
университетом им. Г.Р.Державина, КазНУ им. аль-Фараби, КазНПУ им. Абая и др. Научное 
сотрудничество осуществляется не только с учеными Казахстана, ближнего (Россия, Киргизия, 
Украина и др.), но и дальнего зарубежья: доц. Ф.К. Исенова выиграла грант Международного проекта 
стран Евросоюза Erasmus Mundus (Испания, октябрь 2007). 

 
М.К.Пак, 
доцент кафедры классической и русской 
филологии доктор филологических наук 
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ЖАЛПЫ  ЖƏНЕ  ОРЫС  ТІЛ  БІЛІМІ 
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

УДК 81.’ 367.3 

Семантическая история славянизмов в русском языке  
в свете их «культурной памяти» 

Киынова Ж.К. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы 

Мақала орыс тіліне көне славян жəне шіркеу славян тілдерінен енген славянизмдердің семантикалық 
тарихына арналған. Сөздердің эволюциясының нəтижесі болып табылатын олардың семантикасында 
мəдени ақпараттың сақталуы қарастырылады. Тарихи сөздіктер мен картотека мысалдары арқылы осы 
тілдік құбылыс талқыланады. Сонымен қатар бірнеше семантикалық үдерістер негізінде болған 
өзгерістер сипатталады. Славянизмдердің орыс халқының тарихы мен мəдениетіне тікелей қатысы 
бары айқындалады. 

This article is about the semantic history Slavonicisms — linguistic units that have passed a long way in the 
Russian language. The author also describes the specific examples of culturally significant footprint, existing 
in the modern use of words and expressions, and also explores the evolution of semantic Slavonicisms. As a 
result of which they are filled with new relevance to the modern language, conceptual content. 

 
Русский язык хранит представления о мире, сформированные в разные исторические периоды, 

поэтому «историческая память» языка требует учитывать культурно-историческую мотивацию 
семантики и употребления языковых единиц в синхронии. В настоящее время назрела потребность в 
выявлении исторической мотивации современного словоупотребления, позволяющей говорить об 
эволюционных преобразованиях в семантике слов, в частности славянизмов. И именно сейчас, в 
связи с осознанием христианских духовных ценностей, слова, заимствованные из старославянского 
(церковнославянского) языка, становятся ценностно отмеченными, что обусловлено произошедшими 
в картине мира носителей языка преобразованиями. 

Вопрос о славянизмах является одним из основных в общей проблеме возникновения и развития 
русского литературного языка, в определении его генетической основы. Так, В.В.Виноградов в 
предисловии к «Очеркам по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.» пишет о научной 
истории русского литературного языка как органической части истории культуры русского народа: 
«Усвоение старославянской лексики отвечало потребностям русской культуры и русского языка и 
отражало те культурно-исторические сдвиги, которые переживала Древняя Русь в связи с принятием 
христианства» [1; 513]. 

В русский язык вошло значительное число слов, заимствованных из старославянского 
(церковнославянского) языка, обогатив при этом русскую лексику, в особенности ее книжный и 
абстрактный слои. Эти слова имеют свою длительную историю и разную «судьбу»: одни из них 
воспринимаются как «свое», так как семантико-стилистическая ассимиляция славянизмов привела к 
слиянию их в единое целое с исконно-русской лексикой (бытие, область, праздник, отвращение, 
среда, потребность и др.); другие употреблялись в основной своей части как стилистические 
синонимы русских нейтральных слов (лобзать — целовать, внимать — слушать, очи — глаза, лик — 
лицо, град — город, брег — берег, лодка — ладья и др.). 

Другими словами, в результате различных словообразовательных, семантических и стилистиче-
ских процессов славянизмы теряли свою генетическую маркированность, становясь функционально 
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русскими словами. При этом генезис значительной части славянизмов может быть выявлен лишь пу-
тем специального исследования (такие, например, слова, как бытие, область, потребность, среда, 
вдохновение, отвращение, искоренить, праздник и мн. др.). Другая часть этой лексики, семантически 
и стилистически преобразованная, определилась как особая лексико-стилистическая категория, фор-
мирующая основной состав высоких и поэтических слов (агнец, алкать, бремя, внимать, вопиять, 
врата, глава, глас, грясти, лик, стезя). Некоторые славянизмы, проникнув в живую разговорную 
речь, вытеснили из употребления свой исконно русский вариант, ср.: время — веремя; храбрый — 
хоробрый, мраморъ — мароморъ, врагъ — ворогъ и др. 

Все изложенные выше примеры являются свидетельством того, что славянизмы составили 
значительный пласт лексики русского литературного языка, состоящий в большинстве своем из слов 
отвлеченной семантики, относящихся к области религии, церковного быта, морали, философии, 
культуры. Роль славянизмов в истории русского языка и шире — в развитии духовной жизни 
русского народа — велика: посредством этих слов шло восприятие русским народом христианской 
религии и греческого культурного наследия, что нашло отражение в русском литературном языке. 

Слова, вошедшие в русский язык из старославянского или из его более позднего извода — 
церковнославянского языка, связаны с различными реалиями, понятиями и представлениями далеких 
эпох, поскольку способны хранить в народной памяти «следы далеких эпох», великие события жизни 
народа, достижения и потери, положительный опыт и ошибки человеческого бытия [2; 281]. Большая 
культурная и художественная ценность, заключенная в их семантике, позволяет говорить о 
«семантической памяти» славянизмов, которая является следствием их эволюции. 

Славянизмы в истории русского литературного языка имели длительную традицию 
употребления, их исследование в русском языке проводилось по следующим направлениям: 

 изучение судьбы славянизмов, т.е. их семантической эволюции — освоение и 
ассимиляция русским языком; 

 стилистическая роль и стилистические функции славянизмов в русском литературном 
языке и языке художественной литературы; 

 изучение стилистической дифференциации славянизмов в их соотношении с русизмами 
и их синонимических возможностей; 

 описание функционирования неполногласной лексики относительно полногласной на 
разных хронологических срезах русского языка; 

 освещение семантико-словообразовательного аспекта изучения старославянских 
формантов и др. 

Важным, на наш взгляд, является изучение славянизмов как лингвокультурного феномена в 
тесной связи с их семантической историей. Именно этот аспект изучения славянизмов остается 
малоисследованным в сравнительно-историческом языкознании. Компонент семантики славянизмов, 
связанный с их культурной памятью, представляет особый интерес, при этом существенным является 
описание утраты старых и приобретения новых смыслов в русском языке, что прослеживается в 
самой истории слов. Об этом писал исследователь военной лексики в русском языке XI–XVII вв. 
Ф.П.Сороколетов: «История слова должна воспроизводить все содержание, всю цепь его смысловых 
превращений, все его «метаморфозы». Она стремится раскрыть конкретные условия употребления 
слова в разные периоды его речевой жизни. Она определяет исторические закономерности изменения 
значений, связывающих судьбу отдельного слова с общим ходом развития всей семантической 
системы языка или тех или иных его стилей. История слова жизненнее, динамичнее и реальнее его 
этимологии. Вопрос о происхождении слова только тогда получает твердую культурно-историческую 
базу, когда он опирается на исследование всех этапов смысловой эволюции этого слова [3; 8, 9]. 

Эволюция представлений о понятиях в истории русского языка приводит как к их ценностному 
осмыслению, так и к переосмыслению старых значений. Культурно-историческая мотивация 
современного словоупотребления позволяет говорить о случаях системных эволюционных 
преобразований. В первую очередь это касается славянизмов, которые имеют внутреннюю 
семантическую историю. Процесс проникновения старославянской (церковнославянской) лексики в 
русский литературный язык осуществлялся в разные исторические периоды неравномерно, что 
зависело, прежде всего, от определенных культурно-исторических условий. 

Семантическая эволюция слова как результат действия его «культурной памяти» — следствие 
того, что в семантике слов сохраняются его существенные характеристики, связанные с исконным 
предназначением слова, характеризующим особенности мировидения и мировосприятия носителей 
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языка. При этом значение слова «движется» от конкретного к абстрактному. «Вопрос о «культурной 
памяти» слова встает в тех случаях, когда оно «помнит» или, напротив, «забывает» (а быть может и 
реконструирует) какие-то значимые в культурной традиции носителей языка представления и поня-
тия. «Культурная память» не обязательно подразумевает прямое и неукоснительное наследование 
исконной семантики языковой единицы. Слово может «помнить» то, что существенно с точки зрения 
новых языковых отношений. Так, семантический акцент на «умозрительности» в славянизмах ставит 
их в «духовную» оппозицию физически-конкретному, «вещному». Воспринимая слово грядущее как 
старшее по отношению к синониму будущее, современное сознание связывает с этим старшинством 
ценностную отмеченность. В результате сфера употребления слова грядущее сужается, специализи-
руется. Но эта специализация происходит по определенной «культурной программе», которая зало-
жена в слове и о которой мы можем судить, обратившись к каноническому текстовому образцу: су-
жение сферы употребления слов грясти, грядущее, грядущий в соответствии с этим образцом позво-
ляет д о г а д а т ь с я  об исходной связи «книжности» и «церковности» в русской культурной тради-
ции» [4; 71]. 

О наличии у слова «культурной памяти» свидетельствует и функциональная выделенность, на-
пример, «высокого», «книжного» слова взор по сравнению с нейтральным взглядом. С одной сторо-
ны, именно взор может быть мысленным, внутренним: Перед его мысленным взором (взглядом) вста-
вали картины прошлого; именно взор прилагается к обобщенному субъекту: Взоры (взгляды) Европы 
устремлены сюда; Взоры (взгляды) всех россиян обращены к вам. С другой стороны, взор, в отличие 
от взгляда, способен описывать чисто внешнюю — не функциональную — сторону объекта, образное 
впечатление от него: взор может быть голубым, сверкающим, небесным… Современное значение по-
добных слов существенно редуцировано по сравнению с исходными, семантика которых включает 
«высокое» и «умозрительное» содержание. 

Языковое сознание носителей языка связывают слова старославянского (церковнославянского) 
происхождения с самым значимым в культурной традиции носителей языка текстом — Священным 
Писанием — единственным эталоном и сверхобразцом русской книжности. Как справедливо замеча-
ет В.М.Живов: «… нормы книжного языка, нарративные модели ориентировались на духовные тек-
сты, впрочем, как и вся культура в целом» [5; 43]. Поэтому связь некоторых языковых единиц с та-
ким текстом получает интерпретацию в терминах «исконной культовой принадлежности». Между 
тем именно в исконном значении славянизмы обладали более широкой предметной сферой, что явля-
ется доказательством динамики их значений от конкретного к абстрактному. Современной науке из-
вестно множество фактов абстрагирования — современное значение многих таких слов, характери-
зующихся двойной актуализацией (как конкретные, предметные значения, так и абстрактные) в про-
шлом, обладают в современном языке только однозначной «идеальной» семантикой. «Соотнесен-
ность славянизмов с абстрактной семантической сферой отражается и на сочетаемости русских слов. 
Так, например, по-русски говорят прервать разговор, но перервать нитку: неполногласная форма 
(прервать) закономерно появляется в сочетании со словом, обозначающим нематериальное понятие 
(разговор), и, напротив, полногласная форма (перервать) появляется в сочетании со словом, обозна-
чающим материальное понятие (нитка). … Поскольку абстрактное, а также возвышенное содержание 
предполагает введение славянизмов (церковнославянские средства выражения), целые фразы в рус-
ском тексте могут иметь церковнославянский облик; иными словами, в рамках современного русско-
го языка могут создаваться церковнославянские фразы: Да здравствует Советская власть! Здесь нет 
ни одного собственно русского слова (в смысле генетической принадлежности). … Русский литера-
турный язык обладает особыми стилистическими возможностями для выражения абстрактного, 
обобщенного, а также возвышенного, поэтического содержания. 

Пожалуй, самым распространенным семантическим процессом для славянизмов является мета-
форический перенос — один из основных приемов формирования отвлеченных понятий, относящих-
ся к различным сферам духовной, социальной и культурной жизни общества... Слово агнец, имевшее 
в старославянском языке помимо номинативного прямого значения «ягненок» и переносное, обозна-
чавшее безгрешного человека и употреблявшееся преимущественно по отношению к образу     Иису-
са Христа, получает широкое распространение в русской литературе середины XVIII в. Чаще это сло-
во выступает в контекстах, связанных с культурно-исторической традицией восприятия образа яг-
ненка как культового, жертвенного животного. В этих употреблениях актуализируется смысловой 
компонент кротости, беззащитности, чистоты. Из сферы церковных понятий оно перешло в область 
нравственных, секуляризованных. 
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Развитие переносных значений свойственно многим славянизмам, ср.: глагол обязать обозначал 
то же, что обвязать; отвергнуть — то же, что отбросить; отвлечь — то же, что оттащить; 
исказить — то же, что испортить; погрязнуть — то же, что погрузиться, утонуть; глагол 
подражать, родственный слову драга — «дорога», первоначально означал «идти за кем-либо той же 
дорогой». Глагол преступити, первоначально означавший то же, что и переступити, 
преимущественно употреблялся переносно, в сочетании со словами заповедь, законъ, уставъ, заветъ, 
клятва, обещание и т.п. Эти сочетания имели большую распространенность в религиозной 
литературе, в частности        в церковно-книжных памятниках. Такой «статус» явился причиной 
изменения значения глагола — «совершить дурной поступок, нарушить нормы поведения, закон», 
что нашло отражение в современных словах преступление, преступный и преступник, образованных 
от глагола преступити. Приведенные примеры преобразования в семантике славянизмов, 
обусловленных экстралингвистическими факторами, позволяют выдвинуть предположение о том, что 
современное языковое сознание носителей языка маркирует славянизмы, особо выделяя при этом 
такой компонент их значения, как «духовность». 

Основное направление семантико-стилистической эволюции славянизмов заключалось в их 
«обмирщении» — утрате церковной коннотации, в результате чего появляются слова с полной или 
частичной амнезией — потерей памяти о своем «прошлом». В таких случаях слово реализует два 
значения: «духовное», «религиозное», и «светское», «мирское», при этом «духовное» 
воспринимается современным носителем языка как узкоспециальное — «церковное». Так, связь 
страсти со «страхом» и всем комплексом «страдания», «испытания», «подвига» и «очищения» 
обыденным языковым сознанием не ощущается. Понимание страстного как «страшного» можно 
проследить на следующем примере: …Сыне Божий, ущедри мя и сподоби одесную тебе стати и 
слышати сладкаго твоего гласа… Избави же мене от страстного оного и жесточайшего гласа, 
еже речеши грешным, сущим ощуюю тебе: «Отидите от мене…» (предсмертный плач мученицы 
Иустины из «Житии боярыни Морозовой»). 

Изменения в семантике славянизмов приводили к утрате некоторых их значений, т.е. в процессе 
динамики языка в силу различных причин выходили из употребления одни значения и развивались 
другие, новые. Так, исходным значением славянизма челнок (челнъ) всегда было и остается его 
русский синоним лодка, но в прошлом это слово имело и другое значение, которое было обнаружено 
нами в Картотеке древнерусского словаря в результате выборки: челнокъ — длинный, узкій, 
начиненный крупою пирог (Подвысоцкий А. «Словарь областного архангельского наречия в его 
бытовом и этнографическом применении». — СПб., 1885). Судя по источнику можно предположить, 
что челнокъ в значении пирог было известно только в определенной местности, а значит, оно было 
диалектным, тем более, что такое значение этого слова не зафиксировано в исторических словарях, 
Между тем в Словаре русского языка С.И.Ожегова приводится новое, приобретенное со временем 
значение, которое, на наш взгляд, называет предмет, похожий по форме на лодку. Ср.: челнок, — 1. 
То же, что челн (выдолбленная из дерева лодка). 2. В ткацком станке, швейной машине: овальная, 
продолговатая или иной формы колодка с накрученной или укрепленной внутри нитью. 

В процессе номинации предмета развилось его мотивированное значение, поэтому здесь речь 
идет о метафоризированном термине. Когда-то слово челнок обозначало предмет, который по форме 
тоже был похож на ладью (лодку). Ср.: челнъ — кубокъ, братина въ виде челна: — Да семьнатцать 
кубковъ..., да волъ, да чолнъ, да куръ, а весу въ кубкехъ и въ воле и въ куре и въ чолну восмьдесять 
гривенокъ и шесть гривенокъ. С исчезновением предмета из языка ушло и его название, тем более, 
что для современного языкового сознания архаичным является исконное значение, которое 
нуждается в социокультурной интерпретации. 

На основе переноса значения, столь характерного для номинации какого-либо предмета, объек-
та, явления, в современном языке появилось новое значение славянизма «челнок»: челноки (челнок) 
— торговцы, закупающие товары широкого потребления мелким оптом и реализующие их в розницу 
с наценкой. Думается, что подобное значение появилось в языке в результате метафоризации, пере-
носа по сходству — совершение частых движений туда и обратно между двумя пунктами, подобно 
челну на переправе. Современное языковое сознание не ассоциирует это новообразование с челном-
лодкой (для современно языкового социума необходима семантизация этого архаизма), но связь с 
исконным значением можно установить с помощью толкования прилагательного челночный. С.: чел-
ночный — 1. см. челнок. 2. перен. Связанный с регулярным движением между двумя пунктами на 
короткой дистанции. Челночный маршрут. Челночные перевозки. В обиходе современного языка 
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встречаются сочетания челночный бизнес, челночный бег, челночный стежок. Разваленная экономика 
в постсоветский период породила феномен челночного бизнеса — социального явления, характерно-
го для постсоветского периода и перехода страны в рыночную экономику. Из этого следует, что по-
явление и актуализация того или иного значения слов связано прежде всего с экстралингвистически-
ми факторами. 

Изменения значений слов весьма разнообразны и индивидуальны, но в языкознании достаточно 
четко обозначены основные тенденции и закономерности, свойственные славянизмам. «Одна из 
важных закономерностей изменений в языке состоит в том, что наиболее частое, типичное 
использование постепенно становится единственно возможным. Таким путем изменяют свои 
значения очень многие славянизмы. Количественные изменения в их употреблении способствуют 
серьезным качественным изменениям. При этом на основе конкретных значений слов очень часто 
развиваются абстрактные» [6; 164]. В результате распада двуязычия «в условиях современной 
языковой ситуации за славянизмами закрепляются особые функции — выражение абстрактного, 
возвышенного и поэтического содержания» [7; 118]. 

«Семантическая память» славянизмов соотносится с историей и культурой русского народа. Так, 
очень многие древние слова сохранились и в современном языке: бытие, благополучие, власть, влага, 
вражда, возраст, время, вселенная, вред, гражданин, главный, древесный, зрачок, заглавие, мрак, 
мрачный, млечный, награда, праздник, племя, преграда, преемник, представление, пространство, 
прохлада, разум, сознание, существо, сущность и т.д. Одни из них, пройдя испытание временем, 
сохранили свое исконное значение, ср.: слово жажда не претерпело никаких семантических 
изменений. Другие, большая часть слов, подверглись различным семантическим изменениям, 
расширив или сузив свое прежнее значение. 

Несмотря на то, что славянизмы соотносятся в современном языковом сознании с архаизмами, а 
значит, составляют пассивный фонд русского языка, ученых продолжает интересовать этот 
уникальный феномен в истории и языке славянских народов. Так, в настоящее время вновь возрос 
интерес к словам, которые отражают ценностные представления носителей языка и особенности их 
мировосприятия и миропонимания. Возрастающий интерес к функционированию славянизмов в 
различных культурно значимых для носителей языка текстах объясняется, на наш взгляд, 
актуализацией религиозных истоков, концептуализацией духовных ценностей и их ментальной 
репрезентацией через язык. В семантике этих слов представлена целая система общеславянского 
мировидения и многовековая культура славянских народов. 

Таким образом, эволюция представлений о понятиях в истории русского языка приводит как к 
их ценностному осмыслению, так и к переосмыслению старых значений. Культурно-историческая 
мотивация современного словоупотребления позволяет говорить о случаях системных эволюционных 
преобразований. В первую очередь это касается славянизмов, которые имеют внутреннюю 
семантическую историю. Процесс проникновения старославянской (церковнославянской) лексики в 
русский литературный язык осуществлялся в разные исторические периоды неравномерно, что 
зависело, прежде всего, от определенных культурно-исторических условий. 
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Проблема эквивалентности фразеологизма и текста 

Сейткужина А.А. 

Академия «Кокше», Кокшетау 

Мақалада фразеологиялық бірліктердің жəне оның өзара байланысы тұрғысындағы мəтіндердің 
негізгі көріністері қарастырылып отыр. В.Н.Телиянің фразеологизмге ұқсас болатындығы жайлы ой 
түйіні фразеологизмдерді талдау үшін кең мүмкіндіктер ашып отыр. Мəтін қалыптастыру 
теориясының ішінен сыртқы жəне ішкі сөзді қалыптастыруға негізделген теория əлдеқайда тура 
келеді. 

The main signs of texts, phraseological units and their interconnection are considered in the article. The con-
clusion of V.N.Tellia that phraseological units are equivalents of texts display a large opportunity for analysis 
of phraseological units. From the theory of text-formation the most acceptable theory is based on the for-
mation of outside and inside speech. 

 
В Республике Казахстан, представляющей собой полиэтническое государство, актуальной 

проблемой является формирование поликультурной личности, владеющей несколькими языками. 
Президент Н.А.Назарбаев в «Послании народу Казахстана» поставил перед обществом задачу 
полиязычного образования, которое может служить надежной основой построения 
конкурентоспособного государства, входящего в число 50-ти конкурентоспособных стран мира. 

Полилингвальная личность должна обладать чувством национального, гражданского 
самосознания, патриотизма, любви к своему Отечеству на основе знаний традиций родной культуры 
и толерантности к другим культурам. Поэтому одна из важных задач школы состоит в формировании 
высокого уровня практического владения разными языками. Республика Казахстан по своему 
этническому составу многонациональна, что, в свою очередь, ведет к взаимодействию культурных 
ценностей разных народов, в том числе и лингвистических. Именно во фразеологии процессы 
межкультурного взаимодействия осуществляются с наибольшей интенсивностью. 

Фразеологический фонд языка, широко употребительный во многих функциональных стилях, 
составляет один из важнейших компонентов языковой коммуникации, и без умения пользоваться им 
не может быть обеспечена культура речи. Незнание фразеологии обедняет речь, делает ее 
маловыразительной, затрудняет общение, препятствует правильному пониманию художественной и 
специальной литературы. 

Как показывают результаты анкетирования, наблюдения над речью учащихся школ с казахским 
языком обучения, ученики слабо владеют фразеологией русского языка, неправильно употребляют 
фразеологические единицы (ФЕ) при создании собственных текстов. В связи с этим важной 
составляющей при изучении русской фразеологии является следующее: изучить наиболее 
употребительные фразеологические единицы русского языка, найти соответствия им в казахском 
языке; разработать систему освоения фразеологии на основе изучения символических значений 
опорных компонентов фразеологизмов. 

Взгляды лингвистов на объект науки, на критерии фразеологических единиц существенно 
различаются. В истории сложилось два основных направления. Одно связано с именем Ш.Балли и 
В.В.Виноградова, по мнению которых фразеология — это наука о семантике лишь устойчивых 
словосочетаний. Основоположником другого направления является Е.Д.Поливанов. Объектом 
фразеологии, по мнению ученого, является семантика любых словосочетаний. Последователями 
этого направления являются М.М.Копыленко, З.Д.Попова, В.М.Бельдиян. 

Новый этап в развитии фразеологии как теории об устойчивых словосочетаниях связан с именем 
В.Н.Телия. Рассуждая о природе ФЕ, В.Н.Телия пишет: «Идиомы — это своего рода микротексты,     
в которых, помимо образного описания собственно обозначаемого объекта действительности, при-
сутствуют и созначения (в языкознании их принято называть коннотациями), выражающие оценоч-
ное и эмоциональное отношение говорящего к обозначаемому»[1]. Говорящий и слушающий автома-
тически «разворачивают» этот микротекст в процессе общения. Разворачивание ФЕ — это семанти-
ческая трансформация микротекста в сознании с привлечением знаний, жизненного опыта коммуни-
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катора, а также оценка объекта действительности через подобную трансформацию. Иначе говоря, ФЕ 
является текстом в тексте, который обогащает и дополняет смысл высказывания [1]. 

В связи с выводами В.Н.Телии об эквивалентности фразеологизмов и текстов, необходимо рас-
смотреть, что представляет собой данная единица (текст) с позиций формирования внутренней и 
внешней речи. Традиционно текст понимается как единица языка. Однако текст не имеет своей пара-
дигматики и синтагматики, не подчиняется законам, по которым развиваются и оформляются едини-
цы языковой системы. Например, соединение текстов не дает новой языковой единицы с новой пара-
дигматикой (сравни: морфема и слово, слово и предложение). Анализ структуры текста, при котором 
выделяются предложения, абзацы, главы, не дает полной информации о тексте, о природе и механиз-
ме производства и реализации текста. Итак, поскольку текст не соотносится с языковыми единицами, 
то его можно рассматривать как единицу речи, в основе производства которой лежит корреляция 
внешней и внутренней речи. 

Как правило, под текстом подразумевается письменное выражение связного и цельного изложе-
ния. И.Р.Гальперин определил понятие текст следующим образом: «Это произведение речетворче-
ского процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, 
литературно обработанное в соответствии с типом этого документа произведение, состоящее из на-
звания (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целена-
правленность и прагматическую установку»[2; 18]. 

Из определения видно, что ученый понимает под текстом фиксированную на бумаге устную 
речь, особую разновидность речетворчества, параметры которой отличаются от параметров устной 
речи. Однако устная речь, как правило, возникает раньше письменной, а «письменная речь — это 
всего лишь пространственное представление осуществляемого во времени устного речевого процес-
са»[3; 3]. Следовательно, с точки зрения методики обучения языку текст — это произведение как 
письменной, так и устной речи. 

В качестве основных свойств текста языковеды выделяют связность, цельность (Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь), содержательную и структурную завершенность (Л.М.Лосева), 
членимость (И.Р.Гальперин, Г.Я.Солганик, Л.М.Лосева). Связность определяется синтаксической и 
лексической сочетаемостью, цельность — лексико-тематической организацией текста и стилистиче-
ским отбором лексики и фразеологии. 

Итак, текст является знаковым выражением речевого процесса. В соответствии с теорией инте-
риоризации Л.С.Выготского речевой процесс имеет двойственную природу: он состоит из внешней и 
внутренней речи. Суть теории интериоризации заключается в следующем: психика человека возника-
ет в результате его собственной деятельности путем превращения механизмов его внешней деятель-
ности в механизмы внутренней. 

Данный процесс интериоризации проходит в три этапа — двигательная деятельность, речевая 
деятельность и умственная деятельность. Особую роль в становлении психики и сознания человека 
играет речевая деятельность, как процесс взаимодействия внутренней и внешней речи. 

Внутренняя и внешняя речь являются разными, но взаимосвязанными процессами. Минималь-
ным элементом внешней речи является слово, минимальной единицей внутренней речи — представ-
ление. Внешняя речь линейна: слова расположены в ней последовательно, одно за другим. Внутрен-
няя речь одновременна: все представления возникают сразу, в один момент. Внутренняя речь, по 
мнению Л.С.Выготского, доминирует над внешней, управляет ею [4]. Это один из этапов внутреннего 
программирования как фазы порождения речевого высказывания (то же, что и планирование, замы-
сел). 

После Л.С.Выготского большую работу по развитию теории внутренней речи проделал другой 
советский психолог и лингвист — Н.И.Жинкин. Ученый пришел к выводу, что внутренняя и внешняя 
речь имеют разные единицы. Единицей внешней речи выступает предложение, основной структурой 
которой является предикативная группа, состоящая из подлежащего и сказуемого. Единица внутрен-
ней речи — высказывание, состоящее из двух типов представлений — денотатов и предикатов. 

Денотат — это конкретное представление о реальном объекте мысли. Во внешней речи денотат 
может быть выражен прямо и опосредованно. Прямым выражением денотата в предложении служат 
конкретные вещественные или собирательные существительные и местоимения (мальчик, стол, пар-
та, книга, дерево, ваза, чайник). 
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Предикат — это представление о свойствах денотата. К таким свойствам относятся признак, 
действие, состояние, отношение, функция. Прямыми выражениями предикатов во внешней речи слу-
жат прилагательные, глаголы, наречия и отвлеченные существительные (думает, играет, высоко, 
красиво, смелость, верность). 

Построения внешней и внутренней речи значительно отличаются. По мнению Н.И.Жинкина, во 
внешней речи из предложений строится текст, а во внутренней — замысел текста распадается на сю-
жеты и речевые ситуации. Стержневой структурой высказывания является предикативное разверты-
вание денотатов [5; 141–250]. Теория интериоризации дает возможность иначе взглянуть на взаимо-
отношения мышления, внутренней и внешней речи, а также на проблему текста, позволяет ввести 
новую систему заданий по развитию речи учащихся. 

Развивая теорию интериоризации, Н.И.Жинкин разделил семантику текста на внешнюю и внут-
реннюю. Семантика внешней речи была названа значением, а внутренней — смыслом. Значение    
определяется парадигматическими и синтагматическими связями слов в системе языка, оно фиксиру-
ется в словарях. Смысл определяется текстом, речевой ситуацией. Рассмотрим предложение: «Иван 
продал лодку Петру». С точки зрения значения, Иван (Петр) — человек, продал — обменял, лодка — 
плавательное средство. С точки зрения смысла, Иван — продавец, Петр — покупатель, продал — 
совершил сделку, лодка — товар. Таким образом, значение единиц предложения репрезентирует 
(обозначает, представляет) его смысл [3; 9]. 

Однако во внешней речи отражается лишь часть смысла внутренней речи. Смысл внутренней 
речи, отражаемый в предложении, получил название «суппозиция». Часть смысла, которая не отра-
жена в семантике предложения, но которая подразумевается им, получила название «пресуппози-
ция». 

Формирование внутренней речи в ее взаимосвязи с внешней речью предполагает выявление и 
изучение внутренних и внешних структур текста. Различие этих структур связано с различием семан-
тики в структуре текста. Внешняя, или информативная, структура текста организуется линейно (син-
тагматически) и выражается в виде лексических, синтаксических и фонетических противопоставле-
ний. Взаимосвязь между лексическим, синтаксическим и фонетическим уровнями осуществляется на 
основе инвариантно-вариантных отношений [6]. 

Внутренняя, или когнитивная, структура текста также многослойна. Она определяется разными 
функциями основных компонентов речевой коммуникации — говорящего, слушающего, объекта и 
текста. Объект, или предмет содержания текста, имеет в коммуникативном акте денотативно-
предикативный смысл. 

Смысл содержательной деятельности говорящего заключается в логической организации семан-
тики текста. Одно и то же денотативное содержание логически может быть представлено по-разному. 
Например: М.Ю.Лермонтов писал замечательные стихи (человек по имени М.Ю.Лермонтов писал 
стихи) — М.Ю.Лермонтов был замечательным поэтом (относился к числу поэтов). 

Содержательная деятельность слушающего заключается в оценке значимости (ценности) тексто-
вой информации. Эта деятельность выражается в аксиологической организации семантики текста.     
В большинстве случаев оценка содержится в пресуппозиции. Например: Она придет завтра (а не 
сегодня). 

Когда говорящий и слушающий общаются (создают текст), то его содержание приобретает для 
них символическое значение. Таким образом, когнитивная структура текста состоит из смысловых 
представлений денотативно-предикативного, логического, аксиологического и символического уров-
ней. 

Семантика символического уровня структуры текста основана на противопоставлении смысла 
слова и текста. Символами являются денотаты, выраженные (невыраженные) во внешней речи кон-
кретными, собирательными или вещественными существительными. 

Символика бывает личностной, общенародной и художественной. Общенародная символика за-
креплена в идиоматике, пословицах, поговорках, паремических текстах. Например, собака является 
символом злости (злой как собака), дружбы, преданности (собачья верность), мастерства (съесть 
собаку в этом деле). 

Все наши знания о символах восходят к преданиям и обычаям народов, но трактовка символов 
все-таки связана с личностью, с конкретным человеком. Все окружающие нас предметы имеют для 
нас личностный смысл. Например, телефон для одних — средство связи, для других — символ науч-
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но-технического прогресса, для третьих — символ роскоши, для четвертых — воплощение их пре-
стижа, для пятых — символ опасности и т.д. 

Таким образом, вывод В.Н.Телии о том, что фразеологизмы являются эквивалентами текстов, 
открыли широкие возможности для анализа фразеологизмов в связи с теорией текстов. На наш 
взгляд, из теорий текстообразования наиболее приемлема теория, основанная на внутренней и 
внешней речи. Слова с символическими значениями являются стержнем текста. Учитывая, что 
фразеологизм является эквивалентом текста, то и в его структуре есть символическое значение. Им 
обладают слова с фразеологически связанными значениями [7]. 

Фразеологически связанные значения (ФСЗ) были выделены В.В.Виноградовым. Ученый 
установил, что в русском языке существуют слова с несвободными значениями, которые реализуются 
только при определенных условиях. Употребление подобных слов определено исторически и часто 
не поддается логическому анализу. Общее значение слова с ФСЗ нельзя определить исходя только из 
морфемного анализа. Подобные единицы только внешне напоминают слова, но имеют свой механизм 
образования и реализации. Слова с фразеологически связанными значениями содержат не столько 
указание на конкретный объект, действие или состояние, а, скорее всего, на отношение субъекта к 
какому-либо факту действительности [8]. Эти единицы языка, по нашему мнению, являются 
стержнем фразеологизма. 

Как уже отмечали ранее, СЗ слова реализуется в контексте. На основе индивидуальных 
употреблений слово получает новую, неожиданную трактовку, у него появляется новое значение. 
Оно будет являться символическим, поскольку часто нет логического объяснения тому, как и почему 
оно возникло. Только менталитет народа, архетипы, существующие в обществе, контекст и, наконец, 
личностные установки автора определяют конкретное символическое значение. 
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On prospects of Russian language sociolinguistic monitoring in Kazakhstan. 

Amanbayeva G.Y., Shigabiyeva A.I. 

Karaganda State University named after E.A.Buketov 

Мақала Қазақстандағы орыс тілінің жай-күйі мəселелерін социолингвистикалық зерттеу 
қорытындыларына арналған. Алынған нəтижелер Қазақстандағы орыс тілінің жай-күйінің объективті 
суретін құрайтын құбылыстар мен фактілерді жүйелейді. Өзгерістердің диахроникалық жəне 
синхроникалық социолингвистикалық динамикасын қадағалайтын тəжірибелік мониторингтің 
хронологиялық проекциясы қолданылып, орыс диаспорасының жай-күйі динамикасына үлкен мəн 
беріледі. Бұл объективті жəне жан-жақты социолингвистикалық зерттеулер көмегімен жүзеге 
асырылады. 

Статья посвящена итогам социолингвистического исследования по проблеме функционирования рус-
ского языка в Казахстане. Полученные результаты систематизируют явления и факты, составляющие 
объективную картину функционирования русского языка в Казахстане. В работе использована 
хронологическая проекция экспериментального мониторинга, прослеживающая динамику диахрони-
ческих и синхронических социолингвистических переменных. В статье уделяется большое внимание 
динамике функционирования русской диаспоры в полилингвальном пространстве, что достигается с 
помощью объективного и всестороннего социолингвистического исследования. 

 
Sociolinguistic monitoring of Russianlanguage on the post-Soviet territory generalizes the statistical da-

ta and analytical conclusions in the uniform typologically ordered system characterizing a trajectory of dy-
namics and a demand of language in various geopolitical conditions. Objectivity and omnitude of sociolin-
guistic questioning is reached as a result of Russian language communication rating indicators being 
inpolylingual space of modern Eurasia states. The researches actualization responding the problems of the 
received data theoretical generalization, is imposed, in our opinion, by the necessity to systematize, and that 
is more important, the plan the description of those versatile phenomena and facts making in aggregate com-
plete, objective and scientifically well-founded picture of Russian language functioning in Kazakhstan. 

Researches in the area of sociolingual of language situation in Kazakhstan can be carried out on the ba-
sis of the centralized government programs in the course of chronological dynamics and regional specificity 
of Russian language functioning study. The chronological projection of sociolinguistic monitoring, traced in 
dynamics diachronic and synchronic sociolinguistic variables, allows to track, explain, and also to predict 
those transformations testifying to decline, stability, or about functional uplift of language. 

Diachronic modeling in sociolingual refraction sets orientation to a trajectory of Russianlanguage re-
search from the beginning of joining of Kazakhstan to Russia and formations of corresponding Russian-
speaking infrastructure. The statistical cut by quantity of Russian-speaking migratory streams from 1897 to 
1916 in volume of 1,14 million persons is indicative from the viewpoint of understanding of objective pre-
conditions and estimations of demographic base for the subsequent national proportions of Russian language 
distribution in Kazakhstan of 20 century. Chronological extent is interfaced with spatial extent. And the data 
about quantity of immigrants in different regions: northern, central and southern would serve as an explana-
tion for the phenomenon of varietiesdisperse parity of the Russian-speaking population in the different areas 
of Kazakhstan having their own features in language situation mapping. 

Data about migration of the Russian-speaking population from the end 19 till 70th years of 20 centuries 
reflects quantitative running start from 12,8 % of the population to 42 % of the population. The cited data 
testifies dynamics of the Russian diaspora making an ethnic core of polylingual space which borders have 
been stage by stage expanded by knowing Russian representatives of related Slavic ethnoses and representa-
tives of the title nation and national minorities. Chronological ordering of Russianlanguage’s periods of func-
tioning to a stage of Kazakhstan soverignizationallows to establish following sociolingual trajectory: 

The 1 stage. The late 19 – early 20 century. Step-by-step development of foreign language speaking ar-
eas in locally concentrated (Verniy c.) and territorially extended localities (northern and central regions of 
Kazakhstan). 

The 2 stage. Early 20–80th years of 20 century. The stage of communicative demand, Russian lan-
guage’s vitality strengthening in Kazakhstan as a result of planned «language shift» under the influence of 
demographic and dialogical, diglossial factors. 
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The 3 stage. Late 20 century (90th–2000). The stage of Russian language internationalization in a field 
of its integrating and cumulative function. 

The 4 stage. Predicted (Early 21 century). A regionalization of Russian language functioning under the 
influence of geopolitical, ethno cultural, social and economic processes localizing Russian language national 
variant area in Kazakhstan and itssociolingual characteristics (legal status, communicative rating, demo-
graphic base). 

To specifytasks the and achieve the purposes of language planning (Hornbergermodel 2004) it would be 
logical to carryout complex research systematizing all collected statistical and analytical material, generaliz-
ing quantitatively nonequivalent data on the separate periods of Russian language functioning in Kazakhstan 
and developing sociolingual model of its qualitative transformations. 

Important role in this direction would play the researches reflecting dynamics of Russian language in 
separate areas of Kazakhstan, having non-uniform ethnic, demographic, social features, and detecting differ-
ent sociolingual gradation level of Russian language demand in educational, information and in the whole 
communicative space. 

Sociolingual monitoring of language situation in modern Kazakhstan shows developed and accepted 
according to official data practice for description of quantitative and quality indicators. The quantitative cri-
teria defined by vitality level of language in a society, become empirical base for the conclusions on qualita-
tive transformations and dynamics of the processes reflecting language situation development tendencies as a 
whole. The statement formulated on the basis of detailed research that «exoglossity of language situation in 
Kazakhstan … is created by 126 languages of various genetic languages» [1, 39] gives an accurate represen-
tation about synchronously established cut of languagesfunctioning. An ethno language landscape of modern 
Kazakhstan according to the data of 1999 enumeration confirms dispersion of languages functioning in both 
large and small ethnic groups. 

Russian, Uzbek, German, Tatar, Uigur, Belorussian, Korean, Ukrainian are classified as the largest di-
asporas numbering more than 100 thousand people. According to 1999, 2008 enumeration the representa-
tives of Russian diaspora declared about perfect (100 %) competence in native languages; 14,9 % of them 
know Kazakh language (according to 1999 enumeration). According to the data of 1999 enumeration 88,1 
thousand from 547,1 thousand of Ukrainians (16,1 %) are competent in native language; 68,7 thousand 
(12,6 %) — in state (Kazakh) language, 544,4 thousand (99,5 %) — in Russian language [1]. 

The given researches would serve the purposes of more detailed understanding both modern, and future 
functional trajectories of Russian language in Kazakhstan in a context of the globalized contours of modern 
Eurasia. 
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Айтыстағы шешендіктің қызметі 

Əбдуов М.І., Қуанбаева Д. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Статья, посвященная сравнительному анализу особенностей ораторской речи биев и айтыскеров, 
является актуальной сегодня, так как ранее их ораторское искусство было всестронне исследовано по 
отдельности. Автором делается попытка раскрыть своеобразие некоторых граней искусства биев с 
точки зрения употребления лексики и влияния на художественность образного строя и высокий 
уровень использования айтыскерами языковых форм. 

Article is devoted to the comparative analysis of features of an oratorical speech and aitys players. For today 
there was not ivestigated the oratorical speech and aitys player’s creativity in the given aspect because a de-
tailed research each of them has been connected with their studying separately. In article there is attempted to 
open an originality of some sides of oratorical art from the point of view of the use of lexicon and its influ-
ence on artistry of image system and a high level of use of a language forms is done. 

 
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті тамаша мамандар 

даярлап, түлектер ұшырғанына да қырық жыл уақыт болыпты. Бұл аз мерзім емес. Осы көрсетілген 
уақыттың аясында ҚарМУ хабаршысы да ғылым мен білімнің дамуына үлкен үлес қосып, талай 
тамаша мақалаларды жариялады. Филология саласы бойынша да көптеген маңызды əрі мəнді 
дүниелер жарыққа шықты. Солардың арасында халықтың рухани мұрасы болып табылатын 
фольклорлық материалдар да көптеп саналады. Əрине, заман талабына орай «ҚарМУ 
хабаршысының» талай тамаша əрі құнды мақалаларды жариялайтындығына біз кəміл сенеміз. 

Халық мұрасы туралы сөз еткенде бел ортасында шешендік сөздердің болатындығы айдан анық. 
Сондықтан, шешендік сөздердің табиғатына тереңдей үңіліп, оның қыры мен сырын ажырату 
фольклортанушы-ғалымдардың басты міндеттерінің бірі екендігі ақиқат. Десек те, шешендік 
сөздердің сыртқы өрнегі мен ішкі сұлулығын көпшілігінде ділмарлық пен тапқырлықтың аясынан 
көбірек іздейтіндігіміз де рас. Бірақ халық ақындарының шығармашылығының тартымды болуына 
айрықша əсер ететін осы шешендік екендігі мəлім. Əсіресе айтыс саласында бұл сипат айқын 
аңғарылады. Сөзіміз дəлелді болуы үшін айтыстағы шешендіктің қызметіне шама-шарқымыз 
жеткенше тоқталып көрелік. 

Ауыз əдебиетінің дəстүрін сақтай отырып, бүгінгі күнге жеткізуші жəне əрі қарай 
жалғастырушы, өркендетуші ақындар, сан ғасырлар бойына өсіп, жетіліп қалыптасқан өнерді 
дамытып келеді. Сондай дəстүрлі жалғастығын тапқан саланың бірі — айтыс. Х.Сүйіншəлиев өз 
еңбегінде: «Ақындықты ең қажет өнер деп тану, сол өнердің асқан шеберлігін тəрбиелеу, өсіру, 
жетілдіру мақсаттарын сезіну əдебиетте айтыс жанрын туғызды. Сол айтыс жанрын негіздеуші, 
дамытушылар кім десек, олар да төкпе ақындар еді» [1]. Сондай-ақ айтыстың шығу тегі, дамуы 
жайында ғалым М.Жармұхамедов те жан-жақты зерттеп жазған болатын. 

Белгілі ғалым Қ.Жұмалиев айтысты төмендегідей салаларға жіктейді: а) «Жар-жар» айтысы;         
б) мал мен адамның айтысы; в) өлі мен тірінің айтысы; г) жұмбақ айтысы; д) салт айтысы; з) ру 
айтысы; и) осы күнгі айтыс [2]. Ғалым-зерттеуші М.Əуезов айтысты екі үлкен салаға бөліп 
қарастырған. Алғашқы саласын əдет-ғұрып айтысы деп алып, тұрмыс-салтқа орай туындаған «жар-
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жар» мен «бəдік» сияқты айтыстарды жатқызады, соңғы саласын ақындар айтысы деп жіктесе, 
күрделі, төкпе түрін сүре айтысқа жатқызған [3]. 

Қалай десек те, айтыстың өзіндік тарихы мен даму жолы бар. Халықтың өткендегі тыныс-
тіршілігінен мол хабар беретін суырып салмалық дəстүрдің өсіп-жетілуіне, дамуына, бүгінгі таңға 
жетуіне айрықша арқау болған, кемелденіп қалыптасқан сала екендігі күмəнсіз. Белгілі ғалым, 
зерттеуші Х.Досмұхамедұлы осы тұрғыда айтыс жайында үлкен ғылыми тұжырым жасаған [4]. 

Біріншіден, айтыс — фольклордың көлемі де қомақты басты саласы. Ол ауызша туындап, 
ауызша дамыған. Оны шығарушылар — ауыз əдебиетінің жалғастырушы өкілдері. Оның бастауы 
сонау көне дəуір əдебиетінде жатыр. 

Екіншіден, айтыс — өнердің бір түрі. Өйткені өнер талантқа бітеді. Екінің бірі өнерші бола 
алмайды. Ал айтысты тудырушылар — талант иелері. Айтыстың асыл қазынасы халық мұрасын 
байытып, көркейтіп отырады. Бұл жағдай айтыстың өзі үшін де, жалпы өнер үшін де, халық мұрасы 
үшін де бағалы болғандықтан, қадірлеп-қастерлей білуіміз абзал. 

Үшіншіден, айтыс — шежіре, тарих. Мағынасы жағынан терең, үлкен халықтық мəні бар, 
мемлекеттік дəрежедегі айтыстар ауқымды-ауқымды тарихи оқиғалардан хабар береді. Елі үшін 
еңіреген тұлғалы азаматтардың есімі мен еңбегінен жан-жақты мағлұмат аламыз. Ру аттары мен 
олардың туыстық жақындығын да аңғартып отырады. 

Төртіншіден, айтыс — насихатшы. Ағайын арасы мен ел ішінің бірлігін сақтауға атсалысқан. 
Сыйластықты, достықты дəріптеген. Байбалам сала бермей, сөзден тосылған ақынның жеңілгендігін 
мойындауы — өте жоғары əділеттіктің белгісі. Ендеше, айтыс — əділеттіктің жаршысы. Сыйластық 
пен əділет мəдениеттің бастауы. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Айтыста сын мəселесі де кең орын 
алған. 

Міне, айтыс саласының күні бүгінгі дейін өзінің үнін үдетіп, дамыта отыра жалғастығын тауып 
келе жатқан себебі жоғарыда айтылған ерекшеліктерге байланысты. 

Айтыстың өз ішіндегі көлемді саласы — ақындар айтысы. Ғалым Б.Адамбаев: «Ақындық айтыс 
— қазақ əдебиетінің арнаулы бір саласы. Ертеректе бəрі ел өмірінде болған той-думан, ас-жиындар 
ақындар айтысынсыз өтпеген. Ежелден келе жатқан ақындар айтысының дəстүрі бойынша қарт пен 
жас, еркек пен əйел тартынбай айтыса берген. Оған қарт ақын Жанаққа жас талап Сабырбайдың, 
атасындай Сүйінбайға қарсы Күнбала қыздың айтыстары дəлел бола алады» [5; 187], — деп жазған 
болған. Тапқырлықты, алғырлықты, төзімділікті, білгірлікті қажет ететін ақындар айтысы көптеген 
ақындардың басты творчествосына айналды. Айтыскерлігімен елге танылған айтыс ақыны аталады. 
Көнеден қалыптасқан айтыс дəстүрінде ақындар бірін-бірі арнайы іздеп барып сөз айтысына түсетін 
болған. Сөйтіп, топтың алдында өз өнерлерін ортаға сап, қашан бірі жеңіліп, екіншісі жеңіске 
жеткенше айтыс тоқтаусыз жалғасады. Ал бүгінгі таңдағы айтыста осы аталған екі мəселе олқыланып 
қалған. Қазіргі кезде ақындар бірін-бірі іздемейді, белгілі бір мерекелік тойға орай айтыс 
ұйымдастырылады. Екіншіден, уақыт шектеулі. Яғни, ақындарымыз еркін көсіліп шабуға мүмкіндік 
ала алмайды. Міне, осы екі жағдай айтысқа біршама əсерін тигізгені сөзсіз. Айтыс жайын айтқанда 
алдымен ауызға оралатын дəстүр — суырып салмалық. Неге? Өйткені бұл екеуі бірімен-бірі біте 
қайнасып келе жатыр. Ауыз əдебиеті жанрларының ішінде айтыстың орыны ерекше. Басқа сөзбен 
айтқанда, ауыз əдебиетінің өзге жанрлары бір төбе болса, айтыс — бір төбе. Бұл жайында атақты 
ғалым Р.Бердібаев айтқан болатын. 

Міне, ғасырдан ғасырға сабақтастығын тауып келе жатқан айтысты жандандырушы Жамбыл 
бастаған топтың жуан ортасында Маясар, Қайып, Шашубай, Жəкен, Доскейлер бар еді. Осылардың 
ішінде айтыскерлігімен бала жасында көзге түскен Шашубай Қошқарбайұлы. Оның өнердегі өрісі, 
биік тұғыры — айтыскерлігі. Сөз сайысын ертеден қатты құрметтей білген қазақ айтыс ақындарын 
өте жоғары бағалай білген. Міне, осындай өнерге бойлағыш, өнерді қадірлегіш ортада, Шашубай да 
жастайынан сөз қақтығысына түсіп, сыналып, шыңдалып өскен, Жетісудағы Балжан деген əпкесінің 
қолында жүргенде, он үш жасар Шашубайдың қыздармен сөз сынасуы біздің пікірімізді айқындай 
түседі. Қыздар: 

 
Сен жігіт, сеңсең жігіт, сеңсең жігіт, 
Сонда жігіт боларсың, сенсең жігіт. 
Қаңғып келдің еліме, қайыр тілеп, 
Құныңды кім береді өлсең жігіт, — 

 



Айтыстағы шешендіктің қызметі 
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дегенде, Шашубай бірден: 
 

Сен қыздар, сеңсең қыздар, сеңсең қыздар, 
Сеңсеңімді беремін жеңсең қыздар. 
Қараңғыда найзаға қарсы шауып, 
Құныңды кім береді өлсең қыздар [6; 148], — 
 

деп шалып түсіреді. Осылай он үшінде көпке танылған Шашубай, жыр дүлдүлі атанған Жамбылмен 
де айтысқа түскен. Шашубайдың шешендігін, айтыскерлігін Жамбыл жоғары бағалаған. Доскей, 
Болман, Көшен ақындармен сөз сайысына түсіп, талай рет жүлдеге ие болған. 

Ақын Жолдыкей Нұрмағанбетовтың жыр жорғасы атануы айтыскерлігімен тығыз байланысты. 
«Айтыс» кітабында: «Ажарлы, мəнерлі, нақышты тіл Жолдыкей мен Көшен айтысында бой 
керсетеді» [7; 206], — деп жазылған болатын. Бұл айтыста сөз сырына зерек Жолдыкей қапияда жол 
тауып, шар болаттай шарықтаған еңбек ерлерін құлшына жырлайды. 

 
Алыптың ардақтыларын 
Көмірді қардай күреп сырқыратқан, 
Атылып арыстандай сом қайратпен. 
Алмастай ақ қайласы құз құлатқан [7; 222], — 
 

деп бояу нақышын келістіре, өрнек-оюын жарастыра айтады. Əдемі де əсерлі сөздермен əдіптеп, 
əшкейлеп сипаттай отырып, Көшенге: «Сендер де сеңнен қайтпас қаһарлы айбат», «Майданның оң 
қабаты сендерсіңдер, бірің — дəм, бірің — қару, бірің — қанат», — дейді. Сол кездің «Бəрі де майдан 
үшін» деген метафоралық, перефразиялық тіркестерді пайдаланып, көркемсөз үлгісін тудырады. Бұл 
айтыстан үздік теңеу, эпитет, троп пен фигураның небір шұрайлыларын табуға болады. 

Халық ақындарының айтысында əлеуметтік мəселелер сөз болған. Солардың ең бастыларының 
бірі — шаруашылықтың жай-күйі. Мұнда екі шаруашылықтың ақындары қарсыласы жағының 
кемшіліктерін бетіне басып, ашып айтқан. Бұл, бір жағынан, шаруашылықтың олқы жақтарын 
жойып, өсіп-өркендеуіне үлкен ықпалын тигізіп отырған. Мəселен, Жəкен мен Маясардың сөз 
жарысынан біз осыны аңғарамыз. 

 
Жəкенім, айтқан сөзің ұнап жатыр, 
Үйіңде пеш пен қораң құлап жатыр. 
Қолқабыс тигізетін адамың жоқ, 
Бір ғана келін байқұс сылап жатыр. 
Дүниенің жарығына биыл келген, 
Бесікте егіз қызың жылап жатыр, — 
 

деп Маясар Жəкенге колхоз басқармасының көмек бермегенін сынағында, Жəкен: 
 

Маяке, барыспайық бала жаққа, 
Жатыр деп пешің құлап жала жаппа. 
Көргеміз біз де барып ауылыңызды, 
Асықпай əр өлкені аралап та. 
Өмірде өткен болмас өтірік пе, 
Ағайынға арада жүрмес өкпе. 
Кіруге үй түгілі үңгір таппай, 
Далада жатты Қасым алты сөтке [8], — 
 

деп бірден жауап қайтарған. 
Маясар ақынның мұрасын молайтып, шоқтығын биіктететін оның айтыстары. Ақынның 

Нұрлыбекпен айтысы 1966 жылы шыққан «Айтыс» кітабының үшінші томына енгізілсе, Болманмен, 
Жəкенмен, Үкішпен айтыстары газет-журнал беттерінде жарияланған болатын. Маясардың 
ақындығы, айтыскерлігі жөнінде мақталу сөздер, берілген бағалар баршылық. Б.Ысқақов: «Шаршы 
топқа түскен халық ақындарын дарындылық қабілетіне қарай суырып салма, ақпа ақындар 
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(Қ.Жүсіпов, Н.Баймұратов, Қ.Жапсарбаев т.б.), əнші ақындар (Қ.Əзірбаев, М.Жапақов, 
Б.Бектұрғанов), жыршы жыраулар, ауыз əдебиетінен жинаушылар деп əр салаға бөлуге болады» [5; 
188] деп айтса, Ғ.Жұмабаев халық ақындарының республикалық мəслихатында Маясар туралы: 
«Жалпылама сыпыртпай, бет көбігін лепіртпей, шаруаны білетін, өмір талабын түсінетін, егінші 
тұрмысының ерлік еңбегін егжей-тегжей саралап ұғынған, қартайса да солардың нақ ортасында 
болған адамның тілімен сөйлеп отыр. Иə, бұл ғажап нəрсе екен, өз елімен біте қайнасып, оның ең игі 
қасиетін жанымен ұққан халық ақыны қартайдым деп, отау басында жантайып жата алмайды. Бұл 
Жамбылдан қалған дəстүр. Маясар сөзінің дəмді, салмақты болуы да осыдан» [5; 206], — деп көптің 
көңілінен шыққан киелі пікір айтқан. 

Соғыс жылдары қазақтың ұлттық мəдени мұрасы — ақындар айтысы жедел дамыды. Бұл орайда 
əсіресе көзге түскен 1943 жылғы ұйымдастырылған ақындар айтысы. Бұған дейін де 1934, 1936, 1939 
жылдары айтыстар дүркін-дүркін өткізілген болатын. Бірақ соғыс кезіндегі айтыстың маңызы 
ерекше. Мұнда негізінен ақындар бір-біріне қайрат-қажыр, көмек бере, елге рух дарыта айтысты. 
Өткізілген айтыстар жазылып алынып, газет беттерінде жарияланды. Екі ақынның айтысын үшінші 
ақын қорытындылау, баға беру қалыптасты. 

1943 жылғы белгілі айтыстардың бірі — Шашубай мен Көшеннің айтысы. Бұған 700-дей адам 
қатысып тамашаланған. Шашубай — Балқаш, Көшен Қарағанды атынан түседі. Өзінің елін, жерін 
мақтау — ертеден қалыптасқан дəстүр. Осы көрініс Шашубайда былайша байқалады: 

 
Алыбым күміс күптеп, алтын аптап, 
Қазынам алқабында жатқан қаптап. 
Байлығы сарқылмайтын Қоңыратым, 
Қойныңа алуан кенін келген сақтап. 
 

Көшен де осы дəстүрде жырлайды. 
 

Балқытқан мың тоннамен болат, темір, 
Орасан заводтардың жаны — көмір. 
Майданға қару-жарақ, азық-түлік, 
Таситын темір жолдың қаны — көмір [6; 104]. 
 

Сол кездері Қайып, Жолдыкей, Доскей, Шашубай, Маясар, Жəкендеріңіз өздерінің майталман 
ақын екендіктерін тағы бір танытып өтті. Өзекті мəселе «майданға көлкөсір ғып көмір ғып берген» 
шахталар, «Батыр деп халық мақтап атақ берген» тың ерлерінің қажырлы еңбектерін жырлайды. 
Айтыста асқан ақындық қуат пен тапқырлық, ұқыптылық қатар жүруі қажет. 

Ақындар айтысы кезінде Жамбыл бастаған, жаңа салт енді. Ол — ақындар айтысын бастау, 
жарыс алдында ақындарға бүгінгі болатын айтыстың мақсатын, бағытын сілтеу. 1943 жылғы 
республикалық ақындар айтысын Жамбыл өзінің ақындарға арнауымен бастаған. Осы салт кейінгі 
ақындарға да тəн болып қалыптасып кетті. «Айтыс дəстүрі — ақын мектебі. Шеберлікті тыңдайтын 
қатаң да, қатал сын. Талай ақындар осы сыннан мүдірмей өткенде ғана шын ақын атағын алған. 
Ақындар айтысы ең алдымен өнер жарысы» [9]. Ақындар айтысының бір ерекшелігі көркемділігінде, 
сөздерді бейнелі түрде қолдана білуінде, жан бітіруінде, мəселен, Көшен мен Жолдыкей 
айтысындағы сөздік оралымдар осының айғағы. «Екі аяғым — зеңбірек, кеудем — бомба, құралған 
осылардан мен бір алып». 

Ақындық өнері ретінде айтыстың бір ерекшелігі, өмірдің қандай саласына болса да еркін 
араласады. Айтысқа түскен ақын өз елі мен жерінің көкейтесті мəселесін айта алады. Дəстүрлі 
айтыста өзінің елін, жерін таныстырудан, ардақты азаматтарын мадақтаудан бастайды. Мұны Маяcap 
мен Нұрлыбектің де айтысынан аңғаруға болады. Қарағанды облысының атынан түскен Маясар 
ақын: 

 
Төлеген, Нұркен, Мартбек, Мəлік, Асқар 
Əрбірі он сан қолын жаудың жасқар. 
Елімнің, сайыпқыран батырына 
Еш дұшпан ерлігіне келмес астар, — 
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деп соғыста ерлік көрсеткен батырларын дəріптесе, Семей облысынан түскен Нұрлыбек: 
 

Кім жетер ой теңізі Абайыма 
Бəйтерек құлаш жайған маңайына [10; 4], — 
 

деп поэзия атасы — Абайды мақтан етіп көрсетеді. Бұл айтыстың тағы бір ерекшелігі, екі ақын да 
бір-бірінің кемшілігін айтып, осал жеріне тиісуден бастамайды, қайта мадақтау сөздер айтады. 
Мəселен, Маясар Нұрлыбекке кезек берерде: 
 

Ардақты Абай сынды ұл туғызған 
Ел елдің əдебіне бас ұрғызған, — 
 

деп ұсынса, Нұрлыбек; 
 

Қара алтын, калың аймақ Қарағанды 
Алыппен алар кезде күш шайқасып [10; 4], — 
 

деп жауап қайтарған. Соғыс кезінде халықтың, елдің əл-ауқаты, тұрмыс-тіршілігінің төмендеп, қиын 
жағдайға түскендігі белгілі. Əйелдер ер азаматтарын майданға аттандырып, ауыртпашылықты 
көтергендігі мəлім. Осындай жағдайда кемшілік пен кемістікті айтып елдің еңсесін түсіргеннен гөрі, 
жетістіктері мен жақсы жақтарын сөз еткен жөн екендігін ақындар да сезе білген. 

Көне дəуірден келе жатқан айтыс үлгілерінің ішінде ерекше бір түрі — адамның төрт түлік 
малмен айтысы. Бұл да қажеттілікке байланысты қалыптасқан. Ақын өзінің көңіл-күйін, тұрмыс 
жағдайын осы əдіспен сездіре б і л г ен .  Бұған «Қой мен иесінің», «Сиыр мен иесінің» айтыстарын 
жатқызуға болады. Тіпті эпостық жырлар мен ертегілердегі бас кейіпкерлер мен астындағы серігі 
атының жауаптасуы да осы тектес. Мал мен малдың айтысы да осының бір түрі болып саналады. 
Міне, айтыстағы осы салт бүгінгі заманға дейін өз жалғастығын тауып келе жатыр. Өйткені дəстүрдің 
мықтылығы оның жалғасып, дамып отыруында. Мəселен, Жолдыкей мен сиырдың шағын айтысы 
осыны дəлелдейді. 

 
Сен едің үйлі жанның тиянағы 
Шиеттей жас бала бар ұядағы 
Барады бəрі жылап мазамды алып 
Аленд і  Жəкең неден ұялады [10; 3], — 
 

деп соқыр сиырды союға ыңғайланған ақынды «тоқтай тұр, ақтық сөзім бар» деген сиыр, өзінің де, 
иесінің де ауыр халге ұшырауына себеп болған колхоз астығын ұрлаушылар екендігін атап отырып 
əшкерлейді. Бұл жерде колхоз астығын ұрлап отырғандар осал адамдар емес. Олардың кімдер 
екендігін, тікелей жария ету қиын. Міне, осы орайда Жолдыкей ақын көнеден келе жатқан дəстүрді 
шеберлікпен қолдана отырып, əдіс жасаған. Сондай-ақ осындай айтыс Жəкен Байтуовта да бар. 
Фермадағы жүдеп-жадауға айналған мал шаруашылығының жайын жаны ашыр қауымға өзінің 
қоймен айтысы арқылы жеткізеді. Енді айтысқа тоқталып көрейік. Он бір буынды қара өлең негізінде 
шығарылған бұл айтыстың көлемі шағын. «Ақ қой мен қара қойдың мұңы» деп аталатын кіріспе сөзі 
бар. 
 

Аяңдап тұрған қойға келдік баяу, 
Мүлгиді жануарлар ұйқылы-ояу, 
Байқасам өзге қойдан күйі төмен, 
Еті арық, іші жарау, көңілі қаяу. 

 
Осындай жағдайға қалайша тап болғандығын сұрағанда қой: 
 

Төртеуі жөн сұрады сен кімсің деп, 
Ауданнан келген əлде өкілсің деп, 
Тергедің бізді сонша-айтшы өзің ,  
Танимыз, жолдас, сені əлдекім деп [5; 26], — 
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деп сақтана сұрайды. Осы шумақта байқаған адамға сол кезеңінде хабар беріп  тұр, яғни ,  «өкілсің» 
деп айтуы тегін  емес. Өйткені  өкіл  — партия нұсқауымен келген адам. Бірақ оның да 
шаруашылыққа қаншалықты дəрежеде жаны ашығандығы белгілі.  Тамағын тойдырып, тайып тұру. 

Егер өкіл болса, қойдың жауап бергісі жоқ. Ақынмын дегеннен кейін ғана: 
 

Көк бақа, денемізді қотыр басты 
Дəрігер келмегелі айдан асты 
Басқарма завфермалар жібермейді 
Жолынан мал маманы неге адасты! [5; 36] — 
 

деп ағынан жарылады. Өз жалғасын тауып келе жатқан айтыстың бұл саласының көне түріне де, 
кейінгілеріне де тəн ортақ белгі мынандай. Айтыстың басқа түрлері (ақындар, қыз бен жігіт, жұмбақ, 
бəдік т.б.) көпшілік жиналған жерде, ел алдында туындаса, адам мен малдың айтысы тыңдаушысы 
жоқ болса да шығарыла береді, көпшілік оны кейін естуі де мүмкін. Ғалым М.Жармұхамедов былай 
дейді: «Өз тыңдаушысына əсер сезімі айрықша бұл топтағы нұсқалар əдебиетімізде мысал жанрына 
ұқсас тəрбиелік мəні мол жаңа сипатты айтыс үлгілерінің («Ат пен иесі»), («Домбыра мен ақын»), 
(«Бұзау мен əйел»), («Бай мен қасқыр») туып қалыптасуына жол салды»[10; 33]. Осы тəріздес 
айтыстардың бірі — аң мен адамның айтысы. Мұның ішінде айтыста көп қолданылатын жыртқыш аң 
— қасқыр. Мұның өзіндік себебі бар. Амандасқанда «Мал-жан аман ба?» деп малды алдымен 
айтатын қазақ халқының негізгі кəсібі мал шаруашылығы болғаны белгілі. Күн көрісі төрт түлікпен 
байланысты болғандықтан, оны баққан, күткен, қорыған. Жыртқыш аңдардың ішінде мал жауы — 
қасқыр. 

Сондықтан да халық осы тұрғыдағы көп мəселені қасқырмен байланыстырып отырған. Мəселен, 
ұрыларды «Адамның қасқыры» деп атаса, қасқырдың өзін «Ит — құс» деуі осыған байланысты. Бұл 
жағдай «Қасқыр мен Қарашекпен» айтысында көрініс береді. Міне, осындай мысал мəндес қасқыр 
мен айтыс Шашубайда да бар. Бұл айтыстың көлемі əжептəуір, 161 жолдан тұрады. Кеңес үкіметі 
кезінде малдың жауы деп есептеген қасқырды атуға, соғып алуға ерік берілген болатын. Шашубай 
осы мəселені де айтысқа келтіріп отырған: 

 
Ұстап алып Шашубай түбіме жеттің, 
Өлтірдің де байымды өкпелеттің. 
Біздің жеген бір атты сонша қуып 
Түбі оң көзі болдың-ау үкіметтің, — 

 
десе, Шашубай: 
 

Шал едім күшке кірген күн-күн сайын 
Қас қылсаң қарсыласып күшің дайын, 
Картайған шал дедің де атын жедің 
Үкімет қадірлеген Шашубайдың [6; 99], — 
 

деп айтады. Бірақ айтыстың негізгі мəні мұнда емес. Дəстүрлі жалғастықпен байланысында. Тілге 
жеңіл, көңілге қонымды, əрі нанымды түрде қасқырды адамша сөйлетеді. Ол адам қасқыры болсын, 
қасқырдың өзі болсын, «қасқырдың ауызы жесе де қан, жемесе де қан». Халықтық туындыда 
(«Қарашекпен мен қасқыр»): 
 

Көрді де бір топ атты қуды мені, 
Ат-əбзел, қару-жарақ жоқ бір кемі. 
Жүгіріп сілем құрып жеттім мұнда, 
Басыма бəле болып бұзау жемі, — 
 

деп келсе, Шашубай айтысында: 
 

Қақпан салып ұстаттың аяғымды, 
Қақпан, шот, қыстырып ап таяғыңды, 
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Бала-шаға жеп кеткен бір ақыңды, 
Қу шал, соны қуып келдің бе, баяғыңды [6; 99], — 
 

деп айтылады. Бұл қос шумақта да, бір тектілік пікір, ойдың бірлестігі жатқандығын анық байқауға 
болады. 
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Мағжанның поэзиялық аудармалары 

Бейсентай А.Б. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

В данной статье рассматриваются творчество классика казахской поэзии — поэта Магжана 
Жумабаева, грани его мастерства художественного перевода. Всесторонне раскрыты особенности 
перевода поэзии, определено место поэта-переводчика в развитии литературы, показано его 
художественное мастерство. Принимая во внимание тексты оригиналов и переводы М.Жумабаева, 
автор определяет уровень переводческой деятельности поэта на основе текстовых сравнений. 

This article describes many sided translations and masterpieces of Kazakh classic poetry Magzhan 
Zhumabaev. His literary translations characterize his ability to rise the Kazakh poetry on the top of the world 
poetry. Magzhan`s work’s elements and poetical translations are shown from different sides. The place of lit-
erary translations in the development of literature is identified. The article also describes the aims and objec-
tives of his translations. It is proved that his ability to translate literary works comparing them with original is 
on high level. There are also comparisons of texts and secularities of his translations. 

 
Көптеген жылдар бойына жекелеген мақалалар көлемінде түрлі қырынан сөз болып келген 

əдеби-көркем аударма мəселесі өткен ғасырдың 60-жылдарынан бергі аралықта арнайы зерттеулерге 
арқау болып, аударма ісіне байланысты өзекті проблемалар жан-жақты қарастырыла бастады. Бұл 
ретте С.Талжанов, Ə.Сатыбалдиев, С.Құспанов, Х.Садықов, Н.Сағындықова сияқты зерттеушілердің 
еңбектерін атап өту абзал. Сондай-ақ Р.Хайруллин, М.Құрманов, Ш.Сəтбаева, С.Сейітов, 
С.Əбдірахманов, тағы басқалардың бергі кезеңдерде жарық көрген еңбектерінде көркем аударма 
мəселесіне байланысты көптеген маңызды ой-пікірлердің көрініс тапқаны мəлім. Бұл жағдайдың өзі 
қазақ əдебиетіндегі көркем аударма ісі əдебиеттер байланысының аса маңызды буыны болуымен 
қатар, əдеби өмірде де өзіндік орын иеленіп үлгерген шығармашылық еңбектің бірі екендігін 
айғақтайды. 

Олай болса, М.Жұмабаевтың аудармашылық шеберлігі, ерекшелігі жайындағы ой бағытымызды 
дұрыс арнада өрістету үшін, əуелгі кезекте, аудармашылықтың өзі қандай еңбек екендігін айқындап 
алған жөн болмақ. Бұл ретте «Əдебиеттану» терминдер сөздігіне көз салсақ, аударма «əдеби 
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шығарманың бір тілден екінші тілге көшіріліп қайта жасалуы, басқа тілдегі түпнұсқа негізінде 
жазылған көркем туынды» [1] болып анықталады. Ж.Жақыповтың анықтамасы бойынша: «Аударма» 
— көп мағыналы сөз. Ол, біріншіден, бір тілді екінші бір тілде сөйлету үдерісін білдірсе, екіншіден, 
осы тілде айтылғанның/жазылғанның келесі тілге қалай жеткенін, яғни іс-əрекеттің нəтижесін, өнімін 
білдіреді... Аудармаға байланысты басты екі жайт бар: 1. аударманың мақсаты — бастапқы түпнұсқа 
тілін білмейтін оқырманды/тыңдарманды өзге тілдегі мəтінмен мүмкіндігінше жақын таныстыру; 2. 
аударма дегеннің өзі — басқа тілдің құралдарымен бейнелегенді екінші бір тілдің құралдарымен 
толық та нақты, нық шынайы, сенімді бейнелеу» [2]. 

Мақсатымызға сəйкес, орыс филологиясына зер салсақ, аударма теоретигі А.В.Федоровтың 
пікірінше: «Слово «перевод» принадлежит к числу общеизвестных и общепонятных, но и оно, как 
обозначение специального вида человеческой деятельности и ее результата, требует уточнения и 
терминологического определения. Оно обозначает: 1) процесс, соверщающийся в форме 
психического акта и состоящий в том, что речевое произведение (текст или устное высказывание), 
возникшее на одном — исходном — языке (ИЯ), пересоздается на другом — переводящем — языке 
(ПЯ); 2) результат этого процесса, т.е. новое речевое произведение (текст или устное высказывание) 
на ПЯ» [3]. Орыс филологиясында аударма теориясы мəселелерімен айналысушы З.Д.Львовская [4], 
Л.К.Латышев [5], Е.В.Бреус [6] т.б. зерттеушілердің ой түйіндері де осы үлгіде болып келеді. 

Болгар филологы А.Лилова аударма мəселесінің мəнін терең түсіну үшін оған байланысты 
бірнеше аспектіні назарда ұстау қажеттігін алға тартады. Олар: «...первый, основной аспект понятия 
«перевод» — это его социальная природа и общественные функции»; «...следующий основной аспект 
понятия «перевод» — это его сущность как явления культуры, как факта и достояния, процесса и 
движущей силы национальной и мировой культуры»; «...еще одним из основных аспектов понятия 
«перевод» является его лингвистический аспект, лингвистическая природа перевода»; «...перевод, 
кроме общей качественной определенности, характерной и действительной для всех его форм и 
видов, имеет ясно выраженную качественную дифференцированность в своих различных формах и 
видах. В частности, основным аспектом понятия «художественный перевод» является его 
художественно-эстетический аспект, его эстетическая сущность и образная природа»; «...отражение и 
творчество также являются основными аспектами понятия «перевод», диалектика отражения и 
творчества — базисный момент его природы»; «... одним из основных аспектов перевода является 
также его творческая природа, то есть перевод — это сложно организованный и сложно 
функционирующий творческий процесс, в результате которого создается переводное произведение»; 
«...нет и не может быть «чистого», внеисторического представления о переводе, историческая 
определенность и историческое бытие — основная характеристика понятия «перевод» [7] деп 
сипатталатын аспектілер. Аудармашылық ісіне қатысты бұл аспектілерге көңіл қойып отырған 
себебіміз — бұлардың қай-қайсы да М.Жұмабаев аудармаларын зерделеу барысында орайлы 
тұстарда назарға алып отыруды қажетсінеді. 

Ұлттық əдебиетіміздегі көркем аудармаға байланысты ой-пікірлерін ортаға салған мақаласында 
М.Əуезовтің: «Аударма теориясының басты кемшіліктерінің бірі ... жақсы, үлгілі аударма 
тəжірибелерін жеткіліксіз, үстірт зер салу, шетеңдеп қана зерттеу болып отыр. Ал асылында, ондай 
аудармаларды бүкіл егжей-тегжейіне жете, жан-жақты талдау аса мəнді шарт, талданғанда 
шығарманың идеялық-көркемдік қасиеттерін аударманың бойына қалай сіңіргендігін, образдылығын, 
түпнұсқаның ырғақтық, үндестік, шумақтық, ұйқастық нəзік ұтымды тетіктерін, авторының сөз 
өнеріндегі өзіне тəн ерекшелігін, тарихи нышандарын беруде аударма өнерінің, бұрынғы-соңғы 
аударма істерінен мүлде басқаша екендігін дəлелдеу əбден керекті міндет» [8], — деген талабын 
қаламгер аудармашылығын сөз еткен тұстардың барлығында да қатаң ескеру орынды болары анық. 

Жалпы, М.Жұмабаевтың поэзиялық аудармалары болып табылатын он бес шығарманың үшеуі 
шығыс əдебиетінен алынған туындылар болса, екеуі — орыс əдебиетінен алынған авторы белгісіз 
өлеңдер, ал төртеуі — еуропалық əдебиеттен, алтауы — орыс əдебиетінен аударылған авторлық 
өлеңдер. Аудармалар қатарына Мағжан қаламынан туған «Біраз Фетше» деп аталатын өлеңді де 
қосуға болады деп есептейміз. 

М.Жұмабаев еуропалық əдебиеттен екі ақыннан төрт шығарма тəржімалаған. Олар — неміс 
ақындары И.В.Гетенің «Айрылдым сенен, жан сəулем», «Орман патшасы» туындылары жəне 
Г.Гейнеден аударылған «Екі бетің, сұлу қыз...», «Күннің батуы» өлеңдері. 
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И.В.Гетенің «Орман патшасы» — 1782 жылы, «Айрылдым сенен, жан сəулем» өлеңі 1788 жылы 
жазылғандығын ескерсек, бұлар Гете шығармашылығының веймар кезеңінің еншісіндегі шығармалар 
болып табылады. 

Веймар кезеңі — халық қамы үшін əкімшілік-басқару жұмыстарына араласып, халыққа 
жеңілдіктер туғызуға мүмкіндік беретін нақты шаралар жасамақ болып көп уақытын жұмсаған Гете 
үшін қайраткерлік тұрғыдан ғана емес, шығармашылық тұрғыдан да аса жемісті бола қоймаған кезең. 
Дегенмен, неміс ақынының қаламынан бұл жылдары «Балықшы», «Орман патшасы», «Жыршы» 
балладалары, «Мидинг өліміне» поэмасы, «Қараңғы түнде тау қалғып», «Айрылдым сенен, жан 
сəулем» сияқты бірнеше лирикалық өлеңдер т.с.с. бірнеше шығармалар жарық көргені белгілі. 

Жалпы алғанда, Гетенің бұл кезеңдегі көлемді шығармаларында шығармашылығының бастау 
кезеңіндегі Прометей, Фауст, Вертер сынды бүлікшіл, əрекетшіл қаһармандарды ізгі ниетті, бұйығы 
Ифигения, жасқаншақ Вильгельм Мейстер сияқты кейіпкерлер алмастырса, лирикасында бұрынғы 
бұрқақ сезімге толы буырқанған өлеңдер ой-толғаныстармен ұштасқан салиқалы сезімдерге бейім 
жырларға орын ұсынады. Бұл ерекшеліктерді Абай аударған «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңінен 
де, Мағжан аударған «Айрылдым сенен, жан сəулем» өлеңінен де аңғаруға болады. Аталған кезеңдегі 
Гете шығармашылығына тəн болған бұл сипаттардың кейбір себептері ақынның əкімшілік тірліктегі 
нəтижесіз еңбегіне қатысты өкінішпен қатар, Шарлотта фон Штейнмен арадағы сүйіспеншілік 
сезіміне де байланысты болса керек. 

Осы орайда М.Жұмабаевтың Гете шығармаларынан аудармалар жасаған уақыты өткен ғасырдың 
жиырмасыншы жылдары екендігін еске түсірсек, неміс ақыны мен қазақ ақынының қайраткерлік 
жəне жеке өмірлерінде көптеген ұқсастықтар аңдалады. Мағжанды Гете шығармашылығының веймар 
кезеңіне тəн дүниелердің қызықтыруының бір себебі осы тұстан өріс алып жатуы да ықтимал 
екендігін жоққа шығаруға болмас. Енді Гете шығармаларының аудармаларына келелік. 

«Орман патшасы» — еуропалық баллада үлгісіне тəн сипаттардың барлығын бойына жинақтаған 
туындылардың бірі. Оның сыры еуропалық баллада жанрының қалыптасуында И.В.Гетенің де 
айрықша еңбек сіңіргендігінде жатыр. Сол себепті осы тұста «баллада» ұғымының мəніне көңіл қояр 
болсақ, Гете қаламынан туған «Орман патшасының» көркемдік құрылымы мен мазмұнына, сюжетіне 
қандай ерекшеліктер тəн екендігін айқын түсіне аламыз. 

В.А.Жуковский аудармасындағы «Орман патшасы» 8 шумақ болса, М.Жұмабаев аудармасында 
16 шумақтан тұрады. Оның себебі — аударма барысында Мағжан орысша мəтіннің бір шумағын екі 
шумаққа келтіріп аударған. Алайда бұл өзгерістен туындының көркемдік болмысына да, 
құрылымына да ешқандай нұқсан келмейді. Ырғақтық, үндестік жағынан да, буын өлшемі 
тұрғысынан да орысша нұсқаның өлшемі сақталған. Тіпті Мағжан жасаған шумақты бөлшектеу тəсілі 
авторлық суреттеулер мен жолаушы, жас бала, орман патшасы арасындағы диалогтардың ара-жігін 
аша жеткізуге əсер етіп тұрғаны байқалады. Салыстырып байқалық: 

В.А.Жуковский аудармасы бойынша: 
 

«Дитя, я пленился твоей красотой: 
Неволей иль волей, а будешь ты мой». 
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать; 
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать». 
 
Ездок оробелый не скачет, летит; 
Младенец тоскует, младенец кричит; 
Ездок погоняет, ездок доскакал... 
В руках его мертвый младенец лежал. 
 

М.Жұмабаев аудармасы бойынша: 
 

«Жараланды жүрегім, 
Ғашықпын, бала, көркіңе. 
Енді маған келерсің! 
Қоймаспын, сірə, еркіңе!» — 
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«Жан ата, орман патшасы 
Қуып бізге жетті ғой. 
Келіп қалды мінекей, 
Қысылдым, демім бітті ғой!» 
 
Жолаушы енді қысылып, 
Шаппайды, ұшып келеді. 
Қайғырады нəресте, 
Нəресте жылай береді. 
 
Құйындатып жолаушы, 
Үйіне ұшып келіпті. 
Бірақ оның қолында 
Нəресте жолда өліпті. 
 

Үзіндіден байқалып тұрғандай, М.Жұмабаев аудармасында шумақ құрылымы 
бөлшектенгенімен, көркемдік мазмұн, сюжеттік-композициялық тұрғыдан ешқандай өзгеріс жоқ. 
Диалогтар да, авторлық бейнелеулер де өз орындарын сақтаған, суреттеулер мен диалогтар орысша 
мəтіндегі мазмұндарынан ауытқымаған. 

Осы орайда айта кеткен жөн, Гетенің алғашқы балладаларында махаббат сарындары басымдық 
танытып жататын болса, веймар кезеңіндегі балладаларында ақын ақылмен ұғып болмайтын тылсым 
жайттерді бейнелеуге баса көңіл қояды, сол арқылы жаратылыс құпияларына ақындық қиялмен 
бойлауға ұмтылады, осындай көркемдік мақсатына сəйкес, кейіпкерлерін де табиғатпен біте 
қайнасқан жаратылыс иелері бейнесінде көрсетуге бейіл танытады. Гете шығармасындағы дəл осы 
сипаттар Мағжан аудармасында мейлінше дəл жеткізілген. Бұл жағдайдың өзі аударма барысында 
Мағжанның орысша мəтіндегі көркемдік қасиеттерге нұқсан келтіріп алмауды айрықша құнттағанын 
байқатады. Сонымен бірге неміс ақынының көркемдік-шығармашылық мақсатын М.Жұмабаевтың 
ақындық сұңғыла түйсікпен дəл танығанын айғақтайды. 

Гете поэзиясынан М.Жұмабаев аударма жасаған келесі шығарма «Айрылдым сенен, жан 
сəулем» деп аталады. Бұл тұстағы бір өкінішті жайт — М.Жұмабаевтың бұл өлеңге қай ақынның 
аудармасы арқылы келгенінің əзірше беймəлім болып отырғандығы. 

1985 жылы И.В.Гетенің таңдамалы шығармаларының 2 томдығын шығару барысында орыс 
əдебиетшілері «Орман патшасы» аудармаларының ішінен В.А.Жуковский нұсқасын алып, ал 
М.Жұмабаев аудармасында «Айрылдым сенен, жан сəулем» аталған өлеңнің О.Г.Чухонцев нұсқасын 
таңдауына қарағанда, осы аударманы түпнұсқаға жақын келеді деп есептеуге болатындай. 

Гете өлеңінің О.Г.Чухонцев аудармасындағы нұсқасы: 
 

Так ты ушла? Ни сном ни духом 
Я не виновен пред тобой. 
Еще ловлю привычным слухом 
Твои слова и голос твой. 
 
Как путник с беспокойством смутным 
Глядит в бездонный небосвод, 
Где жаворонок ранним утром 
Над ним — невидимый — поет; 
 
Как взгляд мой, полный нетерпенья, 
Следит — сквозь чащи — даль и высь, 
Так все стихотворенья 
«Вернись! — безумствуют. — Вернись!» 
 

Берілген мəтін мен Мағжан аудармасын өзара салыстырар болсақ, əр шумақтағы көркемдік 
мазмұн, яғни сезім құбылыстарының бейнелері, өте жақын келетінін көреміз. Мəселен, орысша 
мəтіндегі бірінші шумақта сүйгенінен айрылған жанның сағынышы өзін-өзі ақтау сезімімен («Я не 



Мағжанның поэзиялық аудармалары 

Серия «Филология». № 4(64)/2011 43 

виновен пред тобой») ұштаса бейнеленсе, Мағжан аудармасындағы сағыныш құлазу сезімімен 
(«Көруге енді жоқ үміт») астасып беріледі. 

Ал екінші, үшінші шумақтардағы лирикалық кейіпкердің ішкі көңіл-күйінің бейнесі екі 
аудармада да өте ұқсас көрініс тапқан. Тек соңғы тармақтардағы лирикалық кейіпкер əрекетінің 
бейнеленуінде айырмашылық бар. Орысша мəтінде лирикалық кейіпкер сүйгенінің қайта оралуын 
тілек етсе, Мағжан аудармасында сүйгенінен мүлде қол үзгенін айқын сезгендіктен, лирикалық 
кейіпкер ішкі қайғыға жол береді. Лирикалық кейіпкердің соңғы əрекеттерінің осы сипатта көрінуі 
екі аудармадағы көркемдік сюжеттің өрістеуіне лайықты шешім болып табылады. Өйткені орыс 
тіліндегі аудармада лирикалық кейіпкер өзін кінəлі сезінбегендіктен, іштей үміттене алатын болса, 
Мағжан аудармасында оның қандай да бір үмітке еруіне жол жоқ. Сондықтан қайғыға берілуі 
шындыққа сəйкес шешім. 

Байқалып тұрғандай, Гете өлеңінің Мағжан аудармасы орыс тіліндегі аударма мəтінінен 
алшақтамайды. Сезім күйлерінің алмасуын бейнелеуден тұратын сюжет те, өлеңнің ішкі ырғағы да 
сақталған. Тіпті жекелеген детальдардың өзі (жаворонок — торғай, даль и высь — тоғай, қыр т.б.) 
сəл-пəл өзгеріске ұшырағанымен, негізгі мазмұнынан қол үзіп кетпеген. Мағжан аудармасынан 
көрініс тауып отырған бұл сипаттар аударма барысында қазақ ақынының аударылып отырған мəтінге 
тəн көркемдік белгілерін барынша мұқият сақтауды мақсат еткенін аңғартады. Мəтін көркемдігін 
мейлінше дəл жеткізу қандай аудармашы үшін де аса жауапты сын болып табылатынын ескерсек, бұл 
тұрғыда М.Жұмабаевтың аудармашылық шеберлігін кім-кімге де үлгі етуге болары даусыз шындық. 

Жоғарыда сөз болған аудармалар Мағжанды аударма жасау барысында түпнұсқаға сəйкестікті 
айрықша құнттаған аудармашы ретінде танытса, оның аудармашылық тəжірибесінде қазақ ақынын 
экспериментшіл аудармашы ретінде бағалауға да мүмкіндік беретін қызықты туынды бар. Ол — 
«Біраз Фетше» деп аталатын өлең. Бұл туындының қызықты болатын себебі — өлеңнің əрі төл 
туынды, əрі аударма сияқты екіұдай əсер етуі. 

Өлеңді Мағжанның төл туындысы ретінде қабылдауға мүмкіндік беретін себеп — А.Фет пен 
М.Жұмабаев шығармаларының арасында сөздік-мəтіндік сəйкестік жоқ. Бұл тұрғыдан қарағанда, 
«Біраз Фетше» өлеңін М.Жұмабаевтың төл туындысы ретінде тануға болады. 

Ал «Біраз Фетше» өлеңінің аударма іспетті əсер ету себебі — өлеңде А.Феттің «Шепот, робкое 
дыханье» деп басталатын шығармасына тəн көркемдік сипаттар айқын аңғарылады. Айналадағы 
құбылыстарды образды қабылдау ерекшеліктері мен өмірлік шындықты көркем бейнеге айналдыру 
тəсілдері тұрғысынан болсын, яки оқырманға əлдебір тылсым да таза əлемнің суретін қызықтағандай 
əсер ететін эмоционалдық-экспрессивтік қуаты жағынан болсын, тіпті тілдік қолданыстағы əуезділік, 
суреттілік тұрғысынан болсын, аталған екі туындыдан ерекше үндестік, ұқсастық байқалады. Мағжан 
туындысына осы қырынан келсек, оны қазақ ақынының эксперименттік аудармасы ретінде бағалауға 
болады. 

Туындыны эксперименттік аударма ретінде бағалауға мүмкіндік беретін жағдайлардың тағы бірі 
— шығарманы ақынның өзі «Біраз Фетше» деп атауы. Бұл жайт туындының түп негізі А.Фет 
өлеңінде жатқанын анық көрсетеді. Осы орайда еске түсіре кетер болсақ, шығыс əдебиетіндегі 
сияқты, қазақ əдебиетінің тарихында да нəзирашылдық аударма дəстүрі болған. Бұл тұрғыдан келсек, 
«Біраз Фетше» өлеңін ұлттық əдебиетіміздегі назирашылдық дəстүрдің М.Жұмабаев 
шығармашылығы арқылы жаңа кезеңге сай жаңғыруының үлгісі ретінде қабылдаудың да орайы бар. 

Мағжан ақынның А.А.Фет поэзиясына қызығушылық таныту себептеріне байланысты кейбір 
ойларымызды алдыңғы тараушада баяндағандықтан, бұл тұста тек Фет өлеңіне қатысты кейбір 
жайттердің мəнін бағамдау үшін орыс əдебиетшісі Н.Н.Скатовтың: «Фет остался лириком, хотя и 
особого склада». В лирике Фета (во всяком случае, в значительной ее части) есть своеобразная 
первобытность, о которой хорошо сказал В.Боткин: «Такую наивную внимательность чувства и глаза 
найдешь разве только у первобытных поэтов. Он не задумывается над жизнью, а безотчетно радуется 
ей. Это какое-то простодушие чувства, какой-то первобытный праздничный взгляд на явления жизни, 
свойственный первоначальной эпохе человеческого сознания. Поэтому-то он так и дорог нам, как 
невозвратимая юность наша» [9], — деген пікірінде келтірілген ХІХ ғасырдағы орыс өнертанушысы, 
əдебиет сыншысы В.Боткиннің бағасын ескере отыруды жөн көрдік. 

Шындығында да, А.Фет өлеңі мен сол өлеңнен «ғашықтар сыбыры, түнгі жарық, гүл, бұлбұл, 
ессіз аймаласу, көз жасы, таңғы сəуле» сияқты бейнелерді ала отырып, қайта жырланған «Біраз 
Фетше» өлеңін өзара туыстырып тұрған қасиет — табиғат суреттері мен адам сезімдерінің мейлінше 
тұнық, мейлінше табиғи күйінде бейнеленуі. Сондай-ақ екі туындыны өзара жақындастырып тұрған 
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тағы бір қасиет — екі өлеңге де тəн болып келетін көріністер алмасуына негізделген динамикалы 
сюжет, табиғат пен айналадағы əрекет-құбылыстарды адамның сезім-əсерімен ұштастыра бейнелеуге 
негізделген көркемдік мазмұн, поэтикалық образдылықтың шынайылығы. 

Қай тұрғыдан келгенде де, ұлттық əдебиетімізде жаңашыл ізденістерімен бірегей із қалдырған 
М.Жұмабаевтың «Біраз Фетше» туындысы көркемдік-образдылық сипаттары жағынан қызықты 
құбылыс екендігі анық. 

М.Жұмабаевтың аудармашылық тəжірибесінде оның Гете, Гейне, Лермонтов шығармаларын 
аудару үлгісіне қарағанда, бөлектеу сипатымен көрінетін аудармасы — А.В.Кольцовтан аударылған 
«Шалдың үміті» өлеңі. 

А.В.Кольцовтың төрт шумақтан тұратын өлеңінде бейнеленген кейіпкердің арманы, аңсар 
сезімдері, кейіпкер қиялындағы сурет-көріністер, көңіл-күйіндегі өзгеріс-құбылулар Мағжанның үш 
шумақтан тұратын аудармасында толық берілген. Алайда Мағжан-аудармашы түпнұсқадағы тармақ, 
шумақ санын, буын, бунақтар өлшемін, соған сəйкес келетін өлең ырғағын сақтамаған. 

Үстірт қарағанда, бұл жағдай қазақ ақынының аударма барысында еркіндікке жол беруі сияқты 
əсер ететіні шындық. Десек те, Кольцов шығармасының жанрлық басты ерекшелігі əуенділік, 
əуезділік, əнге бейімділік болып табылатынын ескерсек, Мағжан-аудармашының бұл «еркінсуін» 
шығармашылық тапқырлық ретінде бағалаған орынды. Өйткені Кольцов өлеңі орыстың халықтық 
əуендеріне салып айтуға бейім болса, Мағжан аудармасындағы өлең мəтіні мазмұнына сəйкес келетін 
қазақтың халық əндерінің кез келген əуеніне үндесе кетеді. Демек, бұл тұста Мағжан-аудармашы 
түпнұсқаның сырт пішінін сақтаудан гөрі, өлеңнің көркемдік мазмұнын айқындай жеткізуге ықпалы 
тиетін музыкалық қасиетіне ден қоюды дұрыс санаған. 

Мағжан аудармасындағы осы ерекшеліктен туындайтын тағы бір қызықты құбылыс назар 
аудартады. Ол — Кольцов өлеңіндегі лирикалық кейіпкер — орыс қартының жаратылысына тəн 
орыстық мінез-қасиеттердің Мағжан аудармасында қазақыланып кетуі. Мағжан аудармасындағы шал 
— қазақша армандап, қазақша қиялдайтын, қазақша өкініп, қазақша тəубаға келетін шал. 
Салыстырып байқалық: 

А.В.Кольцов өлеңіндегі қарт арманының бейнесі: 
 

Оседлаю коня, 
Коня быстрого, 
Я помчусь, полечу 
Легче сокола. 

 
Чрез поля, за моря, 
В дальнюю сторону — 
Догоню, ворочу 
Мою молодость! 

 
Бұл — орыс деревнясында туып-өсіп, тірлік кешкен орыстың қунақ қимылды, қутың мінезді 

шалына тəн арман-қиял. Өлең əуені де орыс «частушкаларына» келеді. 
М.Жұмабаев аудармасындағы қарт арманының бейнесі: 
 

Ерттеп мінсем бір жүйрік ұшқыр атты, 
Шапсам, ұшсам сұңқардай құстан қатты, 
Жалпақ дала, кең теңіз бəрін өтіп, 
Қуып жетіп, қайтарсам жастық шақты. 
 

Бұл — сайын сахарада туып-өсіп, қиялымен қиырды кешкен, арманымен аспанды кезген, көңілі 
жүйрік қазақ шалының аңсар сезімі. Осы іспеттес тəтті армандар қазақтың халық əндерінен молынан 
ұшырасып жататыны да мəлім. 

Үзіндіден байқалып тұрғандай, М.Жұмабаев аудармасында Кольцов өлеңіндегі «Жүйрік атты 
ерттеп мінсем, сұңқардай самғап ұшсам, даланы да, теңізді де кешіп өтіп, жастық шағымды қуып 
жетіп, кері қайтарсам!» деген қарт арманы түгелдей көрініс берген. 

Осы тұста айта кеткен жөн, М.Жұмабаев аудармасында Кольцов өлеңінің көркемдік мазмұны 
толық сақталған. Өзгешелік сол көркемдік мазмұнды жеткізу тəсілінен аңғарылады. Нақтылай 
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айтқанда, Кольцов өлеңіндегі көркемдік мазмұн лирикалық кейіпкердің ішкі ой-сезімдерінің 
динамикасы (арманның өкінішке ұласуы) арқылы жеткізілсе, аудармадағы көркемдік мазмұн ішкі 
диалог үлгісінде беріледі. 

Жалпы алғанда, М.Жұмабаевтың А.В.Кольцовтан жасаған аудармасы қазақ əдебиетіндегі 
аударма тəжірибесі үшін де, аудармашылар үшін де назар аударуды қажетсінетін шығармашылық 
ізденіс болып табылары сөзсіз. 

М.Жұмабаевтың аудармалары мен түпнұсқалық мəтіндерді назарға ала отырып, қазақ ақынының 
аудармашылығы жайында ой түйіндер болсақ, Мағжан қаламынан туған аудармалардың қай-қайсы 
оның аудармашылық қабілетінің аса жоғары деңгейден табылатынын айғақтайды. Оған Мағжан ақын 
аударған шығармалардың түпнұсқасы мен аударма мəтіні арасында көркемдік мазмұн, бейнелілік, 
авторлық ой-идея тұрғысынан алшақтық яки ауытқушылық кездеспеуі айқын дəлел бола алады. 
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Қазақ қоғамы жəне сал-серілер тұлғасы 

Смағұлов Ж.Қ., Кенжебекова Ж.А. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

На материале романа С.Жунусова «Акан сери» рассматриваются образ сал-сери, его сюжето- и 
структурообразующие функции, особенности выражения авторской позиции в романе. Образ является 
основным объектом художественного произведения. При анализе текста в статье учитываются новые 
взгляды на национальную литературу, сложившиеся после провозглашения независимости 
Казахстана. 

The researcher tried to show the general image of Kazakh of people with sal-seri. The main object of art 
composition — is human. In our national literature we have new views after the independence of Kazakhstan. 
The researcher pointed out individual elements of Akan-sery national nature, writer’s artistic style with a lot 
of examples. In spite of this the image of Akan-sery needs further studying. Article deals with the meaning of 
sal-sery in Kazkh society and the ride of Akan-sery in art work. 

 
Үшінші мыңжылдыққа, XXI ғасырға, қадам басқан қоғамның даму үрдісінде Қазақстан 

егемендік алып, көк байрағын желбіретті. Ұлт тəуелсіздігі — ата-бабаларымыздың сан ғасырлар 
бойы елінің жарқын болашағы жолындағы күресінің жемісі. Қазақстан мемлекетін əлем танып, 
өркениетті əлемнің қауымдастығы — Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болды. Елбасы Н.Назарбаев 
ұлт мəселесіне басты назар аударып, егемен мемлекет пен тəуелсіз ұлттың дамуында ұлттық 
сипаттың мəнін атап көрсетті. «Кеңес кезінің өзінде шын ұлттық мемлекеттілік таптық сипаттан 
ұлттық сипатты жоғары қою жолымен жүзеге асатынына көз жете бастады. Өмірдің барлық саласына 
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жаңа тарихи қауымдастық — кеңес халқының моральдік кодексін күштеп енгізу адамдардың ұлттық 
сезімін, халықтардың өзінің этникалық тегін тануға ұмтылысын жойып жібере алмады» [1]. 

Жарты ғасырдан астам дəріптеліп келген коммунистік жүйе ұлт тəуелсіздігінің, жекелеген 
ұлттың жойылып кету қауіпін туғызды. Уақыт өткен сайын коммунистік партия саясаты, шовинистік 
идеяның тар шеңберінде біртұтас мемлекеттің, ұлттың болашағы үшін күрескен қазақ қоғамындағы 
ірі тұлғалар есімі жалаң, жалпылама түрде айтылып келді. Ендеше, ұлт тəуелсіздігі жеке тұлғаны 
қалыптастырған қоғамдағы тарихи шындықты, рухани сабақтастықты заман талабына сай көрсете 
білді. 

Ұлттық мəдениетіміздің негізгі арналарының бірі — қазақ əдебиеті. Қазақ əдебиеті — 
халқымыздың жүріп өткен хронологиялық шежіресі ғана емес, сонымен бірге оның дүниетанымы, 
көркемдік-эстетикалық өре-деңгейі, рухани дамуы, болашаққа үмітпен қарайтын біздің халқымыз 
үшін руханият мұрасы, ұлттық болмыс-бітімін де кескіндейтін құрал. Егер қандай халықтың 
болмасын, жалпыадамзаттық құндылықтар қатарына қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан əдет-
ғұрпы мен салт-дəстүрін, ұлттық болмыс-бітімін, кескін-келбетін жатқызар едік. Руханият саласы, 
оның ішінде əдебиет жер бетіндегі ең күрделі жаратынды — Адамды зерттей отырып, өткенге 
үңіледі, бүгінгісін кешегісімен салыстырады, болашаққа барлау жасайды. Асылы, ұлтымыздың 
ғасырлар бойы ұзақ мерзімде жасаған рухани асылын күні кешегі тоталитарлық тəртіп салтанат 
құрған кезде талдап, зерделеу бар да, қазіргі тəуелсіздік, егемендік дербестік жағдайында саралап 
зерттеу бар. Ал, бұның өзі кезінде ашыла қоймаған шындықты айту болып табылса керек. 

Сал-сері феномені жайында айтылған анықтамаларға сүйенсек, Əдебиеттану терминдерінің 
сөздігінде: «Сал-сері — сегіз қырлы, бір сырлы, яғни əнші, күйші, ойыншы, күлдіргіш, композитор, 
би, спортқа бейімі ерекше үздік жаратылған өнерпаз. Олар — халық мəдениетінің көрнекті өкілдері. 
Сал мен сері əншілік, ақындық өнері жағынан ұқсас болса да, мінез-қылығы, киім-киісі, жүріс-
тұрысы жағынан өзгешелігі болған. «Сырттай қарағанда ұқсас көрінгенімен, сал мен серінің 
өнерпаздық тұлғасында бірталай айырма бар. Бұл олардың өнер туындыларына да, өмір кейпіне де 
қатысты. Сал, əлбетте, дулы күн кешеді, төңірегі қосшы серіктер — əнші, күйші, масқарампаз, 
күлдіргі немесе жай ғана қошеметші жұртқа толы болады. Салдың өзі бастап, барлық серіктері əлем-
жəлем, ерекше пішімде киінеді, бұлардың мінез-құлқы, жүріс-тұрысы тегіс еркелікке, əуейілікке 
бейім, тіпті тентектікпен астас, қайткенде де əдепкіден өзгеше келеді... Ал, сері сəн мен əсем, əрі 
қымбат киінетін, төңірегіне əнші, күйшімен қатар, балуан, мерген, құсбегі, атбегі жігіттерді 
топтайтын» [2]. Сал-серілер дəстүрді ұстанған, адамзаттық құндылығы бар, танымдық, тағылымдық 
мұраларға бай жан-жақты өнер иелері — қазақ сахарасының рухани келбеті. Дəл нақты кезеңі 
белгісіз, сал-сері типі ескі дəуірден сақталған. Тарихи-археологиялық мəліметтерге сүйенген 
Е.Тұрсыновтың зерттеуінде андронов дəуірі кезеңінде, б.з.б. ХIҮ–XIII ғасырларда ру, тайпалардың өз 
ішінде отау құрып, даралау болған. Үлкен отаулар рудан бөлініп, аруақтарды қастерлеу, ас беру 
салтын ұстанған. Бұдан шығатын қорытынды сал жəне сері типінің пайда болуы мифологияның 
жаңғыруы нəтижесінде «даралану», яғни құпия одақтардың, тотем-ру атасының болуы, төркінінде 
жатса керек. 

Дəстүршілдіктің (традиционализм) негізін салған кейбір ғалымдардың айтысына қарағанда (Рене 
Генон, Герман Вирт, Мирча Элиаде жəне т.б.), бұрынғы-соңғы тарихта ізі қалған барлық дерлік 
жұрттардың əскери ісінің негізін қалаған əулет (бізше, «сал-серілер», «рыцарьлар») бір кездері 
жойылып кеткен жаһандық патшалықтың əлеуметтік құрылымынан тамыр тартады. 

«Сал», еуропа тілімен айтқанда, эксцентрик, немесе өз бағытымен жүретін бір алуан адам. Оның 
бар арманы сылқымдық, кербездік, киімді əдемі киіну, өзімен қатар жүрген адамның бəрінен де 
қияпатымен де, киімімен де артық болу, асып түсу. Генезисі жағынан алғанда, серілер ыдырай 
бастаған құпия одақтар мүшелерінің соңында жүріп, олардың ойындары мен билеріне қатысқан 
«фанаунау» секілді серіктерімен тамырлас болғанға ұқсайды. Серілердің жүріс-тұрыстары мен 
репертуарларында оларды салдардан спецификалық айыратын элементтер жоқ. Алайда салдар 
творчествосына тəн негізгі сарындар — богема сарындары өз дамуын серілер поэзиясынан тауып 
отыр» [3]. Ендеше, сал-серілер — музыкалық шығармаларды, əн-күйді қазақ даласында өркендетіп, 
таратушы өнер иелері. Олардың ерекше қасиеті — ақындығы, əншілігі, күйшілігі. Сал-серілердің 
даму эволюциясы қазақ музыкасымен, драмалық, сонымен қатар спорт, жонглер, өнерімен тығыз 
байланысты. Сал-серілер импровизаторлық, жыршылық, орындаушылықпен қатар драмалық 
элементтерді ұштастырған. Мимика, жест, яғни бет-жүзін құбылту, бас терісін қозғалту, бір орында 
тұрып бірнеше қимылды кезекпен сəтті орындау негізінен салдарға тəн құбылыс. Адамзат баласы 
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өмір сүрген уақыт, өткен дəуір тарихи фактілерімен құнды. Қазақ ордасы ұлы империяның теліміне 
түскеннен кейінгі жерде сал-серілер бұрынғы мəртебесінен айырылып, басқа сапаға өтті. Қару-жарақ 
асынып жүруге тыйым салынды, сол себепті сал менен серілер қылыш пен найзаны тастап, енді 
қолдарына домбыраны алып, əртістік богемаға айналды. 

Ғасырлар бойы қалыптасқан əдет-ғұрып, салт-дəстүрге сай өнердің даму сатысында хас 
таланттардың өзіндік дүниетанымы, эстетикалық талғампаздығы, табиғи жаратылысындағы ерекше 
дарындылығы — өнердің бірнеше түрін меңгеруде. Олардың əрқайсысы халықтың рухани 
тұрмысында өнерді насихаттап қана қойған жоқ, əлеуметтік тұрғыда ой қозғап, қоғамдық 
проблемалар көтерді. Ұлт бірлігін, жерін сақтау, өнерді қастерлеу ғасырдан ғасырға жеткен сал-
серілер өнернамасының негізі болмақ. Сал-серілік дəстүрі бірте-бірте ұмтылып халық жадында тек 
Ақан сері, Сегіз сері, Біржан сал секілді өнерпаздарға ғана байланысты сақталып отыр. Сал жəне 
серінің айырмашылықтарын тап басып, ажырату үшін де этнографиялық айғақтарды ашып көрсеткен 
орынды. 

Сал-серілік дəстүр əр алуан өнер өз ортасынан оқшау тұратын өнер адамдарының ел мен жерге 
деген кіршіксіз сүйіспеншілігінен, ұлттық болмыс-бітімінен, мейлінше сөздік қоры бай қазақ тілінің 
көркемдігінен бастау алып, «сал» мен «сері» типтерінің пайда болуына негіз болса керек. Адам мен 
қоғам арасындағы тарихи сабақтастық өткен дəуірден сыр шертеді, адам баласының сана-сезімінің 
жаңаруына ықпал етеді. Сал-серілерге тəн ұлттық сипат уақыт пен кеңістік аясында əрқилы дамып, 
қоғамның ілгері дамуында дара тұлғалардың ұлттық болмысын жан-жақты көрсетіп, ұлт өкілі ретінде 
халық арасында болатынын айғақтайды. 

Зерттеуші Е.Ысмайылов ақын-жыраулар мұрасын зерттеуде өзіндік үлес қосты. «Ақындар» атты 
еңбегінде қазақ халқының рухани-мəдени тарихында ерекше орын алатын ақын-жыраулардың 
болмысы, сал-серілердің бір басында бірнеше өнердің тұтасып түйіскендігі, яғни, ақындық, 
композиторлық, орындаушылық, суырып салма шешендік сияқты қасиеттердің жинақталып тұтасып 
көрініс табатынын ерекше бағалайды. «ХІХ ғасырдағы аты шулы Біржан сал, Ақан сері, Толыбай, 
Жаяу Мұса, Ағашаяқ, Əздембай, онан бергі Шашубай, Естай сал, тағы басқалары əншіліктің, халық 
өнерпаздығының дəстүрін дамытып, қалыптастырған қазақтың əнші ақындары, сал-серілері, 
искусствоның тұтастық қасиетін бойына жинаған адамдар» [4]. 

Сал-серілердің салтанаты да өзгеше, айта қаларлықтай болған. Олар бір-біріне ұқсамауға, бірінің 
ісін бірі қайталамауға тырысқан. Жəне сондай ерекшелігімен аты қалған. Мысалы, Жетісудың Дəурен 
салының судан өткенде белбеуінің бір ұшы бергі, бір ұшы арғы жағаға жетеді екен. Бар байлығын 
салдықтың жолында сарп еткен Бəшен сал қайталанбас мінез-құлықтарымен Жеке сал атанған. 

 
Мен өзім жасымнан-ақ Бəшен салмын, 
Артылған қатарымнан əсем салмын. 
Су ішпей, қымыз ішпей шөлдегенде, 
Сүт ішкен тұмса қыздан көсем салмын, — 
 

дегені ел есінен əлі шықпаған. 
Торғай бойындағы Қыпшақ Елғон деген кісі «Құрым сал» атанамын деп, құрым киізден киім 

тіктіртіп, қызыл қасқа өгіз мініп, оның мүйізіне, құйрығына көк, сары, жасыл мата байлап барып, елді 
күлкіге қарық қылған. 

Сал-серілік дəстүрден, олардың өнер жолынан өткен дəуір оқиғасын бүгінгі күн тұрғысында 
зерделеу, ұлттың асыл қасиеттерін биікке көтеру — ұрпақтың еншісі. Халық өміріндегі елеулі оқиға, 
рухани сабақтастық ешуақытта өз маңызын жоймайды. Сал-серілер заман ағымымен, əр алуан 
тағдырымен сыр шертеді, өнер туындылары өзекті оймен гуманизм тұрғысында шынайылықты 
білдіреді. «Ерте кезде өткен салдардың асқан ерекшелігі — олардың сыртқы қияпатының өзгеше 
болып көрінуі. Олардың сыртқы сипаты, киім киісі, жүріс-тұрысы қарапайым кісіге ұқсамайтын. 
Олар жүргенде ылғи қойқаңдай басып, кербез жүреді. Сөзі асқақ, еркін, өзінен басқа жан бар деп 
ойламайды, болса да олардан иығы асып отыруына кəміл сенеді. Салдарды қазақ халқы өте еркелетіп 
өсірген. Ол өте нəуетек, кербез, бойкүйез, паң, онымен қатар мінезі өте жайдары, ашық əрі көңілді 
келеді. Шоң, Торайғыр би, Дəулеткерейлер бұрынғы ата дəстүрі бойынша салдардың кейбір асқан 
мінезіне бөгет болмай, оларды еркелетіп қызық көрген...» [5]. Сал-серілер тұлғасынан олар өмір 
сүрген кеңістік — қазақтың ұлы даласын, өзгеге ұқсамайтын төлтума мəдениетті, ұлттық болмыс 
тұтастығын көруге болады. Ерте дəуірден басталған сал-серілер өмірі ХІХ ғасырда жалғасты. Уақыт 
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адам санасына өзгеріс, жаңалық əкеледі. Уақыт пен кеңістік аясында өмір сүрген сал-серілер — 
тіршіліктің иесі — адам. 

Жалпы адамзаттық құндылығы бар төлтума мəдениетімізді қалыптастыратын өнердің 
өміршеңдігі, жан-жақтылығы адамзат баласының қоғам мен тарихқа деген объективті көзқарасынан 
бастау алады. Халықтың санасы қоғам дамуы мен тарих заңдылығынан тыс қала алмайды. Рухани 
құндылықтар ел санасына сіңіп, жаңғырған бүгінгі таңда өткенге үңіліп, ұлт тəуелсіздігі жолындағы 
сал-серілердің қоғамда, қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде өзіндік орны бар екенін айта аламыз. 

Сал-серілер қашанда халықтың ойын-сауық өнерін жаңа көркемдік сипатта дамыта отырып, ұлт 
мүддесіне, халық игілігіне жаратты. Сұлулықты сүю, жан сұлулығын сезіну — сал-серілерге тəн 
қасиет. Табиғатынан ерекше, текті өнер адамдарының сыртқы келбеті мен жан əлемінің кіршіксіз 
тазалығының үйлесуі заңды құбылыс. Ел алдында актер болып, сайқымазақ ретінде əзіл мен қулық 
элементтерін жетік меңгерген сөз тапқыш, суырып салма, яғни өнердің хас шеберлері, ел аралап, биік 
парасаттылықты, адамгершілік негізін, ұлт келбетін көрсете білген. 

Сал-серілердің ішінде аты аңызға айналған, өмірі жұмбақ ертегідей, ел еркесі, ұлт мақтанышы, 
сұлулық пен пəктіктің символына айналған Ақан сері Қорамсаұлы болды. Ол жастайынан 
домбыраның үнімен жанын тебірентіп, қазақ музыкасына ден қойып өсті. Серіге тəн кербездік, 
жинақылық, сезімталдық Ақанға тəн. Серіліктің алғы шарты сыртқы формасы (пішіні) — əсем киіну 
болғандықтан, өзінің дене бітіміне, денесіне киімнің сай келіп, жарасуына, оны жұрт қабылдап, 
ерекше назар аударуына Ақан қатты көңіл бөлген. Рыцарь кейіпіндегі қазақ серісінің ат спортына да 
қызығушылығы кейбір деректерде кездеседі. Эстетикалық идеалы, талғамы жоғары Ақанның адам 
ретінде өмірді тануы, қабылдауы ғажап құбылыс. Сондықтан ол өз ортасынан оқшау. Ақан серінің 
өзгелерде қайталанбас эмоциялық, психологиялық ерекшеліктері оның жеке индивид ретінде 
қалыптасуына себеп болды. Жазушы С.Жүнісов Ақанның қоғамдағы ролін оқырман сұранысына сай 
дер кезінде көркем шығармаға арқау етіп, ұлттық тұлғаны биік деңгейге көтерді. Сал-серілердің 
жинаған байлықты саналы ғұмырына, сəнді де мəнді тіршілігіне жұмсау қазақ халқының ежелден 
келе жатқан дархандығы, жомарттығы болса керек. 

«Ақан ешбір дəуірдің меншігі емес, ол — барша халыққа, барша дəуірге қызмет ететін ұлы тұлға. 
Ең бастысы — ол адамды, адам сөзімен жалтақсыз жырлаған əнші-ақын. Жақсылық, сұлулық, əсемдік 
атаулы адамға қызмет етсе, əділ заман орнаса, əділетті ел басшылары болса, сұмдық, зұлымдық 
атаулының жолы кесілсе, сұлулыққа сұқтана қараған көздер жұмылса, Ақан арманы осы болды» [6]. 

Сəкен Жүнісовтің əлеуметтік мəселелерге арнайы тоқталып, шымыр жазу мəнері қанау мен 
əлеуметтік теңсіздік жайлаған қоғамда, нағыз творчество адамының қиын тағдыры бүкілхалықтық 
трагедияға айналатындығын айқын көрсетеді. Аса көрнекті халық композиторы, əрі əнші Ақан 
серінің өмірбаянын қазбалап жатпай-ақ, автор халықтың жасампаз рухының сарқылмас күші мен 
жеңілмейтіндігін, оның бостандық сүйгіш қасиеті мен талантын ешқашан өлтіруіне мүмкін еместігін 
білдіретін барынша шыншыл шығарма туғыза алған. 

Ұлттық рухта ұрпаққа эстетикалық нəр беретін көркем туындыдағы Ақан тұлғасы тарихи факт 
негізінде қаламгердің дүниетанымы мен ізденуінің жемісіне айналды. Адамды зертейтін көркем 
туынды жеке адамдардың өмірі арқылы қоғам тынысын, əлеуметтік тұрмыстың ахуалын ой 
таразысына салады. 

Қасиетті ата-баба жерін таптап, зираттар үстінен егін салған переселендердің ісіне налып: 
 

Қай дума комиссия болса дағы 
Бұған закон сұраймыз төрелесіп 
Жетпіс екі милəтте жол бар ма екен, 
Сүйекті, дінді қорлау тепкілесіп? 
Россия патшасының мизамында, 
Мұндай іске «Інжілде» закон нешік? 
 

Ақан сері зиялы азамат, озық ойлары үшін Петербор университетінен қуылған Мəмбетəліден 
пікір алысып, экономикалық жағдайдан хабардар болады. Өз ойын патшаға ескертуінде былайша 
білдіреді: 

 
Қазақ малы азайса, халқың азар 
Қалайша бай-көпестер дүкен жасар 
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Қазақ малы кемісе, бəрі кемір: 
Ірбіт, Мəскеу, Мəкəрші — күллі базар 
Сиыр, қой, жылқы қылы, май терісі, 
Фабрикте асыл пұлды жүннен тозар. 
 

Ақан қазақ болмысына тəн ұяңдық, кішіпейілдік арқылы тəлім-тəрбиеге мəн берген. Ел аралап 
жүргенде көрген келеңсіздіктерді ашық айтып, өлеңге қосып, үлгі-өнеге көрсетіп жүрген. Ол сұлулық 
пен махаббатты жырлап қана қоймай, өміріне азық етті, қоғамдағы мəңгілік тақырыптарды гуманизм 
тұрғысынан жырлады. 

«Егер өз алдына жеке мемлекетті, сол кездегі қазақ түсінігіндегі жеке елді, өз алдына дербес 
қоғамды құрайтын не?» — десе, қалың елдің əр үйден, отбасынан құралатыны, сол елдің тағдыры əр 
отбасының, үй-ішінің əл-ауқатынан, тұрмыс-тіршілігінен байқалатыны айқын, Ақан сері отбасын 
осылайша түсінді. Отбасының билігі отағасында болса, үй-іші — ошақ басының иесі, берекесі, ата-
анасы — əйелде екенін уағыздаған ақын, сол екі иенің татулық, бірлігі, ата-аналық махаббаты, сол 
шаңырақты ұстап тұратын діңгегі екенін, ел бірлігі, ұлт дəрежесінің де негізгі қазығы осы екеуінің 
бірлігінен, ірілігінен басталатынын болашаққа ғибрат етті» [7]. 

Ақан қашанда тылсым дүниені терең түсінуге, зұлымдық пен адамшылықтың ара жігін 
ажыратуға ұмтылды, ел бірлігінің ажырамауын ойлады, ертеңгі күнге сеніммен қарады. 

 
Болғанда мұндай күйде заманымыз 
Жай жатып сахарада қамаламыз. 
Болыс би ет пен шайға мəз болуда 
Қайткенде тура жолды таба аламыз. 
 

Қазақ сал-серілерінің өнерпаздық өнер жолы туралы еңбегінде С.Негимов Ақан серіге жан-
жақты тоқталады. «Ақан сері — синкретті өнердің біртуар көрнекті өкілі. Жомарт табиғаттың, киелі 
топырақтың бекзат тумасы, жемісі. Атам заманда, адамзаттың сəбилік дəуірінде, тарихтың 
табалдырығында, музыка, поэзия, мифология, магия, гармония, ілім-білім, дін, елшілік — барлығы 
бір-бірімен тоғыса, ұштаса, біртұтастықта өмір сүрген. Ендеше, Ақан сері — осындай əдемі дəстүрді 
құбылтып түрлендірген, толық сақтап күнге жеткізген, байыта дамытқан кесек тұлға» [8]. 

Сол дəуірдегі тарихи оқиғаларды қоғамдық-əлеуметтік, саяси жағдаяттардан бөліп алып қарау 
мүмкін емес. Ендеше, əр кезеңнің өзіне тəн салты, заңы бар десек, Ақан серінің өмір сүрген ХІХ 
ғасырдың екінші жартысы оның жеке басына əсер етпей қоймады. 

Ақан — өнер адамы. Оның рухы биік. С.Жүнісов Құлагерінен айырылған Ақанның қайғысы — 
қазақтың қайғы-мұңы, аспанды қара түнек бұлт шарлаған заманы екенін айтады. М.Жұмабаев 1923 
жылы «Сана» журналына Ақанның өмірі жайлы мəлімет беретін мақала жариялады. Ақанды «пері 
шалды» деп, жұрт шошына қараған кезде Мағжан қарсы ой қозғайды. «Ақанның осы мінездерінің, 
осы істерінің бəрі жат, бəрі ұғымсыз, ел не деуге де білмей қалады. Жынды деп-ақ қояр еді, қалың 
қарауылда Ақаннан есті, Ақаннан шешен, Ақаннан көсем кім бар? Ермін деген ерлер шеше алмаған 
түйінді Ақан шешеді. Екі жақсы бас қосса, сөзді Ақан бастайды. Қандай ұшынған дау болса да, Ақан 
бітіреді. Ендеше, Ақан жынды емес. Оған мұсылман перісі иеленген болар дейді» [9]. Ақан — өз 
дəуірінің перзенті. Қазақ ұлтының кесек тұлғасы. Беймезгілдеу заманда ғұмыр кешкен сері 
дəрменсіздігі, бағыныштылығы заңды да еді. 

Өзінің даму жолында қай халықтың əдебиеті болмасын əлем аренасында өзінің көркем 
құндылықтарымен, өзгеге ұқсамайтын салт-сана, дүниетанымымен ерекшеленеді. Қаламгер 
С.Жүнісов қоғамның шындық бейнесін жасау арқылы тарихи процестегі жеке адам тағдырын, 
трагедиялық жағдайын қазақ ұлтының болмысы аясында суреттеді. 

С.Жүнісов қалам тартқан көркем шығарманың идеялық-эстетикалық мəнін автор мен басты 
қаһарман арасындағы тұтас бірліктен көреміз. Ерте заманнан адам баласының айға, күнге табынуы, 
табиғаттың тылсым күшінен нəр алуына зер салсақ, Ақанның «адам перісі» атануы да ғажап 
құбылыс. Адам жанынан таба алмаған қамқорлықты, жанашырлықты Ақан Қоскөлді қимай жағалап 
жүрген Атақаздан іздейді. Қанат қайырылып жанұшырған құс тағдыры — Ақанның тағдырындай. 
«Жалғыз қараша қаз түні бойы қаңқылдай-қаңқылдай шаршады ма екен, əлде тіршіліктен енді күдер 
үздіме екен, тағдырына мойынсұнып төніп қалған өлімді мойындағандай анда-санда бір қиқ етіп əлсіз 
үн қатады» [10]. 
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С.Жүнісовтің «Ақан сері» дилогиясы — философиялық тереңдігімен, кез келген адам көне 
беретін нəрсе емес қой, өткен-кеткен көре берсе не болады? Оны құдіреттің немесе халықтың 
гуманизм тұрғысынан адам рухының, қасиеттерінің құндылығымен, бір ұлттың рухани келбетін 
көрсете алатын Ақан сынды типтік бейнені сомдаған өнер туындысы. Жазушы əншілік, ақындық, 
серіліктен бастау алған Ақан серінің өмір жолын азаматтық тұлға, ұлт өкілі ретінде биік деңгейге 
көтеріп, əдеби процестегі ежелгі дəстүрді дамытты. 

Жаһандану, яғни əлемдік үрдісте ұлттық сананың оянуы, ұлттық зерденің жаңғыруы — ұлттық 
менталитет ерекшеліктерін айқындап береді. Ақан — ұлттық болмыс тұтастығын жинақтаған ұлттық 
образ. Қаламгер танымдық тұрғыдан таразылап, Ақан бейнесі арқылы қазақ қоғамындағы қоғам мен 
адам арасындағы байланыс проблемасын көтерді, өз қаһарманын поэтикалық деңгейге көтеру арқылы 
жазушы ұлттық болмысты, өнер адамдарына тəн асыл қасиеттерді жарқыратып көрсете білді. 

Қазақтың өнерпаз ұлы тұлғалары жайлы жазылған көркем шығармалар жайында зерттеп жүрген 
ғалым Қ.Əбдезұлы «Қазақ жазушыларының өз туындыларында қазақ тарихында, қазақ қоғамында 
елеулі орын алған тұлғалардың елдігіміз, ұлттық бірлігіміз, рухани ынтымағымыз үшін сіңірген 
еңбегін əдеби кейіпкерлер арқылы жарқыратып ашуы оқырман назарын бірден өзіне аударды... Қазақ 
қаламгерлері осынау əдеби тұлғалар арқылы қазақ тарихының тереңіне бойлады. Ұлтымыздың, 
халқымыздың тəуелсіздік, азаттық жолындағы сан тарапты күрес-тартысын нақты оқиғалар арнасына 
сыйғызуға мүмкіндік алды», — деп өз ойын түйіндейді [11]. 

Ендеше, бүгінгі тəуелсіздігіміздің негізі — заман шындығын көрсете білген ата-
бабаларымыздың ігі мұраттар жолындағы өмірі, əлемдік өркениетке бет алған Қазақстан 
мемлекетінің өткен тарихы, қазақ ұлтының тұтас бейнесі деп білеміз. 
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С.Сейфуллиннің «Айшасы» жəне романтизм эстетикасы 

Жарылғапов Ж.Ж. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

В данной статье исследуется проблема художественного метода в казахской прозе, а также 
анализируются роль метода романтизма и его жанровые особенности. На основании анализа повести 
С.Сейфуллина «Айша» автор раскрывает особенности романтизма, которых придерживается 
писатель, показывает мастерство писателя в использовании художественных методов для создания 
романтических образов. Определены стилистические сходства и различия творческой лаборатории 
С.Сейфуллина и его современников. 

In given article the problem of an art method in the Kazakh prose is considered, and also the role of a method 
of romanticism in the Kazakh prose and its perfection from the point of view of genre features is analyzed. 
On the basis of the analysis of S.Sejfullin’story «Ajsha» the author of article opens features of romanticism 
which the writer adheres. There in the article is shown skill of the writer in use of art methods for creation of 
romantic images. There are also defined stylistic similarities and distinctions of creative laboratory of 
S.Sejfullin and its contemporaries. 

 
Романтизм əдісі əсіресе поэзиялық жанрлардың құрылымынан маңызды орын алды. Өйткені 

поэзиялық дəстүрдің қуаты жаңа мүмкіндіктердің ашылуына ықпал етті. «Көркемдік дəстүр, 
көркемдік-эстетикалық сана өнердің күрделі құбылысы ретінде көрінеді. Бұл көне əдеби 
мектептермен, ағымдармен, бағыттармен жəне қазіргі көркемдік өлшемдермен арқаулас құбылыс», 
— деп С.Негимов айтқанындай, халық ауыз əдебиетіндегі дəстүрлі романтизм, «Зар заман» 
ақындарындағы əлеуметтік-консервативті романтизм, Абай шығармаларындағы романтикалық 
бейнелеу қалыптары жаңа дəуірдегі поэзияның эстетикалық-философиялық тұғыры бола алды [1]. 
Десек те, ұлттық жəне əлемдік дəстүрлерден тамыр тарта бастаған қазақ прозасы айналадағы дүниеге 
əсері оқшау, асқақ рухтағы образдар жасау арқылы жəне авторлық субъективизмді мейлінше 
тереңдету арқылы романтизмнің эстетикасын игере бастады. Жазушылардың өздері мүлде келісе 
алмайтын қоғами заңдылықтар, əлеуметтік қатынастарға деген жеке көзқарастарын көркем 
жеткізудегі романтикалық леп, романтикалық суреттеу амалдары күрделі жанрлармен қатар 
прозаның ықшам жанрларын да қамтыды. Мысалы, С.Сейфуллиннің 1917 жылы жазған «Жұбату» 
əңгімесіндегі кейіпкер — Мүслимажанның басындағы ауыр халді суреттеуде романтикалық 
шарттылықтарға сүйенгендігі көзге бірден шалынады. Қазақ қызының басындағы қиыншылықты 
бейнелей отырып, əлеуметтік ортаның өктемдігін безбендеуге тырысатын жазушы қаһарман 
тағдырына ешқандай шектеусіз араласады. Өзінің айрықша субъективтілігімен көзге түсе отырып, 
Мүслимажанның басындағы қиянатқа араша түседі. Автордың «Қарындасым, шерлі қарындасым, 
Мүслимажан! Жылама, тый көзіңнің жасын! Өтер қайғылы қара түн! Міне, рауандаған таң белгісі! 
Ашылар бақытың! Зұлмат қара түнді қуып, жарқырап таң атар! Дүниеге алтын нұрын шашып, жер-
көкті шаттандырып, қарсы алдыңнан күн шығар! Міне, ақырындап ескен, беттен сүйген майда жел. 
Бұл — таң хабаршысы! 

Бұл — бақыт хабаршысы. Міне, жарқырап атып келе жатқан ерік таңы... Міне, бұл — бақыт 
таңы, қара алдыңа, күтіп ал бақытыңды» деген жолдардан өршіл үміт пен болашаққа деген кəміл 
сенім көрініс табады [2; 8]. Əңгімеде Мүслимажанның характерлік ерекшеліктерін ашып көрсетуден 
бұрын кейіпкер ахуалын жеке көзқарасы мен əсерлері тұрғысынан баяндауға көңіл бөлген суреткер 
асқақ арманына ерік береді. Көңілі асыққан идеал өміріне бүгінгі шындықты қарсы қоя суреттейді. 
«Мен білемін қаусаған шалдың құлдығында, күңдігінде жүріп сарғайған қазақ қызын. Мен білемін 
наданның хайуан нəпсісі үшін екі-үш катынның бірі болып қыспақта жылап жүрген қазақ қызын. 
Мен білемін шын махаббатпен сүйген ғашығына қосыла алмай сарғайып, «уһ» дегенде көкірегі қарс 
айрылып жүрген қазақ қызын» деп толғанатын жазушы өзі қабылдай алмаған дүниенің ұнамсыз 
болмысын жеткізуді бірінші кезекке қояды. Субъективті эмоцияны айғақтап отыратын, əлденеше рет 
қайталанып келетін «мен білемін», «қазақ қызы» тіркестері шығармаға экспрессивті серпін берген. 
Мұндай поэтикалық сөз мүмкіндіктері бүгінгі күннен оқ бойы озық тұрған жазушы идеалын 
айрықшалауға қажет. Шығарманың «Күтіп ал бақытыңды!» деп түйінделуі дүниеге романтик көзімен 
қараған Сəкеннің максималистік бағытынан хабар береді. «1917 жылы жазған «Мүслима» 
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(«Жұбату») деген əңгімемде Горькийдің романтикалық əңгімелерінің əсері күшті» деген автордың өз 
сөзі де төңкеріске дейінгі поэзиялық шығармаларымен қатар, проза жанрындағы алғашқы 
туындыларының күшті бір буыны романтизм болғандығын дəлелдейді. 

С.Сейфуллиннің прозасынан өзіндік орын алатын романтизм сынды көркемдік əдіс 
ерекшеліктерін «Айша» повесінен де аңдаймыз. Бұл шығармада «Жуандық» əңгімесіндегі идеялық-
тақырыптық мазмұн одан гөрі кеңірек арнада жалғасын тапты. Азаттық аңсаған жандары 
романтикалық əрекеттерге бастаған Жамал, Ғайша, Қамар, Шұға тəрізді əдебиетке өзгеше сипат 
əкелген кейіпкерлер қатары Айша бейнесі арқылы толықты. Əрине, Сəкен повесінің өзіндік стильдік-
көркемдік ерекшеліктері жоқ емес. Академик С.Қирабаев: «Айша — өзі тектес қазақ қыздары Қамар, 
Шұға, Жамал, Ғайша сияқты емес, өз бақытын өзі қорғауға шыққан батыл, жаңа қыздың типі... ХХ 
ғасыр басындағы əдебиетте кең көтерілген əйел теңсіздігі мəселесін жалғастыру дəстүрінде 
жазылғанымен, «Айша» повесі жаңаша табылған шешіммен, көркемдік ерекшеліктерімен өз кезінің 
елеулі шығармалары қатарына кіреді», — деп жазған болатын [3]. Дəуірінің қалыптасып қалған 
заңдылықтарына саналы түрде қарсы көтерілген Айша бейнесінің «бүлікшіл» табиғатынан 
төңкерісшіл мазмұндағы романтизм белгілерін көреміз. Қазақ прозасындағы осы типтес образдардан 
Айша бейнесінің айырмашылықтарын жазушының романтикалық бейне жасауы тұрғысынан саралап 
көруге болады. Шығарма сюжеті бастапқы романдардағыдай бір-біріне ынтық ғашықтар тағдырының 
айналасында емес, жеке басының еркіндігі үшін күрескен өжет қыздың төңірегінде өрбиді. 
«Бақытсыз Жамал», «Қалың мал», «Қамар сұлу» романдары мен «Шұғаның белгісі» повесінде 
басына қара бұлт үйірілген бойжеткеннің қасында сүйген жігіттері сүйеніш болып, көбінесе 
бостандық үшін күресте бірге жүрсе, мұнда Айша айналасындағы əділетсіздікке жалғыз қарсы 
тұрады. Өзі мойындамаған қоғам мен өмір талаптарын бұзып-жарып өтуге жалғыз бел байлауы, 
автордың образ бойына əсіре қайраткерлік дарытуы жеке тұлғаны əбден даралау мақсатынын туғаны 
белгілі. Қазақ əдебиетінің мысалында теңіне қосылуға ырзалығын бермеген төркініне іштей қарсы 
болған, еркіндік аңсап, əке үкімін аттап, сүйгенімен бірге қашып кеткен қазақ қыздарының образдары 
болғанымен, ата-ана шешіміне ашық қарсы тұрған бірбеткейлікті көре алмаймыз. «Тағы да барып 
айт, — дейді ол Садырбек деген құрбы-замандасын əке-шешесіне жұмсап, — мен Боранбай баласына 
баруға ақыретте де ырза емеспін. Маған оның байлығының керегі жоқ, қатыны өлген, үйінде жетім 
балалары жылаған, күшіген сияқты үңірейген, сақалы күректей қара шұбарға мен қатын бола 
алмаймын. Егер де мұндай адамға мені малға сататын болса, мен тəңір алдында көз жасымды 
кешпеймін. Жəне өле-өлгенше менің əке-шешем, туған-туысқаным жоқ деп білем... Міне, бір тəңірге 
аян болсын, мына батқан күнмен бірге батайын. Тəңір алдында қолым жағаларында болады. Онан соң 
өле-өлгенше ешқайсысының бетін көрмеймін», — дейді Айша [2; 313]. Ұлттық мораль тұрғысынан 
алып қарағанда мұндай «безушілік» тым қатқыл көрінетіні рас. Кейіпкер бойындағы мұндай тосын 
мінездердің бейнеленуін жазушының субъективті бірбеткейлілігімен түсіндіруге болады. Өйткені 
Сəкен өзінің идеясын жүзеге асыру үшін заман шындығынан озық, мейлінше дара кейіпкер таңдауға 
тырысып, оның бойына таза субъективті тілектерін сыйғызуға талпынған. Содан барып, шығарманың 
реалистік сипатынан гөрі, романтикалық бояуы қалыңдай түседі. 

Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталып, Ақпан төңкерісінің болуы қазақ зиялыларын, жалпы 
алғанда қырдағы қалың елдің болашаққа деген сенімін күшейтті де, бөлекше саяси атмосфера 
қалыптастырды. Келер күннің жарқын жаңалықтарына деген риясыз сенім, идеалды болашақ туралы 
ойлар С.Сейфуллиннің Қазан төңкерісіне дейінгі шығармаларының негізгі арқауы болды. (Тіпті 
қаламгердің шектен тыс идеяға берілуі бүгінгі өмірден алшақтап кетуіне де соқтырған тұстар да 
кездеспей қалмайды). «Айша» повесінде бүгінгі шындық пен келешектегі идеал-өмір бір-бірімен 
ымырасыздықта, қақтығыста суреттеледі. Жазушының шығармадағы оқиғаларға қатынасы, 
ұстанымы осы романтикалық контрастардан айғақталып отырады. Мұны «Айша» повесіндегі уақыт 
пен кеңістік категориялары арқылы да саралап көруге болады. 

Əр көркемдік əдіс, не əдеби бағыттардың уақыт категориясын өзінше қабылдап, өзінше 
дамытатынын ғалымдар айтып келе жатыр. Мысалы, «сентиментализм автордың бейнелеуіндегі 
сюжетікке бір табан жақын уақытты дамытты. Натуралистер болса өздерінің «физиологиялық» 
очерктерінде шындықтың фотографиялық суретін жасай отырып, уақытты «тоқтатуға» тырысты. 
«Ашық» уақыт ХІХ жəне ХХ ғасырлардағы реализмге тəн» деген сияқты ойлар [4]. Сондай-ақ 
романтикалық туындыларда автордың субъективті пікірлері маңызды орын алуы себепті реалды, 
поэтикалық уақытпен (немесе сюжет уақыты) бірге, авторлық уақыт алдыңғы қатарға шығады. Уақыт 
пен кеңістік байланыстарын көркем əдебиетте игеруге байланысты М.Бахтиннің «хронотоп» (қазір 
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«мекеншақ» баламасы қолданылып жүр) жайындағы идеясы дүниеге келгені мəлім. Бірақ ол 
хронотоптың көркем əдебиетте жанрлық мағына беретінін діттеді. Қаламгердің көркемдік əдісін 
қалыптастырудағы «кеңістік» пен «уақыт» ұғымдарының маңызды екенін атап өткен А.А.Гаджиев 
болатын. Оның айтуынша, жазушының көркемдік əдісінде «уақыт пен кеңістіктегі əрекеттерді 
ұйымдастыру принциптері» көрініс табады. Шығармашылықтың романтикалық типіне өмірді 
бейнелеудің уақыт пен кеңістік жағынан алшақтығы принципі тəн [5]. Осы уақыттық ерекшеліктер 
романтиктердің шығармаларында концептуалдық маңызға ие болды. Реалистер өткен шақ пен осы 
шақты немесе осы шақ пен болашақты əлеуметтік ортаға бейімделген мінездер арқылы ашып, 
сюжеттік жəне реалды уақыттың тепе-теңдігін, «уақыттар байланысының» циклдығын қатаң сақтауға 
тырысса, романтизмде уақыт мүмкіндіктері көбіне автор идеалын танытуға керек. Сол тəрізді «уақыт 
образы» С.Сейфуллиннің «Айша» повесінде романтикалық ыңғайға сай қолданылған деп айтуға негіз 
бар. Шығармада авторлық уақыт мəтіннен тыс өмір сүреді. Бас қаһарманның əлі орнамаған, 
келешектен күтетін жарқын тұрмысы мен бостандығы қаламгердің өзі идеяландырған уақытында, 
қиялында ғана. Оның сұлбасы нақты бейнеленбей, символдау арқылы меңзеледі. Таң ата құлағына 
шалынған зауыт гудогы, өндіріс орны жаңа өмірдің, яғни автор уақытының, символдары. Автордың 
идеал-уақыты «өмірде əзірше жоқ, бірақ болатын дерекке негізделеді» (З.Қабдолов). 

Шығарманың бүкіл құрылымы романтикалық бейнелеу ұстанымдарына бағындырылған деп 
біржақтылыққа ұрынудың да реті жоқ. Бұл жерде біз романтикалық қаһарман жөнінде ғана сөз қозғап 
отырғанымызды ескерте кетпекпіз. Өйткені суреткердің нақты тарихи уақыттан ешқайда қашып 
құтылмайтыны, тарихи өмір шындықтарын мүлде сызып тастай алмайтыны анық еді. Классикалық 
романтизм үлгілерінде нақты тарихи шындық бітімі шартты түрде бейнеленсе, Сəкен туындысында 
өзі суреттеген өмір құбылыстары мен қоғамдық жағдай орталық мəселе болатын. Осыдан барып біз 
аталмыш шығармадан «таза» күйіндегі романтизмді ұшырата алмаймыз. Əңгіме тек реализм 
жүйесіндегі романтизм тенденциялары мен бейнелеу ерекшеліктерінің қаншалықты дəрежеде екенін 
сараптап көру. Қаламгердің кеңістікті реалды уақытқа сай игеруінен оның реалистік талантының 
деңгейі көрінсе, автор өзінің субъективті идеалы тудырған уақытты ұсынып, оны үлгі ретінде 
қабылдауы, ақиқат өмірге қарсы қоюы повестегі романтизмнің негізгі тəсілдері қолданылғанының 
айғағы бола алады. Шығарманың идеялық бітімін əйелдер теңдігі деп қарастырғаннан гөрі, жеке 
тұлға бостандығы тұрғысынан келіп салмақтағанымыз абзал. 

Көп жылдар бойы Сəкеннің дүниетанымдық негіздерін тек қана материализммен байланыстырып 
келгеніміз белгілі. Оның себептері мен дəлелдері де жоқ емес-ті. Алайда романтистік ұстанымдардың 
рухани-философиялық көзі — идеализмге тəн ойлау бедерлері Сəкен шығармашылығынан мүлде 
ұшыраспайды деу бекер. Аталған повесте суреткер əлеуметтен гөрі жеке адамның рухын, жарқын 
өмірді жасаушы жеке тұлғаның ролін биігірек көтереді. Жазушы үшін адам еркінің шектеулігі өлімнен 
де қорқынышты. Мысалы, Айшаның ұзатылу алдындағы Бибіжар мен Мүслиманың əніне автор өзінің 
жеке ұстанымын сыйғызған: 

 
Уылжыған ақша бет қуарсайшы, 
Жылай-жылай мөлдір көз суалсайшы, 
Мал орнына қор болып кеткеніңше, 
Өліп қана сорлы қыз уансайшы! 
 

Адамның асқақ рухын ешқандай материалдық дүниемен өлшеуге келмейтіні, жеке адамның 
өзіндік құндылығы тарихи жəне қоғамдық қатынастардан биік тұратыны да жазушының өзекті 
ойларының бірі. Романтиктердің болмысты идеалистік тұрғыдан тануының негізі Гегельдің, 
Фихтенің, Канттың, Шеллингтердің философиясынан өріс алғаны белгілі. Олардың философисы 
жеке түлғаның шексіз рухани бостандығы мен абсолютті «меніне» негізделді. Жеке тұлға жəне 
шексіздік романтиктерді ерекше еліктірді. «Бүкілəлемдік əдебиет тарихында» романтизмнің негізгі 
ерекшеліктеріне қатысты былай делінген болатын: «Бөлекшеленген жəне сыртқы əлемге қарсы 
қойылған қаһарман идеалдандырылады да, оның өмірдің қалыпты жағдайына деген келіспеушілігі 
«əлем қасіреті» мағынасын иеленеді, күшейтіле берілетін субъективтілік бірте-бірте адамзаттық мəн 
иеленгісі келеді. Міне, осы өзгешелік, бүлікшілік, субъект пен оның биік талаптарын 
қанағаттандырмайтын, бірақ өз ережелерін ұсынатын əлем арасындағы кереғарлықтарды 
романтиктердің жырлағаны соншалық, бұл — олардың ең негізгі жəне жалғыз дерліктей тақырыбы 
болды»[6]. 
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Бұл шақтағы Сəкен прозасы ағартушылық дəстүрден мүлде қол үзіп кетпеген, реалистік 
ұстанымдарға енді-енді иек арта бастаған еді. Сондықтан да «Айша» повесінде жеке адам 
бостандығы мəселесі ұлт бостандығы туралы идеяға ұласып кете алған жоқ. Ал реализмді тудырушы 
романтизм екенін еске алсақ, ондай тенденциялардың романтизмге қатысты бейнелеу 
ерекшеліктерінің қаламгердің прозалық туындыларында көзге шалынуы заңды құбылыс дер едік. 

«ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетінің дамуында бадырайып көрінген, əлі күнге дейін тамсандырып 
келе жатқан көркемдік амал — романтикалық суреттеу тəсілі... Қазақ əдебиетінің əргі-бергі 
тарихында дүниені риторикалық тұрғыдан танып-білу əдісі реалистік сыңайдан асып түспесе, кем 
емес. Тіпті көшпелі өмір салтының өзінде романтиканың толып жатқан сілемдері барын аңғармау, 
оны сөз өнері арқылы жарқыратып көрсетпеу мүмкін емес. Бірақ біз асқақты сөз орамынан іргемізді 
аулақ салып, көркемдік танымымздың қуатты бір қанатын қырқып тастадық», — деп жазды 
Т.Кəкішев [7]. Шындығында төл əдебиеттануымыз романтизм құбылысын тұтас алып қарастыру 
былай тұрсын, көп жылдар бойы одан ат тонын ала қашуды əдетке айналдырды. Өткен ғасырдың 20-
жылдарында романтизм туралы болған айтыс-тартыстар, ұлттық əдебиетіміздегі мұндай эстетикалық 
құбылыстың мəн-мағынасын ауқымды түрде саралауға жол салар деген үміт ақталмады. Сол 
кезеңдегі əдебиетшілер мен сыншылардың көзқарасында əсіре солшылдық тенденциялар басым 
болғанымен, таза теориялық-эстетикалық тұрғыдан жасалған болжамдар да біршама еді. Мағжан 
поэтикасын зерделей отырып романтизм теориясы жайлы дəлелді пікірлер айтқан Ж.Аймауытовтың 
бастамасы, өкінішке орай, жалғасын таппай қалды. Романтистік ұстанымдар өмірдің шынайы 
бейнесін танытуға қисық айнадай қауқарсыз, «өткенді көксеу», «жылап-сықтау», «ескілікті дəріптеу» 
сыңайындағы пікірлер белең алып кеткені баршаға аян. 
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Қ.Өмірəлиев жəне қазақ филологиясы 

Жұмағұлов С.Б. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Автором анализируются особенности и актуальность филологических трудов К.Омиралиева. 
Показано комплексное изучение ученым исторических связей казахской и древнетюркской 
литературы в аспектах генезиса и типологии жанра, стилей, преемственности художественно-
эстетической традиции. Расскрывается методологическая новизна проблемы историко-литературного, 
лингвистического исследования жанров, стилей, текстологии казахской филологии на основе работ 
К.Омиралиева. 

The article analyzes the characteristics and importance of philological works of the scientist K.Omiraliev in a 
complex study of the historical ties of kazakh literature and ancient literature in the aspects of the genesis and 
typology of the genre, style, continuity of artistic and aesthetic traditions. Methodological novelty of the 
problem of historical and literary, linguistic research genres, styles, textual kazakh philology investigated in 
this article. 

 
Кеңес дəуіріндегі маркстік-лениндік ілім түп-төркіні əлемдік өркениетпен тоғысатын терең тамырлы 

қазақ сөз өнерінің тарихи бастауларын айқындауға идеологиялық қысым жасап келді. 1970–80-
жылдардағы ұлттық əдебиеттанудағы санаткерлік жəне зияткерлік ой-сана əлеуетінің өсуі тарихи 
танымға күштеп танылған еуропацентризм қалыбындағы қасаңдық сеңін бұза отырып, қазақ тілі мен 
əдебиетінің ғылыми өзекті арналарын филологиялық тұтастықта зерттеп зерделеу міндеттерін алға 
тартты. Ол əлемдік əдебиеттанудағы озық ғылыми-əдіснамалық талаптарға иек артқан жаңашыл 
ізденістерді қажет етті. Тарихи бастауында Алаш ғалымдары тұрған типологиялық үрдістің бастапқы 
эстетикалық серпіннен түпкілікті ажырап қалмауға Алаш рухындағы тұлға Б.Кенжебаев күш салса, 
осынау ілкі қасиетті елдік мұраттағы ой-санасы тұнық, тарихи жады кеңестік идеология озбырына 
шалынбаған жаңашыл ғалымдар толқыны жаңа өрістегі өреге шығарды. Қ.Өмірəлиевтің ғылыми 
ізденістері қазақ тіл білім мен əдебиеттануына ортақ көкейкесті мəселелерді филологиялық 
тұтастықта саралай отырып зерделеудегі талдау сипатымен дараланады. Ғалым еңбектеріне маркстік-
лениндік ілім, содан туындап жататын еуропацентристік қасаңдық сеңін бұзудағы ғылыми 
принциптілік, объективтілік тəн. Мəселен, «Тереңге тартқан тамырлар» зерттеу мақаласында: 
«Ертедегі Түрік қағанатында жазба əдебиет те, жазба əдеби тіл де болған. Олар VІ–VІІ ғасырларда 
көршісі соғдылардан алфавит қабылдады. Осы алфавит негізінде түркі тілінің дыбыс жүйесіне 
лайықтап өз алфавитін жасады. Сөйтіп ертедегі Түрік қағанаты жазу мəдениетін Орта Азиядан қазіргі 
Монғолия жеріндегі Орхон өзені бойына дейін жеткізді» [1], — деген түйін жасайды. Түрік 
өркениетінің дамуында айрықша аталатын кезеңдердің басты əдеби ескерткіштерін саралай келіп, 
Жүсіп Баласағұнидің «Құтадғу білік» дастанын, біріншіден, түркі халықтарының ауызша əдебиетінде 
жасалған даналық ойларды, өнеге оқуын ақындық тілдің көрігіне салып жаңартқан, екіншіден, ІХ–Х 
ғасырларда Тұран өлкесінде араб-түрік ғалымдары жасаған арабша-парсыша əдебиеттердегі 
ұғымдарды түркі тіліне түсірген шығарма деп бағалайды. Қазақ əдеби тілінің бастауын көне Түркі 
дəуірі туындыларының генеалогиясымен тамырластықта зерделеген ғалым ХV ғасырдағы жыраулар 
поэзиясындағы толғау жанрының көрінісін дəстүр ұласуының тарихи негіздері деп дəлелдейді. 
Ғалымның «Ата тарихымызға үңілсек..» этнолингвистикалық зерттеуінің де «Жаңа жұрт», «Енші алу. 
Жаңа отау», «Жаңа дəуір. Жаңа жұрт», «Жылқы жылғы жылыстың, жылан жылғы ұрыстың алды», 
«Қазақ шығудың» тарихи негізі» атты тараулары байырғы əдеби жəдігерлерімізді көне тарихпен 
тығыз бірліккте ауқымды саралауымен құнды. 

Əдебиетші-ғалымның проблемалық мақалаларында халық мұрасының ұлттық болмысынан 
туындайтын жанрлық сипатының келелі мəселелері өткір көтеріліп, терең тамырлы қазақ сөз 
өнерінде тоғысқан фольклор мен ауызша əдебиет табиғатының ортақ арнасы мен ерекшелігіне 
ерекше назар аударылды. Алғаш М.Дүйсеновтің «Фольклор ма əдебиет пе?» («Қ.Ə.». 1971. 2.07) 
проблемалық мақаласында көтерілген маңызды тақырып Б.Кенжебаевтың «Көкейде жүрген мəселе» 
(«Қ.Ə.».1971.16.07), Р.Бердібаевтың «Ақындар мен шайырлар» («Қ.Ə».1971.6.08), Т.Қожакеевтің 
«Тиянақсыз тұжырым — тарихқа залал» («Қ.Ə.».1971.10.09), қарақалпақ ақыны Т.Жұмамұратовтың 
«Жазба əдебиеттеріміздің тамыры тереңде» («Қ.Ə.». 1971. 19.11), К.Сейдахановтың «Байыппен 
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бағдарласақ...» («Қ.Ə.». 1971.17.12), Қ.Өмірəлиевтің «Иə, терең зерттеу қажет» («Қ.Ə.».1971. 24.12) 
атты мақалаларында полемикалық сипат алды. 

Ұлттық сөз өнерінің өзіндік табиғатынан туындайтын сипатын басты орынға қойған М.Дүйсенов 
қазақтың ипровизатор-профессионал ақындарының даралық қасиеттері қазіргі əдебиеттану 
ғылымындағы «фольклор», «əдебиет» деген терминдердің аясына сия бермейтінін екшейді. Фольклор 
— халық шығармасы екенін зерделей əрі авторы белгісіз, ел ішінде толып жатқан варианттары бар 
шығармалардың бəрі фольклорға жатады деген көзқарасын білдіріп, қазақ əдебиетін іштей ауыз 
əдебиеті жəне жазба əдебиеті деген екі салаға бөліп қарастырады [2]. Əдебиетші қазақтың ХV 
ғасырдан бергі таза ұлттық сипаттағы ақындарының барлығы да ауыз əдебиетінің көрнекті өкілдері 
саналатынын нығырлап, сонымен қатар аты белгілі ақындардың айтыстарын фольклорға емес, ауыз 
əдебиетінің туындысы деп тану керектігін де нақты мысалдармен дəйектейді. Ал, жазба əдебиет 
өзінің дəстүрлі тарихи бастауын бір ғана көне түркі дəуірінен емес, біздің заманымыздан бұрынғы V 
ғасырдан алатынын Есік қорғанынан табылған («Алтын киімді адам») жəдігер дəлелдегенін 
нығырлай келіп, кейін мұсылман дінінің ықпалымен араб жазуы енгенін əрі араб пен парсы қисса-
хикаяларының қазақ тіліне аударылып таралуы шағатай тілінде жүзеге асқанын зерделейді. Абай 
шығармашылығында ерекше тоғысқан жəне түрленген көркемдік дəстүрлер арнасы мен əдеби 
байланыс табиғатын да саралай отырып, ұлы ақынның қазақтың жазба əдебиетіне жаңа бағыт, жаңа 
дəстүр ала келуінің түп тамырына үңілдіреді. Осындай келелі ойларын ғалымдар талқысына салып, 
өз жіктеуіндегі, яғни, қазақ əдебиетіндегі ауыз əдебиеті жəне жазба əдебиеттің «ұзақ жылдар бойында 
бір-біріне əсер-ықпал ете, жақындаса, жанаса, жарыса дамып, өз дəстүрлерін, əдіс-тəсілдерін ширата, 
ширықтыра отырып» бүгінгі Дəуірге жетуінің күрделі табиғатының эволюциясын ашады. Болатжан 
Əбілқасымов «Фольклор», «Ауыз əдебиеті» ұғымдары туралы» мақаласында [3; 169–178] «Қазақ 
əдебиеті» газетінде жарияланған жоғарыда қарастырылған полемикалық мақалаларға тоқтала келіп, 
мектеп, арнаулы орта жəне жоғары оқу орындарына арналған оқулықтарда, монографияларда, 
сондай-ақ ғылыми баяндамаларда фольклорды көп жағдайда əдебиет деп ұғып, əдебиет 
заңдылықтары тұрғысынан бағалап тексеріп келгенімізді айта отырып: «Қазақ фольклоршыларының 
көбі фольклорды əдебиет деп қарап келсе, ол үшін ешкімді кінəлай алмаймыз. Себебі бұл одақ 
фольклористикасының басынан өткен жай» [3; 172], — деп түсіндірді. Міне, ғалым 
фольклористиканың белгілі бір даму кезеңінде фольклор мен əдебиет айтарлықтай айырмашылығы аз 
бүтін құбылыс ретінде қаралғандықтан, «фольклор», «ауыз əдебиеті» терминдерінің қатар 
қолданылуы ол кезде заңды болатынын түйе келіп, ал фольклористиканың қазіргі даму сатысында 
бұл терминдерді саралай түсу қажеттігін ескертеді. Осы ретте Одаққа белгілі фольклористер 
пікірлеріне шолу жасап, талдап əрі саралай келіп, Б.Əбілқасымов «фольклор» жəне «əдебиет» 
ұғымдарын қатар қою дұрыс еместігін түйеді. Əдебиет тек сөз өнеріне жатса, фольклорда бірнеше 
өнер (сөз өнері, сахна өнері, музыка өнері) тоғысатынын, онда этнографиялық сипат басым 
болатынынын ұғындырады [3; 177]. 

Қазақ сөз өнерінде тоғысқан фольклор мен жазба əдебиет байланысын олардағы ортақ сарын, 
көп нұсқалық табиғатын мəтіндік талдаулар арқылы айқындаудың маңызы ерекше. Міне, ХІХ 
ғасырдағы Абайға, Дулатқа дейінгі ХV–ХVІІІ ғасырлар аралығындағы қазақ поэзиясы ауызша поэзия 
дəуірі деп зерделеген Қ.Өмірəлиев «Иə, терең зерттеу қажет» мақаласында ауызша шығарылғанына 
қарамай, авторын сақтау қазақтың өткен дəуірдегі сөз үлгілеріне тəн ерекшелік екенін байыптап, 
оның себебін қазақ ауыз əдебиеті басқа халықтардағы жазба əдебиет атқаратын қызметті өз үлесіне 
алуына байланысты деп түсіндіреді [4]. Қазақтың ауызша шығарылған азаматтық поэзиясының 
тарихы ХV ғасырда жатқанын айта келіп, қазақтың ауызша шығарылған азаматтық поэзиясының 
сақтауының басты бірнеше ерекшеліктерін де теориялық жағынан саралайды. Бұл ретте ортақ мотив 
пен əрқилы нұсқалық қазақ поэзиясының негізгі сипаты болып табылатынын зерделей келіп, авторы 
белгілі-белгісіздігіне қарап, бір жанрдағы егіздің сыңарындай екі, одан да көп өлеңнің бірін 
«фольклорға», ал екіншісін «ауыз əдебиетіне» жатқызу, сөйтіп оларды екі түрлі тұрғыдан қарау — əлі 
де мұқият ойластыруды қажет ететін жайлар деп біледі. Мəселен, ғалым Махамбеттің «Орай да борай 
қар жауса» өлеңіндегі соңғы жолдар мен Шалкиіздің «Асқар, асқар, асқар тау» өлеңдеріндегі 
ұқсастықтарды нақты мысалға алып, «Телқоңыр» өлеңнің кімдікі екенін анықтау мен айқындауда сол 
ғасырдың тілдік белгісі басты орынға қойылу керектігіне ой салады. «О баста белгілі бір уақыт 
аясында туған өлеңдер келе-келе уақыт шиырына көп түсіп, шығарушыларға ғана емес, уақытқа да 
«Телқоңыр» ортақ өлеңдерге айналған. Сөйтіп, бұл өлеңдер дəуірлер тануға мүмкіндік бермейтін 
жағдайға келген» деп Асан Қайғының «Құйрығы жоқ, жалы жоқ...» деп басталатын толғауында 



Қ.Өмірəлиев жəне қазақ… 

Серия «Филология». № 4(64)/2011 57 

кездесетін араб тіліне тəн «халық» сөзі бертінгі кезеңнің тілдік белгісі, ал сол дəуірде оның орнында 
үнемі «жұрт» сөзі айтылатынын зерделегенде де тілдік белгіні басты орынға қояды. Қазақ ауыз 
əдебиетінің арғы тарихтағы өкілдерін анықтап алмайынша, қазақ ауыз əдебиетінің тарихын жасау да 
мүмкін еместігін айтып, көркемдік дамудағы көне дəстүрді байыптағанда əрі оған қатысты өз 
көзқарасын білдіргенде де зерттеушілер тарапынан өз деңгейінде теориялық жағынан ғана емес, асыл 
мұра тұрғысынан да дəйектелмеген кейбір мəселелерге байланысты батыл түйіндер жасайды. Атап 
айтқанда, «Алтын Орта дəуіріне дейін жəне содан бергі дəуірдегі ақындарда «жыр сөзін, өлең сөзді 
«мен» — кейіпкер атынан айту негізгі дəстүр болған. Ақын-«мен» кейіпкер-«мен» тасасында тұратын 
болған. Ол мұралар диалогқа, монологқа құрылған» деген ойын «Əділ Сұлтан», «Орақ — Мамай 
жыры», «Едіге жыры» негізінен «мен»-герой атынан айтылатын жырлар екенін дəлелдей көрсетеді. 
Ал, Дулат, Шортанбай ауыз əдебиеті емес, жазба əдебиет өкілдері болып табылатынын əдеби əдіс 
табиғатымен түсіндіреді. Мысалы, Шортанбайдың азаматтық тақырыптағы өлеңдері таза қазақ тілі 
рухында, ал діни-мораль тақырыбындағы өлеңдері «кітаби тіл» нормасына көп бейім екенін, өз 
кезегінде Дулат поэзиясының тілін «шағатай əдебиеті», «кітаби тіл» өкілдерімен де əсте қатарға 
қоюға болмайтынын «бұл жазба əдеби тіл қазақтың жалпы халықтық тіл нормасынан бөлек ерекше 
нормадағы тіл» [4] деп тұжырымдайды. Ғалымның «ХІХ ғасырдағы Абайға, Дулатқа дейінгі ХV–
ХVІІІ ғасырлар аралығындағы қазақ поэзиясы ауызша поэзия дəуірі» деп зерделеген маңызды 
түйіндері сол кездері барша əдебиетшілер тарапынан толық қолдау таппады. М.Дүйсенов, 
Қ.Өмірəлиевтер терең білгірлікпен ұсынған «ауызша поэзия дəуірі» деген жаңаша əрі тың ұстаным 
тəуелсіздік талабына сай жазылған он томдықтың бірінші томында (Қараңыз: 1-томның «Қазақ 
фольклорының статусы жəне оның теориялық негіздері» тараушасы) «авторлық ауыз əдебиеті» 
тұрғысынан түпкілікті орнықты. 

Қ.Өмірəлиев зерттеулерінің ғылыми аппараты, талдау əдістері соны. Ғалым «ХV–ХІХ 
ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі» (1976) еңбегімен қазақ филологиясының күрделі 
тақырыбында тың қадам жасады [5]. Еңбекте, біріншіден, қазақ поэзиясының ХV ғасырға дейінгі 
көркемдік арналарының көне дəуірмен сабақтастығы жəне ХV–ХVІІІ ғасырдағы қазақ поэзиясының 
авторсыз үлгілерінің стильдік, тілдік ерекшеліктері теориялық тұрғыдан талданса, екіншіден, Бұқар 
жырау, Махамбет поэзиясының тілі филологиялық аспектіде зерттелді. Зерттеуші VІІІ–ХІ ғасыр 
ескерткіштеріндегі мақалдар мен қазақ поэзиясындағы дидактикалық-шешендік толғау өлеңдерінің 
бірлігін, ХІ ғасыр ескерткіштеріндегі ауызша поэзия үлгілері мен қазақ поэзиясы арасындағы 
байланыс белгілерін, ХV–ХVІІІ ғасырдағы қазақ поэзиясының авторсыз үлгілерінің стильдік, тілдік 
ерекшеліктерін осы кезең поэзиясына тəн ортақ мотив пен варианттылық негізінде ашуға күш салды. 
Осынау маңызды ғылыми мəселелерді филологиялық талдауларымен кеңінен саралаған ғалым еңбегі 
ХІ ғасыр ескерткіштері мен ХV–ХVІІІ ғасырлардағы қазақ əдебиетін ауызша жасалған əдебиет деп 
қарастыруымен де ерекшеленеді. 

Текстологиялық зерттеулер жүргізудің өзіндік қиындықтармен жүзеге асатыны, осы бағытта 
қолжазба мен оның түрлі нұсқаларын салыстыра-салғастыра қарастыру қажыр-қайратты талап етеді. 
Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасын жасау ісі енді ғана қолға алынып жатқан əрі 
текстология мəселесі ғылыми тұрғыдан бір ізге түспеген сол кезде Қ.Өмірəлиевтің осынау күрделі 
мəселедегі ғылыми ізденісі ерекше бағалауды қажет етеді. Əрине, ақын-жырау поэзиясын 
анықтаудағы текстологиялық зерттеулерінде əлі де терең екшеуді қажет ететін мəселелерге қатысты 
даулы пікірлердің орын алуы заңды болатын. Бұл ретте М.Жармұхамедов ғалымның Бұқар жырау 
толғауларының лексикалық құрамы мен грамматикалық сипатын, сондай-ақ оның өзіндік сөз қолдану 
мəнерін, табиғи ерекшеліктерін талдауларының маңызын бағалай отырып, текстологияға қатысты 
кейбір пікірлерінде орын алған ағаттықтарды ескертеді. Соның ішінде Қ.Өмірəлиевтің жыраудың 
дау-дамайсыз басы ашық төл өлеңі деп тек 364 жолдық 8 өлеңін табуын («Абылай ханның қасында», 
«Ай, Абылай, Абылай», «Ханға жауап айтпасам», «Қалдан ханмен ұрысып», «Əй, Абылай, сен он бір 
жасыңда», «Атам болған жиырма бес», «Керей, қайда барасың?», «Ай, Абылай, Абылай»), ал 100 
жолдық үш өлеңіне («Бірінші тілек тілеңіз», «Ай не болар күннен соң», «Айналасын жер тұтқан») 
«ортақ ой, ортақ мотивке құрылған өлеңдер» деп қарауын, 150 жолдық 10 өлеңіне («Ақсаңнан биік 
тау болмас», «Ақсұңқар құстың баласы», «Жар басына қонбаңыз», «Алыстан қызыл көрінсе», «Асқар 
таудың өлгені», «Əлемді түгел көрсе де», «Көкте бұлт сөгілсе», «Батпақты сайға су түссе», «Арту, 
арту бел келсе», «Қара арғымақ арыса») «жыраудың өлеңі екендігі, иə еместігі белгісіз, шартты 
өлеңдер» деп бағалауын жəне 119 жолдық 4 толғауын («Бұл, бұл үйрек, бұл үйрек», «Ей, айтшы, 
Алланы айт», «Ақтың үйі мешіт-ті», «Ай, заман-ай, заман-ай») жырауға қисынсыз таңылып жүрген 
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өлеңдер деген пікірлерін кейінгі ғылыми текстологиялық тұрғыдағы зерттеулерімен түзете отырып, 
осы даулы мəселеде Мəшһүр Жүсіп Көпейұлының қолжазбалары қашан да басты орында болуы 
керектігін орынды айтады [6]. Бұл ретте Қ.Өмірəлиевтің «Қазақ поэзиясының жанры мен стилі: ХІХ 
ғасырдың бірінші жартысы» еңбегі Дулат ақындығын, тілін зерттеуде айрықша аталады [7]. Ақын 
мұрасын текстологиялық тұрғыдан қарастырған ғалым аталған зерттеуінде Дулаттың «Өсиетнама» 
(1880) кітабында басылған өлеңдерінің кейбірі Шортанбай мұрасы деген көзқарас ұстанып, 
Ы.Дүйсенбаев [8], Х.Сүйіншəлиев [9] зерттеулерінде түйінделген ғылыми пікірлерін терістейді. 
Мəселен, «Дулатқа əдебиеттану ғылымында ең соңғы əділ де дəл баға берген марқұм Ы.Дүйсенбаев 
та «Өсиетнаманы» Дулатқа теліген жұрттың дүрмегіне еріп кетті» [7; 218] деп Мəулекей бастырған 
«Өсиетнама» жинағындағы «Сөздің басы бисмилла» деп басталатын өлең мəтіндері В.В.Радлов, 
Я.Лютшь жинап бастырған жинақтарда, «Қисса Шортанбай — Шортанбайдың «Бала зарында» (1888) 
аталған өлең барын, ал С.Сейфуллиннің «Қазақтың ескі əдебиет нұсқаларында» (1931) «Шортанбай 
ақын өлеңдері» деп ат қойғанын, сонымен қатар Қазақ КСР ҒА Орталық ғылыми кітапхана қолжазба 
қорында «Шортанбай ақынның шығармалары» деген атпен сақтаулы тұрған 780-папкада да аталған 
өлең барын негізге ала отырып, оны Шортанбай толғауының азды-көпті өзгерген түрі ғана деген 
көзқарасын ұстанады [7; 220–221]. «Өсиетнаманың» үшінші бөлімі, немесе 260 жол, Шортанбай 
ақынның мұрасы деп біледі. Өз пікірін мəтіндік салыстырулар жасай отырып дəйектеген ғалым 
Мəулекей Шортанбай ақынның «Зар заман» толғауын бұза өзгертуін саралай əрі «Өсиетнамада» Шал 
өлеңі делінетін екі шумақты қосып жібергенін сын тезіне сала отырып, осындай даулы мəселелерді 
анықтауға стиль, тілдік тұрғыдан, яғни «Өсиетнама» мен Дулат ақын шығармаларының тілдік 
ерекшеліктері жағынан, салыстыра зерттелмегенін де ескертеді [7; 231]. 

Ғалымның бұл мəселедегі батыл айтқан сын ескертпелері өте орынды да болатын. Оның үстіне 
«зар заман» ақындары шығармашылығының ұлт əдебиет тарихында алар маңызды орны санаулы 
зерттеушілер тарапынан ғана байыпты зерделенгені болмаса сол кездегі тұтас ғылыми-зерттеушілік 
ой-пікірде əлі дұрыс айқындалмаған тұста əдебиетшілер мəтіндік саралауларға филологиялық 
аспектіде терең бара бермегені де шындық. Алайда Ы.Дүйсенбаев, Х.Сүйіншəлиев мақсаттары Дулат, 
Шортанбай, Мұрат сынды айтулы сөз зергерлерінің əдеби мұрасын идеологиялық қате танымнан 
арашалау болғанын да назардан тыс қалдыра алмаймыз. Сонымен бірге қазақ кітаптар тарихын 
зерттеуші Ə.Жиреншиннің «Қазақ кітаптары тарихынан» атты іргелі зерттеуіндегі Мұраттың «Бала 
зары» (1888), Дулаттың «Өсиетнама» (1880) кітаптарына қолжазбалар арқылы да үңіле отырып 
жасаған əдеби талдауларында «телқоңыр» мəселеге қатысты ой ұшқыны болмағанын ескеруіміз 
керек [10]. Сондықтан да Қ.Өмірəлиевтің Дулаттың Мəулекей бастырып шығарған «Өсиетнама» 
жинағындағы өлеңдерін бүтіндей жоққа шығарып, бір ғана Шортанбайға телуімен келісу қиын. Бұл 
ретте Қ.Өмірəлиев пікіріне қатысты Т.Жұртбайдың «...Барлық пайымдаулар мен тұжырымдар 
Дулатты тұқырту үшін емес, тұлғаландыру тұрғысынан жасалғанда ғана аманаттың жолын қиянат 
кеспейді» [11] деген уəжіне тоқталу шарт. Текстология — қазіргі қазақ филологиясындағы ең өзекті 
тақырып. Бұл бағыттағы ғылыми ізденістер көңіл көншітерлік деңгейде деп айта алмаймыз. 
К.Əбдіқалықтың «Текстология (Мəтінтану)» (2009) оқу құралынан басқа еңбектің жазылмауы 
ойландырмай қоймайды. «Зар заман» əдебиеті, соның ішінде Дулат Бабатайұлы мұрасындағы 
мəтіндік айырымдарға «Өсиетнама» жəне «Бес ғасыр жырлайды» жинағында басылған өлеңдері 
негізінде тоқталған зерттеуші К.Əбдіқалықтың «Мінекей, осындай əр нұсқада əр түрлі берілген 
мəтіндік айырымдарға да мысалдар келтіре отырып, ақын мұралары текстологиялық талдауға зəру 
екенін байқадық. Олай болса, алдағы уақытта Дулат Бабатайұлының барлық жарық көрген 
шығармаларына мəтін тарихын зерттеудегі тура жəне жанама мəліметтерді пайдалана отырып, 
арнайы текстологиялық жұмыс жасалу қажет» [12] деген пікірі ХХ ғасырдың 70-жылдарында 
Қ.Өмірəлиев тарапынан көтерілген проблеманың ХХІ ғасырдың алғашқы ширегінде өз өзектілігін 
жоймағанын дəлелдейді. 

Қазақ сөз өнерінің генеалогиясы мен типологиясына тарихи сабақтастық тұрғысынан келген 
əдебиетшінің ежелгі дəуір жəдігерлерін сол кезеңдердегі қоғамдық-əлеуметтік жағдайлармен бірлікте 
саралаған «VІІІ–ХІІ ғасырлардағы көне түркі əдеби ескерткіштері» еңбегінде байырғы мұраның 
тақырыбы, жанры мен стилі, тілі филологиялық тұрғыдан кешенді зерттелді [13]. Зерттеуші ежелгі 
дəуір əдебиетінің үлгілерін бүгінгі ұрпақ игілігіне айналдыру, түптеп келгенде қазақ халқының өз 
«Ояну дəуірі» мен «Ағарту дəуірі» сынды рухани кемелдену кезеңдерін айқындау екенін айта келіп, 
сол асыл қазыналардың тікелей мұрагері екенімізді дəлелдеу өткен мен бүгінгіні жалғастыру мұраты 
болып табылатынын нығырлайды. Күлтегін, Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінің жанрын 
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айқындауда зерттеуші өзіндік ғылыми көзқарас ұстанды. Егер М.Жолдасбеков Орхон ескерткіштерін 
ерлік эпосы деген тұжырым жасаса, Қ.Өмірəлиев «Күлтегін», «Тонуқуқ» ескерткіштерінде поэзияға 
тəн, соған жақын үзіктер бар екенін айта отырып, бірақ та ол аталған ескерткіштерді тасқа түсірген 
автордың ауызша поэзияға тəн тəсілдерді арагідік пайдалануы, кіргізуі ғана деп білді [13; 22]. 

Ғалым көне түркі жазба ескерткіштеріне мəтіндік талдаулар жасап, оның жанрын «Түркі 
қағандары мен батырларының ерлік жорықтарын баяндайтын көркем тарихи шығарма, баяндау 
үлгісіндегі тарихи əңгіме» [13; 22] деп айқындайды. «Олар хан жарлықтары мен шежіренің үлгі-
нұсқалары негізінде жазылған көркем шығармалар» дей келіп, VІІІ ғасырда туған (шартты) бұл жанр 
ХІV–ХV ғасырға келіп жеткенін айтады. Осы мəселеге қатысты Н.Келімбетов «Автор бұл көне дəуір 
мұраларын тақырып, сюжет желісі, синтаксистік-композициялық құрылысы жағынан (яғни 
текстологиялық тұрғыдан) талдай отырып, мұның өзі поэзиялық туынды емес деген бірден-бір дұрыс 
қорытындыға келеді» деп Қ.Өмірəлиевтің көзқарасын қолдаса, Р.Бердібаев «Кəусар бұлақ» 
кітабындағы «Көркемдік дəстүр жалғастығы» зерттеу мақаласында Орхон жазбаларындағы эпикалық 
дəстүр сарынының көріністерін зерделегенде Қ.Өмірəлиевтің қарастырылып отырған зерттеуіндегі 
«Оғызнаме» аңызының негізі VІ–VІІІ ғасырларда-ақ қалыптасқан болуы тиіс деген көзқарасын айта 
келіп, көне мұраның жазба нұсқа ретінде белгілі болғаны ХІІ–ХІІІ ғасырлар мөлшері делінгенімен, 
оның ауыз екі айтылу тарихы талай ғасыр əріге кететінін түйіп, жəдігердің əдепкіде фольклор 
шығармасы болып туып, əдеби ескерткішке айналуы соңғы процесс екені күмəнсіз [14] деген пікір 
білдіреді. 

Көне түркі ескерткішінің жанрын айқындаған Қ.Өмірəлиев, сонымен қатар, Махмұд Қашғари 
сөздігі негізінде ертедегі түркілердің поэзия үлгілерін мазмұнына қарай табиғат-наурыз жырлары, 
ғашықтық-жастық жырлары, жоқтау жырлары, ерлік-жорық жырлары, тұрмыс-салт жырлары деп 
қарастырып, оларға шолу жасағанда қазақ əдебиетіндегі дəстүр ұласуын нақты мысалдармен 
дəлелдейді [13; 49–57]. Көне түркі жазба ескерткіштерінің маңызын тарихи дерек көздерінің қайнары 
тұрғысынан терең қарастырған ғалым Күлтегін, Тонуқуқ, Білге Қаған ескерткіштері мен Оғуз қаған 
аңызынан алынған көлемді мəтіндерді қазақ тіліне аударып берді. Ал, «Оғуз қаған туралы аңыз-
əңгіме — түркі халықтарына тəн ауыз əңгімелердің (фольклорлық шығармалардың) бізге келіп 
жеткен ең ежелгі, ең көне үлгісі» деген өзіндік көзқараста болды. 

Түркі халықтарына ортақ ең көне мұралардың бірі — «Оғуз қаған» эпосының нақты зерттеу 
нысанына алынуы да ұлттық əдебиеттанудың түркітанудағы өзекті мəселелерге ерекше ден қойғанын 
айқындайды. Бұл күрделі тақырыпқа қазақ поэзиясының жанры мен стилін зерттеуде көркемдік 
дамудағы тарихи сабақтастық принциптерін берік ұстанған, яғни көне жазба ескерткіштерден бастап 
Абайға дейінгі сөз өнерінің табиғатын теориялық тұрғыда қарастырған, Қ.Өмірəлиевтің баруы да 
заңды еді. 

«Оғуз қаған» эпосының тілі» зерттеуінде көне мұраға тəн əр алуан белгілер фольклорлық 
шығармалардың жанрлық, стильдік ерекшелігі жəне де лингвистикалық сипаты тұрғысынан жан-
жақты талданады. Еңбектің «Оғуз қаған» эпосына негіз болған аңыз-əңгімелер мен тарихи деректер», 
«Оғуз қағанның» жанры», «Оғуз қаған» эпосы тілінің грамматикасы», «Оғуз қағанның» баяндау 
техникасы: эпостық формулалар» атты бөлім, тараулар атауларының өзі зерттеушінің əдеби жəне 
лингвистикалық талдауларда ұстанған əдіснамалық негіздерінің сонылығын көрсетеді. Ғалым аталған 
мұра мəтінінің композициясын жəне сюжеттік компоненттерін анықтау мақсатында жүргізілген 
текстологиялық талдаулар негізінде шығарманың үлкенді-кішілі он жеті желіден құрылғанын 
анықтайды. Олардың негізгілері ретінде Оғуз қағанның тууы, балалық шағы, жігіттік шағы, ерлік 
көрсетуге аттануы, үйленуі, балалары болуы, ұлы той жасауы, тойдан соң төрт жағындағы жау 
жұртқа елшілер жіберу, Урумға қарсы аттануы, Урум қағанмен соғысы, Журжітпен соғысы, Сынду, 
Таңғұт, Шағам жұртына аттануы, соғысуы, қағанның құрылтай шақырып, жұртына үлкен той беруі, 
балаларына жұртын үлестіру баяндары аталады [15]. Композициялық, сюжеттік компоненттерін 
теориялық тұтас үйлесімде түзу əрі талдаулар жүргізу барысында ғалым сюжеттік жіктер негізінде 
абзацтық жіктерді, сөйлемдер тобы жігін, сөйлемдер бірлігін, сөйлем ішілік сөздердің өзара 
қатынасын анықтап, мəтінді абзацы, тыныс белгісі сақталған қазіргі жазу тəртібі үлгісіне түсірді. 
Осындай келелі де кемел істер атқарған зерттеуші шығарманың жанрын «Оғуз қаған» — миф 
атаулыдан таза, ертегілік элементтер жоқ, архаикалық эпостарға (В.М.Жирмунскийше, «батырлық 
ертегілерге») тəн сюжет желісі, геройлары, əрекеті жоқ, эпостық əңгіме. Дəлірек айтқанда, бір кездегі 
эпостық жырдың қиялға құрылған пафосты сипаты уақыт өте бірте-бірте бəсеңдеп, ұмытыла келіп, 
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байырғы сипатынан айырылып, баяндау, онда да атап қана баяндау формасына түскен, 
хронологиялық баяндау формасына түскен эпостық əңгіме» деп анықтайды. 

Қазақ филологиясының өзекті арналарында тың ғылыми-əдіснамалық ұстанымдағы ғалым 
абайтану, дулаттану мəселелеріне де ұлт тарихына терең тамыр тартатын тарихи танымда келді. 
Мысалы, М.Мырзахметов, Қ.Өмірəлиевтің «Абайды танып біттік пе?» («Қ.Ə.».1985.29.ІІІ) 
мақаласында қазақ филологиясында Абай мұрасын тануда ауқымды жұмыстар жасалғанын айта 
отырып, соның ішінде абайтану іліміндегі 1945–1965 жылдар аралығындағы ғылыми еңбектерді 
қарастырып, біріншіден, ойшыл Қара сөздерінің 1958 жылдан кейін соңғы уақыт бедерінде бар-жоғы 
екі-үш рет қана аударылғанын, «Абайтану» курсы жоғары оқу орындарында соңғы кезде 
өткізілмейтініне проблемалық тұрғыдан келсе, екіншіден, М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер 
институты Абай мұрасы жөнінде соңғы жиырма жыл ішінде бірде-бір монографиялық еңбек 
бермегенін, оған білікті мамандар тарту жағы да ақсап жатқанын орынды ескертеді. 

Ақынның 140 жылдығына орай мұрасын жариялау, зерттеу деңгейін арттыру керектігіне биік 
талап деңгейінде келген авторлар М.Əуезовтің Абай шығармашылығын кешенді зерттеу арнасын 
байыптаған кемел ойларын негіз ете отырып, «абайтанудың ендігі өрістетіле зерттеулер арнасы — 
түпқазығы адамгершілік мəселесіне барып тірелетін философиялық көзқарастары екен, солар 
танылуы тиіс екен» деп айқындайды. Əсіресе Абай нəр алған үш арнаның ең бастысы ұлттық төл 
əдеби қазынаға қатынасы дұрыс сөз болмай жүргеніне де өзекті тұрғыдан келеді. Соның ішінде 
көркемдік дамудағы дəстүр арнасы мен жалғастық иірімдеріне үңілген зерттеушілер хандық дəуірдегі 
Бұқар жырау, ХІХ ғасырдағы «зар заман» өкілдері Дулат, Шортанбай, Мұрат сынды «осы 
ақындардың жалпы қазақ поэзиясының ақындық сезімде, идеяда, мазмұнда болмағанымен, ақындық 
лексикада, тілдік өрнекте, тіпті өлең түрінде Абай мұрасына ауыс-түйісі болғанын» дұрыс зерделеп, 
отаршыл саясаттың қолшоқпары есебінде көрінген озбыр да шен құмар ел əкімдерінің əжуа бейнесі 
қазақ поэзиясында Абайға дейін ең алғаш рет Дулат шығармаларында ақындық шеберлікпен 
берілгеніне қатысты өзекті мəселеде ғылыми негізді дұрыс пікір түйеді. Əсіресе Абай жəне Дулат 
ақындардың ел билеуші əкімдер психологиясын берудегі ерекшеліктері отаршыл дəуірдің ел билеу 
жүйесіндегі күрделі саяси өзгерістермен де байланыста екшеледі. Осы арнадағы сабақтастықты дəуір 
аясында кеңінен зерттеу керектігіне, Абай поэзиясының поэтикасын кешенді зерттеу қажеттігіне ой 
салған ғалымдар əлі күнге дейін сол тұстағы абайтанудағы басты олқылық ақынның шын мəніндегі 
академиялық жинағын шығара алмауын ескертті. Абай мұрасын тану мен таныту, ақынды зерттеу 
ұлттық сананың зор жетістігіне айналған кезде ғана ортақ рухани қазынаға айналады деп түйген 
ғалымдардың проблемалық мақаласы абайтанудағы басты ғылыми мəселелерді принциптілікпен 
көтеруінде болып табылады. Ал Қ.Өмірəлиевтің құрастыруы, «Дулаттың дəуірі мен ақындығы» атты 
алғы сөзімен Дулат Бабатайұлының «Замана сазы» (1991) жарық көрді. Ғалымның ертерек 
дайындаған жинағы араға бірер жыл салып барып жариялылық талаптарына орай жарық көрді. 
«Дулаттың дəуірі мен ақындығы» атты алғысөз Дулат мұрасын танудағы жаңа бағыт бағдарын 
айқындауымен құнды. «Дулаттар отаршылдық дəуірдегі қазақ халқының ар-ожданы» деген пікір 
əдебиетші талдауларының тұтас ұлттық рухтағы өзегін айқындайды. 

Қорыта айтқанда, ғалым Қ.Өмірəлиевтің ғылыми мұрасы қазақ филологиясының ең маңызды да 
өзекті арналарын жаңаша танымдағы ғылыми-əдіснамалық принципте зерттеп-зерделеуімен құнды. 
Қазақ сөз өнерінде тоғысқан фольклор мен жазба əдебиет байланысын олардағы ортақ сарын, көп 
нұсқалық табиғатын мəтіндік талдаулар арқылы айқындау негізінде екшеген «ауызша поэзия дəуірі» 
деген жаңашыл əрі тың ұстаным тəуелсіздік талабына сай жазылған он томдықтың бірінші томында 
«авторлық ауыз əдебиеті» тұрғысынан түпкілікті орнықты. «ХV–ХІХ ғасырлардағы қазақ 
поэзиясының тілі» (1976) қазақ поэзиясының ХV ғасырға дейінгі көркемдік арналарының көне 
дəуірмен сабақтастығы жəне ХV–ХVІІІ ғасырдағы қазақ поэзиясының авторсыз үлгілерінің стильдік, 
тілдік ерекшеліктері теориялық тұрғыдан талданып, Бұқар жырау, Махамбет поэзиясының тілі алғаш 
рет филологиялық аспектіде зерттелді. Зерттеуші VІІІ–ХІ ғасырлар ескерткіштеріндегі мақалалар мен 
қазақ поэзиясындағы дидактикалық-шешендік толғау өлеңдерінің бірлігін, ХІ ғасыр 
ескерткіштеріндегі ауызша поэзия үлгілері мен қазақ поэзиясы арасындағы байланыс белгілерін, ХV–
ХVІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясының авторсыз үлгілерінің стильдік, тілдік ерекшеліктерін осы 
кезең поэзиясына тəн ортақ мотив пен варианттылық негізінде талдаудың тың бағдарын айқындап 
берді. Қазақ сөз өнерінің генеалогиясы мен типологиясына тарихи сабақтастық тұрғысынан келген 
əдебиетші ежелгі дəуір жəдігерлерін сол кезеңдердегі қоғамдық-əлеуметтік жағдайлармен бірлікте 
саралауда да тың бағыт ұстанды. «VІІІ–ХІІ ғасырлардағы көне түркі əдеби ескерткіштері» еңбегінде 
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байырғы мұраның тақырыбы, жанры мен стилі, тілі филологиялық тұрғыдан кешенді зерттелді. Қазақ 
халқының өз «Ояну дəуірі» мен «Ағарту дəуірі» сынды рухани кемелдену кезеңдері болғанын түйіп, 
Күлтегін, Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінің жанрын айқындауда өзіндік ғылыми көзқарас 
ұстанды. «Күлтегін», «Тонуқуқ» ескерткіштерінде поэзияға тəн, соған жақын үзіктер бар екенін айта 
отырып, бірақ та ол аталған ескерткіштерді тасқа түсірген автордың ауызша поэзияға тəн тəсілдерді 
арагідік пайдалануы, кіргізуі ғана деп білді. Көне түркі жазба ескерткіштеріне мəтіндік талдаулар 
жасап, оның жанрын «Түркі қағандары мен батырларының ерлік жорықтарын баяндайтын көркем 
тарихи шығарма, баяндау үлгісіндегі тарихи əңгіме» деп айқындайды. Ал «Оғуз қаған» эпосының 
тілі» зерттеуінде көне мұраға тəн əр алуан белгілер фольклорлық шығармалардың жанрлық, стильдік 
ерекшелігі жəне де лингвистикалық сипаты тұрғысынан жан-жақты талданды. Іргелі еңбектегі «Оғуз 
қаған» эпосына негіз болған аңыз-əңгімелер мен тарихи деректер», «Оғуз қағанның» жанры», «Оғуз 
қаған» эпосы тілінің грамматикасы», «Оғуз қағанның» баяндау техникасы: эпостық формулалар» 
атты бөлім, тарау атауларының өзі зерттеушінің əдеби жəне лингвистикалық талдауларда ұстанған 
əдіснамалық негіздерінің сонылығын көрсетеді. Аталған мұра мəтінінің композициясын жəне 
сюжеттік компоненттерін анықтау мақсатында жүргізілген текстологиялық талдаулар барысында 
шығарманың үлкенді-кішілі он жеті желіден құрылғаны анықталды. Осы сипаттағы ғылыми 
жаңалықтарға негізделген Құлмат Өмірəлиевтің тың ізденістері қазақ филологиясындағы жаңа 
бағыттың əдіснамалық бағдарын айқындауға қосылған іргелі зерттеулер болуымен құнды. 
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Түрік халықтары тағдыры тарихтың алапат үш иірімінде 

Мырзахметұлы М. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы 

В статье рассматривается вопрос о влиянии поворотных событий в истории тюркоязычных народов на 
становление их духовных ценностей. Особое внимание автор уделяет исследованию направлений ка-
захской литературы той эпохи. Созданные в разные эпохи произведения великих мастеров становятся 
объектом предлагаемого анализа. В статье освещены литературно-исторические предпосылки 
создания выразительности художественного слова, начиная с эпохи тюркского единства и вплоть до 
эпохи колониализма; рассмотрены роль воспитания и познания и их влияние на историческое 
осознание мощности искусства слова. 

In article there are considered the question on influence of crucial events in history of Turkic peoples on be-
coming of their cultural wealth. The author of article gives special attention to directions of the Kazakh litera-
ture of that epoch. Products of great masters existed in different epoch have become an object of the analysis 
given in this article. There in the article are shined literary-historical preconditions of creation of expressive-
ness of an art of Kazakh word, since an epoch of Turkic unity and down to an epoch of colonialism. And also 
there is considered an influence and a role of education and cognition on historical consciousness of capacity 
of art of a word. 

 
Көркем өнердің түрлері мен оның жанрлары бойынша дүниеге келген елеулі туындылары 

ғасырлар қойнауында ғұмыр кешкен халықтың рухани айнасына айналары шындық. Əйтсе де бізде 
түрік халықтарының қара шаңырағын ұстап отырған қазақтардың көне заман мен бүгінгі дəуірдегі 
рухани əлемін танып-білу жолындағы ғылыми əрекеті тым кеш басталды. Бұл кезеңде халқымыз 
Ресей патшалығының отаршылдық жүйесінен босанып, кеңестік заманда тоталитарлық 
идеологияның қол астында ғұмыр кешіп жатты. Осы себептен де рухани əлеміміздегі құндылықтарды 
танып білу мəселесі кеңестік биліктің қызметі таптық таным тұрғысында пайда болған тұрпайы 
социологиялық көзқарастың шеңберінен шыға алмай тұншығумен келді. Көркем əдебиеттің салалары 
мен жанрлары бойынша дүниеге келген туындыларды танып білу, бағалау мəселесіне таптық таным 
жəне əдебиеттің партиялығы тұрғысынан қарап бағалау талабы қатаң бақылауға алынып, шығарма 
атауларының тағдырын шешу социалистік реализм талабы тұрғысынан қаралып жатты. 

Көне дəуірдің рухани мұрасын немесе классикалық деңгейдегі ақын-жазушылардың 
шығармашылығын зерттеп, ғылыми талдау əрекетінің қандайына болса да, осы идеологиялық талап 
қатаң түрде алға қойылды. Сондықтан да əдеби-рухани мұраны танып-білуге талпыну мен оны 
бағалау алғашқы кезде тұрпайы социологиялық, формалистік, компаративистік бағыттар басым түсіп 
жатты. Ал, бұл танымнан сəл тыс кеткендер болса, аяусыз жазаланып қуғындалып отыр. Бұны 
Кеңестік дəуірдегі Одақтың барлық халықтары бастан өткерді. 

Оның үстіне 1949 жылы СОКП ОК-і қабылдаған космополитизм жөніндегі арнаулы қаулы 
мəселені одан ары ұшықтыра түсті. Аталған қаулы, əсіресе, түркі халықтарын рухани нəр алған 
Шығыстық қазына көздерінен қол үздіруді мұрат тұтты. Өткендегі тарих, рухани, əдеби, мəдени 
мұрамыздың терең тарихи тамырларын ғылыми тұрғыдан барлап танып білуден көз жаздыруға 
арналған саяси-идеологиялық мақсатты көздеді. Əдебиетші-ғалымдар қаулының саяси ызғарынан бет 
бұрып, əдебиет тарихының бастау көздерін XVIII ғасырдағы Бұқар жырау мұрасынан бастауға 
дейінгі шегініс жасауға барды. Қазақстан КП ОК-і де бізді осы шеңберден шығармау əрекетімен 
тікелей айналысты. Қазақстан КП ОК-нің қазақ əдебиеті мен өнер туындылары жайында қабылданған 
қаулылардың бəрі де орталық қойған талапты орындауға ұрынып, «шаш ал десе — бас алдың» 
əрекетін қалтқысыз жүзеге асырып отырудың идеологиялық құралына айналды. Мысалы, Кеңестік 
Жазушылар одағының Бас хатшысы, атақты жазушы А.Фадеевтің «мен Шаяхметовты түсінбеймін, 
Жамбылдан басқа ақын-жазушылардың барлығына сенімсіздікпен қарайды» деп сынай жазудың біз 
біле бермейтін көп мəселенің астарлы сыры жатыр. Немесе Б.Момышұлының 1943 жылы қазақ 
тілінің тағдыры жайында ҚКП ОК-тіне арнайы шаралар қолдану туралы жазған хаты Орталық 
Комитет ұйымдастырған мəжілісінде қаралып, тиісті шаралар қолдану жайындағы шешімі не себепті 
жүзеге аспай қалуында да, яғни, артынша ол мəселені тұншықтырып тастауында да, біз біле 
бермейтін беймəлім əрекеттің болғаны да көп нəрседен хабар беріп тұр. 
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Түркістан өлкесін жайлаған байырғы түрік халықтарының бəрін де компартия көсемдері 
«жабайы, жартылай тағы халықтар» деп еуропацентристік танымның тұрғысынан қарап бағалап 
тануының өзіндік саяси астары бар болатын. Ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан халықтық 
барлық рухани қазына көздерін осы өктем еуропацентристік талап шеңберінен шықпай танып білу, 
осы тұрғыдан ғана насихаттау талабы саяси-идеологиялық өлшемге айналғанын ешкім де терістей 
алмайды. 

1991 жылы тəуелсіздігімізді жариялаған күннен бастап қана ой-таным еркіндігіне шындап бет 
бұру басталды. Бүкіл рухани қазына көздеріне бөгде жұрттың көзімен қараудан арылып, өзіндік 
ұлттық таным тұрғысынан танып-білуге мүмкіндік алдық. Тəуелсіздік заманы жаңа ой еркіндігіне 
бағыт алды. Əдебиет пен тарихымызды, басқа да саладағы рухани қазыналарымызды осы ой еркіндігі 
мұнарасынан қарап ғылыми зерттеулерге сүйенуге əрі соның тұрғысынан танып білуге, танытуға 
ойыстық. Бірақ баспандап кірген құлдық санадан арылудың жолы мысқалдап шығатын кеселдей баяу 
өтетіні өкінішті. Бұған біздің елімізде отарсыздандыру саясатының Прибалтика еліндегідей 
тегеуірінде түрде жүрмеуі де себеп болған тəрізді. Өйткені ой-танымда тоталитарлық идеология 
арқылы қалыптасқан стереотиптік жаны сірі қасаң кеңістік ұғымдардың тез арада өзгеріп, санадан тез 
шайылып кетуі оңтайлықпен жүзеге асатын құбылыс емес еді. 

Алдымызға қойылып отырған осы жаңа талап, соны таным тұрғысынан бір-екі өзекті мəселеге 
назар салып барлай қарасақ та, көп нəрсенің астарлы сыры айқындала түспек. 

Осы тұрғыдан қарағанда мəселенің бастапқы басқышы, яғни тұңғыш табалдырығы, қазіргі 
күндегі түрік халықтарының ежелгі түптөркінін, яғни түріктік түпотанын (прародинаны) ғылыми 
негізде танып-білу деңгейінің тым аласылығында жатқандай. 

Қазіргі түрік халықтарының прототүріктік түпотаны, сол тұстан бері қарай қалыптасып келе 
жатқан тіліміз бен діліміздің, дініміздің түріктік дүниетаным болмысымыздың пайда болған о 
бастағы бастау Отаны (прародинасы) қайда деген мəселеде əр түрлі танымдық ой-пікірлер, 
тұжырымды байламдар айтылып жүр. Сол прототүріктік Отанымызды дəл меңзей алып, ғылыми 
тұрғыдан адаспай тани алсақ қана, ата-бабаларымыздың рухани қазынасындағы есте жоқ ескі 
замандағы қара қазанынан дəм татып, табиғи жұпар исін сезінер едік. 

Соңғы уақыттағы ғылыми ізденістердің барысында анықталған ата-бабалар қолымен 
жасалынған тұңғыш рухани қазынамыздың қалыптасқан ошағы, яғни прототүріктердің атамекені, 
қазіргі Жерорта теңізінің гректер жайлап, өзіндік өркениетін өркендеткен заманының ар жағында 
жатқаны ғылыми болжам негізде меңзеліп отыр [1]. 

Прототүріктік атамекен уақыты жағынан б.ж.с.б алты мыңыншы жылдың ар жағында жатқан 
уақыт межесіне сілтейді, яғни «А» сызықты жазуы» деп аталатын («өлі тілді») өте көне рухани 
əлеміне қарай меңзейді. 

Жалпы гректер əлеміндегі «А» сызықты жазулар мен «В» сызықты жазулары түгел оқылған. 
Бірақ «В» сызықты жазуының сыры оқылып, ондағы сөздердің мəн-мағынасы ашылғанымен, «А» 
сызықты жазуындағы мəтіндердің мағынасын ашу мүмкін болмай келуі себепті, ол жазу оқылса да, 
ондағы сөздердің мағынасы ашылмауынан «өлі тілдер» қатарына ысырылды. Осы себепті ол жазуды 
ғалымдар «өлі тіл» деп қарастырып келді. Ал, бүгіндері ғалымдар ол жазудың құпия сырын ашып, 
оның түрік тіліне (қазақ тіліне) жататын өте көне жазу таңбасы екендігі анықталуда. Əрине, жаңалық 
атаулының бəрі де бірден мойындала бермейтіні бар. Мұны көне түрік жазу ескерткіштертін танып 
білу жолында орын алған машақатты талас-тартыстардың тарихынан хабары барлардың бəрі де 
біледі. 

Бұл «А» сызықты жазу» таңбасы ғажап құбылыс əрі тамаша əлемдік жаңалық ретінде əйгіленіп, 
бүкіл əлем ғалымдарының назарына ұсынылуда. Олай болатын себебі, көне замандағы прототүріктер 
жасап қалыптастырған тұңғыш түрік өркениеті, яғни «А» сызықты жазу» табиғатын, қайталанбас 
дербес рухани əлем ретінде танып-білу міндет күн тəртібіне қойылуда. 

Күні бүгінге дейін адамзат баласының теңдесі жоқ өркениет бесігі ретінде танылып келген Грек, 
Рим, Мысыр, Қытай өркениеттерінің пайда болу, қалыптасу уақыты б.ж.с.д. алты мың жылдық 
мерзім ішінде қалыптасқан бірігей құбылыс делінсе, түрік өркениеті осы алты мың жылдықтың ар 
жағында жатқан мейлінше көне тұңғыш рухани құбылыс деп танылуда. Сондықтан «А» сызықты 
жазу» өркениетті адамзат тарихындағы ең көне теңдесі жоқ тұңғыш өркениет үлгісі болып танылуы 
заңды құбылысқа айналмақ. 

Түрік халықтарының түп ата мекені (прародинасы) саналған Жерорта теңізі аймағын темір 
құралмен қаруланған басқыншы жаулардың басып алу себептерінен прототүріктік ата жұртынан 
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кеткен түрік халықтарының соңғы мекені жайында тарихта қилы болжам, пікірлер де бар. Қос өзенді 
жайлап, артына қайталанбас өркениет белгісін қалдырған шумерлер де сол түрік халықтарының бір 
сілемі болса керек-ті. Немесе түпотанын тастап шыққан түріктер басынан бұлт айналған Орал тауы 
мен Еділ-Жайық кеңістігін еркін жайлап, соңынан Алтай-Саянды сағалап тұрақтаған тарихи іздері 
сайрап жатыр. Халықтардың ұлы көші басталғанда ұлы дала бойын жайыла жайлап, атақты 
қолбасшы Еділ бастаған жорықтың қарқынына ілесіп, еуропалықтармен де араласа қоныстасып, бұл 
өлкеге өз мəдениетін ала келеді. 

Ал, Алтай мен ұлы дала жонында қалғандары Тұран деп аталатын ұлы өлке кеңістігінде 
тұрақтайды. Тұран аталымы арабтардың жаулап алуынан кейін Түркістан деп аталды. Түркістан 
аталымы ол өлкені Ресей мен Қытай империясы жаулап алып отарлаған соң, Орта Азия деген атаумен 
алмастырылса, бүгінде Орталық Азия деп аталына бастады. Міне, осы Орталық Азиядағы түрік 
халықтарының тарихи тағдыры көне замандағы жұмбақ сыры мол жер шарының үш тұсында пайда 
болған тарихи алапат иірімдер аумағында тағдыры шешіліп жатты. 

Оларды түсінікті болуы үшін нақтылы түрде атап өтер болсақ, ол тарихи алапат иірімдер 
төмендегіше айқындалмақ 

Ғұндар мен сақтардың, одан тараған түрік қағанаттары қытай, парсы жұртымен бетпе-бет келуі, 
екі арадағы тарихи талас-тартыстардың VІІІ ғасыр ортасына дейін созылып келіп, бəсең тартып 
босаңсуы тарту күші алапат зор тарихи иірімнің тоқырауына алып келді. Бар тарихи тағдырымыз VIII 
ғасырға дейін осы алапат тарихи иірім ауқымында шешімін тауып жатқаны түрік қағанаттарының 
тарихында өз болмысын толық көрсетті. 751 жылы Талас өзені бойында болып өткен соғыста қытай 
əскерінің күйрей жеңілуінен кейін бұл алапат тарихи иірімнің тартылыс қуаты əлсіреп, əрекет өрісі 
мүлде тоқтауға бет алды. 

Түрік халықтары тарихтың алғашқы алапат иірімінің тарту күшінен босанып қана қоймай, өзінің 
бүкіл рухани болмысындағы халықтық жадының болмысын толық сақтап шығуымен де ерекшеленді. 
Түрік халықтарының тілін де, ұстанған дінін де, жазу таңбасы мен елді мекен жер атауында ұлы 
ханьдық, яғни қытайлық, мəдениеттің еш белгісі əсер етпей бастапқы табиғи қалпында сақталып, 
өзгеріске түспей өз қалпында жетті. Керісінше, музыкалық өнер жағынан қытайларға түрік 
халықтарының əсері болғанын тарихшы-ғалым əрі қытай тіліне жетік Əлімғазы Дəулетхан атап өтеді 
(«Ақжол», 16.11.2006). Ə.Дəулетхан хундар пайдаланған «...қобыз аспабы 2000–3000 жылдан бері 
айтарлықтай өзгеріске түспей-ақ Қорқыт бабамызға, одан бізге жеткен» деп жазуында үлкен тарихи 
дерек көзі жатыр. Қобыздың шығу көзін біздердің Қорқыт атадан қайырып жүруіміз əбестік екенін 
аңғартады. Хундар заманында сахналық əн-би өнері болғанын қытай ғалымдарының өз аузымен атап 
өтетіні бар. Əрине, əн-би болған жерде өлең мəтіндері де болатыны табиғи нəрсе. 

Дəулетхан Алып Ер Тоңа туралы жоқтау өлеңінен кейінгі тарихтағы нақты дəлелді көлденең 
тартады. Яғни қытайлар хундар пайдаланған «ху киімі, ху шатыры, ху төсегі, ху биі, ху театры, ху 
сыбызғысын» күнделікті тұрмысында астана ақсүйектері қажетіне жаратып пайдаланып отырған 
дерек көзін дəлел ретінде келтіреді. Ə.Дəулетхан, қытай деректеріне сүйене отырып, Қытайдың 
«Батыс хан патшалығы» дəуірінде өмір сүрген бегілі саясаткер əдебиетшісі Жия И (б.ж.с.д. 200–168 
жж.) 10 томдық «Жаңа кітап» деген еңбегінің төртінші томында: «...Хундарда бұдан басқа «ху-шы» 
деп аталатын сахналық əн-би түріндегі өнері бар деп жазған айғақты дерек көзін келтіреді. Бұлардың 
бəрі де түрік халықтары əдебиет тарихының бастау көздері қайда жатқанын меңзейді. Əдебиет 
тарихындағы бұл іспеттес нақтылы дерек көздерінің б.ж.с.б. 726–168 жж. аралығында жатуы — 
кейбір менменсіп көкірегін көтере керген ұлы державалы астамшыл халықтардың түсіне де кірмейтін 
дерек көздерімен «тағы, жартылай тағы халық» атансақ та, заңды түрде мақтануға құқымыз бар 
халықпыз. 

Бұл заман ауқымында түрік халықтарының рухани болмысы мен əдебиетінде, өнерінде өзінің 
түріктік белгілері де сақталып, олар бүгінгі ғылыми-зерттеу еңбектерінің нысанасына алына бастады. 
Жалпы түрік халықтары əдебиет тарихының бастау көздерін ғұндар мен сақтардың жəне көне 
түріктердің рухани ескерткіштерінен бері қарай тарту əрекеті жыл өткен сайын бел алып келеді. 

Түрік халықтарының қара шаңырағын ұстанып қалған қазақ халқының əдебиет тарихын дəуірлеу 
жүйесін жоғарыда айтылған алапат тарихи иірімдер шеңберінде алып жүйелеуге табан тіреген 
орынды болмақ деп, төмендегідей қалыпты ұсынамыз. Бірақ біз бұл танымды тұжырымдамалық 
тұрғыдан ұсынғанда кейбір ұлт əдебиеттерінің (ұйғыр, түрік, əзербайжан т.б.) өзіне тəн ішкі даму 
ерекшеліктері болатынын назарда ұстаймыз. Бұл жайында əрқилы пікір танымдардың болу ықтималы 
да бар. 
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Қазірдің өзінде менің шəкірттерімнің бірі — Иманғазы Нұрахмет жақын арада қорғалған «Қазақ 
əдебиетінің төркіні мен тарихын дəуірлеу» деп аталатын кандидаттық диссертациясында қазақ 
əдебиеті тарихының бастау көзін б.ж.с.б. ғасыр ішінде жатыр деген ғылыми танымын ұсынды. Бұған 
дəлел қытай тілінде жазылған нақтылы өлеңдері мен көптеген шашыранды өлең жолдарымен айғақты 
да нақтылы дəлелдер келтіруде. 

Бұл тақырыпты тереңдеп зерттеу арқылы жаңа танымның орнығуына негіз болып қаланатын 
талай əдеби қайнар көздерін ашып беретін айғақты дəлелдер де баршылық. Бұл күрделі ой танымды 
деректі əдеби қайнамдар көзімен салыстыра отырып сарапталғанда келетін ой түйіні, əсіресе, жалпы 
түрік халықтары əдебиет тарихының жүріп өткен ұзақ ғасырларға созылған жолдары тəрізді қазақ 
əдебиеті тарихын дəуірлегенде де оның ыза тартар бастау көзі тым алыста көне заман деректерінде 
жататыны алдымыздан шығады. Əрине, оларды халқымыздың басынан өткен алапат тарихи 
иірімдермен тікелей байланыста жатқан рухани құбылыстар ретінде қарау жөн сияқты. Ол 
құбылыстарды рет-ретімен қарастыратын болсақ, əдебиет тарихын жүйелеудің желісі төмендегідей 
қалыпта көрініс беретіні заңдылықты байқаймыз: 

І. Біздер ендігі заманда қазақ əдебиетінің о бастағы ыза тартар бастау көзін барлық түрік 
халықтарына ортақ рухани мұра ретіндегі б.ж.с.б. VІІ ғасырдағы Алып Ер Тоңа туралы жоқтау 
жырынан бастау — заңды құбылыс деп қараймыз. Өйткені тарихи рухани туынды «Авеста» мен 
Фирдоусидің «Шаһнама» дастанында қатар өріліп бас кейіпкер ретінде жырланатын Алып Ер Тоңа 
(Афрасияб) туралы эпикалық тарихи жырдың бір көрінісі — шумақты он екі жолды өлең жолымен, 
бірыңғай желілі ұйқас түрімен ерілетін таза жоқтау өлең үзіндісі негіз болатын əдеби мəтіннің өзі-ақ 
ғылыми тұрғыдан қарағанда тарихи тұрғыдан əдеби құжат ретінде айғақтайды. Тарихтың алапат 
тұңғыш иірімі Тұран-Иран арасындағы көне замандағы тарихи тартыстан басталып, ғұндар мен 
қытай арасындағы тарихи алапат иірімінде жалғасын тауып жатқаны көп нəрсенің сырын аңғартады. 

Ал, қазіргі ғылыми ойдың үдере жылдам дамуы бізге бұл мəселені жаңаша дүниетаным 
тұрғысынан шешу қажетттілігін алға қоя бастады. Тəуелсіздік заманы талап еткен ой-танымдағы 
өзгерістер біздің алдымыздағы күрделі мəселелер мен міндеттер қоя бастағаны күн өткен сайын 
айқын сезілуде. Мысалы, мен «Тұранның ұлы қағаны» деп аталатын Афрасияб (Алып Ер Тоңа) 
туралы ғылыми мақала (Ақжол. 2004) жарияладым. Мақалада б.ж.с.д. VІІ ғасырдағы Алып Ер Тоңа 
туралы жоқтау жырының өлең уəзініндегі («көг») желілі ұйқас түрінің дəстүрі Дулат ақын (1802–
1872) мен Абай (1845–1904) өлеңдерінде жалғастық тауып, «көг» өлең уəзініндегі есте жоқ ескі 
замандағы көне өлең өрнегінің дəстүрлік жалғастық тұрғыдан жаңаша дамытылуы өлең өрнектерінің 
болмысын ғылыми тұрғыдан талдау арқылы дəлелденді. Осы мақала Түркістандағы Түркология 
институтының жетекші ғылыми қызметкері Сайран Əбушəріпке түрткі салып, ол «Афрасияб» деп 
аталатын үлкен ғылыми монографиясын жариялады. Белгілі ғалымдардың бəрі де Афрасияб туралы 
көне дерек көздеріне назар сала бастады. 

М.Қашғаридің «Түрік сөздігіндегі» Алып Ер Тоңа туралы эпикалық тарихи жыр сілемдерін 
жинастырып (600 өлең жолы, немесе 150 шумақ өлең), осы дерек негізінде түрік халықтары əдебиеті 
тарихын б.ж.с.д. VІІ ғасырдан бастаудың ғылыми негізі бар деп сеніммен ұсынып отырмыз. Сүйенер 
дəлеліміз — «көг» деп аталатын байырғы бармақ өлең уəзініндегі желілі ұйқастың қазақ əдебиетінде 
дəстүрлік жалғастық тауып, бүгінге дейін даму жолында түрленіп өзгерістерге түссе де, бастапқы 
табиғи қалпын таза сақтауында жатыр. Бұл көне дəстүр түрік халықтарының өлең құрылысында 
əрқилы түрде қолданылып келе жатқан өлең өрнектерінде өз белгісін танытып келеді. 

ІІ. Қазақ жəне түрік халықтары əдебиеті тарихының екінші дəуірі V–VІІІ ғасырдағы түрік жазба 
ескерткіштерінен басталады. Дəл осы жазу тағбасындай шығысымыздағы сонау Енисей өзенінен 
басталып, Еуропаның Балқан тау сілемдеріне дейін созылған кең көлемдегі кеңістікті қамтитын 
əлемде басқа жазу таңбасы болған емес. Мұндай алапат рухани құбылыс мейлінше қалыптасқан 
мемлекеттік құрылыстан туындайтын болмысы бөлекше жатқан құпия сырға толы дүниеліктер. 
Еуразия өлкесінде шашырап жатқан əр тұстан кездесетін тасқа жазылған ескерткіштерді əлі де жанры 
жағынан толық айқындап ала алмай жатқан жазба ескерткіштерінің жанрлық табиғатын терең танып 
анықтау мəселесінде екі түрлі ой-пікір тұжырымдары орын алып, пікірталасы толастамай келеді. 

Бір топ зерттеуші-ғалымдар еуропацентристік танымның ықпалынан шыға алмай көне түрік 
жазба ескерткіштерін «поэзиялық туынды» деп өлең жанрына жатқызудың басында проф. 
И.В.Стеблеваның «Поэзия тюрков VІ–VІІІ веков» (Москва, 1965) деп аталатын ғылыми 
монографиясы тұрады. Бірақ тас бетінде бедерленген көне түрік жазба ескерткіштерін ой жотамен 
өлең өрнегіне салудың дəлелді ғылыми негізі бар деуге келмейді. Өйткені проф. И.В.Стеблева — 
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еуропацентристік иірімнің тартымынан шыға алмай қалған ғалымдардың бірі. Бұл түгіл ертедегі 
түрколог-ғалымдар көне түрік жазба ескерткіштерін əуелгі кезде түрік халқының рухани мұрасына 
қия алмай, оны еуропалық халықтардың ата мұрасына жатқыза қарағаны есімізде. Қашан тастағы 
жазулар түрікше сөйлегеннен кейін ғана олар лажсыз райынан қайтып, мойындауға мəжбүр болды 
емес пе? 

И.В.Стеблеваның көне түрік жазба ескерткіштерін «поэзиялық туындыға» жатқызуының 
астарында осы еуропацентристік танымның ызғарлы табы жатыр. Олар түрік халықтарын жабайы, 
жартылай тағы халықтар деген танымды ұстанып келгенін бүгінде жасырып болмайтын шындық. 
И.В.Стеблева да осы таным тұрғысынан түрік поэзиясының көне заманда туып қалыптасқан «көг» 
(бармақ уəзіні) деп аталатын өлең өлшемі болғанын аңғарып біле алмаған. Сондықтан VІ–VІІІ 
ғасырлардағы түрік өлең өрнегінде бір қалыпқа түсіп, жетілген өлең өлшемінің болуы мүмкін емес 
деп тұқырта қарауы себепті, баяндау үлгісіндегі тарихи шежіре жанрын «поэзиялық туынды» деген 
қорытындығы алып келген. Мұндағы мақсаты V–VІІІ ғасырға дейінгі түрік өлең өрнегі əлжуаз, 
дамып жетілмеген, бар даму деңгейі осы ғана деген балаң танымды алға тартады. 

Түрік өлең сөз мəдениетінің басы б.ж.с.д. VІІ ғасырында Алып Ер Тоңа туралы бізге жеткен 
жоқтау өлең жолдарында жатыр. Ондағы өлең шумақтарын қай жағынан алып талдасаң да, шұқшия 
қарасаң да қалыптасқан өлең өлшемі негізінде шығарылған ауызша поэзиялық туынды екеніне көзің 
анық жете түседі. 

Осы айтылған ой пікірлері ескере отырып дарынды ойшыл ғалым Құлмат Өмірəлиев: «... орхон 
ескерткіштерін «түрік поэзиясы» деп тану — бізге жеткен дүниені (табылған барды) түркі 
халықтарының сөз мəдениетінің басы деп түсінуден барып туған қате пайымдаулар», — деп жазған 
болатын [2]. 

Шындығына келсек, тас бетінде бедерленген көне түрік жазба ескерткіштерінің бəрі де проза 
жанрының өзіндік бір уақыт талабы тудырған қайталанбас түріне жатпағы жөн сияқты. Өйткені ол 
жазба тас ескерткіштеріндегі көне түріктік «көг» өлең уезініне сай жыр өрнектері, яғни буын, бунақ, 
ұйқас, шумақ, ішкі ұйқас түрлері табиғи қалпында өз ерекшелігін көрсете бермейтін жағын қайда 
қоямыз? 

Б.ж.с.д. VІІ ғасырда «көг» өлең уəзіні, яғни бармақ уəзіні, сияқты қалыптасқан өлең өлшемін 
көне түрік жазба ескерткіштері не себепті ата дəстүрі ретінде қабылдап жалғастырып əкетпеген? 
Өйткені олар проза жанрында жазылуы себепті ол өлең дəстүрін жалғастырып əкетудің реті келмейді. 
Егер көне түрік жазба ескерткіштері өлеңмен жазылғанда, сөзсіз, ол дəстүр міндетті түрде 
қолданысқа түсер еді. Егер ол ескерткіштер өлең түрімен жазылғанда, желілі ұйқасты бармақ 
уəзінімен жазылған дəстүрдің жалғастық тапқан ғажап үлгілерін көрген болар едік. 

Көне түрік жазба ескерткіштерінің табиғи жанрын дəл анықтап алмай жатып, проза түріндегі 
туындыны жасанды түрде поэзия жанрына жатқызып танытуымыздың қисыны жоқ. Түбінде жасанды 
танымды əр кезде-ақ табиғи таным өз қалпына түсіріп отыратын заңдылық үстем болса керек-ті. 

V–VІІІ ғасырлардағы көне түрік жазба ескерткіштері дəуіріндегі аласапыран тарихи 
оқиғалардың болмысынан терең мазмұнды сыр шертетін тарихи шежіре жанры тілімен жазылған 
көне түрік жазба ескерткіштері дүниеге келді. Осы себепті бұл бірінші əлемдік алапат тарихи 
иірімнің шеңберінде көк түріктер қағанаты мен Қытай империясының арасында болып өткен сан 
қилы талас-тартыстардың шеңберінде қаралуы жөн. Бұл тартыс сонау көне замандағы Ғұндар мен 
Қытай империясы арасында болып өткен тарихи тартыстардың заңды жалғасы болып табылатын 
алғашы алапат тарихи иірімнің өзіне айналып кетті десе болғандай. 

Бұл таным бізді бүгінге дейін қазақ əдебиеті тарихи белгілі ғалым профессор Б.Кенжебаевтың 
тұжырымдамасы негізінде басқа туысқан түрік халықтары тəрізді VІІІ ғасырдағы ойма жазу 
ескерткіштерінен (Орхон, Енисей жазба ескерткіштері) бастау алып, даму үстінде келеді. 

Түрік халықтары көне замандардағы парсы жұртымен (VІІІ ғасырдан бастап парсыларды жаулап 
алған арабтармен) бетпе-бет келіп, соңыра олармен бар салада мидай араласып, құндылықтар 
алмасуымыз VІІІ–ХVІІІ ғасыр аралығына дейін мың жылдан астам уақытқа созылған осы екінші 
тарихи алапат иірім ауқымында өтіп жатты. Он ғасырдан астам ұзақ мерзімге созылған осы 
аралықта түрік халықтарының тағдыры шешіліп, рухани құндылықтары талай рет сапырылысқа түссе 
де, өзінің халықтық əдет-ғұрыптың тамырынан қол үзбеген өміршең дəстүр жалғастығын бастан 
кешіп жатты. Дегенмен түрік халықтарының рухани дүниетанымында елеулі өгерістер орын алып, 
қоғамдық ғылымдар мен көркем əдебиет туындыларында сырттан енген маргиналдық сананың 
белгісі анық аңғарылып тұратыны бар. Мысалы, атақты түрік халықтары əдебиетінің классикалық 
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туындысы Жүсіп Хасқаджиптің «Құтадғу білік» дастанында молынан сөз болатын мұсылмандық 
дүниетаным салаларынан елеулі көріністері осы айтылған пікірдің айғағындай алдымыздан 
шығатынын терістей алмасақ керек. 

Қазақ жеріне мұсылмандық дін VІІІ ғасырдың орта тұсында біртіндеп ене бастады. Халқымыз 
ұстанған монотеистік танымдағы Тəңірлік дін осы танымды ұстанған ислам дінімен үйлесім тауып, 
жаңа діннің бейбіт жолмен халық санасына сіңісуіне мүмкіндік тудырып отырды. Осы ерекшеліктен 
болса керек тəңірлік діннің кейбір атрибуттары бүгінге дейін халқымыздың салт-санасында жиі 
ұшырасып отыратыны жай нəрсе емес-ті. 

Ислам діні дендеп енумен бірге қазақ даласына араб əлемінің ғылымы мен мəдениеті де кеңінен 
тарап, мектеп медреселер арқылы кеңінен тарап өрісін жая түсті. Араб ғылымы мен философиялық 
ойын дамытуға түрік елінен шыққан Əл-Фараби, Бируни, Ж.Баласағұни, Ясауи, тағы басқа саңлақтар 
айтарлықтай үлес қосып жатты. 

VІІІ–ХVІІІ ғасыр арасында мəдениет пен философиялық ой танымдағы, өнер мен ғылымдағы 
бүкіл адамзаттың ой-танымы деңгейін биікке көтерген өнер, ғылым саңлақтары туындыларында 
көрініс берген өмір шындығын əлемдік алапат тарихи екінші иіріміне тартылған құбылыс ретінде 
қараймыз. Бұл аталып өткен тарихтың алапат иірімінің тарту күші он ғасыр бойы түрік халықтары 
əлеміндегі мəдени, рухани болмысымызды қалыптастыруы себепті бұл кезең ішінде болып өткен 
əдеби болмысымыздың даму жолындағы іштей байланыстағы үш кезеңін қамтитын құбылысты 
көреміз. 

ІХ–ХІІ ғасырлар арасындағы Қараханидтер дəуіріндегі түрік халықтарының бəріне ортақ 
тұңғыш жазба əдебиетінің классикалық туындыларын қамтиды. Осы кезеңнің маңдай алды ұлы 
туындылары Жүсіп Баласағұнның «Құтадғу білік» дастаны, М.Қашқаридің көп томды «Түрік 
сөздігі», Ясауидің «Хикметтері», Бақырғани мен Сопаллаярдың, тағы басқа ақындар мен 
ойшылдардың туындыларында сол заманның рухани əлеміндегі өзгерістер өз көріністерін беріп 
жатты. Түрік халықтарының рухани əлемінде бүкіл адамзаттық жəуан мəртілік ілімінің негізі 
салынып, адам жанын рухани жағынан тазаруы жайындағы ар ғылымы қанат жайып, өрісі кеңи түсті. 

ХІІІ–ХV ғасырлардағы Алтын Орда дəуіріндегі əдебиет тарихында ортақ рухани тұтастықтың 
болмысын жырға қосып əспеттейтін жазба əдебиет үлгілері дүниеге келді. Алтын Орда заманында 
туындаған ортақ рухани тұтастықты жырға қосқан əдебиет туындыларын танып білу бізде көпке 
дейін қолға алынбай келуіне ұлы державалық таным ырық бермей келді. Тіпті Алтын Орда 
дəуіріндегі əдебиет деген атаудың өзін тұншықтырып қуғынғы салып отырды. 

Түрік халықтарын рухани бір тұтастыққа түсіріп билеп отырған Алтын Орда империясы 
ыдырап, түрік халықтары көптеген ұсақ хандықтарға бөлініп, тарыдай шышылып бөлшектеніп кетті. 

Дербес халықтардың билігіндегі түрік халықтарының өздеріне тəн ұлттық əдебиеттері пайда 
болып, өріс ала бастады. Осы себепті Алтын Орда ыдырап кеткенге дейінгі түрік халықтары 
əдебиетін солардың бəріне тəн ортақ əдебиет ретінде танып, қарастыруға бағыт алдық. Осы таным 
тұрғысынан бүкіл түрік халықтарына ортақ əдеби мұраларды, яғни Алып Ер Тоңа туралы эпикалық 
тарихи жырды, ойма жазу ескерткіштерін, Оғыз қаған эпосы мен Қорқыт мұрасын, Жүсіп Баласағұн, 
Ахмет Ясауи, Бақырғани жəне тағы басқа əдеби құндылықтарды, түрік халықтарының бəріне ортақ 
əдеби мұра ретінде тану мəселесі мақұлдануда. Осы жағдайға орай ХV ғасырдан бастап Алтын Орда 
империясы құлап, түрік халықтары бірнеше ұсақ хандықтарға бөлініп, өмір сүре бастаған заманды 
ұлттық əдебиет тарихының Басталу кезеңі деп тану мəселесі де алға қойылып отыр. Міне, осы ортақ 
таным тұрғысынан келіп, əдеби мұраны əркім өз ұлтына қарай тартқылып таныту əрекетіне тосқауыл 
да қойылмақ. 

ХV–ХVІІІ ғасырлардағы Қазақ хандығы тұсындағы абыздардан өріс алған жыраулық əдебиет 
үлгілері біздің əдебиет тарихында Қазақ хандығы тұсындағы қазақ əдебиеті деп аталып жұр. Қазақ 
ұғымындағы абыздар интуитивтік сана-сезімнің өкілі болуы себепті келешекті алдын ала болжай 
білетін көріпкел сөз өнері жағынан қазақ көркем өнерінің синкреттік табиғатын орнықтырған 
белгілері мен көріпкелдік қасиет жыраулар поэзиясында көрініс беріп отырды. Мысалы, Асан 
Қайғыдағы интуитивтік сана-сезімнің орын алған белгісі оның көріпкелдік, алдын болжағыштық 
сөздерінен көрінеді. Мысалы, оның «Мұнан соң қилы-қилы заман болар» толғауындағы болжамын 
Бұқар жыраудың Абылай хан сұрауына берген жауабында анық сезінеміз. Біздің қазақы ұлттық 
əдебиетіміз Қазақ хандығы тұсында қалыптасты. Бұл кезеңдегі рухани тұтастығымыз, қалыптасқан 
бір бүтін мəдениетіміз, монолитті тіліміз, исламдық дініміз, ұлттық дүниетанымымыз бен салт-
санамыз, əдет-ғұрпымыз мызғымас бір ізділікке түсті. Бұл ерекшеліктің бəрі де арғы басы абыздардан 
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басталатын жыраулар поэзиясының табиғатында тұнып тұр. Бұл асыл қасиеттерден біз отаршылдық 
заманда сырттан енген қысымның күшімен біртіндеп айырыла бастадық. 

Тұран өлкесі халықтарының тағдыры ХVІІІ ғасырдан бастап Ресей империясымен бетпе-бет 
келіп, сол арқылы еуропалықтармен жалғасып, тікелей қарым-қатынасқа түсуіміз бүгінге дейін 
созылып отырған тарихтың аса қуатты үшінші иірім шеңберінде шыр айналып, тағдырымыз осы 
иірімнің тарту күшімен шешіліп келеді. 

Тұран өлкесін жайлаған барлық түрік халықтарының тарихи тағдыры мен рухани болмысы, 
ондағы болып өткен түрлі тарихи сапырылыстардың бəрі де осы аталып өткен тарихтың сырға толы 
үш бұрышындағы адуынды тарихи иірімдірдің тартылыс шеңберінде өтіп келеді. Біз үшін енді 
тарихтың үш бұрышы саналған осы кеңістікте пайда болып қалыптасқан рухани қазынамызды 
(біртіндеп қалыптасқан жалпы түрік халықтарының рухани əлемі, оның ішіндегі əдеби-мəдени 
қазынасы) осы кеңістік аумағында қарастырып таныту міндеттері алға қойылып, жаңаша дүниетаным 
негізінде сарапталған шешімдер негізін танып білуді филолог, тарихшы ғалымдар мен қазақ 
философтарынан күтудеміз. 

Жалпы түрік суперэтносының (қазіргі күнде 49 ұлт пен ұлыс) бір əлеуеттің бұтағы — қазақ 
əдебиеті тарихының дəуірлеуін аталып өткен тарихи тағдырымызбен бірлікте алып қарастыру 
мəселесі бүгінде күн тəртібіне қойылып, ғылыми тұрғыдан шешімін күтуде. Өйткені бүкіл 
болмысымыз бен рухани əлеміміздегі жақсылы-жаманды бүкіл өзгерістеріміз түрік халықтарының 
Ресей мен Қытай империясы отаршылдық саясатының желісінде шешіліп келді. Осы себепті 
бодандық дəуірде дүниеге келген əдебиетімізді отаршылдық дəуірдегі əдебиет деп атауды ұсынып 
келеміз. 

ХVІІІ–ХХ ғасырдағы отаршылдық дəуірдегі əдебиет төмендегідей қалыпты жүйеге түсіріліп 
сараланбақ. 

ХVІІІ ғасыр басындағы вассалдық дəуірдегі, яғни, сырттай Ресей мен Қытай империясы билеген, 
ал ішімізді өзіміз билеген кезеңнің əдебиеті. Бұл тұстағы ұлттық идеяның ұраны қалмақтарға қарсы 
Ұлы Отан соғысында халықтық деңгейге көтере алды. Бұл замандағы өмір шындығы Бұқар жырау 
бастаған жыраулар поэзиясында өз көрінісін тауып жатты. 

ХІХ ғасырдың алғашқы жартысындағы бір тұтас қазақ əдебиетінің отаршылдық ырқына 
түсіп, бөлшектену, бұрынғы тұтастығынан айрылу заманы басталды. Осының нəтижесінде Қазақ 
хандығы кезінде бір тұтас, біркелкі дамып келген қазақ əдебиеті отаршылдардың кəнігі «бөлшекте де 
билей бер» саясаты нəтижесінде үшке бөлініп, арасы ашылып, алшақтап кеткен қалпын көреміз: 

 Кіші жүздегі сұлтан-правительдер билігі тұсындағы саяси-əлеуметтік жағдайдан туындаған 
қайталанбас өмір шындығы Махамбет бастаған ақындар поэзиясында толық бейнеленді. Бұл 
ақындар жырындағы ортақ белгі сұлтан-правительдер образын жасаудағы ақындық бағыт пен 
сатиралық сарын мығым түсіп жатты. Бұл өлкенің орталығы Орынбор қаласы болып 
табылады; 

 Орта жүздегі отаршылдық ел билеудегі өзіндік ерекшелік аға сұлтандар билігі тұсындағы өмір 
шындығын əшкерелей жырлап аға сұлтандар образын сомдаған Дулат ақын бастаған ақындар 
шығармаларында қайталанбас өз көрінісін беріп жатты; 

 Қоқан хандығы қол астындағы Ұлы жүздегі ел билеу жүйесіндегі датқалар билігі дəуіріндегі 
əдебиет дəуіріндегі əдебиет Жанкісі жырау мен Сүйінбай бастаған ақындар поэзиясында 
датқалар образын сомдап бейнелеудегі ортақ сарынды ұшыратамыз. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында Ресей империясы мен Қазақ жері мен Түркістан өлкесін тұтас 
жаулап алған соң, оларды Ресейдің ел билеу жүйесіне жақындату мақсатымен ел билеудің бірыңғай 
территориялық принципті ұстанған болыстық жүйесін ендіру дəуіріндегі əдебиет кезеңі 1867 
жылдан 1917 жылға дейін созылды. Қазақ əдебиетінің ұлы классигі Абайдың саналы өмірі осы билік 
жүйесінің шеңберінде өтті. Осы дəуірдегі саяси-əлеуметтік өмірде болып өткен өмір шындығы 
тудырған құбылыс атаулының бəрі де Абай шығармаларында реалистік тұрғыдан дəл суреттеліп, өз 
көрінісін толығымен беріп, əдебиетті жаңа өріске бастады. ХХ ғасыр басындағы, яғни, Ояну 
дəуіріндегі əдебиет деп атауымыздың мəнісі осы тұста əдебиет майданына қызу араласқан ақын-
жазушылар шығармасындағы ортақ сарын қазақ халқының ұлттық санасын оятуға жұмыла кірісуіне 
байланысты осылай атап отырмыз. Бұрындары осы тұстағы əдебиет тарихын жүйелуде оны екі 
бағытқа бөле қарайтын. Біріншісі, бұржуазиялық ұлтшылдық əдебиет деп аталса, екіншісі, 
ағартушылық-демократиялық бағыттағы əдебиет деп бөлінетін. Əрине, бұл ғылыми танымға шалыс 
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келетін əдебиеттің партиялығы мен таптығы деген марксистік дүниетаным тұрғысынан қабылданып 
саясаттанған байлам болатын. 

Алаш ұранды əдебиет таптық, партиялық танымды қабылдамауы себепті, олардың артына шам 
алып түскен ұр да жық солақай сындар жазған əдебиетшілер де баршылық еді. 

Кеңестік билік дəуіріндегі əдебиет 1917 жылдан 1991 жылға дейін созылды. Қазақ совет 
əдебиетін дəуірлеу мəселесі туралы ой-танымдар совет ғалымдардың ой-пікірі мен ұстанған жолдары 
қалың оқырман қауымға кеңінен мəлім. 

Кеңестік билік заманындағы əдебиет əлемінде болып өткен халық санасының мəңгүрттеніп, жас 
ұрпақтың тарихи жадынан айрылып, коммунистік партияның бір текті кеңес адамын қалыптастыру 
саясатының теріс əсері жайында айта кетудің де жөні бар. 

Қазақстанның тəуелсіздік жолына түсуіне байланысты ой-сана мен танымдағы түбірлі 
өзгерістердің ұлттық сананы оятуына орай өткен заман мен кеңестік дəуірдегі əдеби-мəдени 
құндылықтардың бəрін де оянған ұлттық сана мен бүгінгі заман талабы тұрғысынан халықтық тарихи 
жадымызды жаңғыртуына қарап бағалайтын бағыт-бағдар күн өткен сайын күш алып үдей дамып 
келеді. 

Кеңестік дəуірдегі əдебиет тарихын сөз еткенде, онда айрықша орын алған əдебиеттегі бір 
рухани құбылыстың қайталанбас өзіндік ерекшелігіне назар аударып, оның орын алу себебін 
айқындап алудың орны да, жөні де бар. Өйткені қазақ халқының бір ғасыр ішіндегі, яғни XIX ғасыр 
ішінде, өмір сүрген төрт түрлі ұрпақ аралық алмасудың төрт кезеңі де рухани тұтастық желісі үзілмей 
ұрпақ дəстүрі жалғасын тауып бірінен-біріне өтіп отыратын заңдылық сақталған. Өткен ғасырлардың 
бəрінде де осы заңдылық үстем болып толассыз жүріп жататын. XIX ғасыр ішіндегі отарланған 
заманның өзінде де саяси-əлеуметтік жағдайдың отаршылдық саясат арқылы бұзыла бастаған 
өзгерістерге орай ұлттық рухани дəстүрде үзіліс болмай, ұрпақтар заңды жолмен алмасып отырған 
дəстүрлі тұтастықтың жалғасын көреміз. Бұл құбылыс ғасырлар бойы қайталанып, үзіліссіз жалғасын 
тауып отыратын табиғи қалпы жайында Бауыржан Момышұлы: «У нас есть последственная 
преемственность всего благородного от поколения к поколению. Именно в этом достоинство нашего 
народа. Именно в этом суть нашего прогрессивного мышления и стремления к идеалам...», — деп өзінше 
жаңаша танымдағы ой толғанысынан ұрпақтар алмасуы арасында дəстүрлі жолмен болып жататын 
табиғи заңдылыққа айрықша мəн бере қарайтын ғылыми ой танымын ортаға тастайды. Кеңестік дəуірде 
айтылған бұл көреген əрі батыл пікірде саналы ұрпақ сабақ алар ғылыми ой-өнегесі жатыр. 

Кез келген ұлттың бойындағы осы тұрақты табиғи заңды құбылыс XX ғасыр ішіндегі қазақ 
қауымы арасындағы ұрпақ алмасу тұсында елміздегі саяси-əлеуметтік алапат өзгерістерге 
байланысты ұрпақтар арасындағы рухани дəстүр жалғастығы алғаш рет зорлықпен күрт үзіліс 
тауып, қасіретті рухани құбылысқа айналып жүре берді. Бұл қазақ қауымының басына алғаш рет 
түскен аса ауыр қасірет XX ғасыр ішіндегі ұрпақтар алмасу жолында айрықша қайталанбас өз 
көрінісін берді. Бұл өзгерісті еске алмай кеңестік дəуірдегі қазақ əдебиетінде болып өткен адам 
жанындағы рухани өзгерістердің табиғатын терең танып біле алмаймыз. Бұл құбылыстың сырын 
танып білу ғана бізді шындық жолға тура бастайды. 

Қазақтардың «Елу жылда — ел жаңа, жүз жылда — қазан» деген өмірлік тəжірибеден туған 
даналық сөзінің терең мəн-мағынасы барлығына ой жүгіртіп, жүз жыл ішінде алмасатын ұрпақтар 
буынындағы ерекшелікке айрықша мəн бере қарау қажеттігі алдымыздан шығады. Мысалы, қазақ 
халқының XIX ғасыр ішіндегі ұрпақтар буынының алмасу ерекшелігіне назар аударсақ, 
дүниетанымдағы ұлттық салт-санадан, əдет-ғұрыптан дəстүрлік жалғастықтың бұрыннан қалыптасып 
келе жатқан табиғи болмысы толассыз бір ұрпақтан келесі ұрпаққа тоқтаусыз өтіп отырған табиғи 
қалпын көреміз. Бұл дəстүр əр халықтың жүз жыл ішінде ата буын, аға буын, орта буын, жас буын 
болып, бұлар кезекпен алмасып отыратын тұрақты табиғи заңдылығын айғақтайды. Халықтық 
дүниетаным, əдет-ғұрып, салт-санадағы ұлттық таным бір ұрпақтан келесі ұрпаққа дəстүрлік 
жалғастық тауып отырды. Мұны ұлы Абайдың сөзімен кестелеп айтар болсақ: 

 
Дүние — үлкен көл, 
Замана соққан жел. 
Алдыңғы толқын ағалар, 
Соңғы толқын інілер, 
Кезекпенен өлінер, 
Бəрі бірдей көрінер, — 
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деп бұл табиғи құбылыстың ұрпақтар арасындағы заңды түрдегі алмасуының өзі болып шығады. 
Толассыз өмір ағысындағы үнемі қайталанып отыратын ұрпақтар арасындағы тұрақты рухани 
дəстүрлік жалғастықтың мəңгілік тұрақты құбылысқа айналған заңдылығы ашық көрініп тұр. ХVПІ 
ғасырдағы Бұқар жыраудан Жанақ ақынға дейінгі өнер саңлақтарының бірінен-біріне өткен 
дүниетанымдағы рухани ұлттық дəстүр жалғастығына қылау түспеген. Ал, XIX ғасырдағы 
Махамбеттен (1804 жылы туған) басталып, Абаймен (1904 жылы қайтыс болған) екі аралықтағы бір 
ғасырға созылған төрт буын ұрпақтың заман сазына сай пайда болған туындыларында да буын 
арасындағы рухани дəстүрлік жалғастық табиғи қалпын бұзбай сақтаған ерекшелік те айқын із тастап тұр. 

Ұрпақтар арасындағы сан ғасырлар бойы қайталанып келген осы тұрақты табиғи рухани 
дəстүрлі жалғастық түңғыш рет XX ғасыр ішінде кенет қолдан зорлықпен бұзылып, түбірлі өзгеріске 
түсіп күрт үзіліп қалуы аса ауыр орны толмас ұлттық рухани қасіретімізге айналды. Бүгінде соның 
уытты зардабын əлі де болса тартып келеміз. 

Қазір баспасөз бетінде неге ауылдарда қазыналы ақылгөй шежіре қарттарымыз мүлде азайып көз 
жаздырып барады. Ал əжелеріміздің көбі, əсіресе, қалалы жерлерде «цивилизованный» əжелерге 
айналып, немере-шөбелерін бауырына басып мəпелеп бағып қағудан сырт қалуда? Бұрындары ата 
ұрпақ арасында əр ауылда ұлтымыздың рухани қазынасын бойына жиған көкірегі шежіре 
қарттарымыз мол болып, өмірден көріп білгендерін жас ұрпақтың құлағына сіңдіріп бір ауылды бір 
өзі-ақ тəрбиелеп отырушы еді. Енді олардың орны толмай отырса, халықтың əжесі болған Абайдың 
əжесі Зере мен Бауыржан Момышұлының əжесі Қызтумас тəрізді əжелер бүгінде некен-саяқ, сирек 
ұшырасуда. Осы себепті оқырмандар тарапынан «неге?» деген сұрақ жиі қойыла бастады. Бұл 
құбылыстың құпия жасырын сыры жоқ, бəрі де ұрпақтар буыны алмасқанда сақталып келген бір 
буыннан келесі буынға ауысып отыратын тұрақты ұлттық рухани дəстүрлі салт-сана, əдет-ғұрыптағы 
табиғи жалғастықтың тоталитарлық зорлықпен күрт үзіліп, күшпен жойылуында жатыр. 

XX ғасыр басындағы ата ұрпақтың бойындағы рухани қазынаның аға ұрпаққа берілер дəстүрлік 
жалғасын кеңестік таптық саясат саналы түрде күрт үзілуіне алып келді. 1930–1937 жылдан кейін 
дүниеге келген бүгінгі ата ұрпақ өкілдері тұтастай мəңгүрттену жағдайын бастан кешті. Бұлардың 
мəңгүрттенуіне Қазақстан Республикасының басшысы болған қаныпезер, ұр да жық əрекеттің иесі 
Голощекиннің И.В.Сталинге жазған қызмет хатында (Советская степь, 20.11.1927.): «...бесінші 
кезеңде — қалған барлық қазақ зиялыларының көзін жойып, қазақ əліппесін тағы да ауыстырып, 
осындай əдіспен жеткіншек ұрпақтың өз халқының тарихын бастапқы тума көздерден оқып білу 
мүмкіндігінен айыру», — деген саяси ұстанымдағы бағдарламасын Сталиннің: «Голощекин жолдас! 
Менің ойымша, қызметтік жазбада атап көрсетілген саясат, негізінен, бірден-бір дұрыс саясат болып 
табылады», — деп ресми түрде бекітіп беруі арқылы келешек жас ұрпақты тұтас мəңгүрттендірудің 
саяси негізін салып беруінде басымызға түскен барлық қасіреттің өзекті қанды желісі жатыр... 

Осы аға ұрпақтың өкілінің бірі — менің өзім де қатты мəңгүрттеніп, ұлттық сананың оянуына 
байланысты есімді əрең əрі кешірек жидым. Голощекин ұстанған саясаттың көздеген мақсаты 
негізінде мен, өз замандастарым сияқты, қазақ əліппесінің ауысуына байланысты өзіме дейінгі 
ұрпақтың ой қазынасын оқып-білуден мақұрым қалдым. Біздер халықтың тарихи жадынан қол үзіп, 
ата ұрпақтың бойындағы дəстүр арқылы бізге ауысатын барлық ой қазынасынан айрылып құралақан 
қалдық. Біздерді, жасөспірім жастарды, халықтың ұлттық əдет-ғұрып, салт-санасын байшылдық-
феодалдық қалдықтың кертартпа қалдығы деп танытты. Мен өсе келе мəселеге сын көзімен қарайтын 
деңгейге жетсем де бəрібір мен жазған ғылыми, публицистикалық еңбектерде мəңгүрттіктің рухани 
табы аңдаған кісіге байқалып тұратынын өзім де іштей сезінемін. 

Табиғи жолымен сақталып дамып келген бұл рухани дəстүрлі жалғастықтың бұзылу себебі 
қайда жатыр деген сұрақ алдымызға қойылып, оның себебін танып-білуге назар аудармай тұра 
алмаймыз. Бұл мəселе əсіресе ұлттық əдебиет саласында орын алған асыра сілтеу заманында анық 
белгі беріп жатты. 

Ал енді XX ғасыр ішіндегі қазақ елінің алғашқы буын өкілі, яғни ата буын өкілдері (мысалы, 75 
пен 100 жас арасындағы өкілі А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Əуезов т.б.), одан кейінгі екінші буны, 
яғни аға буын өкілдері (50 мен 75 жас аралығындағы Ə.Əлімжанов, С.Жүнісов, О.Сүлейменов, 
З.Қабдолов, С.Қирабаев, Ғ.Қайырбеков т.б.), үшінші буын, яғни 25 пен 50 жас аралығындағы, орта 
буын өкілдері, ал ең соңғы буынға жататын 25 жасқа дейінгі жаңа буын жас толқын арасындағы 
рухани ұлттық дəстүрдің жалғастық таппай қалуынан орны толмас аса ауыр қасіретін шегіп отырмыз. 

Сан ғасырлар бойы біздің ой-санамызға сырттың идеологиялық əсері басым түсіп жату тəрізді 
келеңсіз құбылыстың орын алып, одан арыла алмай отыруымыздың себебі мен сыры қайда жатыр? 
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Бүгінгі ата ұрпақтан басталған жаппай мəңгүрттенудің ең соңғы ұрпақтарға дейін созылып 
келуінде қандай себеп бар? Оның төркіні қайда жатыр? Осыларды жете танып білмейінше, XX ғасыр 
ішіндегі ұлттық əдебиет тарихында болып өткен əр түрлі рухани құбылыстардың астарын дəл танып, 
саяси-əлеуметтік себептерін толық біліп анықтай алмаймыз. 

Бұл құбылыстың түп тамыры Ресей империясы мен оның мұрагеріне айналған Кеңес үкіметі 
жүргізген əділетсіз ұлттық саясаттың астарында жатыр. Отаршыл Ресей империясы өзі жаулап 
отарлаған Түркістан өлкесіндегі халықтарды шоқындырып орыстандыру саясатын мемлекеттік саясат 
деңгейіне көтерді. Осы мақсатқа жету үшін аямай жомарттықпен қаржы бөліп, миссионерлік 
ұйымдарды қоздатты. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін бұл аса жауапты жұмысты атақты профессорлар 
Ильминский, Алекторов, Остроумов тəрізді миссионер ғалымдарға тапсырды. Олар қазақ елін 
шоқындырып, орыстандырудың ең қолайлы төрт түрлі ұрымтал жолын пайдаланудың 
идеологиялық күрес жолын алдымен қолға алғандар болатын. 

Олар, біріншіден, қазақ жастарын тек аралас мектептерде (орыс-түзем мектептері) оқыту 
арқылы ұлттық санасын өшіріп, алдымен, жастардың тарихи жадын шайып мəңгүрттендіру жолына 
шешуші мəн бере қарады. Миссионер-ғалымдар орыстандырудың басты кілті аралас мектеп түрінде 
жатыр деген танымды ұстанды. Осы танымды кеңестік идеологтар аралас мектеп — халықтар 
достығын нығайтатын идеологиялық құрал деп қарады. Қазақстан Оқу министрінің орынбасары 
Щербаков Қазақстандағы аралас мектептер халықтар достығын нығайтуда тəлім-тəрбие беру 
жұмысының ең өзекті мəселе екендігі жайында кандидаттық диссертация қорғады. Бұл 
«ғылымсымақ» диссертацияның қорғалуына жазушылар С.Мұқанов, Б.Момышұлы, тағы басқалар 
тікелей қарсылық білдірді. Ғылыми кеңесте С.Мұқанов қатты сынап сөйлесе, Б.Момышұлы Сəбеңе 
берген хатында: «Сəке! Мен ойланып ҚазПИ-дің бүгінгі жиналысына бармайтын шешімге келдім. Бір 
жаман орысқа күллі қазақ шуылдап, жабысу бізге жараспайды. Адамды өлтіру үшін бір-ақ оқ керек. 
Сіздің сөзіңізге қосымша — том 24, 154–155-бет В.И.Ленин: «У нас например, при Комиссариате 
просвещения или около него есть коммунисты, которые говорят: Единая школа, поэтому не смей 
учить на другом языке, кроме русского, по-моему, такой коммунист это — великорусский шовинист. 
Он сидит во многих из нас. С ним надо бороться, их надо убрать с пути просвещения», — дейді 
В.И.Ленин», — деп жазуы арқылы өз қарсылығының төркіні қайда жатқанын меңзеп өтеді. 

Бүгінде тəуелсіз Қазақстанның Білім жəне ғылым министрлігі осы кертартпа танымға қарсы 
күрес жүргізудің орнына соның артынан мұрнын тескен тайлақтай елпектей еріп келе жатқанын 
көргенде сүйінесің бе, күйінесің бе? Қазақстандағы екі мыңнан астам аралас мектептер өмір сүріп 
тұрғанда жас буын жаңа ұрпақтың мемлекеттік тілді меңгеруі екі талай. Бұл мектепте оқитын қазақ 
балалары орыстанудың классикалық жолынан өтіп жатқаны Білім жəне ғылым министрлігінің 
санасына кіріп те шықпайды! Не деген танымсыздық, не деген керенаулық?... 

Екіншіден, қазақ жастарының халықтық тарихи жадын жойып, ұлттық дəстүрінен қол үздіру 
үшін қазақ халқының он ғасыр бойы қолданып, мұсылмандық, ұлттық дүниетанымын 
қалыптастырудың негізін қалаған араб жазу таңбасын əуелі латын (1930 ж.) таңбасына, артынша 1940 
жылы бірден орыс жазу таңбасына ауыстыру арқылы халықтың тарихи жадын шаю сияқты аса нəзік 
саясат арқылы өткен тарихын білуден мүлдем мақұрым қалдыруды көздеді. Голощекин мен 
Сталиннің ұстанымы өз «жемісін» тоқтаусыз түрде беріп жатты. Осы себепті түрік халықтарының 
ортақ жазу таңбасы мен ортақ емлеге негізделіп əрі түрік халықтарының рухани тұтастығын 
сақтаудың кілтіне айналған түрік халықтарына ортақ араб жазу таңбасын істен шығаруды саяси-
идеологиялық мақсат ретінде ұстанды. Бірақ орталық осы саясатын қазақтардан шыққан солшыл 
танымдағы қоғам қайраткерлері мен сатымсақ ғалымдарының қолымен жүзеге асырған айлакерлік 
саясаттың қулығына құрық бойламайтын жағына да назар салмақ керек. Бұл саяси мақсатты қазақ 
зиялыларын бір-біріне қарсы қойып, солардың солшыл ұраншыл тобының қолымен жүзеге асырып 
жатты. 

Үшіншіден, Ресей империясы түрік антропонимдерінің орнына біртіндеп орыс, еуропа 
антропонимдерін шым-шымдап сіңдіру амалын іске қосты. Бөгде халықтар антропонимін тұтынған 
қазақ олардың идеясы мен рухын өл-өлгенше насихаттайтын ұлттық рухы өлген тіл алғыш нағыз 
мəңгүрттің өзі болып шығады. Бұл жолды Кеңес үкіметі халықтар достығы деген жалған ұранды 
жамыла отырып, аса шебер нəзік тəсілдермен жүзеге асырып келді. Ұлттық санасы əлсіз халық бұл 
мəселеге мəн бермей тез бой алдырады. Ал, отаршылдық ұлыдержавалық санасы жетілген халықтар 
бұл құбылысқа айрықша мəн бере қараған. Осы себепті қазақ ішінде сан ғасырлар бойы аралас тұрған 
орыс қоғамының ең төменгі сатысындағы топтың өкілі саналатын ішкіштер (алкаштары) мен ұры-
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қарылардың бірі де өз баласына қазақ атын қоюға аяғын аттап басқан емес. Іздесең де ырымға бірін 
таба алмайсың. 

Төртіншіден, халықтың тарихи санасы мен халықтық жадының сақталуына рухани нəр беріп 
жандандырып тұратын бір көнікті рухани бұлақ көзі — «ел тарихы — жер тарихына» аяусыз 
қатыгездікпен қол салуында жатыр. 

Халықтық топонимдер орнына саналы түрде отаршылдық, тоталитарлық топонимдерді 
қаптатты. Мұндағы мақсаты да жергілікті халықты тарихи жадынан жаңылдырып өткендегі ата 
дəстүрін ұмыттыру арқылы құлдық санаға түсіру əрекетін көздеді. Қазақ жерінің жартысынан астамы 
орыс тілді елді мекен, жер атауларымен аталып шұбарланып кетуінің сыры да осы мақсаттың жүзеге 
аса бастауының айғағы болатын-ды. Ресей жерінде патшалық заманда да, кеңестік дəуірде де қазақ 
топонимімен аталатын елді мекен жер атауларының мүлде болмауы көп мəселенің сырын ашық 
аңғартып тұрады. Мысалы, бір кезде Қазақстанның астанасы болған Орынбор қаласында қазақша 
ырым үшін бір көше атының болмауы көп нəрсенің сырын ашып айғақтап тұр. 

Осындай отаршылдық саясаттың тарихын өз басынан өткізгендердің бірі атақты жазушымыз 
Ə.Нұрпейісовтің Халықаралық ПЕН клубтың Берлинде өткен конгресінде ашына сөйлеп: «...сол 
совет дəуірі үстемдік құрып тұрған шақта ол өзінің бүкіл идеологиялық күш қуатын соншалық бір 
рахымсыз қаталдықпен аз ұлттар тілін түп тамырымен құртуға жұмсағаны белгілі. Тіл құрыса — ұлт 
құриды. Ал ұлт құрыса — ұлттық мəдениет те, ұлттық дəстүр де, ұлттық сана-сезім де түгелдей 
құрып, дүниеге тегі, дəстүрі белгісіз бір қасиетсіз халық келетініне совет идеологиясы кəміл білді. 
Сүйтіп бұрын-соңды жер бетінде болып көрмеген, ешқандай ұлттық нəсілі белгісіз, ешбір Құдайға, 
дінге сенбейтін, ата-тегі беймəлім ұрпақ — кеңес адамы деген жаңа адам жасап шығаруды қолға 
алды» («Ана тілі», 22. 06. 2006), — деп жазуында Кеңестік жалған идеологияның сырын 
əшкерелейтін аса мəнді шындық жатыр. Л.И.Брежнев билігі кезінде орталықтың бірыңғай кеңес 
адамын жасау туралы саяси əрекеті бүгінгі аға ұрпақтың көз алдында өтіп жатты. Осы саясаттың аса 
қатерлі лебін сезінген көреген жазушы Шыңғыс Айтматовтың «Касандра таңбасы» романындаға 
мəңгүрт ұрпақ жасау жолындағы орталықтың саяси мақсатын шеберлікпен əшкерелей суреттеуінде 
осы ұстанған империялық шовинистік астам саясаттың алысты көздеген адамзат атаулыға жат 
мақсатын суреттеуде өмірде болған шындықтың ащы шындығы негізге алынған еді. 

Бүкіл түрік халықтарының, оның ішінде түрік халықтарының қара шаңырағын иеленіп отырған 
бүгінгі қазақ елінің ту баста қалыптасқан ата салты, əдет-ғұрпы мен ұлттық дүниетанымы, яғни 
рухани бар болмысы, тарихтың алапат тарту қуаты орасан зор үш түрлі иірімінде, шыр көбелек 
айналып түбірлі өзгерістерге ұшыраса да, ата-бабаларымыз жан беріп, жан алысып жүріп өзінің тума 
рухани болмысын сақтап қалған таңғажайып ерлігін тарих ананың өзі де айғақтауда [3]. 

Тарихтың бірінші иірімінде Қытаймен бетпе-бет келген Гұндар мен Түрік қағанаттары бірде 
жеңіп, бірде жеңіліп жүріп тарихтың қатерлі сапырылысына түссе де, табиғи болмысы мен рухани 
əлемін бастапқы табиғи қалпында сақтап қалды. Тілі, ділі, діні де мұқалмай таза табиғи қалпында 
келесі ұрпақ қолына жетті. Халқымыздың болашақ тағдыры тарихтың қайталанбас алапат төртінші 
иірімінің тарту күшін сезінуде. 
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«Зар заман» деп аталған кезеңнің ең көрнекті ақыны 

Каренов Р.С. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Статья посвящается жизни и творческой деятельности видного поэта XIX столетия Шортанбая 
Канайулы. Даются сведения об исследовании творчества жырау его последователями. Автор 
показывает, что в творчестве поэта находят отражение исторические события первой половины XIX 
в., доказывает, что он был большим мыслителем своего времени. В статье отмечается, что 
самобытность стихосложения, присущая творениям Шортанбая, выделяет его жырау в истории 
казахской поэзии. Указывается, что философ-жырау затрагивал важные общественные проблемы 
своего времени, в частности вопросы религии и морали. Подчеркивается, что художественные 
особенности творчества Шортанбая глубоко национальны и самобытны.  

Shortanbaja Kanajuly is devoted to life and creative activity of the visible poet of XIX century. The 
information on creativity research жырау are supplied by its followers. It is shown that in its creativity find 
reflection historical events of first half of XIX-th century. It is proved that it was the big thinker of time. It is 
noticed that originality стихосложения, inherent in its creations, allocates a heritage of Shortanbaja жырау 
in the history of the Kazakh poetry. It is underlined that the philosopher — жырау mentioned important 
public problems of time, acted concerning religion and morals. It is underlined that art features of creativity 
of Shortanbaja it is deep national and are original. 

Кіріспе 

Шортанбай Қанайұлы — XIX ғасырдағы қазақ поэзиясының ең көрнекті өкілдерінің бірі. Оның 
мұрасы күні бүгінге дейін жұртшылыққа жаңсақ немесе жадағай ұғындырылып келді. Бұл түсінікті 
де. Данышпан жыраудың сөздері елдігінен, мемлекеттік жүйесінен айырылып, отарлық халге түскен 
арада жұрттың ащы зары, өшпес өкініші, арман-мұратынан нəр алған еді. 

Қазақ Совет энциклопедиясының 4-томында: «Зар заман» — XIX ғасырда Қазақстанның 
Россияға қосылуы аяқталып, патша үкіметі бұрынғы ел басқару тəртібін жойып, 1867–1868 жылдары 
қазақтарды басқару жөніндегі ереже бойынша жаңа тəртіп орнатқан кезде туған ағым. Алғаш... ақын 
Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» атты зарлы өлең шығарып, ол ел ішінде кең таралды. Бұдан кейін 
де сол кезеңде басқа да ақындар осы тақырыпқа көптеген өлең-жырлар шығарды» [1], — деп 
көрсетілген. 

Шортанбай жырау өзіне дейінгі Бұқар, Тəттіқара, Ақтамберді жыраулар мен Шал ақынның мол 
мұраларымен жақсы таныс болған. Өмірінің дені Арқа өңірінде өткен ол Жанғұтты шешенмен 
достық қарым-қатынаста болып, сыйластықпен ғұмыр кешкен. 

Шортанбай шығармаларының зерттелуі 

Жыраудан қалған əдеби мұраның кейбір нұсқалары XIX ғасырдың екінші жартысында 
жекелеген кітап түрінде де, əр түрлі қолжазбалар арқылы да, ауызша да кеңінен таралады. Ақын 
мұрасын жинастыру ісіне В.Радлов сияқты ұлы ғалым, Н.Коншин сияқты білімдар адвокат — орыс 
халқының парасатты, зиялы ұлдары айрықша мəн береді. Оның қазақ халқының сөз өнерінде, рухани 
өмірінде алатын орнын анық бағамдайды. 

XIX ғасырдағы алдыңғы қатарлы озық ойлы еуропа оқымыстылары қазақ халқының шешендік 
сөздері мен əн өлеңдерін, тұрмыс-салт жырлары мен тарихи дастандарын ел арасынан жазып алып, 
оны орысша, қазақша үлгіде Петербор, Қазан, Уфа, Омбы, Орынбор, Орал, Астрахан, Ташкент, 
Семей қалаларында жариялап отырған. Мəселен, 1866–1907 жылдары Петербор Академиясының 
академигі В.В.Радлов қазақ халық əдебиетінің негізінде 10 томдық жинақ шығарады. Соның 
«Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи. 
Часть 3. Киргизское наречие» деген 3-томы 1870 жылы Петербор қаласында шықты. Кітапқа қазақ 
ертегілері, қиссалар, батырлар жыры, қара өлең, айтыстар, жоқтау, толғаулар енгізілген. Соның 
«Айтыс» деген тарауында Жанақ пен Түбектің, Ұлбике мен Күдері қожаның, Шортанбай мен 
Орынбайдың айтыстары жəне оның «Зар заман» атты өлеңі жарияланған. 

Кезінде атақты фольклорист-оқымысты Г.Н.Потанин да Сырымбет деген жерде Шортанбай мен 
Шөженің айтысын жыршылардан жазып алған. Ол айтыстың бір үзіндісін өзінің белгілі еңбегінде 
(«О казак-киргизских преданиях») жариялаған. 
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1883 жылы Ташкент қаласында «Киргизская хрестоматия. Сборник образцов народной 
литературы киргиз Туркестанского края» деген жинақ шықты. Оны құрастырған белгілі ғалым 
Я.Я.Лютшь. Аталған жинақта Түркістан, Шымкент, Əулиеата қазақтарының мақал-мəтелдері, терме 
өлеңдері, Айдос батыр, Болық пен Əзілкештің айтысы жəне Шортанбайдың «Зар заман» деген өлеңі 
басылды. 

Өлең-сөздің асқан шебері Шортанбайдың бірінші кітабы 1888 жылы Татарстанның астанасы 
Қазан қаласында «Қисса-и Шортанбай. Шортанбайдың бала зары» деген атпен 19 бет болып жарыққа 
шықты. XIX ғасырда Қазан қаласында қазақ жəне шығыс елдерінің кітаптарын басатын 13 баспахана 
болған. Ол баспаханалар екіге бөлінген: қазыналық жəне жекеменшіктік. Мысалы, «Университет 
баспаханасы» қазыналық меншікке бағынған. Онда университеттің оқу ісіне қажетті оқу құралдары 
мен тарихи маңызы зор көркем əдебиеттер басылған. Міне, осы өте беделді баспахана 1890, 1901, 
1906 жылдары қазақ ақыны Шортанбайдың жоғарыда аталған кітабын үш рет жариялаған. 

Сөйтіп, Шортанбай шығармалары XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басында екі 
жолмен ел арасына кең тараған: біріншісі — ауызша, екіншісі — жазбаша. 

Социализм дəуірінде шортанбайтану XX ғасырдың 30 жылдарынан басталады. Мəселен, 1931 
жылы жазушы-фольклорист С.Сейфуллиннің құрастыруымен «Қазақтың ескі əдебиет нұсқалары» 
деген еңбегі шықты. Сонда «Шортанбайдың бала зары», «Тар заман» атты толғаулары жарияланды. 

1933 жылы жарияланған М.Əуезовтың, М.Жолдыбаевтың, Ə.Қоңыратбаевтың «XIX–XX 
ғасырлардағы қазақ əдебиеті» деген кітапта ақынның əлеуметтік өлеңдерінің идеялық мазмұны 
аталды, некен-саяқ кемшіліктері сыналды. 

1942 жылы жарыққа шыққан С.Мұқановтың «Қазақтың XVIII–XIX ғасырлардағы əдебиетінің 
очерктері» деген оқу құралында Шортанбай Қанайұлы реалист ақын, заманының ірі суретшісі, 
қырағы ақыны деп бағаланады. 

Қырқыншы жылдардың басында Қазақстан Республикасының орта мектептерінде 
Шортанбайдың өмірі мен ақындық өнері арнаулы сабақ ретінде өткізілді. Мысалы, 1940 жылы Сəбит 
Мұқановтың құрастыруымен 8-ші сыныпқа арналған хрестоматия-оқулықта халық əдебиетінің ірі 
классиктері деп Шортанбай, Бұқар жырау, Дулат, Сүйінбай, Мұрат, Шернияз, Махамбет, Досқожа 
аталады. 

Осындай ғылыми дəстүрді өткен ғасырдың 50-жылдардағы саяси жағдайы бұзып кетті. Бай 
дəстүрі бар қазақ əдебиетінің сан ғасырлық тарихындағы ең соқталы тұлғалардың бірі — Шортанбай 
мұрасы ұзақ жылдар бойы жұртшылыққа теріс түсіндірілді. Шортанбай есімі атала қалса, оны сөгіп, 
жерлеу большевиктердің (коммунистердің) парызы сияқты болды. Жырымдалып жарияланған бірлі-
жарымды өлеңдерінің өзіне шүйліге сөйлеу əдетке енді. 

Ол аз болғандай Шортанбай — «дүниеден безуші, соқыр фанатик, ескі би мен ескі ханды 
жақтайтын ескішіл ақын» деп айыпталды. Оның бұқарашыл, халықтық көзқарастары бұрмаланып 
көрсетілді. Ақынның дарынына шен келтірілді, көлеңке түсірілді. Тіпті, Шортанбайдың атын қазақ 
халқына құбыжық қылып көрсету үшін, ұлы ақын Абайды Шортанбайға қарсы қойды. Хакім Абай 
Шортанбайдың ақындық өнеріне күмəн, күдік келтіріпті-міс деген өлең-сөздерді ойлап тапты. 

Күні кеше ғана идеялық тазарту науқандарына Шортанбай елдің алдымен ілігіп отырды. Бұл 
ретте «Бес ғасыр жырлайды» жинағының алғашқы басылымында (1984) теріліп, тіпті біраз «түзеліп», 
«күзеліп» жарыққа шыққалы тұрған ақын сөздері жоғарыдан бастаушы, нұсқаушы мекемелер 
тарапынан түскен бұлтартпас жарлық нəтижесінде түп тамырымен жыртылып, сыдырылып алынып 
қалғанын айтудың өзі жеткілікті. Рас, «əділдік жеңіп», Шортанбай аталмыш кітаптың екінші 
басылымына енгізілді; сондай-ақ, бұдан бұрын, алпысыншы жылдарда академия жинақтарына да 
кірген болатын. Бірақ мұның бəрі — ақын сөздерінің шамалы бөлігі, əрі ең мəнді, нəрлі жерлері 
сылынып қалған, аталы жырдың өзі емес, көлеңкесі ғана еді [2]. 

Бұл жерде осы Шортанбайды 50-жылдардан бастап баспасөзде жəне жиналыстарда өршелене 
жамандаудың басты себебі неде деген сауал туындайды. Соның ішіндегі ең басты себебі — ірі халық 
ақынының Ресей патшалығының отарлық саясатына қарсы шығуы. 

Мысалы, 1819 жылы Ресей императоры Александр I қазақ балаларын базардан сатып алуға, сол 
баланы басқа біреуге сатуға болады деген қатал заң шығарған. Дəл сол қатыгез заңға Шортанбай 
ашық қарсы шығады [3]. 
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Білмегеннің белгісі: 
Балаңды бер деп орыс тұр, 
Қайтемін деп болыс тұр. 
Қорқар ма орыс қой дегенге, 
Қазақты қамай түсіп тұр: 
Басыңнан билік кеткен соң, 
Малыңнан асып, балаңды 
Бер деп, ақыл тапқан соң, 
Тоғайды жеңіп қолға алған 
Өз ақылы жеткен соң. 
Бұ құсаға ел қайтіп шыдасын, 
Шабынан шоққа түрткен соң! 
 

Бұл отаршылдар орнатқан қазақ арасындағы басыбайлы құлдықтың көрінісі еді. Ал басыбайлы 
құлдықты Сарыарқаға кім əкелді? Əлбетте Ресей патшалары əкелді. Олар Анна дейсіз бе, Екатерина 
дейсіз бе, Александр дейсіз бе, Николай дейсіз бе — бəрібір, бұзақы. 

Ұлы жырау соларды ашық айыптады. Ол XIX ғасырда өз дəуірінің шындығын бүге-шігесіне 
дейін көрсете білген бірден-бір ақын. Шортанбай белгілі бір ортаның немесе аймақтың ғана емес, 
барша халықтың мұң-мұқтажын толғады. Көптің жоқтаушысы болды. Ресей отаршылдығының 
зорлығын көзімен көріп, жанымен, тəнімен сезінген ақын өзінің толғаулары арқылы ақиқаттың 
астарын ашып көрсетті. 

Енді, міне, бар өмірі зармен өткен, өлгеннен соң да көрінде тыныш жата алмаған Шортанбай 
есімінің бүгінгі таңда ұлттық мақтанышқа айналуы — тəуелсіздік шапағаты деп білуге тиіспіз. 
Кезінде Шортанбай жəне онымен сарындас ұлтжанды ақындар хақында жазылған ғұлама ғалым, 
суреткер жазушы Мұхтар Əуезовтің «Əдебиет тарихы» оқулығы бүгінгі ұрпақтың қолына енді ғана 
тиіп отыр. 

Ұлы Мұхтар Əуезов қазақ əдебиетінің тарихындағы бір ақындық мектептің өкілдерін «Зар заман 
ақындары» деп атаған себебін былайша түсіндірген екен: «Зар заман» деген — XIX ғасырда өмір 
сүрген Шортанбай ақынның заман халін айтқан бір өлеңінің аты. Шортанбайдың өлеңі ілгергі, ірі 
ақындардың барлық күй, сарынын бір араға тұтастырғандай жиынды өлең болғандықтан, бүкіл бір 
дəуірде бір сарынмен өлең айтқан ақындардың барлығына «Зар заман акындары» деген ат қойдық» [4]. 
Бұл пікір — Шортанбай жыраудың əдебиетіміз тарихындағы бір дербес мектептің көшбасшысы 
екендігінің айқын дəлелі. 

Шортанбай мұраларын зерттеу ісінде С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, Х.Сүйіншəлиев, Т.Нұртазин, 
М.Мағауин, С.Қирабаев, Ы.Дүйсенбаев, К.Жүністегі, Ж.Қашқынов, С.Садырбайұлы, Т.Тебегенов, 
Р.Қожабеков, Ғ.Мұсабаевтар көп еңбек сіңірді. 

Шортанбай жыраудың өмірбаяны туралы қысқаша мəліметтер 

Шортанбай шығармашылығының қыр-сырын, мəн-мағынасын жете түсіну үшін оның өмірін, 
оның ақын ретінде, азамат ретінде қалыптасуына əсер еткен жағдаяттарды байыптау лəзім. Өскен 
ортасын, өткерген заманын таразылау керек [5; 181]. 

Ақынның өмірбаяны турасындағы аз ғана мағлұматтар мынадай. 
Шортанбай Қанайұлы үш жүзге ортақ Қожа руынан. Қазақ ішіндегі қожа нəсілі біздің 

жұртымыздың дін ісламды ұстануында, Құдай, Құран сөзін тануында, яғни ұлттың рухани ұйысуы 
жолында, игілікті қызмет атқарғаны белгілі. 

Қазақ поэзиясының екімыңжылдық тарихын қамтитын «Екімыңжылдық дала жыры» атты 
кітапта Шортанбай жыраудың туған жері туралы былай деп жазылған: «Ақынның өмірбаяны туралы 
мəліметтер аз. Бұл жөніндегі деректердің көбі шашырап жеткен үзінді. Бір алуан мəліметтерге 
қарағанда, осы күнгі Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан ауданындағы Қаратау деген жерде 
туған. Екінші бір деректе Ақмешіт қожасы делінеді, бірақ өмір сүріп, ақындық құрған жері 
Қарқаралы уезіндегі Бесата деген ел. Алғашқы кезде Жамантай төренің маңында болған, кейін 
Жанғұтты бидің қолына барып, сонда өлген» [6]. 

Соңғы мағлұмат бойынша, Шортанбайдың дүниеге келген жері — қазіргі Қарағанды облысының 
Шет ауданы. Ақынның бүкіл ғұмыры осы өңірде өткен. Ол туралы Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, журналист, белгілі қаламгер Кəмел Жүністегі өзінің «Жаңсақтық» деген мақаласында былай 
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толғанады: «Шортанбай мұрасын толығырақ білуіме бала жасымнан жырау өлең-қиссаларын жатқа 
айтатын Əбеу, Көпжан сынды ақсақалдарды көзім көріп, əңгімелерін тындауым себеп болды. Əбеу он 
жеті жасында Шортекеңе атшылық етіп, сапарлас болған адам. Ол кісі жыраудың əр өлеңінің шығу 
мəнісін, оның қандай оқиғаға байланысты екенін жіктеп айтатын-ды. Ал Көпжан ақсақалдың 
қолында ақынның арабша қолжазбасы бар еді. Міне, осы кісілерден көшіріп алған дəптер менде де 
болды. 

Өкінішке қарай, жыраудың өзім жинаған колжазбасы 1962 жылы мен «Есеп» партиясын 
құрғаным үшін істі болғанымда құрып кетті. Мен түрмеге түсер шақта Əбеу де, Көпжан да дүниеден 
озған еді. Лагерьден қайтып келген соң да, бақылауда жүргеніме қарамастан, Шортанбай мұрасын 
зерттей бердім. Жыраудың қиссаларын айтқаны үшін 18 жыл түрмеде отырған Анарбек жыршыдан, 
1943 жылғы тұңғыш ақындар айтысында бірінші орын алған Маясар ақыннан, тоқсандағы Қази 
ақыннан жырау мұрасын теріп алуға келді». 

Ақынның туған жері туралы өз ойын жазушы ағамыз былай тұжырымдайды: «Күдері қожаның 
ағасы — Смайыл. Ол Ағыбай батырдың сауатын ашқан молласы. Смайылдан Қанай туады. Қанайдан 
Шортанбай жырау Арқаның төрінде, Қатпар тауындағы Жалпақсаз қыстағында 1818 жылы дүниеге 
келген. Шортекеңнің туған үйі күні кешегі 1985 жылға дейін сақталып келді... Қожаның бəрі 
Қаратауда туды деген пікір дұрыс емес». 

Сəбит Мұқанов «Халық мұрасы» атты тарихтық-этнографиялық шолуында мынадай қызық 
деректер келтірген: «Шортанбайдың қай жылы туып, қай жылы өлгенін, əкесі кім екенін, біз соңғы 
кезге шейін білмей келдік. Оның жас мөлшерін, əкесін бізге мəлімдеген ақын Доскей Əлімбайұлы 
(1850–1946). 

 Мен Шортанбайды 25 жасымда Арғын Саңырақтың үйінде көрдім, — дейді Доскей, — ол 
менен 32 жас үлкен. Əкесі Қанай молдалық құрған, мал жиған кісі емес. Бар өмірі ел аралап, жыр 
айтумен өтті. Көбінесе, қарқаралық Құсбек төренің үйінде мекендеп жүрді. 

Доскей 1850 жылы туған. Шортанбай 32 жас үлкен болса, 1818 жылы туған болады. Өлерде 
айтқан жырында, Шортанбай 63 жастамын дейді, олай болса, 1881 жыл өлген болады. 

Доскейдің бұл мəлімдеуі шындыққа жатады. Өйткені, Кенесарыға байланысты архивта, 1837 
жылы бір жақтан қыз алып қашып келе жатқан Шортанбайды, Кенесары «патша үкіметінен 
шығарсың», — деп ұстап алып, Шортанбай жалынышты жыр айтқан соң, босатты деген материал 
бар. Бұл материал бойынша, Шортанбай сол кезде бала — бозбала. Егер оны 1818 жылы туды десек, 
1837 жылы ол 19 жаста. Бұл жобаға келеді» [7]. 

Бұрын-соңды жазылған əдеби деректерде, Шортанбай «мұсылманша оқыған, діншіл ақын 
болған» деген сөз жиі айтылатын еді. Ол діни нанымдарға сын көзімен қараған. Тек адамның ақыл 
өлшеміне қайшы келмейтін қағидаларды ғана қабылдаған. Сырты сопы, іші арам, кейбір қожа-
молдаларды жаратпаған. 

Жас кезінен өнер жолын таңдаған Шортанбай, қайткенде де өз əулетінің ежелгі дəстүрінен 
аулақтап кетпейді. Бір кездегі Қожа Ахмет Ясауи сияқты, мүрид жинап, азан шақырмаса да, сол дана 
ұстаз үлгісімен шариғат қағидаларын, адамгершілік, иман жолын өлең-жыр арқылы насихаттайды. 
Сонымен қатар сақараның суырып салма ақындарының əдетімен топқа да түседі. Көптеген 
айтыстарға қатысады. Шортанбай шығармалары халық арасына кеңінен тарайды. Себебі ақынның 
шығармашылығына халық өмірінде орын алған қоғамдық-əлеуметтік өзекті мəселелер арқау болды. 
Шортанбайды Ресейдің отарлау саясатына байланысты қазақ қоғамында капиталистік қатынастардан 
туындаған бетбұрыстар бейтарап қалдырған жоқ. Адамдар санасы мен адамгершілік болмысында 
болып жатқан өзгерістер ақынды қуанта алмайтын еді. Кейінірікте: «Шошимын кейінгі жас 
балалардан», — деп Абай секемденген ахуал Шортанбай тұсында əлеуметтік кеселге айнала 
бастаған-ды. Сондықтан да Ш.Қанайұлы өзінің туындыларында келеңсіз құбылыстарды сынап, 
халықтың ауыр тұрмысын бүкпесіз жырлауы түсінікті. Бұл оның жан айғайы деуге болады. 

1868 жылдың қысында Шортанбай өкпесіне суық тиіп ауырып шықты. 1870 жылдары жасы 
елуден асқан ақын халқының жағдайы мүшкілденіп, рухани азып-тозып бара жатқанын көріп, мүжіле 
түсті. Жаралы жанына өкпе ауруының асқынғаны қосылды. Яғни өмірінің соңғы жылдары халқының 
қасіреті мен өзінің өкпе сырқаты екі жақтан меңдеткендіктен, бұл ақынның қайғылы, зарлы толғаулар 
төккен кезеңі болды. Енді ақын Арқаның əнші, күйші, өнерпаздары бас қосқан сауық-мерекелі 
мəжілістерінен де қол үзіп, Құдайға бірыңғай күндіз-түні құлшылық етуге көшті. Дін, ғибадат 
жолына біржола берілді. Көп жылдар бойы дəм-тұздары жарасқан Жамантай төреден рұқсат сұрап, 



«Зар заман» деп… 

Серия «Филология». № 4(64)/2011 77 

Бұғылы-Тағылы тауындағы Ақсу-Аюлы өзенінің жағасын мекендейтін Сарым руының беделді 
адамы, шешен Жанғұтты бидің аулына біржолата көшіп барды. 

Өмірінің соңғы жылдарында Шортанбайдың ақындық қызметі маңызданып, тереңдей түсті. 
Оның ышқынған жан күйзелісі, жан айқайы сынды жырлары қазақ даласындағы өзі тектес Дулат, 
Мұрат, Əубəкір сынды зар заман ақындары өлеңдерімен үндесіп жатты. 

XIX ғасырдағы қазақ халқының асқан дарынды ақыны Шортанбай Қанайұлы 1881 жылы 63 
жасында дүниеден көшті. Қысқасы, Шортанбай жөнінде бізге жеткен шашыранды мəліметтер осы 
ғана. 

Ақынның «Көз көрген қазақ батыры» атты толғауы 

Шортанбайдың ойшыл ретінде қалыптасқан, ақын ретінде тұлғаланған заманы қазақ халқының 
жаңа тарихындағы ең ауыр кезеңдерінің бірі болды. 

XIX ғасырдың алғашқы ширегінде патша үкіметі Қазақстанға саяси өзгерістер енгізуге тырысты. 
1822 жылғы «Сібір қазақтары туралы жарғы» далалық аудандарды басқарудың құрылымын өзгертті. 
Енді басқарудың округтік жүйесі енгізілді. Қарқаралы (бұрынғы Бөкей ханның иелігіндегі) жəне 
Көкшетау (Уəли ханның иелігіндегі) округтерін құрып, Орта жүз бен Ұлы жүздің рулары мекендеген 
аймақтардың түйіскен жеріндегі жайылымдарды тартып ала бастады. 

XIX ғасырдың 30-жылдарында отаршылдық саясатқа қарсы Абылайдың кіші ұлы Қасым төре 
бас көтерді. Қоқан хандығына арқа сүйемек оймен, 40 мың үймен Қоқан хандығының қол астына 
көшіп барды. Оның қоқандықтардан күткен үміті ақталмады. Ұлдары Саржан, Есенгелді, кейінірек 
өзі мерт болды. Отарлық езгінің күшеюі, шұрайлы жерлерді тартып алып, бекіністер салу Кенесары 
Қасымұлы бастаған қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысын тудырды. 1838 жылдың көктемінен 
бастап Кенесары жасақтары патша əскеріне қарсы жоспарлы күрес жүргізді. 

1847 жылы сəуірде Кенесары жасақтарымен қырғыз жеріне басып кірді. Кенесарыны Тоқмақтың 
маңында Кекілік-Сеңгір тауындағы Майтөбе деген жерде қырғыздар мен генерал Вишневский 
жасағы, Қоқан хандығының əскері қоршауға алып тұтқынға түсірді де, айуандықпен өлтірді [8]. 

Сонымен, Кенесары хан бастаған, бүкіл Қазақстанды қамтыған азаттық соғысы ауыр жеңіліспен 
аяқталды. Елдің бар қуаты сарқылып, бар тірлігі суалғандай көрінді. Кенесары қозғалысына жалғас, 
немесе бұдан соңғы, байтақ елдің шартарабындағы көтеріліс ошақтарының барлығы 
тұншықтырылды. Батыс Қазақстанда Исатай, Сыр өңірінде Жанқожа, Маңғыстауда Досан батырлар 
қазаға ұшырады. Азаттық жаршысы Махамбеттің басы шабылды, Шернияз ақын іштен тынып, 
Нысанбай жырау қайғы тұңғиығына батты. Жұрт қорғаны батыр ерлер түгел жер жастанса, ұлт 
ұраншысы өршіл акындар тегіс кіріптар халге жетті. Ел иесіз қалды. Қанға бөкті. Талауға түсті. 
Отаршыл Ресей бүкіл қазақ даласын біржола жалмап жейтін зымиян да озбыр саясатын жүзеге асыра 
бастады. Міне, дəл осы кезеңде үн көтерген Шортанбай шығармашылығы бұғауға түскен кəріп елдің 
жан тəсілім ышқынысы ғана емес, бағы қайтса да, рухы өшпеген өміршең халықтың қайрат-
қуатының, ұлттық санасының көрінісі болды [5; 182]. 

Кенесары ханның өлімі — Шортанбайға бір ауыр тиген оқиға еді. Сондықтан да ол Кенесары мен 
Наурызбайдың ерлік істерін əрі жоқтай, əрі дəріптей жырлады. Ақынның «Көз көрген қазақ батыры...» 
жыры — Кенесары хан мен Наурызбай батыр туралы жоқтау мазмұнындағы толғау [9; 134]: 

 
Көз көрген қазақ батыры, 
Алысқа кеткен дағбыры. 
Хан Кенедей ер қайда, 
Шейіт боп біткен тағдыры. 
 
Өлшеулі күні біткен соң, 
Алладан ажал жеткен соң, 
Кəпір салған тұзаққа, 
Ілініп бір кеткен соң, 
Қош-қош айтып еліне, 
Самалды шалқар көліне, 
Құбақан сағым беліне, 
Иманын тілеп Алладан, 
Көзден таса ақыры. 
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Наурызбай төре ер еді, 
Өн бойы өнер сері еді, 
Кəпірмен сансыз шайқас сап, 
Дəл ортада айқасып, 
Бекерге өлем демеді, 
Күркіреп солар тұрғанда 
Қазақты жау жеңбеді. 
..................................... 
..................................... 
Хан Кене кетті арадан 
Орысқа қазақ қараған. 
Шұбыртпалы Ағыбай, 
Тобықтыда Құнанбай, 
Байсейіт пен Жанғұтты, 
Дүйсенбай мен Қоңыр жүр 
Тілеп жəрдем Алладан. 
Басқа амалы қалмаған, 
Ынсапсыз екен бұл кəпір, 
Жеріңді алды, малды алды, 
Пəлесі жоқ салмаған, 
Қайысады қабырғаң, 
Көтере алмай салмағын. 

 
Сонымен, бұл толғауында жырау Кенесарының, Наурызбайдың халқының бостандығы, 

тəуелсіздігі үшін арпалысып, бастарын өлімге қиған ерлік, батырлық өнегелерін мақтаныш сезіммен 
жырлайды. Хан Кене арадан кеткен соң, «орысқа қазақ қараған» заман басталып, енді Алладан 
жəрдем тілеумен күн кешкеннен басқа амал қалмағанын айтады. Ақын мұңды, шерлі сырын ағытады. 

Шортанбай айтыс ақыны ретінде 

Кезінде Шортанбай ақындығына Сарыарқа саңлақтары Біржан сал мен Ақан сері, Үкілі Ыбырай 
мен Мəди, Жанақ, Шөже, Орынбай, Кемпірбай жəне т.б. арқалы өнерпаздардың игі əсері тигені анық. 
Жұлдыз атаулының бəрі де маңындағы қалың шоғырымен көрінетіні емес пе?! Қазақ əдебиетінің, 
мəдениетінің аспанындағы жұлдыздар шоғырымен бірге көрінетін Шортанбай қазақ елінің бірнеше 
аймақтарына тəн жыраулық, ақындық ерекшеліктерді бойына сіңіріп қалыптасқан. Сонымен қатар ол 
айтыс ақыны ретінде бірнеше белгілі ақындармен сайысқа түскен. 

Сарыарқадағы ақындық ортамен қоян-қолтық араласқан Шортанбайдың үлкенді-кішілі 
айтыстары оның атағының алысқа жайылуына себепкер болады. Көлемі əр түрлі «Шортанбай мен 
Шөже», «Шортанбай мен Орынбай», «Шортанбай мен Асан бұғы» айтыстары оның осы жанрдағы 
шеберлігін жан-жақты байқауға мүмкіндік береді. 

Шортанбайдың Шөжемен болған айтысының толық нұсқасы сақталмаған. Бізге жеткен 
үзінділерінің өзінен-ақ əрі сыншыл өткір тілді, əрі бірін-бірі қадірлейтін сыйлы дарындардың тамаша 
сайысын көреміз [9; 134]. Шөженің мына шумағы осы ақиқатты терең аңғартады: 

 
Шортеке, ел сыйлаған пірім едің, 
Сенімен айтысуға тұрып едім, 
Басқадай қу соқыр деп кемсітпедің, 
Басқа ақын тап өзіңдей ірі ме еді. 
 

Шортанбайдың шеберлігі шыңына жетіп, ақындық даңқы аймағына кең жайыла түскен уақыт — 
Тəуке баласы Құсбек төре аға сұлтан болып тұрған кез. Жыраудың Құсбек төренің ең сыйлы 
адамдарының санатында екенінің бір көрінісін оның Орынбай ақынмен айтысынан байқаймыз. Бұл 
айтыс Құсбек төренің ордасында өткен. Оны ұйымдастырушы — төренің өзі. Атағы бүкіл қазақ 
даласына танылған Орынбай ақынмен өткен айтыс екі жыр дүлдүлдерінің кезектесе отырып, бір-бір 
шумақтан жауаптасуынан құрылған [9; 132–133]. Олар бір-бірінің ел арасындағы абырой-беделін 
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жоғары бағалай білген. Екі ақын да ауыл, ағайын арасының бүтіндігін, ауызбіршілігін ойлайтын 
азаматтық биік тұрғыдан көріне алған. 

Осы айтыстың өне бойынан Шортанбай ақынның тапқырлығын, сөзге шеберлігін, тілінің 
өткірлігін анық аңғаруға болады. Талай айтыстарда шыңдалып, сан рет жүлде алған Орынбай сияқты 
айтулы ақынмен сайысқа түскен Шортанбай өзінің алғырлығын, тілге тиек болар жағдайды 
бұрынырақ болжап, алдын орап кететін сезімталдығын танытады. 

«Шортанбай мен Асан бұғы айтысы» — қалжың айтыс [9; 132]: 
 
Шортанбай: 

 
Сөз айтайын Асанға, 
Дүниешікке мақтанба. 
Жəрмеңкеде қақтандың, 
Дəулетің судай тасқанға. 
Дүниеқордың мəнісі, 
Жетпіске келді бұл жасың. 
Дүниешік болды жолдасың. 
Əндіжанның сарты едің, 
Қай елдің ең қожасы? 
Қаратауды тауладың, 
Пəленше деген мырзасың. 
Сарыарқаға келген соң, 
Төрт аяқты жорғасың. 
Осынша жиған мүліктен, 
Не көреді қу басың? 
Талабың бар жалғаннан, 
Əлі де болса аспаққа. 
Дүниенің боғы үшін, 
Күнде жосып аптапқа. 
Ұяларсың ақырда, 
«Мен раббін» деп сорғанда. 

Асан: 
Қаратаудың халқы едің, 
Бір атадан жалқы едің, 
Көк есекке мінуші ең, 
Масақ теріп жүруші ең, 
Əуелде күнде жанға қас 
Қазаққа келіп, болдың мас. 
Менің түбім сарт десең, 
Неге атандың Қызыл бас. 
Екеумізді пір тұтып, 
Қалай заман бұзылмас. 

Шортанбай: 
Жəдігөй жарғыш болмаңыз, 
Ақырет қамын ойлаңыз, 
Жасың жетті жетпіске, 
Иман бер деп сұраңыз. 
Арқаға шығып нан жедің, 
Нан жедің де дəндедің 
Сұлу болса, сүйсем деп, 
Жүйрігі болса, мінсем деп, 
Күннен күнге сəндендің. 
Арқадан қылып жайлауды, 
Əркімнен алдың байлауды, 
Қиямет күні болғанда, 
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Қандай жерде мекенің, 
Сен ғаріптің сайлаулы. 
Бұл айтқаным ақылым, 
Аталас туған жақыным, 
Қиямет күн кез болса, 
Пайдасы болмас қапының. 
Ағартты Құдай басыңды, 
Өлшеп те берген жасыңды. 

 
Бұл жерде ескертетін жайт, ақынның сақал-шашы сəл жирендеу болған. Сондықтан құрдастары 

оны «Қызыл бас» деп атап кеткен («Қызыл бас» — Шортанбайдың лақап аты). 
Айтыс барысында Шортанбай Асанға мынадай кінə тағады: сен қожа емессің, сарт едің ғой, 

қазақ арасына келген соң шалқып байып кеттің, төрт аяғың тең жорға болып алды. Енді соны місе 
тұрып, босқа желікпесең дегенді айтады. 

Бұл айтыста Шортанбай адамзатқа қанағатшылдықпен, қарапайымдылықпен өмір сүру 
қажеттігін баяндайды. Ақын жылтыраған дүние-мүлікке қызыққан тойымсыздықтың тозаққа 
апаратындығын толғайды. 

Шортанбайдың бəйіттері 

Шортанбай мұрасын зерттеуге көп көңіл бөлген орыс зиялысы, этнограф, экономист, ұлы 
Абаймен таныс, біліс болған, жасында жер аударылып келіп тұрақтаған семейлік адвокат 
Н.Я.Коншин. 

Н.Я.Коншин Шортанбай өлеңдерін жинастырып, қағазға түсіруді Қарқаралы қаласында тұратын 
Қоянбай Тұраров жəне Жүсіп Бөртебаев деген кісілерге тапсырған. Олар Коншиннің тапсырмасын 
ойдағыдай орындаған. Жиыны 611 жолдан құрылған өлеңдер топтамасын жасаған. Əрбір кесек 
жырға сандық ретпен бəйіт атауын берген. Үлкенді-кішілі он екі бəйіт құрастырған. Шортанбай 
өлеңдерін жинау жұмысын ақы, пұлсыз, сыйластық жөнімен жасаған. 

Белгілі жазушы М.Мағауин өзінің «Шортанбайдың жаңа зары» атты мақаласында Омбы 
архивіндегі Н.Я.Коншин қорынан алынған Шортанбайдың жаңа шығармалары — бəйіттер туралы өз 
ойын былай түйіндейді: «Арнайы тапсырма — Шортанбайдың ел арасындағы əзірше беймағлұм 
жырлары турасында болса керек. Қоянбай да осы міндеттің мүддесінен шығуға тырысады. Бірақ 
кейде қолжазба нұсқалар арқылы да тарағанмен, негізінен ауыздан ауызға өтіп сақталған, оның үстіне 
басылған кітап əсерімен жаңғырған толғау-жырларда əрқилы қайталаулар ұшырамауы мүмкін емес 
еді. Тұтас бəйіттер болмағанымен, жекелеген түйдектер, толғам, тармақтар. Қолымыздағы нұсқаны 
мұндай үстемелерден тазарту, жаңа бір бəйіт үлгісін жасау — кезінде бір пара халық арасына осы 
қалпында тараған тиісінше таңбаланған мұраға қиянат болар еді. Оның үстіне, бəйіт атымен берілген 
кейбір бөліктер біраз қуатынан айырылып, жартыкеш қалыпқа түсер еді. Сондықтан Қоянбай-
Коншин нұсқасын сол қалпында жұртшылық алдына тартып отырмыз... 

Н.Я.Коншин Шортанбай толғауларын қолға түсірген соң, сөз жоқ, көп ұзамай оның орысша 
жолма-жол аудармасын жасатып алуға талап етеді. Бұл жұмыс Санкт-Петербург университетінің 
студенті, 1901 жылы елге жазғы демалысқа келіп жатқан Райымжан Мəрсековке тапсырылады. 
Р.Мəрсековтің осы архив бумасында сақталған аударманы бітірген соң Коншинге жазылған арнайы 
хаты 1901 жыл, 7 июльде Өскемен дуаны, Айыртау болысынан жолданыпты. Білімдар студент ең 
алдымен Қоянбай қолжазбасын бəйіт реті, тармақ жігімен бастан-аяқ қайта көшіріп шыққан, содан 
соң Шортанбай өлеңдерінің жолма-жол аудармасын жасаған екен. Жаңа көшірме қайбір тұста 
демесек, бұрмасыз, нақпа-нақ, толғаулардың текстологиясын қалыптауда қосымша көмекші болды, 
ал аудармалар — іждаhатты, сапалы, сол замандағы жақсы деңгейде» [10; 172]. 

Н.Я.Коншин қорынан Шортанбай жырауға қатысты тағы бір толғау ұшырасты. Ол туралы 
М.Мағауин былай ой толғайды: «... Қолжазбада телімсіз, ежелгі қазақтағы «данышпан қарт 
жыршылардың насихат өлеңінің» үлгісі ретінде берілген. Бұрыннан таныс бірлі-жарым тармақтар 
жайын айтпағанда, бүкіл ой жүйесі, болмыс-бітімі Шортанбайға тиесілі екендігіне күмəн 
қалдырмайды. Түпнұсқада «Жыр насихат» деген атаумен берілген бұл толғауды да жарияға шығарып 
отырмыз» [10; 174]: 
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Бір насихат айтайын, 
Тыңда мұны, жарандар. 
Есіткенің ұмытпа, 
Қайсыңда сенің сана бар? 
Жақсы адамның белгісі, 
Төңірегіне қаранар, 
Артық-кем сөзге бармайды, 
Өз ақылын шамалар. 
Жамандардың белгісі: 
Жақсы адамды көре алмас, 
Жақсылар аттан жығылса, 
Сыртынан тұрып табалар. 
Жақсының тілін алмайды, 
Өзі жақсы болмайды, 
Талайына таласып, 
Айнала аңдай қамалар. 
Жаманға түссе бір жұмыс, 
Болды деп қорқып қиын іс, 
Дұшпандығын ойға алмай, 
Ақыры соны паналар. 
Жаман жанға мал бітсе, 
Ұлықсынып тұрады, 
Көтере алмай аз малды, 
Өлгенше паңдық құрады. 
Қонаққа бермей жұма күн, 
Жасырып өзі тояды, 
Үйіне келсе бір ғаріп, 
Қаңғырып нағып жүрсің деп, 
Бір тостаған дəм берсе, 
Кемітіп көзін ояды. 
Сөйтіп жүріп бір жаман, 
Жұт пенен жауға кез болып, 
Айрылып малдан қалады. 
Кісіге берген малы жоқ, 
Құдайға берген қайыр жоқ, 
Құдайдан бұған рақым жоқ, 
Адамнан табар мейір жоқ. 
Тірі қор сонда болады. 
Атамыз қазақ алаш-ты, 
Шаруасы малмен жарасты. 
Мал шырдасы жер еді, 
Өскен соң қазақ таласты. 
Ел көбейіп, жер өспес, 
Түңіліктей жерге қысылып, 
Мал шырдасы қазақтың, 
Жер-су түгел болмас-ты. 
Бір шаруаның артынын 
Егінді жерге салмақ-ты. 
Үйренбеген бұ қазақ, 
Ұқсатып оны салмапты. 
Қара бауыр Сары-Арқа, 
Шөбінен де, тасы көп, 
Топырағынан құмы көп, 
Салқар ағын суы жоқ. 
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Жалпақ елге біткендей, 
Егіндік жер таппас-ты. 
Егін де жерге салынар, 
Аз-аз бидай алынар. 
Егін тамақ қамынан, 
Егінді бақса, мал кетер, 
Мал кеткен соң, мəн кетер, 
Қазақтан басқа халықта, 
Май шұрасы азайды, 
Жерден алған бидайың 
Майсыз тамақ болмас-ты. 
Мал кеткен соң май кетіп, 
Құр бидайды үнем қып, 
Сірə да, қазақ оңбас-ты. 
 
Ойлап тұрсам, жігіттер, 
Сары-Арқада береке. 
Ит жүгіртіп, құс салып, 
Жүз жыл көрер мереке. 
Көк ала шатыр тігулі, 
Қонаққа деген көлеңке. 
Ат басын қонақ бұрмайды, 
Аударылып түсіп жатқаны, 
Бағлан қозы сойғыз деп, 
Сары қымыз сапырып, 
Сатусыз ішіп тамақты, 
Рахатқа батқаны. 
Осыдан қарап ойласам, 
Сары-Арқада береке, 
Рас-ау деймін айтқаны. 
 
Жаз қонғаны көкорай, 
Шалғынға байлап биесі, 
Кешке таман болғанда, 
Ботасы боздап түйесі, 
Айнала шуыл күңіреніп, 
Мөңіреп сиыр бұзаулы. 
Маңырап шулап табысар, 
Қойлары мен қозысы. 
Қаршыға алып қолына, 
Дабылын байлап жанына, 
Мылтығын салып мойнына, 
Үйрек пен қаз ілгізіп, 
Ақ сақалды күлгізіп, 
Қазақтың қызық мұрасы. 
 
Қыс қыстауға қонғаны, 
Бір қызығы қазақтың 
Қиратып соғым сойғаны. 
Ит жүгіртіп, құс салып, 
Сонармен таудан түлкі алып, 
Мергені атып маралды, 
Ол бозбаланың думаны. 
Келе жатқан қазақтың 
Бұрыннан осы жорасы. 
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Алла тағалам біледі, 
Сөздің осы ырасы. 
Енді қандай болады, 
Жаратқан хақтың 
пəрманы? 
 

Ұлы ақынның жаңадан табылған шығармаларымен таныса отырып, біздің қосарымыз: 
Шортанбай Қанайұлының өз заманындағы көркем əдебиеттің қай саласына болсын ат салысып, 
белсене қатысып отырғанын ерекше ескерте кеткен жөн сияқты. 
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Шортанбай жыраудың үш зары 

Каренов Р.С. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Статья посвящена одному из видных представителей казахской литературы XIX века — Шортанбаю 
Канайулы. Автор подчеркивает, что в самых важных его сочинениях нашла отражение картина того 
очень сложного и смутного периода, в котором жил и творил поэт. Описывается, что поэт был не 
очень-то доволен историческими событиями своего времени, переменчивость времени жырау считал 
закономерным явлением, верил в светлое будущее. В статье подчеркивается, что сочинения 
Шортанбая богаты образами, насыщены национальными красками, высокой художественностью. 
Акцентируется внимание на сложном стихотворном размере творений жырау, досконально 
владевшего всеми художественными приемами традиционной поэзии. Автором обобщаеться мысль о 
том, что поэзия Шортанбая по сей день поражает нас оригинальностью и своим совершенством. 

It is underlined that one of prominent representatives of the Kazakh literature of a XIX-th century — 
Shortanbaj Kanajuly. It is shown that the picture of that has found in the most important his compositions 
very difficult and слутного the period in which he lived and created. It is described that the poet wasn't very 
happy with historical events of time. It is noticed that changeability of time жырау considered as the natural 
phenomenon, trusted in the light future. It is proved that compositions of Shortanbaja are rich in the images, 
are sated by national paints, high artistry. The attention that the meter of creations жырау, thoroughly owning 
all artistic touches of traditional poetry is combined is focused. The thought that the poetry of Shortanbaja 
amazes us to this day with originality and the perfection is generalized. 

Кіріспе 

Шортанбай Қанайұлы шығармаларының келер ұрпақтар үшін бағалы, таптырмас жақтары 
баршылық. Ең алдымен, ол өз кезіндегі əлеуметтік мəселені тұңғыш рет дерлік тиісті дəрежеге көтере 
білді. Сонымен қатар бұл мəселені шешуге, өзінің шама-шарқынша жауап беруге ұмтылған əдебиет 
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қайраткерлерінің бірі болды. Ол, бір жағынан, халықтың бай ауыз əдебиетінен, оның тамаша 
дəстүрлерінен қол үзіп кеткен жоқ. Екінші жағынан — өз тұсында жаңа туа бастаған қазақ халқының 
жазба əдебиетінің іргесін калау ісіне ат салысты. 

Шортанбай жырау айтатын сөзін сұйылтпай дəл айтады. Ол ойын бір сыдырғы көркем бере 
білген ақын. Көздеген ойын табиғат құбылыстары арқылы, ақындық тіл: афоризм, ұластырылған 
эпитет, метафора, параллелизм арқылы жеткізеді. Бұған ақынның «Бала зар», «Зар заман», «Келер 
заман» деген белгілі толғауларынан алған кез келген шумақты мысал етіп алуға болады. 

Қазақ халқының көрнекті жазушысы С.Мұқанов өзінің естелігінде: «Шортанбайдың үш зары 
бар: «Зар заман», «Бала зар», «Өлер зар». Осы үш зарында да ол халықтың басына түскен зарды, 
заманының зарын толғаған. Бұл үш зар — үш поэма жəне сюжет жағынан біріне-бірі жалғас, бірінің 
мазмұнын бірі өрбітетін поэма. 

«Зар заманда» Шортанбай қазақ халқының көтерілістерін патша үкіметі уақытша сөндіргеннен 
кейінгі халдің басын айтады; «Бала зарда» көтерілістен кейінгі ауырлаған халді сипаттайды; «Өлер 
зарда» Шортанбай өлім халында жатып өмірмен, елмен бақұлдасып, артында тірі қалып бара жатқан 
жұрттан не тілейтіндігін баяндайды» [1], — дейді. 

Шортанбай жыраудың біздің заманымызға жеткен мұрасының ең мəнді əрі көлемді бөлігі — 
«Бала зар». Бұл толғау XIX ғасырдың соңында Қазанда үш мəрте жарияланған болатын. Шортанбай 
ғұмыр кешкен Сарыарқада кеңінен тараған. 

Осы шығармасында ақын қазақ даласына капитализмнің элементтері кеңінен ене бастауына 
байланысты пайда болған қайсыбір жаңалықтардың көлеңке жақтарын көре біліп, аяусыз сынға 
алады [2; 81]: 

 
Мынау бір жалған дүниеде 
Малы көп кісі би болар. 
Көпке тентек, ез, қисық 
Қамшыменен би болар. 
Ер басына күн туса, 
Бұта түбі үй болар. 
Ат басына күн туса, 
Көксімдегі күй болар. 
Көңіл азып, тон тозса, 
Берген көйлек кез болар. 
Аштықта жасық болса да 
Ұдай абзал сол болар. 
Мейір кетті пендеден, 
Сүйтіп ердің елінен. 
Ақыл сұрасаң азбассың 
Көпті көрген көнеден. 
Қасиет кетті төреден, 
Ғаділдік кетті билерден, 
Абырой кетті əркімнен. 
Қайын енесі ас ішпес 
Қабағын түйген келіннен. 
Жалғыз Құдай болмаса, 
Енді үміт жоқ өзгеден. 

 
Өмірдің ұсқынсыз жақтарын көргенде ақын шыдай алмайды, алдағы болашақтан үміті 

кесілгендей болады. Өзіне тиянақ-тірек іздегенде, амалсыздан діни ұғымға келіп тіреледі. Бұрынғы 
жаннан ырымға ештеңе қалмағанын баяндап, ендігі үміт көзін бір Алланың рақымы мен шапағатына 
тігеді. 

Жырау шариғатқа сай қызмет істеу керек екенін айтады. Халық тілегін жоғары қоя білуді 
жақтайды [2; 79]: 

 
Түйенің құты бура-ды, 
Килəсі (інгені) қысыр қалмаса. 
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Күнə қайдан шығады, 
Жаралып жан болып тумаса? 
Ғаділ деп соны айтыңыз, 
Турасын қисық бұрмаса. 
Бұйрықсыздың бəрі харам, 
Шариғатқа сыймаса. 
 

Ақын дін жолының ізгілігін айта келіп, адамдар ортасындағы пендешілік, қарама-
қайшылықтардың сипатын дəл бейнелейді [2; 75–76]: 

 
Қолыңнан құсың қашырсаң, 
Қайтып қонбас қолыңа, 
Ісің түссе жаманға, 
Жағаңнан алар сорыңа. 
Көп ішінде аз болсаң, 
Əрнеме түсер ойыңа. 
Ел ішінде жоқ болсаң, 
Мін тағылар бойыңа. 
 
Жолдас болсаң жақсымен, 
Қолың жетер Қырымға. 
Топқа кірсең əркіммен, 
Таласарсың орынға. 
Текті құс қарар Қырымға, 
Ит айналар жырымға. 
Парақорлар қызығар 
Бір қалаштық тиынға. 

 
Шортанбай кейбір адамдар мінезіндегі өзімшілдік, сараңдық сияқты жағымсыздықтарға қарсы. 

Ол кісілік, қайырымдылықты жақтайды [2; 79]: 
 

Қасақана бітер мал 
Қайыры жоқ қабанға. 
Айдасаң қиық жүрмейді 
Төрт түлігі аманға! 
 

Ақын өз толғауында кейбір адамдарда кездесетін екіжүзділікке наразы. Айтар ойды əркімнің 
өзіне бетпе-бет айтуы керек дейді. Ал сыртынан өсектеу жарамсыз іс деп түйіндейді [2; 80]: 

 
Жақсыны жаман көре алмас 
Тіс тиген соң өзіне. 
Шын екен деп иланбаңыз 
Жалғаншының сөзіне. 
Сырттан ғайбат қылғанша, 
Айт көзі мен өзіне. 
Құдайдан қорыққан мұсылман 
Қарауыл қояр сөзіне. 
 

Шортанбайдың ойынша, адам санаулы өмірін нəтижелі өткізу керек. Өнерге əуестеніп, аң аулап, 
құс салып, кəсіппен айналысуы орынды. Сонда ғана ол иманды [2; 78]: 

 
Ит жүгіртіп, құс салған 
Өнерпаздың өнері. 
Өтіп кеткен нəрсеге 
Өкінсең жоқ келері. 
Құбылып тұрған қызыл гүл, 
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Қураса кетер мəнері... 
Он сегіз мың ғаламды 
Құдіретіменен жаратқан 
Құдайдың қалай шебері?! 
 

Кəсіптің түрі көп. Мысалы, жер кезіп, керуен тартып, жол көріп, ел тануды өнер деп ұсынады [2; 78–79]: 
 

Жапырағын жайқалтып, 
Жайлауда қонсаң бір көлге, 
Көкала шатыр нарменен, 
Мың ханшалар пұлменен, 
Он піркəшік құлменен, 
Сапар қылсаң бір жерге! 
 

Өз толғауында жырау жастың ер жететін кəмелет шағын, кемел кезеңдерін атап өтеді. Оларды 
өмірдің өзі күтіп тұрғаны ескертіледі [2; 78]: 

 
Жиырма бес жасында 
Жігіт жетер кемелге. 
Он сегізде қыз толып, 
Ана болар біреуге. 
Құрбыңнан қорлық көрмессің, 
Құда болсаң бір елге. 
 

Ақынның пайымдауынша, жастарға қайрат, талап, жігер керек. Білгірлік, көрегендік, ата жолын 
қуар зерделілік қажет дейді [2; 80–81]: 

 
Жігерлі туған жігіттің 
Кім қой дейді талабын. 
Жалғыз аяқ бар болса, 
Кісі үшін дер шалабын. 
Атасы топқа кірмеген 
Сөзге салмас құлағын. 
Құдайдан қорыққан мұсылман 
Қонаққа сояр лағын. 

 
Өткен соң қайтып келмейді, 
Өлгенге мал ермейді, 
Бұ дүниенің шолағы. 
Жиырма тоғыз харіптің 
Жайын білмек керек-дүр. 
Төрт жардан шыққан пір болар, 
Ақылы асқан дүр болар. 
 

Тəлім-тəрбие алған жас ойлы, өнерлі боп өседі. Арамдыққа, зұлымдыққа бармайды. Дүние 
қызығына алданбай, қиындыққа төзіп, ізденуді қолдайды [2; 77–78]: 

 
Медресе, мешіт салдырып, 
Мүфтиге берсең балаңды, 
Азан, тəкбір айттырып, 
Мешітке қойсаң молдаңды, 
Сираттың желі соққанда 
Руза намаз панаң-ды. 
Тірлікте есіңе ал 
Өлгенде жанға пайданы, 
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Ұйқы да кешіп көп жатпа, 
Бір жаратқан Алланы. 
Березе қаптал тон киген, 
Тойда тұрып мақтанбаң. 
Құдайдан қорыққан мұсылман 
Күнəдан ерте сақтанған... 
Жорға мініп теңселтіп, 
Торғын тоның белсентіп, 
Мамық төсек салдыртып, 
Ыңырантып тұрғызып, 
Дүрия-көрпе жамылтып, 
Дүниенің қалай алдауы?! 
Мал бақтырар пайдаға, 
Зекетсіз мал айдама. 
Қайыры жоқ ас сақтап, 
Дəмді харам шайнама. 
Құдіретке көніңіз, 
Құдайменен ойнама. 
 

Əрине, қазақ жастарының əуес болар ата кəсібі — ол төрт мүлік мал өсіру. Оның қызығын көру. 
Сараңдыққа салмай, берер жерде жомарттық істей білу [2; 79]: 

 
Жылқының құты айғыр-ды, 
Ат тумайды атасыз. 
Көсегесі көгеріп, 
Көбеймейді батасыз. 
Ғайбаттың жаман екенін 
Біле тұра айтасыз. 
Күн шыққан соң тұрмасаң 
Намаз қаза боларын 
Біле тұра жатасыз. 
Алланың берген ақ дəмін 
Шайтанға қайтіп сатасыз?! 
 

Жыраудың осы туындысы шетінен афористік сипатта. Өлеңіндегі нақыл-ақыл сипатын ақиық 
ақын былай ескертеді [2; 84]: 

 
Бəйіт айтып, баян қып, 
Жанастырдым əр неге. 
Мəселе кітап шығардым 
Кейінгі қалған пəндеге. 
Бес ауыз сөз айттым деп, 
Мақтандың, тілім, сен неге?! 
Қой, көмейім, тəубе қыл, 
Асылық қылма иеге! 
Жасың жетті алпысқа, 
Жеті ғалам астында 
Даусың кетті алысқа. 
Өзіңнен өрнек жайылды 
Жақынға, туған, қалысқа. 
 

Сайып келгенде, Шортанбайдың «Бала зар» атты əйгілі жинағына кірген өлең-толғауларының 
мəн-мазмұны міне осындай. 
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Ақынның «Зар заман» атты толғауы 

Шортанбайдың «Зар заман» атты толғауы — азаттықты, бостандықты сүйген, өр мінезді 
халқымыздың отаршылдық бұғауына шырматылып жатқан кездегі ауыр ахуалының айнасы. 
Ақынның əлеуметтік көзқарасы мен таптық санасын айыруға айқын дерек беретін болғандықтан, біз 
бұл ұзақ толғауға ерекше тоқтай түскенді жөн көрдік. 

Бұл туындысында жыраудың айтатыны: заман бұзылды; бұрынғы қорлар зорайып, зорлар 
дегеніміз қор болуға айналды; атаны — бала, ананы қыз тыңдамайтынды шығарды; бұрынғы дуалы 
ауыз билер сөзден қалды; орыс ұлықтары қазақ жері мен елін билеп-төстеп алды; тағысын-тағылар 
[3; 217–220]: 

 
Əуелгі қорлар зор болды, 
Сондағы зорлар қор болды. 
Əуелгі барлар жоқ болды, 
Сондағы жоқтар тоқ болды. 
Жан білмейтін жамандар, 
Жөн білмейтін надандар 
Ел билеген бек болды. 
Көтере алмай билігін, 
Ұласқан үлкен кек болды. 
........................................ 
Əр нəрсенің болжамы 
Келе жатыр жақыңдап. 
Ағашты тауға үй салып, 
Алды кəпір ақымдап. 
Елді еркіне қоймайды, 
Буыршындай тақымдап. 
Дуанбасы, болыс тұр 
Орыстың сөзін мақұлдап. 
Айтқан сөздің құны жоқ, 
Құр жылайды қақылдап. 
......................................... 
Заманың кетті баяғы. 
Жанның жалғыз сүйініші — 
Мал болып тұр тамағы. 
Ықылас, ниет қалмады, 
Үлкенге билік салмады. 
Ұлықсыған ұл туып, 
Бұлықсыған қыз туып, 
Жан есінен адасты. 
Жарысқа кірген жақсылар, 
Жақыным деп жан тартпай, 
Жаумен бірге таласты. 
Аузына кəпір қаратты 
Дін мұсылман алашты. 
Дүниенің тұтқасы, 
Ойлап тұрсам, мал екен, 
Кəпір мен қазақ таласты. 

 
Демек, «Бала зары» жинағындағы негізгі сарын ақынның бұл шығармасында бір шама 

қайталанады. Бірақ бұған таңырқамау керек. Өйткені дəл осы толғауында жырау өмір шындығын 
объективтік түрде көрсете алды. Ара-тұра дұрыс пайымдады деуге толық болады. 

Мəселен, жасыл жайлауларынан, асқар шыңды тауларынан, орман-тоғайлы белестерінен, мөлдір 
өзен мен көлдерінен, тілі мен дінінен — жалпы ұлттық-этностық рухани келбетінен айырыла бастаған 
қазақ халқының XIX ғасырдағы шынайы қалпын Шортанбай жырау былайша суреттейді [3; 218]: 
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Мынау ақыр заманда 
Алуан-алуан жан шықты, 
Арам, араз хан шықты, 
Қайыры жоқ бай шықты. 
Сауып ішер сүті жоқ, 
Мініп көрер күші жоқ, 
Ақша деген мал шықты. 
Кедей қайтіп күн көрер? — 
Сол себептен қорқамын. 
 

Шортанбай қазақ халқы тəуелсіздігінен айырылғанын, билік патша үкіметінің қолында 
қалғанын, патшаның əкімдері халықты талаушы екендігін шығармасында былай көрсетеді [3; 220]: 

 
Заман қайтіп оңалсын, 
Адам қайтіп қуансын — 
Жандарал болды ұлығың, 
Майыр болды құлығың!.. 
Кəпірді көрдің піріңдей, 
Тілмашты көрдің дүріңдей. 
Абақты тұр қасыңда 
Қазылған қара көріңдей! 
Байлар ұрлық қылады, 
Көзіне малы көрінбей. 
Билер жейді параны 
Сақтап қойған сүріндей. 
Заманның түрі бұзылды 
Текеметтің түріндей. 
 

Орысшыл əкімсымақтардың кесапатымен жүзеге асқан рухани жəне экологиялық зардаптардан 
халқымыздың қазір де сергелдеңге түсіп отырғаны — тарихи шындық. Міне, осындай сұрапыл 
шындықтар бастамасы жырау толғауының мазмұнынан сол кездің өзінде-ақ көрініс тапқан [3; 219]: 

 
Асылық, асқан заманда 
Шөп сұйылды жердегі, 
Құс таусылды көлдегі, 
Бай таусылды елдегі... 
Жақсылықтан түгім жоқ 
Жан қуанып сүйінген. 
 

Ақынды отаршылдар əкелген зиянды дағдыларды қазақтың тез қабылдап, ұлттық əдет-ғұрыптан 
ажырай бастауы қатты күйіндіреді [3; 219]: 

 
Естігенің жамандық — 
Жұрт жиылып бүлінген... 
Шошқаның етін қақтаған, 
Құбылаға бақпаған, 
Атасының малындай 
Арақты ас қып сақтаған — 
Кəлимасыз кəпірге 
Кіріптар қылдың, Құдіреттім! 
 

Бір кезде еркін саналған қазақ даласын аш қасқырдай шарлаған би-болыстар мен старшын-
ауылнайларды көргенде Шортанбай шын ақыр заман төнгендей тітіркеніп, ащы сөзді аямай төгеді. 
Жаманшылдықтың жиынтық бейнесі солар деп таниды [3; 220]: 
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Мына заман қай заман? 
Азулығы бар заман, 
Азусызға тар заман! 
Тарлығының белгісі — 
Бірін-бірі күндеген, 
Жай-жайына жүрмеген, 
Жақсылар малдан түңілген, 
Жамандар жаннан түңілген. 
Мұның өзі зар заман! 
 

Шортанбайдың түсінігінше: мұсылмандарда билік қалмады; қазақ бұрын өзді-өзі таласып, өзара 
бітісетін еді; бұл күнде орыс ұлығының алдына барып жүгінетінді шығарды; қысқасы, мал 
шашқаннан басқа табарымыз жоқ [3; 222]: 

 
Еділді алып — елді алды, 
Енді алмаған нең қалды? 
Қараны санап — малды алды, 
Қазаққа қамқор жанды алды. 
Кетейін десең — жерің тар, 
Кетпейін десең — кəпір бар... 
Тілеуіңді бермейді, 
Көзіңнің жасын имейді. 
Азаматтар, жігіттер, 
Айғыр айтып сойсаң да, 
Əуелгі заман келмейді. 
 

Мұндай кеселді күшке, кесепатты қырсыққа қарсы тұрарлық ешбір шара табылмаған соң, ақын 
амалсыздан бір Құдайға бас иіп содан пана іздейді. Жалбарына жасын төгеді [3; 221]: 

 
Арқадан дəурен өткен соң, 
Қуғындап орыс жеткен соң, 
Тіпті амал жоқ қазулы 
Түспеске енді торына... 
Кім мұсылман, кім кəпір — 
Бір Аллаға аян-ды. 
Пірлерден кетіп керемет, 
Патшадан кетіп əділет, 
Ақыр заман таянды! 
 

Сонымен, «Зар заман» — Шортанбайдың көлем жағынан болсын, мазмұн жағынан болсын 
көрнекті шығармаларының бірі. Бұл толғауында оның сол кездегі аса көрнекті ақынның бірі болған 
соң, өз заманындағы бой көрсете бастаған сан алуан құбылыстарды назарынан тыс қалдырмай, жан-
жақты, терең сипаттауға ұмтылғанын біз баса айтуды лайық деп таптық. 

Ақынның «Өлер зар» атты толғауы 

Өмірінің соңғы айларында науқасы меңдей түскен Шортанбай өзінің толғақты ойларын қағазға 
түсірген. Жасы егде тартқан, əрі ауру жеңе бастаған ақынның жырлары көбінесе халқына, 
замандастарына, кейінгі ұрпаққа арнау, қоштасу, аманат айту сарынында жазылған. 

«Өлер зар» жинағында бірнеше өлең өзара байланыстырылып берілген. Қара өлеңмен 
орындалған шағын кіріспеде Шортанбайдың Семей қаласына барып қайтқан сапары сөз болады. 
Бірде кеш түсіп кетіп, оның ел таба алмай жапан далаға түнегені баян етіледі. Түнгі түсінде ақын жүзі 
суық екі адамды көреді. Оның бірі жандылардың жанын алатын Əзірейілдің өзі екен. Ол 
Шортанбайға: 
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Өлгенде имансыз құл жолда қалған, 
Мен — Ғазрайыл, пенденің жанын алған. 
Шүкір қыл, иман айтып, Шортанбайым, 
Құдайдан жетті бұйрық — келді саған, — 
 

дейді де [2; 86] ғайып болады. 
Бұл дүниеден үмітін үзіп, өлім күтіп отырған ақын өз басынан кешкендерін түгел тізіп, ағайын-

туысқандармен жəне дос-жарандарымен қоштасады. Сол кездегі ел арасына аттары жайылған 
Құнанбай қажы, Шорманның Мұсасы, Жанғұтты шешен сияқты белгілі адамдарды атап өтеді. 
Ақынның [2; 94]: 

 
Тағы да сəлем айтайын 
Қалың жатқан Сарымға, — 

 
немесе [2; 101]: 
 

Тіріде қорықпай осындай, 
Күнə іздедім шошынбай. 
Кеудемді дерт қамады, 
Хамалда кетіп барады. 
Есендікте бол, Жəке, 
Қияметтік досым-ай! 
Жəне сізге тапсырдым 
Бала менен қатынды. 
Жалғанда досым сіз едің, 
Аяй көрме ақылды! — 
 

деп бұл дүниеден өтер алдында қалың Қаракесек Сарым елімен, қимас серігі Жанғұтты бимен 
қоштасуы, өзінің ризашылық көңілін білдіруі еді. Өйткені кезінде Шортанбай Ақсу-Аюлыны 
мекендейтін Жанғұтты би маңынан тұрақты қоныс тапқаны белгілі. Осында ол Құдайдың құлы 
болып, Алланың аманатын орындау үшін мұсылманша алған діни білімін ел арасына таратқан. 
Шағын мешіт салдырып, медресе ашып, балаларды діни сауаттандырумен айналысқан. 

Ақын өмірімен қоштаса отырып, халқының жасы-кəрісіне болашақ ұрпақтардың азып-тозбауына 
қам жеу керектігі жөнінде уағыз айтады. Ол келер күндерден қауіптенеді, бұқара халықтың байлығы 
қайда кетті деп зарлайды [3; 104]: 

 
Мың-мың жылқы айдаған, 
Сары қазы шайнаған, 
Қымызын судай сапырған, 
Оны ішкен соң мас болып, 
Аюдайын ақырған — 
Қимаймыз деп алдырдық 
Адыра қалғыр салқыннан! 
Арқаның жазы бейіш-ті, 
Жылқының еті жеміс-ті. 
Жағаласқан дұшпаннан 
Көрерсің, қазақ, кейісті. 
 

Жырау кедейлердің ауыр тұрмысын, екі жақты қанаудың астында олардың орасан күйзеліске 
ұшырағанын былайша суреттейді [2; 96]: 

 
Байды құдай атқаны — 
Жабағы жүнін сатқаны. 
Кедей қайтіп күн көрер, 
Жаз жатақта жатқаны. 
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Жаздай арық қазады, 
Күздей пішен шабады. 
Оны-мұны жиғанын 
Шығын деп тілмаш алады. 
Жалғыз сиыры бар болса, 
Соғымына сояды. 
Қағаздатып бұзауын 
Ноғайына қояды. 
Кедейге салып шығынды, 
Негізі байдың тояды. 
 

Халықтың ауыр күйін көріп ыза кернеген жырау тартынып қымсынбайды. Ол далада көрініс 
берген жауыздықтарды қатты сынға алады. Оларға қатал үкімін шығарады [2; 105]: 

 
Шыдай алмай ызаға, 
«Қой» деп айтса, тіл алмас, 
Ақсақалдан ұялмас, 
Жүгірісер қалаға. 
Құныққан соң жалаға, 
Алып бір шығар далаға. 
«Дұшпаның кім?» — деп сұралса, 
Алып бір келер ауылына — 
Өзінің туған бауырына. 
Келген соң кімді аясын, 
Жығып салар дүреге, 
Қызыққан соң параға. 
Көшіп кетер жерің жоқ, 
Жау айбынар ерің жоқ. 
Сөйтіп қалмай, неғылдың, 
Біздің қазақ бəлеге. 
 

Бұл жолдардан өмір шындығы анық сезіледі. Өлеңнің басты ерекшелігі: кейіндегі ғұлама Абай 
сатирасымен үндестігінде дер едік. Ұқсастық тек мазмұнында ғана емес, сыртқы формасында да, ішкі 
тынысында да, азаматтық пафосында да бар. 

Халықтан құттың кеткенін ақын ізеттіліктің жойылуынан деп ұғады. Ұл əкені, қыз шешені 
тыңдамаған соң, енді заман орнына келмейді деп зар жылайды. 

 
Заман ақыр кезінде 
Қойнында қатын жатпады, 
Ұрса, тілін тартпады. 
Күнəсі асқан бұл пенде 
Құдайдан асты, қорықпады. 
Шешесіне болысып, 
Ұлы шоқпар саптады. 
Алжыған кəрі қақпас деп, 
Келіні тұстан боқтады, — 
 

десе [3; 107], ақынның сөзінде иненің жасуындай жалғандық жоқ. 
Ақын өлер алдында халқына айтқан өсиетінде [2; 92]: 
 

Опасы жоқ сұм дүние 
Оттан ыстық болар ма, 
Қалды ма көрдің астында?! 
Қарындас ермес қасыңа, 
Тіріде көрген ағайын, 
Дұға қылып жүріңдер 
Өлгеннен соң басыма, — 

деп жалынады. 
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Данышпан жырау елдің басты адамдарына халқын тапсырады. Өз халқының мұңын айтады. 
Билерге ол былай дейді [2; 89]: 

 
Билер, пара жемеңдер, 
Жалғанды жолдас демеңдер. 
Ахирет қамын іздеңдер, 
Жалған бетті кезбеңдер. 
Кісі хақын алмаңдар, 
Аузыңа харам салмаңдар. 
Дүние жиып өткен жоқ 
Бізден бұрынғы пайғамбар. 
 

Ақынның болыстарға айтқан өсиеті мынадай [2; 89]: 
 

Сөзін айтайын үлкендер: 
Құдайдан қапы қалмаңдар! 
Əлің келсе, Мекке бар, 
Артық дəулет біткендер! 
Старшын, болыс болам деп, 
Ысырап қылып, малды төкпеңдер! 
 

Ақсақалдарға арналған өсиеті келесідей [2; 90]: 
 

Үлкендер, саған айтайын: 
Мал басына бармаңдар, 
Ахрет қамын қармаңдар. 
Дүниенің боғы үшін, 
Сірə, тіпті азбаңдар! 
Тентек болма балаға, 
Безер болма келінге. 
Қадірің кетер еліңе, 
Қарауыл қой сөзіңе. 
Қанша нəрсе ереді 
Өлгеннен соң өзіңе! 
Қарай алмай жүрерсің 
Таңда мақшар күнінде 
Құдайдың жүзіне. 
 

Өзінің басқа өлеңдерінде кемеңгер жырау дүниенің фəнилығын, тірлікте барға қанағат ету қажет 
екендігін баяндайды. Бұл жалғанда алданып күнəға батқанын айтып налиды. Ақырында Құдайға 
құлшылық етуден басқа ештеңе жоқ деп қайталауымен тынады. 

Ақынның «Келер заман» атты толғауы 

Шортанбай шығармаларын жинаушылардың бірі, ақын туралы пьеса жазған [4] жазушы Кəмел 
Жүністегі тапсырған мұралардың ішіндегі (Жұлдыз, 1992, № 12, 130–134 б.) «Келер заман» атты 
толғау — «Зар заман» толғауымен үндес туынды. 

Кезінде еңбектері ел арасына астыртын тараған ұлы жырау туралы Кəмел ағамыз былай 
толғанады: «Шортанбайдың бұл заманды болжаған толғауын 1976 жылы Анарбек жыршыдан 
магнитофон таспасына түсіріп алған едім. Екі рет 10 жылдан саяси лагерьде болған Анарбек ақсақал 
жырдың көп жерін ұмытқанын айтып отырды. Қолда барға қанағат етіп, көреген ақынның болашақ 
зұлмат туралы айтқанын «Жұлдыз» оқырмандарына ұсынуды парыз санадым» [5]: 

 
Сауысқан, ала қарға — құстың құлы, 
Басталар ақыр заман жылқы жылы. 
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Шақырып кəпірсоқты, сұрап алдың, 
Түзетіп ала алмассың, сірə, мұны. 
Мешін-тауық жылдары, 
Елдің ері еренде, 
Жалғыз-ақ қара қалады. 
Ұялмастан бұл кəпір, 
Оған да салық салады. 
Айналдырып бір күні, 
Малдың еркін алады. 
Сол уақыттың кезінде, 
Ұмытпасаң тəубəңді, 
Түтін салар соқпаққа, 
Түзу жолдан қиылсаң, 
Жолығарсың күрзі менен тоқпаққа... 
Атаң мен күт анаңды, 
Есің барда Меккені іздеп таппаққа, 
Келеуі жоқ кей білер, 
Сол заманда шығады. 
Құр жағдай таппаққа, 
Айтуға сөзің жетпейді, 
Арызың тіпті өтпейді. 
Жапақтап көзің тұрарсың, 
«Не айтамын, — деп, — ақымаққа?!» 
Балаңды алар солдатқа, 
Міне алмассың жалды атқа. 
Алақандай бет қағаз, 
Табынарсың мандатқа. 
Балаң менен жылқыңды, 
Бір алған соң аузына, 
Алмайды деген немене. 
Ұзын аққан Сарысу 
Аға жайлап көсіле?! 
Алмай тұрып солдатқа, 
Ықтияр кетпей жалды атқа, 
Жүйрігің мен жорғаңды. 
Өзің де мініп, жебеле. 
Қатын-бала қамы үшін 
Қарсы шап та, мылтық құш, 
Құр жабырқап, жүдеме! 
Айтып та айтпай немене, 
Өткен заман келе ме?! 
Қайран да халқым, қайтейін, 
Кейісті көп тартарсың. 
Көппен көрген селебе. 
Селебені елеме. 
Айғыр айтып сойсаң да, 
Бұрынғы дінің келе ме. 
Заман да заман, замана, 
Кейін келер замана. 
Асқар таудай əкеге 
Ұл қышқырған замана. 
Ақ арулы анаға 
Қыз қышқырған замана, 
Қылсаң жұмыс бітпейді, 
Күн қысқарған замана, 
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Бай қайырып байланып, 
Түн қысқарған замана, 
Арғымақ ат тасырқап, 
Тағалы болған замана. 
Мəстек-жабы жалданып, 
Бағалы болған замана, 
Бұрынғы арық семіріп, 
Денелі болған замана. 
Бұрынғы семіз арықтап, 
Кенелі болған замана. 
Кімде тамақ бар болса, 
Дегені болған замана. 
Сусыз жерге су түсіп, 
Суылдап келіп қу түсіп, 
Қоғалы болған замана! 
 
Кейін келер заманда 
Ұл сыйламас атасын, 
Қыз сыйламас анасын. 
Арам сідік болған соң, 
Атасы бермес батасын. 
 
Қыз он беске келген соң, 
«Жотам сенен кем бе» — деп, 
Салыстырар шүйдесі мен жотасын. 
Қайран да халқым, қайтейін, 
Күнəға сөйтіп батасың. 
 
Түсі сары, көзі көк 
Дінсіз келіп билейді, 
Түбінде сонан табасың... 
Кейін келер заманда 
Кедейлердің қатыны, 
Қылымсыған немесі, 
Қызыл көйлек киеді, 
Өзінің байын менсінбей, 
Көрінгенді сүйеді. 
Осы мінез болған соң, 
Тозаққа пенде күйеді. 
Ендігінің сөзінде 
Қай ақыл бар жүйелі?! 
Бұрынғы бидің тұсында 
Ағаш атты тастай сап, 
Шананы мінді күймелі. 
Айтып, айтпай немене, 
Өткен күн қайтып келе ме?! 
Қайран да халқым, қайтейін. 
Айғыр айтып сойсаң да, 
Бұрынғы заман келер ме?! 
Биік таудың ойнайды 
Бауырындағы құлжасы. 
Кейінгі байға мал бітсе — 
Ит кəпірдің олжасы... 
Көз жіберіп қарашы, 
Бұл жұмысты болжашы. 
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Ит жерімес арамнан, 
Құдай берер адамнан, 
Меһілде қатып мал бітіп, 
Кетпе малы қораңнан. 
Пайда қылсаң залалсыз 
Өзіңе біткен қараңнан. 
Дін жолынан айнымас, 
Шырағы енді мұсылман, 
Алла деген айрылмас, 
Айтсаң адал жолыңнан. 
Түзу жолға түсірер, 
Алла деген тобыңнан. 
Сол заманның ішінде 
Сиыр деген пұл болар, 
Қатын деген тұл болар, 
Өзіңе өзің ерік алып, 
Ақ саусақты ұстасып, 
Жанның бəрі құл болар. 
Еділ-Жайық екі су, 
Алтын, күміс тас болар, 
Арпа-бидай ас болар. 
Бірігіп жан боп тусаң да, 
Қарап та жүріп қас болар. 
Кейін келер заманда 
Шошала деген үй шығар, 
Шошаңдаған би шығар. 
Өзіңе өзің ерік алып, 
Көрінгеннен би шығар. 
Тамағы болса, өзі ішіп, 
Бір-бірінен сый шығар, 
Ақырына келгенде, 
Құдайдың құлы болмастан, 
Ақыретке барғанда, 
Қарап бір жүріп ій шығар. 
 

Сонымен, 143 жолдан тұратын бұл толғауда да халқымыздың тайғанақ тағдыры терең 
бейнеленеді. Осы шығармасында елінің болашағын болжай білген Шортанбай жырау жері үшін 
қабырғасы қайыса отырып, тығырықтан шығар жол іздейді. Келер заманның кескін-келбетін 
көрегендікпен көрсете келіп, өз тарапынан тұжырым жасайды, баға береді. 

Түйін 

Шортанбай Қанайұлының ұлылығы — оның айтқанының заманнан заманға ұласып жатуында. 
Жыраудың сонау XIX ғасырда жазғандары бүгінгі жəне келер уақытқа дөп келгендей. Сондықтан да 
халық ақынды қастерлеп, шығармаларын жадында ұстап, қымбат мұра ретінде қадірлеп келеді. 

Шортанбайдың тағы да бір ұтымды жағы: ол халықтың бай ауыз əдебиеті дəстүрінен қол үзбей, 
өзінің шығармаларында оны əрі молынан, əрі еркін пайдалана білуінде болып отыр. Сондықтан ақын 
өзінің көзқарасын, яки белгілі бір ұстаған идеясын көпшілікке əрдайым ұтымды жеткізуге ұмтылады, 
халыққа ұғымды тілмен сөйлеуге тырысады. Кезінде Шортанбай есімінің ел арасына кеңінен тарап 
кетуі де осыдан болса керек [6]. 

Қайталап айтсақ, ол əлеуметтік келелі мəселелерге ерекше көңіл бөліп, оларға өз 
шығармаларынан мол орын берді; заманасының көлеңке жақтарын көре де, тани да біліп, қатты 
сынға алды; кейбір жеке өлең-толғауларында сатира дəрежесіне көтерілді. Шортанбай өз 
шығармаларында заманның кескін-келбетін дəл басып, нақты көрінісін жасаған шыншыл ақын 
ретінде танылды. Өзінің болмыс-бітіміндегі көріпкелдік қасиетінің арқасында бұлыңғыр болашақты 
айна қатесіз болжай білген əулиелік қасиетімен ерекшеленді. Өлеңдерінің ою-өрнегін қиюластыра 
білген, мазмұн мен маңызды ұштастыра білген шебер ақын болды. 



Шортанбай жыраудың үш… 

Серия «Филология». № 4(64)/2011 97 

Мысалы, данышпан жыраудың мына бір тамаша шумақтары назар аударарлық [2; 89]: 
 

Қалықтаған сұңқар ем, 
Қанатым сынды ұша алмай, 
Қиядан қуға түсе алмай. 
Нəпсім, қарар таптың ба, 
Дүниеге тоймайтын, 
Бір шыны шай іше алмай? 
Жалғаннан дəмім таусылды, 
Жарылқа, Құдай, артымды! 
 

Ақиық ақын дұрысын айтқан, өз талантын əділ бағалаған. Сонымен қатар діннен айрылмауға, 
ар-ұжданды жоғары ұстауға, ата салтты ардақтап, ұлттық дəстүрді ұмытпауға үндеген. Ел-жұртын 
жамандық атаулыдан сескендірген. 

Шортанбай жырау өз замандастарына ғана емес, болашақ бүкіл ұрпағына өсиет тастайды. 
Мысалы, оның мына бір керемет өлеңін [2; 222] ұрпақтарына арнаған аманат жыры деп қабылдауға 
болады: 

 
Жүйрік пенен жорғаңды 
Өзің бір мініп, жебеле. 
Жалаңаш барып жауға шап, 
Ажалдан бұрын өле ме! 
Ноқталы басқа бір өлім, 
Өлмей де адам жүре ме? 
Қатын-бала қамы үшін 
Қарсы шап та, мылтық құш, 
Құр жабырқап, жүдеме! 
 

Сөзімізді қорытындылай келіп айтармыз: Шортанбай Қанайұлы — Арқа бойында жасаған 
ардақты адамдарымыздың бірі. Ол өз заманының аса елеулі, кезінде жырау атағын алған арқалы 
ақыны. Шортанбай бүкіл жан сырын, ішкі қайғысын, мұң-зарын кейінгі бізге өсиет етіп қалдырып 
кетті. 

Қысқасы, Абайдан бұрынғы қазақ поэзиясының өркендеу жолында Шортанбай жыраудың еткен 
еңбегі зор, қосқан үлесі маңызды екенін мойындамасқа болмайды. 
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Қазақ балалар əдебиетіндегі жетім балалар тағдыры тақырыбы 

Рүстемова Ж.А., Медеубаева К. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Статья посвящается сравнительному исследованию идейных и эстетических особенностей темы 
сиротства в детской литературе на материале произведений казахских писателей 20-х годов ХХ в. 
В сферу анализа попадает широкий диапазон произведений, посвященных данной тематике: 
казахских авторов — М.Ауэзова, С.Донентаева, К.Кеменгерулы, российских и зарубежных писателей 
— М.Горького, С.Серафимовича, Ч.Диккенса, Дж Лондона. 

The article is devoted to comparative research of main idea and aesthetic features of works of a theme of or-
phanage in the children's literature on a material of works of the Kazakh writers of 20th years of XX century. 
There is in sphere of the analysis included the wide range of the works devoted to the given subject, as Ka-
zakh authors — M.Auezov, S.Donentaev, K.Kemengeruly, and works by the Russian and foreign writers 
such as C.Dickens, M.Gorkii, S.Serafimovich, J.London. 

 
Қай дəуірді алсақ та, жырауларды сөйлеткен, ақын-жазушылардың қолдарына қалам ұстатқан 

тақырыптың бірі — қорғансыз жетімдер өмірі. Бұл тақырып əлем əдебиетінде үлкен орынға ие. Дат 
жазушысы, ертегіші Ганс Христиан Андерсеннің бір ғана «Шырпы сатқан қыз» деп аталатын ертегі-
əңгімесін мысалға алсақ жеткілікті. Ағылшын жазушысы Чарльз Диккенстің «Оливер Твистің 
басынан кешкендері», «Дэвид Копперфилд», француз жазушысы Виктор Гюгоның 
«Аластатылғандар» тəрізді көлемді шығармалары жəне американ жазушысы Джек Лондонның 
«Жолдан тайған», орыс қаламгерлері А.Чеховтың «Ванька», «Ұйқы келеді», А.М.Горькийдің 
«Жетімек», А.С.Серафимовичтің «Торғай түн» əңгімелері деп жəне жалғастыра беруге болады. Ал, 
қазақ əдебиетінде балалар өміріне арналып жазылған шығармалар, олардың ішінде панасыз балалар 
жайындағы туындылар дегенде М.Əуезовтің «Қорғансыздың күні», «Жетім», С.Дөнентаевтың 
«Көркемтай», Қ.Кемеңгерұлының «Жетім қыз», «Момынтай» əңгімелері бірден еске түседі. 

М.Əуезов 1921 жылы 24 жасында «баяндалу əдісі жағынан еуропалық əдебиет үлгісінде 
жазылған» (Р.Нұрғали) «Қорғансыздың күні» əңгімесін туғызды. «Мұхтар азамат ретінде де, 
қаламгер ретінде де тез ер жеткен. Алғашқы əңгімесі «Қорғансыздың күнінен» үлкен талант, терең 
мəдениет үлгісін көреміз. Мұның бірнеше себебі бар еді: 1. Ол — ғасырлар бойы жиналған қазақ 
халқының əдеби-мəдени қазыналарын жете игерді. 2. Халқына сөзімен, жазуымен қызмет етуді 
өмірлік мақсат етті. 3. Əлеуметтік аренаға революция заманында шықты. 4. Əлем əдебиеті, орыс 
əдебиеті классикасынан сабақ алды» [1]. Бұндай қорытындыны жалғыз Мұхтарға ғана емес, қазақ 
қаламгерлерінің көпшілігіне қатысты айтуға негіз бар. Қазақ əдебиетінің қай кезеңі жазушысы 
болмасын əлем əдебиетінен тағылым алды. 

Жетім балалар тағдыры, қорғансыздар өмірі əлем жазушыларын ұдайы толғандырған тақырып 
болғандығын əлемдік көркем əдебиет тарихы жақсы танытады. Бұл əсіресе ХІХ ғасырда ағылшын 
жазушысы Чарльз Диккенс шығармаларынан бастау алып, кейіннен əдебиетте жиі жазылатын 
тақырыпқа айналды. Əдетте, қаламгер бала жайында жазса, өз балалық шағын жазады, бала кезде 
көргені мен білгенін, түйсінгені мен сезінгенін оқырман талқысына салады. Мəселен, отбасының 
кедейшілікке ұшырау салдарынан балалық шағында жүдеу тіршілік кешкен Чарльз Диккенс өз өмірін 
«Оливер Твистің басынан кешкендері» (1838), «Дэвид Копперфилд» (1849) шығармаларында ХІХ 
ғасырдағы Англия қоғамы мен тірлігі аясында көрсетсе, тағы бір кемеңгер туындыгер, Диккенстің 
замандасы, француз жазушысы Виктор Гюго болса жүріп өткен жолын «Аластатылғандар» (1862) 
романында бірнеше жандар тағдыры тоғысында көркем суреттейді. Франциядағы 1848 жылғы 
буржуазиялық революциядан кейін Гюго республика қорғаушыларының қатарында болғандықтан 
қуғындалып, 19 жыл каторгада болады. Осы 19 жыл романның бас кейіпкері Жан Вальжанның ширек 
ғасырға жуық өмірін құрайды. Атақты жазушының «Париж ана құдайы соборы» (1831) романы 1830 
жылғы Июль революциясы оқиғаларына қатысты жауап ретінде жазылса, 1848 жылғы буржуазиялық 
революция «Аластатылғандарды» жазуға түрткі болған. 

Жазушы бала туралы жазса, өз балалық шағы естеліктерін ғана басшылыққа алады деген тағы да 
дұрыстыққа жатпайды. Байқағыштық, бақылағыштық қасиет қаламгерге мол жеміс берері сөзсіз. 
Виктор Гюго романында жетім балалар Козетта мен Гавроштың азапты өмірі қаншалықты асқан 
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шынайылылықпен бейнеленсе, соншалықты шыншылдықпен А.П.Чеховтың «Ванькасындағы» 
Ванька Жуков, «Ұйқы келедісіндегі» Варька, А.С.Серафимовичтің «Торғай түніндегі» Васяның 
жадау тіршілігі суреттеледі. 

Əлем жəне орыс əдебиетінің осынау ықпал-əсері қазақ жазушыларының ХХ ғасырдың 20-
жылдары жазылған шығармаларының өн бойынан байқалып тұрғандығын нақты мысалдар негізінде 
сөз етпес бұрын, осынау туындылардың жазылу кезеңдері жөніне де тоқталған жөн. Бұл сөз 
Р.Нұрғалидың «Мұхтар əлеуметтік аренаға революция заманында шықты» дегенінен таратылмақшы. 
Өйткені жоғарыда аттары аталған қазақ қаламгерлері революцияны бастан кешірді, туындыларының 
көпшілігі сол кезеңнен кейін туды. 

Əлемдік əдебиет тарихы беттерін парақтай отырып, жетімдер, қорғансыз балалар 
тақырыбындағы шығармалардың революциялық оқиғалар қарсаңында немесе революциядан соң 
туғандығын аңдадық. Бұл тақырыпты өмірдің өзі туғызды. Қорғансыздар мен панасыздардың көбеюі 
туғызды. Орыс жəне қазақ əдебиеті мысалында түсіндірер болсақ, А.П.Чеховтың «Ванька» (1886), 
«Ұйқы келеді» (1888), А.М.Горькийдің «Жетімек» (1899) атты əңгімелері революциядан бұрын 
жазылса, М.Əуезовтің «Қорғансыздың күні» (1921), «Жетім» (1925), С.Дөнентаевтың «Көркемтай» 
(1924), Қ.Кемеңгерұлының «Жетім қыз» (1924), «Момынтай» (1925) əңгімелері революциядан кейін 
дүниеге келді. 

Төңкерістен бұрын жазылған туындыларда қорғансыз жандардың көрген қорлығы көрсетілсе, 
төңкерістен кейін жарыққа шыққандарында жаңа биліктің, екінші бір үстемдіктің нəтижесінде бейбақ 
жетімдердің бостандық алуы, теңдікке жетуі суреттеледі де коммунистер билігі жағдайындағы 
өзгеше қоғам — социалистік қоғамға сенім артылады. 

М.Əуезовтің «Жетім» əңгімесі (1925) алғашқы рет «Таң» журналының 1925 жылғы бірінші 
санында «Қайғылы жетім» деген атпен басылады. Кейінгі жинақтарда «Жетім» деген атпен 
жарияланады. «Жетім» əңгімесіндегі басты кейіпкер — жас бала Қасым. Шығармада он жастағы жас 
баланың қиын тағдыры, аянышты халі берілген, бала психологиясы көрініс тапқан. Бұл 
шығармасында қаламгер бала ұғымын, сезімін беруде өзінше ізденіс танытқан. Əуезовтің суреткерлік 
болмыс-бітімі əңгімеде ерекше көрінеді. Ондағы көркемдік идеялық ізденістер, бейнелеу тəсілдері, 
басты тұлғаның жан жүйесін ашудағы деталь, портрет, пейзаж, ішкі монолог, ой ағыстары, тілдік-
стильдік құбылыстар, композициялық үйлесім өз орындарында қолданылуымен ерекшеленеді. 

Əңгіме үш салт аттының түн қараңғылығында қалың таудың ішіне бет алуын баяндаудан 
басталады. «Қара барқыт тартып қараңғылана бастаған аспанда түксиген қатал қабақ, құлазып 
жүдеген иесіздік білінгендей. Үлкен жарықтың өшер алдында бір сөніп, бір лап етіп жанғанындай, 
күнбатыста жарқ еткен нажағай жарығымен күңгірт даланы əлденеге үміттендіріп тұрған сияқты» 
[2; 212]. Əлдене — жетім бала Қасымның өмір мен өлім арасындағы халі. «Сол кезде иесіздікте 
жүдеу тартып, ұйқыға батып бара жатқан даланы əнші жігіттің зар-мұңлы даусы ұзақ толқынды ырғағымен 
тербеткеңдей болды» [2; 212]. Жүргіншілердің түнгі сапары мен жетім бала халін байланыстырып тұрған 
құбылыс бірнешеу. Олар: түнгі аспанның түксиген қатал қабағы, көз жасын төгуге дайын табиғат ажары 
жəне жауын қарсаңындағы нажағайлы аспан көрінісі. Тағы бір құбылыс — əнші жігіттің зарлы əні. «Əн 
кейде батқан күн мен бейуаққа қоштастырған үн сияқты»[2; 213]. Батқан күн мен бейуақ жетім баланың 
басына түскен халді сездіріп тұрғандай. 

Əңгімеде сюжеттік екі линия бар. Бірі — түнгі жолаушылардың өз сапарында ағашқа жабысып, 
қатып тұрған баланы көруі. Түнгі сапар мен баланы көру аралығында екінші сюжеттік линия өрілген. 
Қасымның əке-шешесі, əжесі өлгеннен кейінгі бүкіл өмірі көз алдымыздан тізбектеліп өтеді. Жүргіншілер 
көзімен бағамдасақ, қас-қағым сəт. Адам өмірі — ұзынды-қысқалы жол. Дүниеге келісімен өз 
ықтиярынсыз өлмекке бет алады. Демек, жалғыз-аяқ жолмен əке-шешесінің бейітіне бет алған бала 
да ықтиярсыз. «Жүрегін қорқыныш басып, жалғыздық жеп келе жатқан баланы не бастап келеді? 
Жетімді түнде айдап шыққан айдаушы кім? Айдаушы сол баланың тағдыры еді» [2; 213]. 

Қасымның Иса деген ағайыны мен оның əйелі Қадишадан көрмеген қорлығы жоқ. Иса Қасымның 
əке-шешесінен қалған отыз шақты қой мен он шақты қараны өз малындай бауырына басты. Жетім 
бала өмірінен гөрі оның көрген түсі ажарлы. «Қасым ұйықтаса, бақытқа жеткендей болып, өзін алдына 
алып сүйіп уатып, көзін сүртіп жүрген əке-шешелерін көруші еді». Ганс Христиан Андерсеннің 
«Шырпы сатқан қыз» əңгімесінде де бейшара жетім қыз шырпы жаққан сайын əжесімен кездесіп, 
таңғажайып хал кешпеуші ме еді... 

«Көркемтай» əңгімесіндегі Көркемтайдың көңіліне аз ғана уақыт жұбаныш Нағима болған болса, 
Қасымның жылағанда жұбататын ондай жанашыры да болмайды. Көрші-қолаң мүсіркеуден ары 
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аспайды. «Маңайындағы көрші қатындар, сенімсіз топас шалдар: — Бала, малыңа ие болуға 
жарамайсың!.. Əй, сені Иса жейді ғой. Сенің малыңды құртады ғой. Ие бол! — деген сөздерді 
айтқыштап қоятын» [2; 215]. Көркемтай жылап молаға қашып, шешесінің бейітін құшақтап мұңын 
шағатын болса, Қасымда ондай мүмкіндік жоқ. Моланың шалғайда, қыстау маңында қалуынан бара 
алмаушы еді. 

«Қасымға бұдан соңғы бір қайғы болып малды қарастыру, қозы бағу шықты. Аздан соң өзге 
балалар «тілазар, кəпір, бармайды» деген атпен құтылып қалатын болып, Иса мен Қадишаның бейілді 
қабағына ырза болатын күйге келген Қасым тезек теретін болды. Малдан кешке келіп сүрініп-жығылғанда 
болмаса Қасымға бостандық, еркіншілік жоқ еді. Кейде Иса өз балаларын: «Олардың малы жоқ, малдың 
иесі — Қасым» деп қойып, олардың еріншектігіне өзі құрық беріп, Қасымның бишаралығын ашық 
арамдықпен қақпай ғылып та қояды» [3; 216]. 

Көркемтай құр жылай беруші еді. Қасым ашық қарсылық көрсетеді. Оны бұған ширықтырған 
жоғарыда көрген қорлығы. «Мен жетім емеспін бе? Менің малыма тигенің обал емес пе?» — деп 
жұрттан естіген сөзді айтуы — алғашқы қарсылық, ашу-ызаның сыртқа шығуы. Келесісі — əке-
шешесінің басына мал сойып апарып, құран оқытпақшы болуы. Иса мен Қадиша малды сойғызбай 
қояды. Соңғысы — өзін төніп келген Исаны тізеден қара таспен ұруы. Жетім баланың қолынан 
келгені — осы. 

Əңгіме соңында ағашқа сүйеніп қатып тұрған балаға үш жолаушы кез болады. ««Қайғылы 
жетімнің» соңы: «Бұл Қасым еді. Бірақ қазіргі халді Қасым жетімдіктен, қайғы-зардан, ойын кернеген 
ызадан құтылған. Ол өлген екен» деп бітеді. Ал «Қараш-Қараш» жинағындағы «Жетімде» бұл үзінді: 
«Ол — өлік. Бірақ денесі əлі түгел мұздап та болған жоқ екен...» деп аяқталады. Бірінші үзінді 
Қасымның өлімі оны өмір қыспағынан құтқаратын бірден-бір жол дегенді білдіретіндей. Үзіндінің 
соңғы редакциясында бұл жай біраз басқа тұрғыдан мегзелген. Қасым əлі құрып жығылып, жартылай 
өлік қалпында талып жатқанымен, оның денесі əлі түгел мұздап та болмаған. Сол мезетте үш салт 
атты жолаушы да жетіп Қасымды орталарына алады. Осы түйінде əңгіменің оптимистік əуені 
сезілгендей. 

М.Əуезовтің «Жетім» əңгімесінің С.Дөнентаевтың «Көркемтай» əңгімесімен сабақтасуы бір 
шетін жайдың ұшығын танытқандай. Қос əңгіме мазмұн мен форма жағынан ұқсас. Əңгімелердегі 
трагедиялық шешім де бірдей деуге болады. Бұған Əуезовтің Дөнентаевқа ұстаздық етуі себеп болуы 
мүмкін. 1924–1930-жылдар арасында С.Дөнентаевтың шығармашылық қызметі аса өнімді болады. 
Семей қаласындағы мұғалімдер даярлайтын курста оқиды. «Əрбір адамның өмірінде оңтайлы сəттер 
болады десек, Сəбиттің 1919 жылы Мұхтар Əуезовтен орыс тілін оқуы, 1921–1922 жылдары Қаныш 
Сəтбаевпен бірге халық соты болып қызмет істеуі — қызықты өмірбаян беттері» [3; 32]. Демек, 
Мұхтардың Сəбит əңгімесіне ақыл-кеңес қосуы да ғажап емес. 

«Оның «Көркемтай» аталатын жалғыз көркем əңгімесінің де жетім бала өмірінен жазылуы 
ақынның өзін-өзі балалар əдебиетіне тəрбиелемек əрекетін аңғартқандай» [3; 34]. Өйткені балалар 
əдебиеті тұрмақ бұл тұста қазақ əдебиетінің өзі қанатын кеңге жая қоймаған еді. 

«Прозалық шығармаларының ішінде идеялы-көркемдік жағынан елеулісі — «Көркемтай» 
əңгімесі. Бұл Сəбиттің 1916 жылы жазатын «Өгей ұл» атты сюжетті өлеңімен тақырыптас, үндес 
сияқты. Осы кезде жазылған (1924.) Мұхтар Əуезовтың «Жетім» атты əңгімесімен де ұқсастығы жоқ 
емес. Бəрінде де жетім балалар дүниеқоңыз жауыз ағайындарының қорлығын көріп, аянышты 
тұрмысты басынан кешіп, ақыры өледі» [4; 20], — дейді Е.Исмаилов Сəбит Дөнентаевтың 1957 жылы 
жарық көрген кітабының алғысөзінде. Е.Исмаилов бұл жерде Əуезов əңгімесінің жазылу мерзімін, 
біздің білуімізше, жаңсақ көрсеткен. 

«Көркемтай» əңгімесі Орынбор қаласында шығып тұрған «Жас қазақ» журналының № 4–6 
сандарында 1924 жылы басылған. Əңгіме аяғына «Жетім» деп қол қойылған. Автор əңгіме басынан-
ақ Көркемтайдың ана махаббатына бөленіп өсіп келе жатқан жас жеткіншек екендігін білдіреді. 
Жазушы Көркемтай өмірінде болатын кейінгі келеңсіз жайттарды тағдырдың қатал соққысы ретінде 
сипаттайды. Көркемтай — қайырымсыздық құрбаны. Əмеңгерлікпен Көркемтайдың шешесін 
əйелдікке алған Ысқақ — мейірімсіздік дəнін егуші басты жан. Баласы үшін əлденеше рет таяқ жеп, 
басы жарылған шеше шарасыздығы Көркемтай басында ауыртпалықтың болмай қоймайтындығын 
аңғартады. Ысқақтың тепкісінен көз ашпаған шеше өлімі бұл ауыртпалықтың келуін тездетеді. 

Күзгі ауылдың көңілсіз күйі шешесінен айрылғалы жылға жақындаған Көркемтай көңіл-күйімен 
ұштастырыла суреттеледі. Ысқақтың шешесі жататын кереуеттің аяқ жағында ескі көрпеге оранып, 
басын бүркеп, домаланған Көркемтай жатысы оның шешесі өлгеннен кейінгі сүреңсіз, сұрқай өмірін 
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көрсетеді. Бір үйлі жанның ішіндегі қайырымдысы — Ысқақтың келіні Нағима. Бірақ Ысқақтардан 
қаймығатын жас келін Нағиманың жан жылуы Көркемтай үшін білте шамның жарығындай-ақ. 
Көркемтай үйінің қораларын Ысқақтың бұзуы, тайынан үйреткен көк бестісін алып қоюы — жетім 
бала қайғысын қалыңдата түседі. Білте шамның соңғы жарығы Нағиманың Ысқақ үйінен кетуімен 
бірге өшеді. «Нағима кеткеннің артынан Көркемтайдың қайғысы бұрынғысының үстіне екі есе болып 
жамалды, бұрынғыдан да жаман хияли болды. Күн-түн демей беті ауған жаққа кетіп қалған күндері 
болды. Қыстың қақап тұрған аязды кештерінде талай рет ауыл адамдары далада қаңғып жүргеннен 
алып келіп үйіне қондырып жіберіп жүрді. Кейде жұмсақ көңілді біреулері Ысқақтың үйіне ұрысып 
тапсырып кетуші еді» [4; 52]. Қайғы, бірінші жағынан, қысқы суық, екінші жағынан, Көркемтайды 
дертті етті. Көктемгі мамыр айының көркем күні тек Көркемтайға ғана қуаныш сыйламады. Дерт 
қысқан Көркемтай көк моланың бір бұрышында бүктүсіп жата берді. «Анадайдан өткір көзімен қарап 
құйрығын қыймылдатып, аштық жылы аштан өліп қалған адамдардың етін жеп дəндеген байғұтандар 
отыр»[4; 54]. Автор бұл жерде ашаршылық жылдардың қасіретті шындығын ашып отыр. Батқан 
күнмен бірге Көркемтайдың да демі үзіле берді. 

Қ.Кемеңгерұлының «Жетім қыз» əңгімесіне шешесінен жастай айырылған жетім қыздың 
аянышты өмірі арқау болған. Əңгіме бес жолаушының С. қаласынан Шыңғыстың асуына баратын 
қара жолымен келе жатқанынан басталады. Ат шалдыруға тоқтасқан жолаушыларға бір қыз бала 
кездеседі. 

«Шайдың буы бұрқырап, дастарқан жайылып жатыр. Дастарқаннан тайып шыққан көзі ауыл жақ 
бетте жиырма қадам бойында сүзек аурудан жаңа тұрғандай өңі қазылған, шілдеде тұрған қаймақтай 
жұқа, қабағын төңкерген, шыңыраудай терең мұңды көзімен дастарқанға үйме төбе болып жатқан 
бауырсақ, қант, етті сүзген 7–8 жастар шамасындағы қызға түсті. Қыздың үстінде сауыншының 
киіміндей сауысталған, боршалаған, еттей жырымдалған түйе көйлек, басында жабағыдай ұйысқан 
айдар, аяғы шаң-топырақтан былғарыланып, суықтан жарылған ағаштай тілімденіп кеткен. Екі аяғы 
сынып қалғандай салбырап, қол терісі қапшықтанып, жапырағы ағаштай сыйдиып құр сүйегі, тарау-
тарау тамыры көрінеді» [5, 260]. 

Бұл суреттеменің В.Гюгоның «Аластатылғандар» романындағы жетім қыз Козеттаны 
сипаттайтын үзіндімен үндестігі бар. «Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, 
хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от 
постоянных слез. Уголки рта были опущены с тем выражением привычного страданья, которое 
бывает у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, 
«потрескались от мороза». При свете, падавшем на Козетту и подчеркивавшем ее ужасающую 
худобу, отчетливо были видны ее торчащие кости. Ее постоянно знобило, и от этого у нее 
образовалась привычка плотно сдвигать колени. Ее одежда представляла собой лохмотья, которые 
летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала дырявая холстина; ни 
лоскутка шерсти! Там и сям просвечивало голое тело, на котором можно было разглядеть синие или 
черные пятна — следы прикосновения хозяйской длани. Тонкие ножки покраснели от холода» [6], 
деп суреттеледі Козетта. 

Сырт көзге осыншама аянышты көрінген екі жас кейіпкер қыздың өмірі де адам шошырлық. 
Шешеден жастай айырылған, ана махаббатын көре алмаған бейкүнə сəбилердің өмірі де сол 
жетімдіктің салдарынан сүреңсіз күйде өтуде. Таңның атысы, күннің батысы тізе бүкпей тыпырлап 
еңбек ететін олар өмірлерінде қарындары тойып тамақ ішіп көрген емес. 

«Жетім» əңгімесінде бейнет — қыздыкі де, рақат — өгей шеше мен оның балаларынікі. Өз 
үйінен ұрты толып тамақ ішпейтін бейшараға көршілерден сұрап алатын құрт, бауырсағы да 
бұйырмайтын. Себебі өгей шеше тілеп алған тамағын да, өз балаларына тартып алып береді. Асып-
төгілген мол дастарқанға сүзіле қарауы — осының салдары. Мұны сезген Дарабек қызды шақырып 
бір уыс бауырсақ, бір шағым қант береді де, баланы сөзге тартады. Ол өз шешесінен ерте 
айрылғанын, өгей шешесі тамаққа жарытпайтынын жыламсырап отырып айтып береді. Əңгімесін 
«біз» деп көпше түрде айтқаны болмаса, өзімен бірге туған бауыры да жоқ екен. Қыздың қант пен өзі 
жуынған сабынның не екенін білмей таңырқап қарағаны Дарабекке қатты батады. Қыздың қол-
аяғының сонша тілімденуі — сабын көрмегенінің айғағы. Қошке əңгімесінде қызға жанашырлық 
танытқан жан Дарабек болса, Гюго шығармасында Жан Вальжан жанашырлығы жетім қызға оның 
арманына айналған қуыршағын алып берумен ғана шектелмейді, оны қатігез қожайындар шеңгелінен 
құтқаруына ұласады. 
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Қ.Кемеңгерұлының осы əңгімесі мен М.Əуезовтің «Қорғансыздың күнінің» ұқсастығы жоқ емес. 
М.Əуезов өз əңгімесін 1921 жылы жазса, Қ.Кемеңгерұлы 1924 жылы жазған. Екі əңгімеге де 
қорғансыздар өмірі арқау болған. Біріншісінде, Қазан төңкерісіне дейінгі кезең оқиғасы суреттелсе, 
екіншісінің оқиғасы төңкерістен кейін ілгері баса алмай отырған қазақ өмірінен алынған. Мұндағы 
бір ұқсастық — екі əңгіменің де пейзаждан басталуы. Табиғатты суреттеуде М.Əуезов алдына жан 
салмаса, Қ.Кемеңгерұлы пейзажды өз шеберлігімен жеткізе білген. Екінші бір ұқсастық — 
əңгімелерге арқау болған жолаушылардың С. қаласынан шығатын қара жолмен келе жатуы. 
Басталуында əлгіндей ұқсастықтар болғанымен, Қошке əңгімесін өз бетінше басқа жағдайда өрбітеді. 
Оқиға желісінің екі түрлі болуы — уақыттың бір-біріне сай келмеуі. Екеуі екі түрлі шешім тапқан. 
Бірінші əңгіме қорғансыз бейкүнə Ғазизаның Ақан болыстың адам төзбес қорлығына шыдай алмай, 
өз басын еріксіз өлімге тігуімен аяқталады. Екінші, Қошке Кемеңгерұлы əңгімесі саналы 
азаматтардың жетім қыздың болашақ өміріне араласа бастауымен аяқталған. Əңгімедегі Дарабектің 
ойы — қайткен күнде дəрменсіз жанға пана болу. 

Жоғарыда Қошкенің де пейзажға тəп-тəуір көңіл бөлгенін айтып өттік. «Алысқа салған көз 
кесенің бетіндей тап-тақыр тасқа түседі. Аяқ астында шала үйітілген құйқадай тырбық бетеге, қадау-
қадау жерлерде ыстықтан үйездеген үйірлі жылқыдай топты ши. Бір түптегі шидің кейбіреуі сексенге 
келген кемпірдей бүгілген, сафарға салған сүйектей бозарған, кейбіреуі бурылданған, кейбір жаңа 
өспірімдері бойы биік, күн жақтағылардың көлеңкесіне бастарын тығып, тіршілікке бет алған» [5; 259]. 

Бұдан туатын ой — пейзажға ерекше өте-мөте көңіл бөлу — жиырмасыншы жылдар прозасына 
тəн ерекшелік. Пейзажды əр жазушы өз шеберлігіне қарай пайдаланады. 

Табиғатты өтіп жатқан оқиғамен параллель суреттеу жақсы көрініс таппақ. Мысалы, өз 
əңгімесінде Қошке табиғат көрінісін не үшін суреттеген? Жазушының табиғат суреттеудегі мақсаты 
не? Жазушы табиғатты еріккеннен не сөз таппағаннан суреттеп отырған жоқ. Табиғат неге 
соншалықты ұсқынсыз? Топ-топ болып өскен шидің өзі шала үйтілген құйқадай, енді біреулері 
сексенге келген кемпірдей. Қаламгер бұл жерде сол шилердің ұсқынсыздығы мен жетім қыздың 
аянышты өмірін психологиялық параллелизммен көрсетіп отыр. Егер табиғатты мол байлығымен 
шалқыта суреттесе, ол жетім қыз өміріне қарама-қарсы басы артық суреттеу болып шығар еді. Қошке 
пейзажы — белгілі мақсатпен алынған, өз орнын тапқан жақсы көрініс. Дұрыс қолданылған пейзаж 
— көркемдіктің бір белгісі. 

Сондай-ақ Қошкеге тəн тағы бір ерекшелік — жансызға жан бітіріп, бейнелі сөйлеуі. Оның 
«түбіттей жұқа бұлтты шымылдықтай серпе тастауы», «күн сəулесінің құлындай ойнақтауы», «жер 
жүзінің маңдайын иіскеуі мен сексенге келген кемпірдей бүгілген жəне сафарға салған сүйектей 
бозарған шилері» — осының дəлелі. Жазушылардың өзінше өрнек салуы əрқайсысының жеке 
талантынан туындайды. 

Қошке Кемеңгерұлының осы тақырыпта жазылған келесі əңгімесі — «Момынтай». Момынтай 
қозы бағуға жарағанша туысқан атасы Байтоқтың баласы Құдайбергенді ойнатып, құрт, бауырсағын 
тауып жеп күнелтеді. Уақыт өте қозы бағуға жарайды. «Жадырап күн жылынған соң қазақтың асыға 
күтетін айт мейрамы да келді. Үлкен айт күні қой бағуға бала қойшылардың əкелері шықты. 
Бəйшешектей түрленген, қызылды-жасылды əдемі киініп, жүйрік, жорға көрнекті аттарын мініп 
айттасып, қыз-келіншекпен əзіл қағысып, айттық алысып, құмарларынан шығып жүр»[5; 238]. 

Міне, осындай думаннан сырт қалғанына Момынтай көңдіге алар емес. Осыған дейін əкесінің 
жоқтығын дəл осылай сезінбеген де болар. Егер əкесі болса, бүгін Момынтай да ауылда айттап жүрер 
еді. Ойын баласы шыдамы таусылып, тамақ ішуге ауылға ерте келіп қалады. Момынтайдың қойы 
белдің астына түсіп кетіп, қалтарыста аңдыған қасқырға тап болады. 

Қара бұлттай түнерген бай бүркіттей түйіліп, Момынтайды анадайдан «Иттің баласы-ай. Айт 
сенің не теңің еді? Ойбай-ай! Қанша қойды арам қатырдың» деп, жуан ақ таяқтың астына алады. 
«Момынтай өзін жазықты тауып, арқасын қисаңдатып, таяқтан қорғанып, үңдемей қозғала берді. 
«Құлқының қураған антұрған, аштан өлейін деп жүрген жоқ едің. Аузыңнан ақ айрылған жоқ еді!» 
деп, таяқты тулаққа тускен сабаудай шатырлатып, Момынтайды ұрып жатқанда таяқ шарт етіп қақ 
айырылды. Қарсы лəм-мим дерлік Момынтайда шама бар ма? «Тек шыбын-шіркей болып еңірей 
берді. Ендігəрі қойға ие болайын» деп жалына берді. Таяқ сынған соң, бай жұдырықпен тепкіге түсті, 
айдаладағы өлімтікке қонған құзғындай жұлмалай берді. Момынтай соққының күштілігінен шамасы 
келмей талықсып кетті. Бай да ұрудан шаршап, аң қуған иттей ентігіп, жынданғандай аузы көпіріп 
үйіне қарай аяңдады» [5; 242]. 
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Өлшеулі ғұмырдың төрт жылын қозы бағумен өткізген Момынтай қозыға мінемін деп, бай 
атасынан талай таяқ жейді. Ащы таяқ балауыздай жұмсақ етіне тигенде енді қозыға мінбеспін 
дегенімен, ұмытшақ жас жүрегі таяқты сынғанша жегізеді де. 

Жазылу мерзімі жағынан бұл əңгіме М.Əуезовтің «Жетім» əңгімесімен қатар. Екеуі де 1925 
жылы жарық көрді. Əуезов, Дөнентаев жəне Кемеңгерұлы əңгімелерінде көрсетілетін бір тақырып, 
бір шындық, бір тағдыр. Ол — жетім-жесір қорғансыз жандардың сол қоғамдағы теңсіздігі, қорлығы.  

Тақырыбы, идеясы бір болғанымен оқиға желісі мен шешімі екі түрлі. Ұқсастық — Қасым, 
Көркемтай жəне Момынтайдың өмір тіршілігінде. 

Қасым мен Көркемтай — əке-шеше, ата-əже — бəрінен түгел айырылған тұлдыр жетімдер. 
Момынтай əкеден айырылғанымен, анасының аялы алақанын медеу етеді. Қасымға қарағанда оның 
сүйеніші де, тірегі де бар. Бірақ үшеуі де дəрменсіз, қорғансыз жандар. 

Бір қызығы, аталмыш əңгімелерді үш түрлі қалам иесі туғызанымен, олардағы оқиғалар бірінен 
екіншісіне жалғасып жатқандай. М.Əуезовтің «Қорғансыздың күні» мен «Жетім» əңгімелеріне арқау 
болған оқиға басқаларына қарағанда ілгеріректегі жайды көрсетеді. Ғазиза, Қасым жəне Көркемтайды 
өлімге итерген — қорлық өмір. Бір мезгілде жазылғанымен, М.Əуезов əңгімесіне кеңеске дейінгі 
уақиға арқау болса, Қ.Кемеңгерұлы əңгімесінде кеңестен кейінгі жағдай баяндалады. Əуезов, 
Дөнентаев əңгімелері трагедиялық халмен, яғни кейіпкерлерінің өліміміен, аяқталатын болса, 
Момынтай анық күреске шыққалы тұр. «Момынтай көр тұрмыстан, қол-аяғын байлаған құлдықтан 
құтылды, жарық дүниеге шықты, адамшылыққа қадам басты. Келешекте қандай адам болғанын 
тұрмыс көрсетер» [5; 242]. Жетімге де күн туды. Дарабек секілді ел азаматтары — енді оларға арқа 
сүйер тауы болмақ. Момынтайды оқуға əкеткен де халықтан шыққан азаматтар. Қасым, Ғазиза жəне 
Көркемтай көре алмай кеткен күнге Момынтай жетіп отыр. Əңгімелердің араларында осындай 
жалғастық бар. 

Қаламгерлердің кешкен заманына орай жазушылық мүдделерінің бір болуына қарамастан, 
Əуезов шындық өмірді боямалаудан саналы түрде бас тартқан тəрізді. Қаламгер туындыларында 
жаңа өкіметті əспеттеу мүмкіндігі бола тұра, бұл мүмкіндік пайдаланылмаған. Жаңа билік 
əділеттілігіне деген тамсанушылық, ризашылық сияқты сезім, эмоциялық реңк байқалмайды. 

Шығарма кейіпкерлеріне арналған жандардың мұншалықты ұсақталып, жүрек мейірімінен 
айырылу себебі неде? Жауап тағы біреу. Пендешілік ниеттің үстемдік алуынан, əлсізге күш көрсетуді 
кəдімгі өмірдің қалыпты ісі, заңы деп таныған пенделердің пасық ой түюінен. 

Əлем əдебиетінен нəр алған қазақ жазушылары жоғарыдағы шығармаларында өмір шындығын 
көркем бейнелеп, Г.Х.Андрсен, Ч.Диккенс, В.Гюго, Джек Лондон, А.М.Горький, А.С.Серафимович 
сомдаған кейіпкерлерді қазақ арасынан көре білді жəне көрсете білді. Джек Лондонның тіс жуғыш 
щеткасын ұстамаған Джониі мен Кемеңгерұлының сабын көрмеген кейпкері жетім қызды өмірде 
болмаған, қиялдан туған кейіпкер деп ешкім айта алмас. А.С.Серафимовичтің Васясы мен 
Андрейкасы көрген азапты тірлікті Кемеңгерұлы кейіпкерлері де бастарынан кешірді. Бұлар ес жиып, 
етек жапқаннан еңбекке араласты. Васяның Кирилден, Андрейканың Агафон қарттан, Момынтайдың 
Байтоқ атасынан жеген ащы да ауыр таяқтары олардың көкіректеріне шер болып байланады. 

Қазақ жазушылары əлем əдебиетінің озық шеберлерінен көркем шығармаға тəн реалистік 
(шыншылдық) пен халықшылдық үлгіні үйреніп қана қоймай, өз топырақтарында ұлттық бояумен 
өрнегін салып, ары қарай дамыта түсті. Шығармада Қасым мен Көркемтайға балық аулатып, 
Момынтайға фабрика, зауыт цехында жұмыс істетсе, балық аулау мен ауыл өнеркəсібі кеш дамыған 
қазақ халқы үшін қандай тұрпайы болмақ. Сондықтан да М.Əуезов, С.Дөнентаев, Қ.Кемеңгерұлы 
өзінің шығармаларына қазақ «қазақ» болғалы кəсіп етіп келе жатқан мал шаруашылығын арқау етті. 
Қасым, Көркемтай, Момынтайлар қой соңында. Əңгіме бірінде атадан келе жатқан «əмеңгерлік» 
көрініс тапса, екіншісінде қазақ халқының айт мейрамы жан-жақты көркем суреттелген. Бұл 
əңгімелердің құдіреттілігі — оқиғаларының шынайылылығында. 
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Қазақтың би-шешендерінің асыл мұрасы 

Əбілқасов Ғ.М. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

Казахские бии-ораторы веками формировали основу усвоения поколением культуры речи. По 
существу, ораторские речи — благородное наследие, порожденное народными мудростями, бесценное 
богатство народа. В статье рассмотрена художественная специфика наследия биев-ораторов, 
всесторонне анализируется художественно-эстетическая природа этого направления в искусстве 
слова. Наряду с культурой речи, развитием речи деятельность биев-ораторов (предводителей) стала 
зеркалом степной демократии в решении народных проблем. 

The Kazakh bi-speakers have been forming the fundamentals of leaning the culture of speech by the genera-
tion for ages. In fact, speakers’ speeches are the noble inheritance, born by the folk wisdom, the invaluable 
wealth of the nation. In the article there is considered specificity of bi-speakers inheritance, making the noble 
trend in the Kazakh nation speaking mastership. There is considered on the whole the artistic-aesthetic nature 
of the noble trend in speaking art. Alongside with the culture of speech there is analyzed bi-speakers’ activi-
ties who became a mirror of the steppe democracy (leaders) in solving the nation problems. 

 
«Өнер алды — қызыл тіл», — деп білген халқымыз ежелден сөз өнерін қадірлеген. Мұралардың 

ең қымбаты, асылы — сөз өнері. Қазақ халқы қымбат сөздің, киелі сөздің құдіретіне бас иген. Сөз 
өнерінен аяулы, ардақты өнер жоқ, өйткені ол — ұлтымыздың ақыл-ойы, ар-ожданы, абыройы. 

Сөз өнерінің негізін, əрине, сөз түзеді. Қазақтың киелі де, қасиетті шешендік өнері «бар өнердің 
биігі» ретінде саналған. Оған тағы да бір дəлел «Қазақ халқы сөз өнерін жоғары бағалаған. Ол 
өнердің ұшар биігі де, қоңыр жайсаңы да — біздің қазіргі өміріміз деп білем», — деп жазады ғалым 
М.Б.Балақаев [1] «Қазақ əдеби тілі» атты еңбегінде. 

Шешендік сөздер — мəн-мағынасы терең тəрбиелік мəні зор, кұнды дүние. Ең алдымен, 
шешендердің сөздері ауызекі айтылып, ауызша таралған, халық жадында сақталған. 

Шешендік сөздер деп қазақ халқының өмірінде арғы-бергі кезеңдерде ғұмыр кешкен белгілі бір 
тарихи тұлғалар есімдеріне байланысты айтылатын өнегелік мағына-мазмұны терең сөздерді айтады. 
Шешендік сөздер өскелең ұрпақты ақылдылыққа, төзімділікке баулып, елді, жерді сүюге, батырлық 
пен елдікті, ізгілік-жақсылықты дəріптеп, əділдік үшін күресуге, ел қамын жейтін қамқор азамат 
болып өсуге тəрбиелейді. 

Бүгінгі қоғам бізден əр адамның өз пікірін, өз ой-қарасын орнымен, өз мақсат-мүддесі 
тұрғысынан жетік жеткізіп, қойылған сұрақ, ой таластарға жауап бере білуді қажет етеді. Пікірлесе 
алу, ой сала білу, пікір таластыра білу, адамның білімін, білігін, сөз байлығын танытумен бірге 
қоғамдағы орнын да анықтайды. Қоғамның осындай талаптарына сай сөйлесе білу, пікірлесу 
мəдениетінің негіздерін үйренуіміз керек. 

Сөз шеберлігі — шешен сөйлеу, əдеби-көркем тілде сөйлеу, сондай-ақ түрлі-тілдік амал-
тəсілдерді мағыналық, формалық, стильдік сипаттарына сай ұтымды талғап таңдай білу. 
Жастарымыздың, яғни шəкірттеріміздің, сөздік қорын молайтып, əдеби тілде көркем сөйлеуіне басты 
ықпалымыз шешендік өнер қыр-сырын оқытып, игерте білуіміз керек. 

Шешендік сөздің қажеттігі ауызша сөйлеудің аясы кеңейген сайын арта түсуде. Бүгінде 
шешендік өнердің қолданылатын өрісі кеңіді. Ол қоғамның саяси, əлеуметтік өмірінің барлық 
саласында идеологиялық тəрбиелік іс-əрекеттердің, оқу-ағартудың, заң мен ғылымның, ел басқару 
істерінің, яғни, бұқараның ең қажетті құралына айналды. 
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Ауызша сөйлеу дəстүрін жандандырып, шешендікке үйрету — тіл мəдениетінің басты 
мəселелерінің бірі. Бұл күнде шешендік сөздің рөлін көтеру — тіл мəдениетін көтерудің бір шарты, 
өйткені соңғы кездерде топ алдында дұрыс, əсерлі, əсем сөйлеуге жөнді мəн берілмей, босаңсып 
кеткен жайы бар. Мектеп, колледж, университет қабырғасында «шешендік өнер», «тіл мəдениеті», 
қазақ тілі сабағында шешендік сөздерді көп насихаттау бүгінгі таңдағы сабақ жүргізіп жүрген 
оқытушылардың басты міндеті. 

Шешендік өнердің жаңғырығы — бұл қоғамдық қажеттілік. Шешендік өнер қашанда халықтың 
қоғамдық-əлеуметтік өміріне, саяси-экономикалық жағдайларына байланысты дамып, кемелденіп 
отырған. 

Шешендік өнер — өзінің нақты зерттеу нысанасы, белгіленген теориясы, сандаған жылдардан 
бергі тарихы бар пəндердің бірі. Қолданбалы пəндердің қатарына жататын шешендік өнер кешендік 
білім жүйесін құрайды. Бұл білім сөйлеу этикасын жетілдіру, тілді əлеуметтік қызметіне қарай 
жұмсай білу, өз пікірін жеткізу, сендірумен бірге сөз арқылы оқыту, тəрбиелеу мақсаттарын қояды. 

Шешендік өнер тек құрғақ білімді жатқа білу емес, оның ерекшелігі де сол кез келген ортаның 
ыңғайына қарай сөйлеушінің өзін ұстай алуы, дұрыс ойын жеткізе алу десек, айтылған шарттар 
практиканы қажет етеді. 

Қоғам тарихына көз салсақ, қай халықтың болсын күрделі қоғамдық, мемлекеттік қайраткерлері, 
қолбасылары, мəмлегерлері, ғалымдары ойға шебер, тілге шешен болғанын байқаймыз. Əр қоғамның 
өзіне лайықты қарым-қатынасы қалыптасатыны сияқты ойлау, сөйлеу мəдениеті, озық ойлы, шебер 
тілді адамдары да болғаны даусыз [2]. 

Шешендік өнер ғылым ретінде біздің жыл санауымыздан бес-алты ғасыр бұрын шығып 
қалыптасқан. Шешендік өнерді ғылыми тілде риторика дейді. Римдіктер сөз зергерлерін төрт топқа 
жүйелеген, олар: шешендер, философтар, ақындар, тарихшылар. Мысыр, Вавилон, Ассирия, Қытай, 
Үндістан елдерінде шешендік өнер айырықша дамыған. Осынау өнердің үзілмес тарихы көне 
Грекиядан басталады. Шешендер тек шешендік өнерлермен ғана танылып қоймай, əрі би, əрі 
қолбасшы, əрі батыр, əрі жырау, əрі философ бола білген. 

Қазақ би-шешендері сөз өнерін барлық өнерден жоғары қойып, «Өнер алды — қызыл тіл», «Бас 
кеспек болса да, тіл кеспек жоқ», «Тілдің майын тамызып, сөздің балын ағызып, хас шешендер сөз 
табар», «Тілі мірдің оғындай» сияқты көптеген қанатты сөздер мен мақал-мəтелдерді, сөз 
оралымдарымен тұрақты теңеулерді тілдік қолданысқа кеңінен енгізіп, келер ұрпаққа шешендік 
өнердің мол асыл мұрасын қалдырды [3; 25]. 

Қазақ халқы шешендік өнерді, оны иеленуші адамды ерекше құрмет тұтқан. Шешендіктің 
арнайы мектебі дегенді білмеген қазақ даласында «би» мен «шешен» атанудың жазылмаған өзіндік 
қағидалары мен ережелері болған. Мəселен, «би шешен» дегендегі «би» сөзінің өзінің беретін мəні, 
атқаратын қызметі ерекше болған. 

«Би» атанған адам қандай болуы шарт? Би сайланбалы қызмет емес, ел ақсақалдарының 
ұйғарымы, өзара келісімі мен шешімі бойынша елдің салт-дəстүрін білетін, шежіреден хабары бар, 
аузы дуалы, шаруасы түзу, ата тегі белгілі жəне елге беделді, сыйлы адам болған; би жас 
ерекшелігіне бағынбайтын қызмет. 

Ертедегі ділмəр шешендердің көсем де, шешен сөздері кім туралы, кімге, не мақсатпен 
айтылғаны əр түрлі жағдайларда жүзеге асқан. Би-шешендердің құнды ойлары тегіннен тегін айтыла 
салмаған, орынды жерде, белгілі бір мақсатта жүйелі қолданыс тапқан. Мəселен, келелі мəселелер 
үлкен жиын-топтарды, тіпті отбасы, ошақ қасын да қамтыған. Онда тез арада шешімін табуы тиіс 
мəселелер дидактикалық ақыл-өсиетке толы философиялық ой-түйіндер де молынан кездеседі. 

Қазақтың би-шешендері ғасырлар бойы ұрпақтарды сөйлеу мəдениетін игеруге қалыптастырды 
[3; 26]. Шешендік сөздер, негізінде, халық даналығынан туған асыл мұра, халықтың асыл қазынасы. 
Мазмұны халықтың бастан кешірген өмірін, арманы мен қиялын көрсетеді. Өмірге, дүниеге 
көзқарасын, ой-өрісін бейнелейді. Халық өзінің қиялдаған арманына қашан да жетемін деген 
сенімнен айрылмаған. Өмірдің сан алуан құбылыстарды бір-бірімен теңеп, салыстырып, болашағын 
болжап, қиялдап сөйлеген сөздер табысқа, жеңіске жетуге құлшындырып, рухтандырып отырған, 
қуаныш үстінде дем берушілік, реніш тұсында жұбатушылық қызмет атқарған. 

Би — дау-жанжалға билік айтушы білікті адам. Би халықтың əдет-ғұрпын, салт-дəстүрін жақсы 
білумен бірге сөз таласында шешендігімен, даулы істі қарауда тапқырлығымен дараланып, ел ішінде 
белгілі жан болған. 
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Билер билік шығару, ол биліктердің орындалу əдістерін белгілеуде тең құқықтарын пайдаланған. 
Олар кіші, орта жəне ішкі орда хандарының кеңес құрамына кіріп, хандар саясатына елеулі ықпал 
жасаған. Ел ішінде «Билер соты» деген Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарына дейін болды. 

Қазақтың тұңғыш биі атанған Майқы би — ұлттық, шешендік өнеріміздің атасы. Халқымыздың 
аңыз-əңгімелері бойынша, Майқы əділ бітім айтып, шешім шығарған парасатты, ақылды би болған. 
Майқы халқына адал болып, оның бейбіт өмірін жақтаған адам. «Түгел сөздің түбі — бір, түп атасы 
— Майқы би» деген халық даналығы осыдан шыққан. Семей жеріндегі Шыңғыстауда Шыңғыс ханды 
ақ киізге көтеріп хан сайлағанда Майқы би батасын берген: 

 
Тұлпардан тұлпар туады, 
Сұңқардан сұңқар туады. 
Асылдан асыл туады, 
Масылдан мал бақпас туады, 
Тілазардан қылжақпас туады. 
Таздан жарғақпас туады, 
Сараңнан бермес туады, 
Соқырдан көрмес туады. 
Мылжыңнан езбе туады. 
Қыдырмадан кезбе туады. 
 

Майқы бидің ұлы дарыны оны елдің сөз ұстаған ұлағатты биік мəртебеге көтерді. Оның көп 
тебіреністері қоғам дамуына, ел тірлігіне арналады. Ел мүддесі, мемлекеттік бірлік пен береке туралы 
Майқы би өз толғамдарымен ұрпаққа өшпес өсиет сөз қалдырды. Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан 
Уəлиханов «Ұлы қырғыз-қайсақ ордасының аңыз, əпсаналары» атты еңбегінде Майқы би туралы 
толымды түсінік берген. Шоқанның тарихи тұжырымын Абай жазған сөздермен байланыстырса, 
Майқы бидің елдік, мемлекеттік рухының ғылыми байыбы дəйектеле түседі. 

 
Береке түбі — бірлік, 
Бірлік түбі — тірлік, 
Жеңіс түбі — ерлік! 
 

Майқы би айтқан ой талай-талай ғасырлардан бері қазақ халқының, түркі жұртының дəстүрлі 
қағидасы, аталы сөзі болып келеді. 

Қазақ ауыз əдебиетінде Төле би туралы аңыз-əңгімелер, шешендік сөздер көп. Солардың 
көпшілігінде Төле ақылды, əділ, шешен жəне халық қамын ойлаған қайраткер бейнесінде суреттеледі. 
Шынында да, Төле ХVII–XVIII ғасырларда өмір сүрген, өз заманының ақылды, білімді, парасатты 
азаматы болған. Төле бидің туған əкесі — Əлібек. Дəстүр бойынша Төлені халық «Үйсін Төле би» 
деп атаған. Атадан балаға ауысып айтылып келе жатқан аңыз бойынша, Төле орта бойлы, сымбатты, 
нұрлы кісі болған, Əулиеата (қазіргі Жамбыл) төңірегінде туған, кейін көбінесе Ташкент төңірегінде 
Жиделібайсын жерінде, Сырдың бойында көшіп жүрген. Көп тұрған жері — Шыназ (ескі Ташкент), 
сол жерде қайтыс болған. Төле көп жасаған адам. Оған дəлел, Ұлы жүз Төле би мен Кіші жүз Əйтеке 
би бірігіп, Орта жүзден Қасқа көл деген көлді даулайды, бірақ Орта жүздің бас биі Орманбет оларға: 

 
Екі би, айтқан сөзің жарасады, 
Еншіге əркімдер-ақ таласады... 
Қасқа көл Орта жүздің көлі еді ғой, 
Айтқандарың қиянатқа жанасады, — 
 

деп көлді бермейді. Кейін Орманбеттің анасы көндіріп, көлді үш жүздің рулары бірге жайлайтын 
болып келіседі. Сонда Төле би Орманбеттің шешесіне разы болып былай депті: 
 

Қасқа көлді алам деп келіп едім, 
Орманбет бермеген соң өліп едім. 
Жетпіс жаста айтқаным жерде қалып, 
Мəңгіге тірілместей болып едім… [4]. 
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Төле — Тəуке ханның жеті жарғы, бас биінің бірі. Əз Тəуке тұсында Қазақ хандығының ішкі 
жəне сыртқы жағдайының бірсыдырғы нығайғаны белгілі. 

Шу өзенінің Балқашқа жақын жайылымына бұдан көп бұрын үйсін мен арғын тайпаларының 
белді бектері таласыпты. Екі жақтың да билері бас қосып, кеңесіп, бəтуаласа алмай отырғанда, топқа 
еріп келген он бес жасар Төле билік айтушылардың бірде-біріне көңілі толмай: 

 
Ақты ақ деп бағалар, 
О, игі жақсы ағалар! 
Өзегі талса ел біткен 
Өзен бойын жағалар, — 
 

деп сөз бастай бергенінде: «Ата тұрып, ұл сөйлегеннен без, ана тұрып, қыз сөйлегеннен без», — 
деуші еді. Мына бала кім өзі?», — дейді төрдегі би. Төле қасқая қарап тұрып: 
 

— О, би аға, он үште отау иесі демес пе, 
Кінəлімін бе келіп қалсам он беске! 
Сөз сөйледім, бұйыра көрмеңіз айыпқа, 
Ала көз болу ағайын адамға лайық па? 
О, игі асқар тауымыз, 
Əділ ме осы дауымыз? 
Жар астында тұрғанда 
Жасырынып жауымыз? — 
 

дейді. Сонда төрдегі би: 
 

— Қой асығы демеңдер, 
Қолыңа жақса, сақа қой. 
Жасы кіші демеңдер, 
Ақылы асса, аға ғой, — 
 

деген екен. 
 Балам, ағалық билікті саған бердім, — дейді. Бала Төле жұлып алғандай: 
 Сары табақтан сарқыт қайтады деген. Билікті маған берсеңіз, Шу өзенінің оң жағын үйсін, 

сол жағын арғын жайласын, — деп билік айтады. Бұл шешімге екі жақ та риза болып, бітімге келеді. 
Сонда төрдегі би: 
 

— Үй баласы ма деп едім, 
Ел баласы екенсің. 
Ай маңдайлы арысым, 
Талабың алдан өтелсін. 
Ауылыңның таңы бол, 
Маңдайдағы бағы бол! — 
 

деп, бала Төлеге бата берген екен. Осыдан бастап Төленің аты шығып, ел арасындағы дау-жанжал 
келіссөзге араласып, билік айта бастапты. 

Қазыбек есімі халыққа қазақ пен қалмақ арасындағы шапқыншылық кезінде екі елдің арасына 
бітімші, бүтінші болған батыл елші, парасатты мəмлегер ретінде мəлім. Халық аңызына қарағанда, 
Қазыбек (он төрт жасында делінеді) Тайкелтір би бастаған қазақ елшілерінің құрамында қалмақ ханы 
Қоңтəжіге барып, батылдығымен əрі сөзге шешендігімен ерекше көзге түскен. Қазыбектің 
табандылығы мен тапқырлығының арқасында ғана осы сапарда қазақ елшілері теңдікке жетіп, қалмақ 
шапқыншылары байлап əкеткен адамдарын, айдап əкеткен малдарын қайырып алып қайтады. Осы 
жолы Қазыбек «Қаз дауысты Қазыбек» деген құрметті атаққа ие болады. Қаз дауысты Қазыбектің бұл 
елшілік еңбегін Шоқан Уəлиханов та естіген. Ол «ХVIII ғасырдың батырлары туралы тарихи 
аңыздар» дейтін мақаласында былай дейді: «Үш жүздің батырларынан сіз кімді артық көресіз?» деп 
Абылайдан сұрағанда, ол былай деп жауап беріпті: «Бізге дейінгі екі кісіге таң қалуға болады. Олар 
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тоқсан туысын тұтқыннан құтқарып алған Қаракесек Қазыбек жəне тағы да сондай өзінің тұтқында 
кеткен адамдарын босатып алған Уақ Дербісəлі. Біріншісі Қалданның өз алдына барып босатып 
алған, ал соңғысы өз ауылында жатып дұшпанын қорқытып алдырған». 

Қазыбек биге бір адам: «Кім жақын, не қымбат?» деген сұраққа жауап беріңізші», — деп 
қиылып отырып алыпты. Сонда Қазыбек былай деп жауап қайтарған екен: 

 
Тату болса, ағайын жақын, 
Ақылшы болса, апайың жақын. 
Бауырмал болса, інің жақын, 
Инабатты боса, келінің жақын. 
Алдыңа тартқан адал асын, 
Қимас жақын — қарындасың. 
Сыбайлас болса, нағашың жақын, 
Адал болса, досың жақын. 
Еркелейтін немерең жақын, 
Өз ұрпағың — шөберең жақын. 
Жан серігің жас кезіңнен, 
Бəрінен де əйелің жақын. 

* * * 
Алтын ұяң — Отан қымбат, 
Құт берекең — атаң қымбат. 
Аймалайтын анаң қымбат, 
Мейірімді апаң қымбат. 
Асқар тауың — əкең қымбат. 
Туып өскен елің қымбат, 
Кіндік кескен жерің қымбат. 
Ұят пенен ар қымбат, 
Өзің сүйген жар қымбат. 
 

Артына аталы сөзі қалаған, есімі ел жадында сақталған қазақ шешендерінің бірі — Əйтеке. 
Шоқан Уəлиханов белгілі билердің бірі ретінде Əйтекенің есімін Төле бимен қатар атайды. 

Қазақ руларының басын біріктіріп бір орталыққа бағындырған жəне туысқан қазақ, қарақалпақ, 
қырғыз халықтарын одақтастырып жоңғар-қалмақ шапқыншылығына қарсы бірыңғай халық 
майданын құрған Тəуке ханның кеңесші, көмекшілерінің бірі Əйтеке болған. Сайып келгенде, Əйтеке 
шешендігімен бірге кезінде ел басқарған, заң жасасқан, феодалдық қазақ мемлекетін құрысып, 
нығайтуға үлес қосқан қоғам қайраткері. 

Əйтекенің есімі елге ең алдымен тілмар шешендігімен, тапқыр билігімен мəлім. Бір аңызда Төле 
би мен Қаз дауысты Қазыбек ертеректе өлген бір кісінің құнын даулап Кіші жүзге келеді, дау бірнеше 
күнге созылып, екі жақ келісе алмайды. Бір күні есік жақта отырған бір жігіт: 

 
Асқар тау, сенде бір мін бар — асу бермейсің, 
Тасқын су, сенде бір мін бар — өткел бермейсің. 
Билер, сендерде бір мін бар — басқаға сөз бермейсің! — 
 

деп тұрып кетеді. 
 Шақыршы анау қара жігітті, — дейді Қазыбек. Жігітті шақырып келген соң: 
 Шырағым, қай баласың, аты-жөнің кім? — дейді билер: 
 

Əкемді сұрасаңыз — жетесіз, 
Шешемді сұрасаңыз — некесіз. 
Туа салған бір баламын, 
Тегімді сұрап нетесіз? — дейді жігіт. 
 

 Балам, сөзің жетті, енді төрелігін айтып осы дауға өзің ие бола ғой! — 
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дейді Төле би. Сонда қара жігіт түрегеп тұрып: 
 Алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім, жеті атасын жетектеп жүргенді сізден 

көрдім. Ескіріп кеткен дау екен! Бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларыңа қалармын. Ердің құны 
жүз қара қой. Кіші жүз санын жүзге толтырып тайынша-торпақ берсін, соған разы болыңдар! — 
дейді. 

Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, разыласып тарайды. Бұл — Əйтекенің жас жігіт шағында 
айтқан бір төрелігі екен [5]. 

Енді бір аңызда аулына келіп отырған Төле би мен Қазыбек Əйтеке баладан: «Жігіттің жақсысы 
қандай болады?» — деп сұрапты. 

 Дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген, — дейді Əйтеке. 
Ұлы жүздің жігітіне атастырып қойған Орта жүздің бір қызы өз елінің бір жігітімен қашып 

кетеді. Соған байланысты Ұлы жүз жағының жігіттері Орта жүз ауылдарынан барымталап жылқы 
айдап алады. Ақыры Ұлы жүздің биі Төле мен Орта жүздің биі Қазыбек айтысады: 

 
Аға болып алдымен туасың, 
Алдымнан жылқымды неге қуасың? — 
 

— дейді Қаз дауысты Қазыбек би. 
 

Артымнан ерген еркемсің, 
Ағаңның көзі тірісінде 
Жеңгеңді неге ертесің? — 
 

дейді Төле би ашуланып. Сонда екі жағының да сөзін тыңдап отырған Əйтеке би былай депті: 
 Сабыр етіңдер, билер! Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. 
 

Ашу деген ағын су, 
Алдын ашсаң арқырар. 
Ақыл деген дария, 
Алдын тоссаң тоқырар. 
Кісі бірге туыспау керек, 
Туысқан соң сөз қуыспау керек. 
Сөз қуған пəлеге жолығады, 
Жол қуған олжаға жолығады. 
Төле, сен жылқыны қайыр, 
Қазыбек, сен жесірін қайыр! 
 

Əйтекенің төрелігін екі жағы да қабыл алып, ауысқан адамын, малдарын біріне-бірі қайтарып, ел 
арасы тыныш болыпты-мыс. 

Жер дауына байланысты Орта жүзде Орманбет биге айтқан бір сөзінде Əйтеке: «Бай болсаң 
халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң жауға найзаң тисін, бай болып елге пайдаң тимесе, батыр болып 
жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйің күйсін», — деген. 

 
Суалмайтын суат жоқ, 
Тартылмайтын бұлақ жоқ. 
Тамыры суда тұрса да, 
Уақтысы жеткенде, 
Қурамайтын құрақ жоқ. 
Дүние деген фəни бұл, 
Баласы жоқта мият жоқ. 
Бəрінен қиын сол екен, 
Артында жанған шырақ жоқ... — 
 

деп, Əйтеке атынан айтылатын нақыл сөз де оның ойы терең, өмірден білген-түйгені мол өз 
заманының ақылгөйі екенін аңғартады. Қазақ би-шешендерінің елді басқарушылығы, қазылық-
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төрешілік, батагөйлігі, халықтарды біріктіруші-бітімгершілігі, тағы басқа сан салалы əлеуметтік 
қызметі арқылы сөз өнерінің мемлекеттік қолданысы қалыптасқан. Қазақ тілінің мемлекеттік 
мəртебеде қолданылуының Қазақ хандығы дəуіріндегі нығаюы да осы би-шешендер қызметінің 
мемлекеттік-құқықтық мəртебеде қолданылуымен, əсіресе Əз-Тəуке ханның тұсындағы би-
шешендерге мемлекеттік билік берген тұста айрықша нығайды. 

Би-шешендердің сөздері — халықтық тəлім-тəрбие құралы. Қазақ халқының отбасылық 
ортасынан бастап, ауыл-аймақпен, байтақ атамекендегі ағайын-туыстармен, көпшілікпен қарым-
қатынас жасау мəдениетінің адамгершілік асыл қасиеттер аясында қалыптасуында би-шешендер 
сөздерінің ықпалы зор болды. Ата-ананы, аға-ініні, бірге туысқан үлкенді-кішілі қыздарды, жеңгені, 
келінді, нағашыны, жиенді, қайын жұртты, көршіні, ауылы аралас ағайынды, қандас халықтарды, 
бүкіл адамзатты — бəрін де құрметтеу мəселелері би-шешендер сөздерінде қамтылған. 
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ТІЛ  МЕН  ƏДЕБИЕТТІ  ОҚЫТУ  ƏДІСТЕМЕСІ 
МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ 

ƏОЖ 81 

Оқыту əдістері жəне олардың қазақ əдебиетін оқытуда  
қолданылу ерекшеліктері 

Рүстемова Ж.А.1, Медеубаева М.Қ.2 
1Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті; 

2№ 18 жалпы білім беретін орта мектеп, Қарағанды 

В статье всесторонне рассмотрены методы преподавания, а также особенности их использования в 
практике преподавания казахской литературы в школе. Особое внимание авторами уделено 
определению сходств и различий используемых в педагогической литературе терминов «метод 
преподавания», «прием преподавания» и «способ преподавания». Описание предложенных в статье 
методов осуществлено на основе типологии уроков казахской литературы, разработанной 
К. Битибаевой. 

The article is devoted to the questions of methods of teaching, and also are comprehensively considered fea-
tures of their use in practice of teaching of the Kazakh literature at school. The special attention in the article 
is given to definition of similarities and distinctions of terms used in the pedagogical literature such as «a 
method of teaching», «a use of teaching», and «a way of teaching». The description of the methods offered in 
it is carried out on the basis of typology of lessons of the Kazakh literature developed by K.Bitibaeva. 

 
Педагогикалық əдебиеттерде «оқыту əдісі», «оқыту тəсілі», «оқыту амалы» деген тіркесті 

термин сөздер қолданылады. Бұл сөз тіркестері бірінің орнын бірі басатындай көрінгенімен 
мағыналық жəне қолданыс жағынан бөлекше. «Оқыту əдісінің» «оқыту тəсіліне» жақын болатын 
себебі, педагогика еңбектерінде оқыту əдісі оқыту тəсілі деп түсіндіріледі. Мəселен, «[...] оқыту 
əдістері бұл мұғалім мен оқушылардың оқу-тəрбие жұмысының міндеттерін ойдағыдай шешуге 
бағытталған өзара байланысты іс-əрекетінің тəсілдері» [1; 263]. Тəсіл — оқу міндеттерін шешуге 
бағытталған амалдардың жиынтығы. «Оқытушы сабақ барысында нақты тақырыпты түсіндіру үшін 
көрнекі құралдарды, аудиоматериалдарды, түрлі ойын үлгілерін жүйелі түрде қолданса, бұны 
оқытушының өзіндік əдістемелік тəсілдері деп атауға болады» [2; 10]. 

Оқыту процесінде əдіс кейде тəсілге, ал тəсіл оқыту əдісіне айналады. Мысалы, баяндау əдісін 
қолданған мұғалім сабақта суреттер көрсететін болса, ол суреттерді көрсету тəсілге жатады. Егер 
сабақта оқушылар суреттер негізінде білім алатын болса, онда суреттерді көрсету əдіске, ал баяндау 
тəсілге айналады. Оқушылар өз беттерімен лабораториялық жұмыс орындайтын болса, 
лабораториялық əдіс қолданылады. Мұғалім лабораториялық əдіске əңгіме элементтерін кіріктіретін 
болса, əңгіме тəсіл ретінде пайдаланылады. Демек, оқыту тəсілі оқыту əдісінің элементі болып 
табылады. Тəсіл əдістің жүзеге асуына көмектеседі. 

Оқыту амалы дегеніміз не? Оқыту амалы да — əдістемедегі негізгі саты. Амал оқыту əдісінің 
жекелеген элементтерін құрайды. Оқыту амалына сабақ жоспарын хабарлау, оқушылардың зейінін 
сабаққа аудару, оқу материалын түсіндіру, талдау, мұғалімнің оқушыға тапсырма беруі, оның білімін 
тексеруі жатады. «Əр оқытушының сабақты түсіндірудегі, яғни, суреттеп, салыстырып, баяндап, 
қорытып берудегі, əрбір үйренушінің білімін тексерудегі амалы əр түрлі болуы мүмкін. Айталық, 
белгілі бір тақырыпты түсіндіру үшін оқытушы портреттерді пайдалана отырып, рөлдік ойынның 
бірін ұйымдастырса, бұны амал деп санауға болады» [2; 10]. Сондай-ақ оқушыларға ой салуға, 
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қиялын ұштауға, зейінін тəрбиелеуге, сезімдеріне əсер етуге, сабақ үстінде оқушылар арасындағы 
қарым-қатынасты басқаруға жəне сабақ тақырыбына қатысты проблемалық жағдаят туғызуға 
көмектесетін амал түрлері бар. Сонымен, амал оқыту əдісінің жүзеге асуына көмектеседі. 

Əдіс «методос» — зерттеу, немесе таным жолы, деген грек сөзінен шыққан. Осыған орай 
«əдіс» ұғымының мағынасы да кең. Əдіснамалық мағынада əдіс — таным құралы. Жалпы 
дидактикалық жəне əдістемелік мағынада оқыту əдісі дегенді білдіреді. 

«Оқыту процесінде мынандай екі түрлі қызмет жүзеге асады. Бірінші мəселе — мұғалім оқытуы, 
екінші мəселе — оқушының оқуы. Мұғалім мен оқушының осы арақатынасы, əр түрлі оқу қызметтері 
оқыту əдістеріне жатады. Мысалы, мұғалімнің əңгімелесуі — əңгіме əдісі немесе кітаппен жүргізетін 
жұмыс түрлері — кітаппен жұмыс əдісі, оқушының жауап беруі оқушы білімін тексеру əдісі деп 
аталады» [3; 11]. Демек, оқыту əдістерінің басты қызметі — оқыту жəне оқу, ынталандыру жəне 
ынталану, дамыту жəне даму, тəрбиелеу жəне тəрбиеге көну, ұйымдастыру жəне ұйымдасу. 
Оқытатын, ынталандыратын, дамытатын, тəрбиелейтін, ұйымдастыратын — оқытушы. Ал, оқитын, 
ынталанатын, дамитын, тəрбиеге көнетін, ұйымдасатын — оқушы. Екі жақтың, яғни мұғалім мен 
оқушының, ынтасы болған жағдайда ғана оқыту əдістері нəтижелі болмақ. «Оқыту əдістерін» біз 
кейде «оқу əдістері» дейміз. Оның себебін оқу процесіндегі осы екі жақтық қызметтің болуымен 
жəне оқушылардың танымдық іс-əрекетімен түсіндіреміз. 

Оқушылардың танымдық іс-əрекетіне байланысты оқыту əдістері əр түрлі болып келеді. «[...] 
өйткені оқытуда ең бастысы — оқушылардың танымдық іс-əрекеті» [1; 264]. Психология 
еңбектерінде адамның танымдық іс-əрекетінің репродуктивті, продуктивті жəне шығармашылық деп 
аталатын үш түрі аталады. Репродуктивті іс-əрекет бойынша пəн мұғалімі оқу материалын 
түсіндіреді жəне тапсырманы орындаудың жолдарын көрсетеді. «Дидактикалық көзқараста бұл 
əрекет бұрынғы өтілген материалдың бірнеше қайталануы, əр түрлі жаттығулар мен тапсырмалар 
орындау арқылы іске асады» [4]. 

Продуктивті іс-əрекет кезінде оқушылар жаңа білімді өз бетімен алуға тырысады. 
Шығармашылық іс-əрекеттің мақсаты — істің кенеттен шешілу жолдарын табу. 

«...оқушылардың əр түрлі шығармашылық оқыту іс-əрекетінде мұғалім проблемалық ситуация 
туғызады, жаңа білімді игеруде оқушылардың ойлау, ізденіс іс-əрекетіне, олардың оқыту 
проблемасын өз бетімен немесе ұжымдасып шешуіне басшылық етеді» [1; 231]. 

Оқыту əдістерін жүйелеуде ғалымдар арасында бірыңғай көзқарас жоқ. «Біздің байқауымызша, 
оқыту əдістерін жіктеуді əрбір автор өзінше дəлелдейді. Мысалы, кейбіреулер оқыту əдістері 
жіктеудің негізгі етіп білім көзін, екінші біреулер дидактикалық міндеттерді, ал, қайсыбіреулер 
оқушылардың танымдық іс-əрекетін негізге алады т.б. Екіншіден, оқыту əдістері мен тəсілдерінің 
шекарасы жылжымалы болады деп жоғарыда айтылған. Сондықтан оқыту процесінде кейде əдіс 
тəсілге, ал тəсіл əдіске ауысып отырады. Үшіншіден, бір əдіс əр түрлі дидактикалық мақсаттарға 
қызмет етеді. Мысалы, əңгіме əдісі жаңа білімді меңгеру, білімді, іскерлікті дағдыны тексеру, 
дидактикалық міндеттерін шешуде қолданылады» [1; 274]. 

Орыс əдістемешілері Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленко, Н.М.Верзилин білім көзін негізге ала 
отырып, оқыту əдістерін сөздік əдіс, көрнекілік əдіс жəне практикалық əдіс деп үшке бөліп 
қарастыруды ұсынады. Сөздік əдіске əңгімелеу, əңгіме, түсіну, лекция, кітаппен жұмыс, көрнекілік 
əдіске демонстрация, иллюстрация, бақылау əдістері, практикалық əдіске лабораториялық жұмыс, 
практикалық жұмыс, графикалық жұмыс, графикалық жұмыс жəне əр түрлі жаттығулар 
жатқызылады. «Сөздік, көрнекілік жəне практикалық əдістер оқыту процесін ұйымдастыруда зор 
роль атқарады. Бірақ оқыту əдістерін жіктеудің мұндай жүйесі оқушылардың танымдық іс-əрекетін 
толық бейнелемейді»[1; 270]. 

Дидактикалық мақсат-міндеттерге орай И.А.Данилов, Б.П.Есипов əдіс түрлерін жаңа білімді 
меңгеру, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру, білімді қолдану, білімді бекіту, шығармашылық іс-
əрекетті дамыту, білімді тексеру жəне бағалау əдістері деп қарастырады. 

М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер оқушылардың танымдық немесе логикалық ойлау іс-əрекетін негіз ете 
отырып, оқыту əдістерін түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивті, проблемалық баяндау, 
эвристикалық жəне зерттеу əдістері деп бөледі. 

Ю.К.Бабанский оқыту əдістерін Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленко, Н.М.Верзилин, И.А.Данилов, 
Б.П.Есипов, М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, тағы басқа əдістемешілердің классификацияларына сүйене 
отырып, кешенді түрде төмендегідей үш топқа бөледі: 

1) оқу-танымдық іс-əрекетті ұйымдастыру жəне іске асыру əдістері; 
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2) оқу-танымдық іс-əрекеттің ынталандыру əдістері; 
3) оқу-танымдық іс-əрекеттің тиімділігін бақылау жəне өзін-өзі бақылау əдістері. 

Оқу-танымдық іс-əрекетті ұйымдастыру жəне іске асыру əдістеріне сөздік əдістерін (əңгіме, 
əңгімелеу, лекция), көрнекілік əдістерін (иллюстрация, демонстрация, оқу теледидары), практикалық 
əдістерді (жазба жаттығулары, лабораториялық, практикалық жұмыстар, тəжірибе жəне бақылау т.б.), 
индуктивті жəне дедуктивті əдістер, репродуктивті, проблемалы ішінара іздену əдістері, өз бетінше 
жұмыс істеу əдістері жатады. Əдіскер Қ.Бітібаева оқу-танымдық іс-əрекетті ұйымдастыру жəне іске 
асыру əдістерін «Қазақ əдебиеті» пəні ерекшелігіне орай жүйелейді. «Əр топ бірнеше оқыту 
əдістерінен тұрады. Мысалы, 1-топтағы оқыту əдістеріне: сөздік (əңгіме, дəріс, пікірлесу), көрнекілік 
(иллюстрация, портрет, суреттеу, мүсіндеу), практикалық (поэтикалық талдау, көркем мəтінмен 
жұмыстар) əдістер жатады. Сондай-ақ репродуктивтік, эвристикалық əдістерді де осы топқа 
жатқызуға болады» [3; 12]. 

Ə.Қоңыратбаев өзінің «4–7 кластарда əдебиетті оқыту методикасы» əдістемелік құралында 
оқытудың түсіндірмелі оқу əдісі, баяндау əдісі, əңгіме əдісі, эксперимент əдісі, көрнекілік əдісі деген 
түрлерін баяндай отырып, сабақ жүйесіндегі кейбір жаңашыл ізденістерге тоқталады. Байқап 
отырсақ, Ю.К.Бабанский ұсынған əдістерден əңгіме, əңгімелеу (түсіндірмелі оқу əдісі), көрнекілік, 
тəжірибе жəне бақылау (эксперимент əдісі) əдістері аталған. Бірақ əдіскерлердің əдіс мазмұнына 
қатысты ұғым-түсініктері кейде əрқилы болады. Кейде бірдей, ал олардың атауына байланысты 
байламдары жеке-жеке болуы мүмкін. 

Мəселен, Ə.Қоңыратбаев Қ.Бітібаева атаған «көркем мəтінмен жұмыс əдісін» əңгіме əдісіне, 
«дəріс əдісін» «баяндау əдісіне» жатқызады. «Əңгіме əдісі бойынша оқушылар көркем сөздің 
мазмұны (айту, оқу, жазу), тақырыбы, идеясы, образдары, тілі, композициясы жөнінде де өз 
түсініктерін айта білерліктей бағытта жұмыс істеуі тиіс» десе [5; 13], баяндау əдісі жөнінде «Бұл əдіс 
ІV–VІІ кластарда мұғалім сөзі (кіріспе сабақ), VІІІ–Х кластарда лекция түрінде қолданылады. 
Лекцияның өзара бөлінген жоспары болады. Мұғалім оқушыларды əуелі лекцияның мақсатымен 
таныстырып алып, соның бөлімдерін ретімен айтады, тақтаға фактілер мен даталарды жазады. Оны 
оқушылар көшіріп алған соң, екінші, үшінші, бесінші буындарға көшеді. Көп жағдайда лекция 
жоспары көрнекі құралға негізделеді. Лекцияның жалқы жəне жалпы қорытындылары болмақ. 
Кіріспе сөз бен лекция (өмірбаян, творчестволық жолы т.б.) сабақтың негізгі буыны емес, соған кірер 
есік қана. Алайда шығарманы оқып-талдауда лекцияның көмегі бар» [5; 12]. 

Ə.Қоңыратбаев түсіндірмелі оқу əдісін бастауыш мектеп оқуымен түсіндірсе, эксперимент əдісін 
бірнеше сағатқа құрылған көлемді мəтіндерді оқытуда тіркескен сабақ үлгілерін өткізумен 
байланыстырады. Бірақ түсіндірмелі оқуды бір ғана бастауыш мектеп методикасы деп түсінуге 
болмайтындығын, оның барлық пəнге қолданылуы мүмкін екендігін ескертеді. «Өйткені пəнді 
түсіндірмей үйрету мүмкін емес», — деп есептейді. «Алайда алғашқы текст түсінік тасасында қалар 
болса, ол баланы көркем текстен алыстатады», — деп тағы да пəн мұғалімін сақтандырады. 
Сондықтан əр сабақта, тіркескен сабақ тұсында да түрлі əдісті, атап айтсақ, түсіндірмелі əдісті, 
баяндау əдісін, əңгіме əдісін, көрнекілік əдісін ұштастыру қажеттігін алға тартады. 

Көрнекілік əдісі болса, сабақтың оқыту, түсіндіру, жаттықтыру, үйрету, оқушылардың өздік 
жұмысы тұстарында қолданылатын көмекші тəсіл болып табылады. Мəселен, мұғалім сөзі, 
көрнекілік тəсіл ретінде сурет, хронологиялық кесте, схема, стенд, карта көрсету, қазіргі уақытта 
интерактивті тақта мүмкіндіктерін пайдалану түрінде көрінеді. Көрнекілік тəсілінің көрнекілік əдісі 
ретінде де қызметі болатындығын біз жоғарыда айтып өттік. Көрнекіліктің бір ғана лекция əдісіне 
ғана емес, барлық əдіс түрлеріне қатысы бар. Бұндай жағдайда көмекші тəсіл ретінде пайдаланылады. 

Көрнекілік, сондай-ақ дидактиканың басты шарттарының бірі болып табылады. Оны бүтіннің 
бөлшекке, бөлшектен бүтінге, жеңілден күрделіге, белгіліден белгісізге қарай оқытудың тəсілі деуге 
болады. «Көрнекілік əдісі материалды жүйелеп өтуге, білімді дағдыға айналдыруға көмектеседі. 
Оның негізінде бүтін-бөлшек-бүтін ғана емес, мұғалім-текст-бала дейтін біртұтас үш тезис тұрады. 
Көрнекілік əдісінің негізі — көркем текст. Көрнекілік əдісінің түпкі мақсаты — қысқа да оңай 
жолмен, тиянақты білім беру» [5; 18]. 

Ə.Қоңыратбаев сабақты белсендіру, бағдарламалы оқыту, дамыта оқыту, əдістерінің оқыту 
процесінде орын алып отырғандығын айтып өтеді де, бұл ізденістер жайында əдістемешілердің 
методологиялық жақтан толық дəлелденбеген деген пікірлерін көлденең тартады. 

Қ.Бітібаева өзінің «Əдебиетті оқыту əдістемесі мен технологиясы» атты оқулығында білім көзі 
негізінде жүйеленген сөздік, көрнекілік жəне практикалық əдіс түрлерімен бірге зерттеу əдісін де 
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кесте ішінде көрсетеді [3; 12] де, олардың пайдаланылу тиімділігін саралайды. Дегенмен, Бітібаева 
Бабанскийдің оқу-танымдық іс-əрекетті ұйымдастыру жəне іске асыру əдістері жүйесінен көрнекілік 
əдісіне, репродуктивті əдіске, проблемалы ішінара іздену əдісіне, өз бетінше жұмыс істеу əдісіне ден 
қояды. Бұл ретте репродуктивті əдісті түсіндірмелі-репродуктивті əдіс терминімен ауыстырады. 
Сондай-ақ əдіскер əдебиетті оқытудағы көркемдеп оқу əдісі мен зерттеу əдісінің роліне баса назар 
аударады. 

Көркемдеп оқу əдісі жөнінде: «Ол оқушының көркем шығарманы қабылдау белсенділігін, əсерлі 
сезімін дамытуда өте тиімді. Əдебиетті өнер деп танытуда, көркем туындыны өнер туындысы деп 
қабылдатуда, сөз қасиеті мен құдіретіне, оның эстетикалық нəзік нəріне тұшындыруда бұл əдіс 
алғашқы баспалдақ, яғни, көркем шығарманы оқушы жүрегіне бастайтын алғашқы сезім көпірі 
ретінде ежелден-ақ тиімді əдіс болып, мұғалімдер тəжірибесінен кең орын алуда» [3; 13], — дейді. 
Автор көркемдеп оқу əдісінің негізгі тəсілдерін төмендегіше атайды: 

1) мұғалімнің мəнерлеп, түсінік бере оқуы; 
2) көркем сөз шеберлерінің оқуы; 
3) күйтабақты, үнтаспаны тыңдау; 
4) жоспар жасату; 
5) негізгі оқиғаларға ат қойғызу; 
6) мəтінге жуық əңгімелету; 
7) көркем мəтінді оқу барысында иллюстрация, суреттер пайдалану; 
8) сценарий жасату; 
9) оқыған шығармалары бойынша пікір айтқыза білу. 

Қ.Бітібаева əсіресе проблемалық оқыту əдісінің маңыздылығын ерекше атап көрсетеді. 
Оқушылардың таным белсенділігін, ойлау қызметін дамытуда, жетілдіруде, оларға өз бетінше 
қорытынды, тұжырым жасата білуде проблемалық оқытудың маңызы ерекше екендігін ескертеді. 

Түсіндірмелі-репродуктивті əдістің білімді қысқа мерзім ішінде, барлық оқушыларды қамти 
отырып беретін мүмкіншілігін жəне сонымен қатар оқушының дербес ойлауы арқылы жүзеге асатын 
өзіндік жұмысқа кері əсері болатындығын баяндайды. Көрнекілік əдісінің де оң, теріс жақтарын 
саралайды. Ғалым əдебиетті оқытуда əдіс-тəсілдерді үйлестіре қолдануды да ұсынады. «Өзіндік 
əдісін көрнекілікпен, практикалық жұмыстармен астастырып немесе зерттеу əдісін түсіндірмелі 
əдіспен үйлестіре пайдаланудың маңызы зор болмақ (əрине, қандай əдістерді қалай пайдалану сабақ 
мақсатына байланысты туындайды). Ал кейде практикалық, танымдық-іздендіруші əдістерді 
көрнекілік əдіспен үйлестіре пайдалануға болады. Əдіс-тəсілдерді үйлестіре қолдану — оқушылар 
еңбегін ғылыми, тиімді түрде ұйымдастырудың маңызды бір саласы» [3; 15]. 

Педагогикалық еңбектерге жүгінсек, оқыту əдістерінің пайдаланылуы сабақ мақсатына ғана 
байланысты туындамайды екен. Оқыту əдістерін таңдап алу үшін басшылыққа алынатын өлшемдер 
төмендегідей: 

1) оқыту заңдылықтары мен принциптеріне сəйкестігі; 
2) дидактикалық мақсаттар мен міндеттерге сəйкестігі; 
3) тақырып мазмұнына сəйкестігі; 
4) оқушылардың оқу мүмкіндіктеріне (жас жəне дербес ерекшеліктеріне) сəйкестігі; 
5) мұғалімдердің мүмкіншіліктеріне сəйкестігі (тəжірибесі, білімі, қабілеті, жалпы білімдарлығы 
т.б.); 
6) мектептің материалдық жəне техникалық базасына сəйкестігі; 
7) сыртқы жағдайлардың ерекшеліктеріне сəйкестігі [1; 275]. 

Бұл тұста оқыту əдістерінің сыртқы жағдайлардың ерекшеліктеріне сəйкестігін түсіндіре кеткен 
жөн. Əдебиетті оқыту əдістерін қалалы жерде ақындар мен жазушылардың, əдебиеттанушы-
ғалымдардың мұражайларына экскурсия жасау, ауылды жерде табиғат аясына саяхатқа шығу арқылы 
да түрлендіруге болады. Мұражайларда əңгіме, дəріс, пікірлесу, көрнекілік əдістері ұштастырылса, 
табиғат аясында ақындардың табиғат лирикасы бойынша поэтикалық талдау, көркемдеп оқу т.с.с 
əдістер жүзеге асырылмақ. 

«Қазақ əдебиеті» сабақтарында бірнеше əдіс-тəсілді ұштастыру мүмкіндігін Қ.Бітібаеваның 
«Абай шығармашылығын оқыту» кітабының «Сабақ түрлері (жоғарғы сыныптар)» бөліміндегі 
«Абайдың саяси-əлеуметтік лирикасы» атты интеграциялық оқытуды басшылыққа алған іздендіру 
сабағы тапсырмалары мен жабдығы негізінде түсіндіруді жөн көріп отырмыз. Əрі кітаптың қалың 
жұртшылық қолына түсе бермейтіндігін ескергендіктен жəне тамаша əдіскер, ұстаз, ғалым ұсынған 
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тапсырмалардың аталмыш тақырыпта сабақ өткізуде үлгі боларын, ой салып, бағыт сілтерін 
болжағандығымыздан оларды көлемділігіне қарамай тұтас беруді жөн санадық. Ескерте кететін жайт, 
тапсырмалар үйге алдын ала беріледі. 

 
І. Жалпы сыныптық тапсырма. 
1. М.Е.Салтыков-Щедрин шығармашылығына шолу, оның «Бір қаланың тарихы» атты роман-ертегісі 
көтерген саяси-əлеуметтік проблемалары. 
2. Жұмыстың түрі — диалогтік əңгіме, пікірлесу (орыс əдебиеті мұғалімі əзірлейді). 
 
ІІ. Топтық тапсырма. 
1. М.Əуезовтің ғылыми мақалалары бойынша тезис-конспект жазып, сынаққа дайындау. 
2. Жұмыстың түрі — сынақ. 
Еңбектер: 
а) «Традиции русского реализма и казахская дореволюционная литература» (І-топқа); 
ə) «Народность и реализм Абая» (ІІ-топқа); 
б) «Абай Құнанбаев» (монография)(ІII-топқа). 
 
ІІІ. Жалпы сыныптық тапсырма. 
«Болыс болдым, мінеки», «Мəз болады болысың» өлеңдеріне əдеби талдау. 
Жұмыстың түрі — болыстарға дəйексөзді мінездеме. Жұмыс келесі үлгіде орындалады. 

1 - к е с т е  

Дəйексөздер Микромінездеме 
Сияз бар десе жүрегім, 
Орнықпайды суылдап 

Əлсіз, қорқақ, болашағы жоқ 

 
ІV. Индивидуалдық тапсырма. 
Абай жəне Салтыков-Шедрин. 
Жұмыстың түрі — салыстырмалы талдау, өз пікірін қорғау. 
Үлгі: 

2 - к е с т е  

М.Əуезов еңбектері 
(Салтыков-Щедрин) 

9-сыныптағы орыс əдебиеті (Салты-
ков-Щедрин сатирасы, реализмі)

Салыстырмалы талдау (өз пікірі, 
қорытынды) 

 
Ғылыми материалдармен жұмыс. И.В.Вострышев. «Великий русский сатирик». 
Жұмыстың түрі — жазушы сатирасы туралы қысқаша хабарлама. 
 
Сабақтың жабдығы: 

1. Кукрыниксылар салған иллюстрациядан фотомонтаж (Салтыков-Щедрин шығармашылығы бойынша). 
2. Салтыков-Щедрин туралы кесте-плакат. 
3. Ғалымдар еңбектерінен карточкалар жасалынып пайдаланылды. 
Байқап отырғанымыздай, Бітібаеваның интеграциялық оқытуды басшылыққа алған іздендіру 

сабағында диалогтік əңгіме, əңгімелеу, пікірлесу, көрнекілік (иллюстрация, портрет, суреттеу), 
проблемалы ішінара іздену əдістері, өз бетінше жұмыс істеу əдістері, зерттеу əдісі, поэтикалық 
талдау, көркем мəтінмен жұмыс əдістері өзара үйлестіріле қолданылған. 

Əдіскер-ұстаз өз тарапынан сабақта пайдаланылған ең басты əдіс-тəсіл салыстыру, іздендіру 
мазмұнындағы проблемалық сипаттағы тапсырмалар екендігін атап көрсетеді. 
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«Ғасырлар тоғысында» жəне «Тарих толқынында» кітаптары негізінде 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Автор статьи анализирует особенности творчества известного писателя, талантливого редактора и 
общественного деятеля Н. Назарбаева. На основе системного анализа его публицистического 
наследия, в особенности известных книг «Ғасырлар тоғысында» и «Тарих толқынында», 
рассматриваются идейно-творческие принципы выдающегося писателя и его непростые 
взаимоотношения со своими современниками. Автором исследуется индивидуальность творческой 
лабаратории писателя, отмечается, что национальная идея является основным идеологическим 
мотивом в его творчестве. В статье также дается анализ мастерства и стиль публициста Н. Назарбаева. 

In article in is told about creativity of the known writer, the talented editor and public figure N. Nazarbaev. 
The ideological- creative principles of a famous writer, his non-interrelation with his contemporaries are con-
sidered in this article on the base of systematical analysis of publicists heritage of N. Nazarbaev particularly 
his well-known books «Ғасырлар тоғысында» and «Тарих толқынында». In article it is considered features 
of creative laboratory of visible Kazakh writer N. Nazarbaev. Author notice that the national idea is the basic 
ideological motive in creativity of the writer-publicist. In article the author considers and skill of publicist 
N. Nazarbaev. 

 
Ұлтаралық қатынас көп ұлтты Қазақстан Республикасында ерекше көңіл аударуды қажет ететін 

мəселелер қатарына жатады. Қазақстан жерін мекендейтін халықтардың достық, туысқандық қарым-
қатынасы, оларды біртұтас мақсатқа жетелейтін жетекші ұлттық мүдде болуы қазіргі саясаттың 
маңызды бөлігіне айналды. Мұнда Түркия тəжірибесін мысал ретінде алуға болады. Кемал Ататүрік 
халқын біртұтас ұлттық қозғалысқа біріктіре отырып, ұлттық идеологияны қалыптастырды. 
Түркияның бүгінгі басшылары Ататүріктің жолын қуып, қазіргі заманға лайықты ізгілікті 
мақсаттарды көздейтін ұлттық мемлекетке айналған. Қазақстан да жаңа дəуірге бейімделген өзіндік 
жолын таңдап алды. Еліміз тəуелсіздік алғаннан бері мемлекетіміздің іргетасын қалап, көшін түзеуде 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың еңбегі орасан зор екені барша жұртқа белгілі. Елбасы елді 
басқарып қана қоймай, публицистикаға бет бұрып, сонау 1996 жылдан бері кітап жазып келеді. Оның 
публицистикасын зерттеу барысында біз жарыққа шыққан «Ғасырлар тоғысында» кітабын негізге 
алып отырмыз. 

Н. Назарбаев «Ғасырлар тоғысында» кітабы арқылы қазіргі біртұтас Қазақстан жəне бүкіл 
еуразиялық кеңістіктің тағдыры үшін барлық маңызды мəселеге асқан жауапкершілікпен 
қарайтындығын дəлелдеп бергендігін айту лəзім. Бұған негіз болушы жайт, кейбір 
қиыншылықтардың болуына қарамастан, Қазақстанның егемендік алғаннан кейін дүниежүзілік 
қауымдастықтан өз орнын табудың қиын жолына батыл қадам басу еді. Бұл жолда шын мəніндегі 
бостандық пен жеке бастың құқы, қоғамның рухани еркі, оның жан-жақты жанданып үйлесімді 
дамуы ескерілмек. 

Кітапта дүниежүзілік даму барысында зор ықпалын тигізетін ұлтаралық қатынас мəселесіне кең 
орын берілген. Автор кейбір ұлттық мəселелердің əр түрлі тарихи дəуірде барлық мемлекеттерде 
толғақты тақырыпқа айналып, жасампаздық күшке, не күйретуші нəтижеге соқтыратынын айтады. 
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Ұлттық, этникалық қатынастардың, сондай-ақ кіші ұлттар өміріндегі процестердің ХХ ғасырдың 
екінші жартысында отарлаушы империяларды күйретіп, жаңа мемлекеттердің құрылуында да ерекше 
рөл атқаратындығын атап өтеді. Автор осы ғасырдың соңғы кезеңінде болған ғаламат құбылыс — 
КСРО-ның ыдырауына да осы тұрғыдан қарайды. Бұл арада негізгі екі себеп тілге тиек етіледі. 
Біріншісі — бұрынғы Кеңес Одағының қару-жарақ саласындағы бəсекелестікпен əскери 
стратегиялық бірқалыптылықты сақтау жарысында ғылыми-техникалық жағынан жеңіліс табуы. 
Екіншісі — ұлттық мəселелерді шешудегі жəне осы саладағы қарым-қатынасты реттеудегі 
қабілетсіздігі. «Көптеген саясаткерлер пікірі бойынша, бұл ең басты себеп», — дейді автор. 

Ұлттық саясаттың жаңа тұжырымдамасын жасауда Н. Назарбаевтың еңбегі орасан зор. Ол 
тарихи материалдарды кеңінен де терең зерттеп, талдау жасай отырып, таптық тұрғыдан əсірелеп 
баяндау тəсілінен де, біржақты теориялық жаңа көзқарастардан да бастарта отырып, тек Қазақстан 
үшін ғана емес, басқа елдерге де бағалы қорытынды жасайды. Президенттің бұл идеялары біртіндеп 
жүзеге аса бастады. Н. Назарбаевтың қазіргі ұлттық проблемалар жөніндегі негізгі тұжырымдары 
республиканың жаңа-конституциясынан орын тапты. 

Бұл еңбекте мынадай маңызды идея айтылады: ұлттық мəселелерге дұрыс қарау, ұлтаралық 
қатынасты жанашырлық ниетпен дер кезінде шешіп отыру көп ұлтты мемлекеттің даму барысында 
маңызды рөл атқармақ. Қазақстан халқының көп ұлтты құрамы бұл жағдайда ұлтаралық 
шиеленістерге жол бермейтіні өз алдына, қайта қазақстандық патриотизмнің қалыптасуына игі əсерін 
тигізіп, қоғамымыздың ілгері дамуына, басқа да елдермен, ең алдымен Ресеймен жан-жақты 
байланыста, қарым-қатынаста болуымызға жағдай туғызады. 

«Ғасырлар тоғысында» кітабының тағы бір бағалы жағын атап өткіміз келеді. Бұл еңбек ұлы 
Абайдың ұждандық, адамгершілік өсиеттеріне негізделген қазақ жұртының дүниетанымдық 
көзқарасы мен қазақстандық еуразиялық идеяны байытып, жаңартып, жаңғырта түседі. Автор осы 
тұрғыдан өткен кезеңнің тиімді тəжірибелерін қабылдай отырып, қазіргі кезеңнің озық əлеуметтік 
қағидаларына сүйенген болашағымыздың өміршең екенін дəлелдейді. 

Автор бұрынғы Кеңес Одағында ұлттық саясат бағытындағы сəтсіздіктердің себебі — қайта 
құру кезеңінде бұл салада түбегейлі, нақты жоспарлардың болмауы деп дəлелді айтады. Ұлтаралық 
қатынастағы дағдарыстардың басты себептерінің бірі — оның теориялық негізінің анықталып 
айқындалмауы еді. Ол кездегі биліктің жоғарғы сатысындағылар КСРО-ның соңғы жылдарының 
өзінде ұлт мəселелерімен шын айналысқан емес. Ел басшылары 80-жылдардың екінші жартысында 
теориялық негіздің жоқтығынан сол кездегі жағдайға ие бола алмауының салдарынан күш көрсету 
жолына барып, елді тығырыққа əкеп тірегенін автор дəлелді айтады. 1986 жылы Алматыда болған 
желтоқсан оқиғалары кезінде орталықтың шиеленістерді күш көрсету тəсілдері арқылы шешпек 
болған кертартпа іс-əрекеттері осындай зиянды тəжірибенің салдары еді. 

Ұлтаралық қатынастың мəселелеріне ғылыми тұрғыдан келіп, өтпелі кезең кезінде өзіміздегі 
жəне дүние жүзіндегі бағалы тəжірибелерді мұқият зерттеу қажеттілігі — кітаптағы негізгі ой мен 
басты талаптардың бірі. Бұл арада біздің көп ұлтты республикамыздың алдында тұрған күрделі 
міндеттерді шешуге бағытталған аумақты ғылыми жұмыстардың бұған дейін өте аз болғанын 
мойындауымыз керек. Сондықтан ұлтаралық қатынастар, рухани өрлеу, жандану, мəдениетті, 
мемлекеттік жəне басқа да тілдерді, ұлттық дəстүрлерді дамыту проблемаларына арналған теориялық 
терең зерттеулер қажет екені бəрімізге де аян. 

Бұл кітапта дүниежүзілік тағы бір құбылысқа назар аударылады. Н. Назарбаевтың пікірі 
бойынша, əлемдегі ұлттық қозғалыстар социалистік бағытта жүрмеген, социализм үшін күрес 
болмаған. Осы арада бұрынғы Ұлыбританияны мысалға келтіруге болады. Ол кездері ұлттық 
ынтымақтастық сезім таптық қайшылықтарға қарағанда əлдеқайда күшті болған. Таптық сезім 
оларды біріктіруші күш емес, тек ынмақтастырушы сезімдердің бірі болған. Ал қазақ халқы ортақ 
мүдде, ортақ сезім жетегімен, өз бостандығы үшін байы да, кедейі де біртұтас халық болып 
жұмылып, жоңғар басқыншылығына қарсы шықты. Халық қазақ мемлекеттігін құрушылардың 
маңайына топтасып, əдеттегі өмірдегі, тұрмыстағы ұсақ-түйектің бəрін сыртқа ысырып тастады, 
ұлттық намыс, ұлттық мүдде, ынтымақтық бірінші кезекке шықты. Мұндай мысалдар басқа 
халықтардың да тарихында көптеп кездеседі. 

Ұлттық мүдденің таптық мүддеден жоғары болуы ұлттық əр түрлі əлеуметтік топтан құрылып, 
олардың əрқайсысының өз мүддесі бар екенін теріске шығармайды. Осының бəрі қоғамдық жəне 
мемлекеттік өмірге, тұрмысқа, ұлттық жəне ұлтаралық қатынастарға ықпалын тигізіп, ізін қалдырары 
сөзсіз. Мұндай түпкі ақиқатты мойындап, ескеріп отыру керек. 
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Ұлттық сезімнің басымдылығын көптеген факторлар дəлелдейді. Ерте уақытта қалыптасқан 
ұлттық-этникалық құбылыс əрбір адамның болмысына, тұрмысына, отбасына, қоғам мен мемлекет 
құрылымдарына ықпалын тигізбей қоймайды. «Адам қайда жүрсе де, туған бойдан, ана əлдиін ести 
сала, өзін қазақпын, орыспын, украинмын, грузинмін, өзбекпін деп сезінеді. Адамның ол сезімінің 
қандай үлкен калибрлі идеологиялық снарядпен атқыласаң да, бəрібір құрта алмайсың» [1; 167] дей 
келе, автор ұлттық ерекшеліктің тұрақты құбылыс екенін, оны жою мүмкін еместігін, əрбір ұлттық 
мəдениет пен діни сенімнің беріктігін атап өтеді. Барлық басшылықты бір орталыққа бағындырған 
бұрынғы КСРО-ның дəуірлеген шағында, «адамдардың тарихи жаңа қауымдастығы — кеңес халқы» 
деген идея, тұжырым қалыптасқан кезеңнің өзінде «...ұлттық-мемлекеттік бірегейлік, тілдік, 
мəдениеттік жəне аумақтық тұтастық, тіпті, ол аз десеңіз, бір кездегі мемлекеттіліктің, белгілі бір 
жұрнақтары жұртшылық санасында бұрынғысынша сақталып қалады» [1; 164]. Ұлттық қағидалардың 
топтаушы күш екені аталады. Əр ұлттың дамуына бірігіп, ынтымақтаса түсуіне жағдай жасауда осы 
жайларды ескерген жөн. Автор ұлттық идеяны ұлт артықшылығы деген идеяға айналдыру сол 
халықтың өзі үшін қауіпті екенін айта келіп, əдеттегі ұлттық сезім болмайынша, басқа ұлттың 
мəдениетін қадірлеу, бағалау да мүмкін емес екенін атап өтеді. 

Автор Л.Н. Гумилевтың пікірлеріне қосылатынын білдіріп, ұлттық даму процестерінің əр 
жағдайда əр түрлі болатынын, өзіндік ерекшелік қасиеттерінен айырылған, бір-біріне ұқсас жалпы 
ұлт болмайтынын айтады. Балтық жағалау елдеріндегі, Орталық Азиядағы, Канада мен Испаниядағы, 
басқа да елдердегі шиеленістерді реттеу кезінде осындай ерекшеліктерді ескерген жөн болар еді. 
Бұрынғы КСРО-да əр аймақтарда болған ұлттық шиеленістерді əлеуметтік-саяси құбылыс ретінде 
бірыңғай, ұқсас оқиғалар деген шетелдік талдаушылардың пікірлерімен автор келіспейді. ХХ 
ғасырдың орта шенінде билік басына бірінен соң бірі ауысып, түрлі ұйымдар ашылып жатты. Əр 
біреуі өзіндік даму жолын ұсынды. Күрделі саяси жағдайда, немесе саяси орманда, адасып қалмау 
басты міндетке айналды. Осындай арпалыс уақытында саяси күрес аренасына шыққан зиялы 
топтардың іс-əрекеттеріне тоқталуды жөн көрдік, өйткені олардың жасаған жұмыстарына қарап, сол 
кездің толық тарихи суретін жасауға мүмкіндік бар. Əрине, зиялы қауым болып аталуына белгілі 
себептер бар; көкірегі ояу, көзі ашық, жоғары-орта білімдері бар, саяси көзқарастары қалыптасқан 
азаматтар болды. Бұл төңіректе Н.Ə. Назарбаев «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы жəне 
осы заман» атты тарауында: «XX ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан 
рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар 
қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, əрі, ең алдымен, дəстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. XX 
ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты 
сипаты болғанын атап айтқан абзал», — деп көрсеткен [2; 156]. 

Ұлттық мүддені саудаға салуға болмайды, сол сияқты ұлттық көзқарас ұлтшылдық көзқарасқа 
ұласудан сақтануы керек. Автор осы тұста этнопопулизм демократиялық қоғамның денесіне тараған 
вирус екендігін дер кезінде көрсетеді. Н.Ə. Назарбаев А. Токвильдің революцияға берген 
анықтамасын да келтіреді: «...революция саяси мекемелерді жойды, азаматтық тəртіпті қиратуға 
кіріседі, заңдарды өзгертті, құлықты, əдетті тіпті тілді қайта жасай бастайды. Үкіметтік механизмді 
талқандап, қоғамның іргесін теңселтеді, ең аяғында құдайдың өзін алуға ден қояды» [1; 134]. Автор 
қазақ сахарасында революцияның қоғам мен мен экономиканы басқарудың əкімшілік жүйесін бірден 
күйретуге үзілді-кесілді кіріспегенін қанағаттанғандықпен айтады. 

Өткен кезеңде əрбір ұлттық ерекшелікті ескерген ортақ ұлттық саясат жүргіздік деп келдік. 
Н. Назарбаев бұл мəселеге басқаша қарайды. Бұл арада əрбір ерекшелікті ескеріп, бір қалыпқа түскен 
стандартты, жылмағай саясат жүргізуден гөрі əр ұлтқа қатысты нақты саясат жүргізіп, ортақ мақсат 
— өзара түсіністік, бейбітшілік, тұрақтылықты қамтамасыз ететіндей жағдай жасаудың қажет екенін 
атап көрсетеді. 

Н.Назарбаев республиканың басшысы ретінде бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету 
кезінде кейбір объективті қайшылықтар туатынын ескертеді. Ұлттық саясат қаншалықты жан-жақты 
қамтылғанымен, бұл қайшылықтардың объективті жəне субъективті түрде туу мүмкіншіліктерін 
жоққа шығара алмайды. Бұл əр ұлттың өзіндік ерекшелігінен, олардың мақсат-мүдделерінен, мəдени 
дəстүрлерінен туындайды. Бұл ерекшеліктерді қырнап, жылмағай етіп, біл қалыпқа түсіруге 
болмайды. Сондықтан ұлттық саясат ешбір қайшылықсыз қарым-қатынас жүргізуді көздемейді. 

Бірыңғай ұлт жəне тіл саясатының негізгі мақсаты мұндай жайларға көз жұмып, елемеу, 
ескермеу емес, мəселені насырға шаптырмау, қайшылықтарға жол бермей, оны дер кезінде байқап, 
бақылап отыру. Бұл қағида болашақта да ұлттық саясаттың негізі, басты талабы болуы керек. 
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Осындай құнды, көлемді еңбекті оқығанды ХІХ ғасырдың белгілі публицисі, тарихшысы, 
философы Томас Карлейльдің мына бір сөздерін еріксіз еске аласың: «Адамдар бөлініп, бөлектеніп 
өмір сүре алмайды. Біз өзара мейрімді болып, жақсылық жасау үшін ғана емес, өзара реніш білдіріп, 
жүз шайысу үшін де бір-бірімізбен байланыста болуымыз керек» [3], — деген екен. Мұндай өзара 
реніштің заманы өтіп, оның орнына ұлтаралық түсіністік, үйлесімділік, бейбітшілік пен тұрақтылық 
орнауы керек. 

Н.Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» кітабы өзі көрген, куə болып қатысқан оқиғалар 
негізінде түйген ойлары мен толғамдарынан туады. Оның басқа да ой-пікір иелері тəрізді, ғылымға, 
əсіресе қоғамдық ғылым саласындағы зерттеушілерге берері мол. Одан қоғамдық дамудың сипаты 
мен өзгерістері, оның себептері жайлы методологиялық жаңа бағдар алуға болады. Горбачев 
заманынан бері біздің ел басшылары теорияға көп жуымайтын. Содан бері бағыт-бағдарсыз, нақты 
бағдарламасыз, жоспарсыз уақыт легімен жүре бергінеміз де жасырын емес. Осы ағымды басынан 
өткізіп, ендігі жерде «түбегейлі теориялық тұғырнамасыз, қалыптасқан ахуалды теориялық тұрғыдан 
жан-жақты пайымдамайынша, салихалы саясат» [1; 27] жүргізуге болмайтынын автор орынды атаған. 
Əсіресе мұны ол Қазақстанда ұлт саясатын жүргізумен байланысты көрсетеді. Бұл мəселе көп ұлтты 
республиканың басты проблемасы екенін, Кеңес өкіметінің соңғы шағында оны ушықтырып алғанын 
еске алсақ, Н. Назарбаевтың ел басшысы есебінде ұлт мəселесін ылғи назарда ұстап отыратынын, 
оны дұрыс шешудің жолдары жайлы, өзінің ой-пікірі барын мойындауға тура келеді. 

Елбасының жарыққа шыққан «Тарих толқынында» атты кітабы əркімнің көкірек күмбезіне 
тұнған шарболат сезімдерді шалқытады, бұйығы жатқан марқасқа, марғау көңілді сілкілей оятып, 
намысыңды жанығандай, отты, уытты ойларымен бойыңды шарпиды, баурайды. Бір ойдан бір ой 
ұшқындайды. 

Əлемдік тарих пен əркелкі ғылым саласынан білігі қыруар автор өзі нысанаға алған тақырыбына 
орай əрқилы деректер мен мағлұматтар кешенін оңтайлы кіріктірумен қатар, арғы-бергі 
ғұламалардың пікірлерін де орнымен, ұрымтал пайдаланып отырады. Бірақ та ол тарих бұлтарыстары 
мен зобалаңдарын əсте бейтарап көзбен тіркеуші деңгейінде қалмайды. Кез келген құбылыс пен 
оқиғаны халқымыздың, енді ғана еңсе көтерген мемлекетіміздің зəру мүдделерінің биігінен екшеп, 
безбендейді, бабалар тағдыры мен кешкен тауқыметін сүзбелей отырып, жаңа заман, жаңа өркениет 
талаптары тұрғысынан өткеннен сабақ алу, жаңғыру мұраттарынан бір сəт айнымайды. Кітаптың 
жəне бір ерен қасиеті тарих кешендері мен кезеңдерін жүйелеу барысында бұрынғы таптаурын 
болған шиырларға табынбай, сұңғыла ойшыл қайраткерлік, сарабдал зерттеушілік танытып, көбіне-
көп тың да батыл тұжырымдарын, тарихи құбылыстар мен оқиғаларға өз көзқарасын іркілмей, 
тайсақтамай білдіріп отырады. Автор түйіндері дəйекті, иланымды. 

Қазіргі тарихи кезеңде ұлттық саясатты қалыптастыруды жүзеге асыру үшін тарих тағылымынан 
сабақ алып, ұлттық мемлекетті қайта қалпына келтіру, ұлттық сананы қалыптастыру жолындағы 
Алаш қайраткерлерінің қызметін терең зерделеп, жетекші ойларын басшылыққа алу орынды. 
Тəуелсіз елде Алаш даналарын тарихи сахнаға қайтарып, ұмытылмас тарихи тұлғалар тағылымына 
тағзым етуді жастар саясатының бір бағытына айналдыру өте орынды болмақ.«Кезінде «Алаш» 
партиясының жетекшілері ұсынған көптеген қағидалар күні бүгінге дейін өз маңызын сақтап отыр. 
Бұл ұлттық емес, патриоттық ұйым. Алдына қойған мақсаты қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, оны 
осы заманға шындыққа бейімдеу еді» [2; 173]. 

Бұл тұрғыдан алғанда кітаптың жаңашылдық, ойшылдық қасиеті айрықша ден қойдырады. Адам 
қай жері ауырса, жанына батса, сол жайында сөз қозғауға, сырласып байқауға бейім тұратыны бекер 
ме? Ал, Елбасыше? Оның басында жұмыр басты пенде есебінде, бұл да жоқ емес. Бірақ оның жай-
күйі, қам-қарекеті жай пендеден əлдеқайда, тіпті, мүлде өзгешелеу, ерекшелеу, зілмауырлау 
боларына таңданудың реті жоқ. Ол өзі үшін емес, ел-жұрты үшін, қолқа-жүрек перзенттері үшін 
тірлік кешеді. Ол алдымен өз жайын, қара басының қамын күйттемейді, елінің, жерінің, келер 
ұрпақтардың қамын жеп, қабырғасы қайысады, жатса-тұрса соны ойлап, қарманудан жалықпайды. 

Кітаптың оқшау есте қалар ерекшелігі — əркімді ұлт есебінде өзін-өзі тануға, ұлтының тегін, 
тарихын, мəнезі мен қасиетін саралауға үндейді. Қазақ, біз қандай ұлтпыз, «Мен» дегізерлік, мақтан 
етерлік қасиеттеріміз қандай, ел-жұртымыздың арғы-бергі тарихында ұрпақтар айта жүрер тарихи 
тұлғалар, руханият көсемдеріміз кімдер? Болашағымыз қандай, қайда барамыз, ел есебінде аңсаған-
көксеген мұраттарымыз нендей? Кітап авторын əрбір естияр азаматтың намысын түрткілер осы 
алуанда жүрекжарды сұрақтардың барлығы толғандырады. Туған елінің бар ауыртпалығы жан-
жүрегін шамырқандырған Елбасы ештеңені бүкпей, ашық сырласады. Бірде арғы, бірде бергі тарих 
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қойнауларына сүңгіп, бірде əлем кеңістігіндегі əрқилы елдер беталысына зер сала отырып, туған елі 
— Қазақстанның алыс-жақын болашағына көз тігеді. «Тарихтағы өз орныңды білу, бабаларыңды ру 
төмпешігінің деңгейінде емес, жалпы ұлттық өреде мақтан тұту, ұлан-байтақ Еуразия тарихында ұлы 
істерге ұйытқы болған қазақтар мен олардың бабаларының өзіндік орнын танып-түсіну, ұлттық қадір-
қасиетіңді қорлайтын жаттанды жаралардан арылу — міне, ұлттық тұтастыққа кепіл болатын бігінгі 
күннің ең қуатты тетіктері осылар» [2; 67], — деп тебірене сыр ашады автор. 

Мəселе — ұлттық қасиеттерді дəріптеуде ғана емес, қайта ұлттық салт-сана мен дəстүрдің жаңа 
заманға орай ұлттық түлеуімізге, бірлігімізге, Қазақстан дейтін мемлекетіміздің нығаюына қызмет 
ететін оңды, өркенді үлгілерін жарқырата жаңғыртуда, аяққа оралғы болатын кертартпа атаулыны 
аластауда. Елбасы кітабынан осындай сəулелі, жарқын ойлар маздайды. Қазақ дейтін ештеңеден 
кенде, ешкімнен кем халық емес. Ол — дана халық, дарынды халық, сайыпқыран халық. Оның көп 
ғасырлық тарихы да, бүгінгісі де, ертеңгі болашағы да кербез əрі кемел екеніне күмəніңіз болмасын! 
«Біздің алдымызда төл тарихымызды қалпына келтіріп, оның жетістігі мен кемшілігін, жеңістері мен 
жеңілістерін барша шындығымен көрсету міндеті тұр» [1; 32], — деп жазады Елбасы. 

Мəселе — біз қазақпыз деп əлемдік мəдениет үлгілерінен қымтана, оқшаулануда емес, ұлттық 
төлтума саралық пен даралықтан еш айырылмай, алыс-жақын əлеумет, өркениет дəстүрлерінің 
ұлттық есеюімізге, гүлдене көркеюімізге сеп болар келісті, жағымды көріністерінен бойыңды 
қасақана аулақ салмай, толыса кемелденуде. 

Н.Ə.Назарбаев өзінің «Ғасырлар тоғысында» атты кітабында: «1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғалары қазақ жастарының сана-сезімінің қаншалықты өскендігін көрсетті. Олар жүз жылға жуық 
уақыт бойы халықты казармалық тəртіпте ұстап келген тоталитарлық жүйенің алдында бірінші болып 
айылдарын жиған жоқ. Жастар бұдан əрі кез келген ұлтқа тəн ұлттық мақтаныш сезімін қорлауға жол 
бермейтінін өз халқының атынан ашық мəлімдеді», — деп дəл бағалаған. 

«Желтоқсан пəлен жылдар бойына мызғымас қамал саналып келген Кеңестік империяның 
іргесін мүжіп, көбесін күйретіп, ақыры жер бетінен жойылып тынуына ұрындырған пəрменді соққы 
болып тиді. Осы орайда Желтоқсан қозғалысын, біріншіден, ішкі ұлттық маңызы бар оқиға (ұлттың 
өзін-өзі тану сезімінің оянуы), екіншіден, жалпыодақтық деңгейдегі (одақтас республикалардың 
егемендігіне серпін берген) оқиға ретінде, үшіншіден, əлемдік маңызы бар (социалистік лагерьдің 
күйреуінің басталуы) аса салихалы көп сипатты əлеуметтік сілкініс — атышулы тарихи феномен 
ретінде бағаласа да артық емес», — дейді жазушы, мемлекет қайраткері Əбіш Кекілбаев.  

Автор ұлт мəселесін жан-жақты талқылай келе, сөз соңын мына сөздермен аяқтайды: «Мен өз 
халқымды сүйемін. Оның мені бала кезімнен сабыр мен парасатқа баулығанын мақтаныш тұтамын. 
Бейбіт тəсілдерге ғана жүгініп, шиеленіс пен кикілжіңнің ережелеріне мойынсұнғым келмейтіндігі де 
сондықтан» [2; 211]. Əрбір қазақстандық осы бір қағиданы бұлжытпай орындауы Қазақстан мен оның 
халқының бұдан былай да өркендеп өсіп, дамуының маңызды кепілі болмақ. 
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Ұстазымыз туралы бірер сөз 

«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері», 
«2007 жылдағы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы», «Академик 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне еңбегін 
сіңірген қызметкер», филология ғылымдарының докторы, профессор 
Мажитаева Шара апамыз 60 жасқа толған мерейлі тойын атап өтті. 
Шəкірт тəрбиелеу ісіне белсенді үлес қосып жүрген ардақты ұстаз, 
көптеген жастардың ғылым жолына түсуіне көмектесіп, олардың 
ғылымдағы ізденістеріне жетекшілік етіп жүрген ғалым апамыз 
туралы айту міндетіміз деп есептейміз. 

Шара Мажитаева 1951 жылы 25 қарашада Жамбыл облысы 
Қордай ауданындағы Көктөбе ауылында (бұрынғы Ворошилов 
селосында) туған. 

1968 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін 1968–72 жж. Алматы 
педагогикалық шетел тілдері институтында студент, 1972–75 жж. — Қарағанды мемлекеттік 
университеті шетел тілдері кафедрасында неміс тілі пəнінің оқытушысы, 1975–77 жж. — Алматы 
педагогикалық шетел тілдері институтының жанындағы 2 жылдық курстың тыңдаушысы, 1977–87 
жж. — Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде оқытушы болып істейді. 
1987–91 жж. — Тіл білімі институтында аспирант, 1991 жылдан Қарағанды мемлекеттік 
университетінің қазақ тілі практикалық курсы кафедрасында аға оқытушы, доцент, кафедра 
меңгерушісі болып қызмет атқарды. 1994–96 жж. аталған университеттің шетел тілдері факультетіне 
кафедра меңгерушісі қызметіне ауыстырылады. 2001 жылдан қазақ тіл білімі кафедрасында доцент, 
профессор, кафедра меңгерушісі қызметін атқарды. 

1992 жылы Тіл білімі институтының мамандандырылған Кеңесінде профессор 
Б.Əбілқасымовтың ғылыми жетекшілігімен «ХХ ғасырдың 20–30-жылдарындағы қазақ əдеби тілінің 
əлеуметтік жəне лингвистикалық сипаттамасы» атты кандидаттық диссертация қорғады. 

2000 жылдың 30 маусымында профессор Б.Əбілқасымовтың ғылыми кеңесшілігімен Тіл білімі 
институтының Диссертациялық кеңесінде «ХХ ғасырдың І жартысындағы қазақ əдеби тілі» деген 
тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 2005 жылдан — ЖАК профессоры. 

Шара Мажитайқызы — 100-ден аса ғылыми жəне əдістемелік еңбектің авторы. Ғалымның 
зерттеулері, негізінен, қазақ əдеби тілі тарихына арналған. Бұл салада ол 4 монография, 17 оқу 
құралы мен оқу-əдістемелік, 100-ден астам ғылыми мақала жариялады. 

Оның қазақ əдеби тілі тарихына арналған «ХХ ғасырдың 20–30-жылдарындағы қазақ əдеби 
тілінің мəселелері» (1997), «ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ əдеби тілі» (1999), «ХХ 
ғасырдағы қазақ əдеби тілі» (2000) атты монографиялары, «Қазақ əдеби тілінің тарихы (ХV–ХХ ғғ.)» 
атты оқу құралдары қазақ əдеби тілі тарихын зерттеушілер мен филология факультетінің студенттері 
үшін қажетті еңбектер қатарына жатады. Онда ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ əдеби 
тілінің дамуы зерттелуді қажет еткенмен, түрлі объективті себептермен оны түбегейлі қарап, жазуға 
мүмкіндік болмаған кезең алынған. Зерттеуші жарты ғасырдағы жарық көрген мерзімді баспасөз, 
көркем əдебиет, ғылыми əдебиет жəне іс-қағаздары мен кеңсе тіліне байланысты материалдарды 
қарастырып, солардың негізінде əдеби тілдің дамуына талдау жасайды. 



Рапишева Ж.Д. 
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Шара Мажитайқызының лексикография, тіл мəдениеті жайында да бірсыпыра еңбектері бар. Бұл 
саладағы ғылыми еңбектері қазақ-орыс және қазақ-шетел тілдерін салғастырмалы түрде зерттеуге 
арналған. Ол құрастырған «Орысша-қазақша-немісше сөз əдебі» (1997 жылы 1-бөлім, 1999 жылы 2-
бөлім), «Орысша-қазақша-ағылшынша тілдескіш» (2001) қазақ-орыс-неміс-ағылшын тілін 
үйренушілер үшін көмекші құрал ретінде кеңінен пайдаланылып жүр. Ол — 4 тілдегі «Қылмыстық 
құқық терминдерінің сөздігін» құрастырушылардың бірі. Бұндай зерттеулер қазіргі ғаламдандыру 
кезеңінде өте қажетті еңбектер қатарында жатады. Бұл еңбектер мемлекеттік тілді және басқа да 
тілдерді меңгеруге септігін тигізері сөзсіз. 

Шетелде жарық көрген еңбектеріне 2006 жылы Қырғызстанда (Бішкекте) доцент 
Ж.Д.Рапишевамен бірігіп «Қазақ тіліндегі ғылыми стильдің қалыптасу тарихы» атты монография мен 
2008 жылы Өзбекстанда (Ташкент қаласында) профессор М.Джусуповпен бірлесіп жазған 
«Фразеология русского языка: лингвистические и методические проблемы» атты монография 
жатады. 

Ш.Мажитаева əр түрлі халықаралық оқу орындарының жетекші ғалымдарымен бірігіп жоғары 
оқу орнынан кейінгі мамандарды (магистратура, докторантура /РһD) дайындау үшін бірнеше келісім-
шарт жасап, меморандумдарға қол қойды, соның негізінде кафедра ізденушілері, магистранттары 
шетелге іссапармен барып, шетелдік ғалымдардан ақыл-кеңес алуға, кітапханалар мен мұрағаттарда 
жұмыс істеуге мүмкіндік алды. 

Ш.Мажитаева қоғамдық жұмыстарға да белсене қатысады, факультетаралық тексерулердің жəне 
факультеттің өз ішіндегі оқу-əдістемелік жұмысын тексеріп, бағалайтын комиссияның мүшесі болды. 

Сондай-ақ ҚР Білім жəне ғылым министрлігі тарапынан құрылған жоо мемлекеттік 
аттестациялау комиссиясының жұмысына комиссияның төраға орынбасары, мүшесі ретінде 
республикамыздағы оннан астам жоғары оқу орнын аттестаттауға қатысты. 

Ш.Мажитаева халықаралық ғылыми-теориялық конференциялар мен конгрестерде, 
республикалық ғылыми-практикалық, ғылыми-əдістемелік конференцияларда үнемі баяндама жасап 
тұрады. Өзі де университетте «Тіл тағылымы» (2002), «А.Байтұрсынұлы тағылымы» (2003), проф. 
Т.Қордабаевтың 90 жылдығына арналған «Тілтанымдағы ірі тұлға» (2005), «Тілтанудағы ірі 
тұлғалар» (2007), «Х.Нұрмұқанов оқулары» атты профессор Х.М.Нұрмұқановтың 80 жылдығына 
арналған республикалық ғылыми-практикалық конференцияны (2010) ұйымдастырып, өткізуге ат 
салысты. 

Оқу үдерісінде инновациялық технологияларды қолдану бойынша жаңаша жаңғыртып оқытуға 
арналған 7 оқу-əдістемелік кешен дайындады, 5 электрондық оқу құралын (авторлық куəліктері бар), 
электрондық дəріс курстарын, мультимедиалық көрсетілімдер құрастырды. 

Əр деңгейде өткен конкурс, семинарларға қатысып, мемлекеттік тілді өзгетілді аудиторияда 
оқытуға белсене ат салысады. «Қазіргі қазақ тілі» пəнінен жоо студенттері арасында жылда өтетін 
республикалық пəндік олимпиадада студенттерге жетекшілік жасайды. 2008–2009 оқу жылы Қыздар 
мемлекеттік педагогикалық университетінде өткен «Қазіргі қазақ тілі» бойынша пəндік олимпиадада 
студенттері 2 орынға ие болды (14–15.05 2009). 

Профессор Мажитаева — «2007 жылдағы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантының иегері. Мемлекеттік грантты игеру мақсатында ол Өзбекстан, Германияда стажировкада 
болды (2007), жоо кейін мамандарды (магистратура, PhD докторантура) бірлесіп дайындау үшін 
Бонн, Ташкент университеттерінің жетекші ғалымдарымен, атап айтқанда, профессорлар Карл Райхл, 
Маханбет Джусупов жəне PhD докторы Н.М.Джусуповтармен меморандум, келісім-шарт жасасты. 
Осы келісім-шарттар мен меморандумдар негізінде 2008 жылы «Лингвистикалык типология жəне 
контактология» бағыты бойынша Е.А.Бөкетов атындағы университеттің филология факультетінде 
PhD докторанттарын дайындау 2008–2009 оқу жылынан басталды. Профессор Ш.Мажитаеваның 
жетекшілігімен PhD докторанты А.Тажикеева «Қазақ жəне ағылшын мақал-мəтелдері (гендерлік 
аспект)» атты ғылыми жұмысын уақытында аяқтап, қорғауға шықты. 

Ш.Мажитаеваның ғылыми жетекшілігімен 4 ғылым кандидаты, 9 филология магистрі дайындалды. 
Ғылым кандидаттарының зерттеу тақырыптары төмендегідей: Құрмамбаева (Рапишева) Ж.Д. «Қазақ 
тіліндегі ғылыми-көпшілік стильдің қалыптасуы» (2003 ж., Алматы); Түйте Е.Е. «Адамның психикалық 
жай-күйіне қатысты лексиканың құрылымы мен семантикасы» (2009 ж., Астана); Нығметова Н.Т. 
«С.Жүнісов драмалық шығармалары тілінің көркемдік ерекшеліктері» (2010 ж., Астана), Хамзина Г. 
«1960–80-жылдардағы повестер тілінің лексика-стилистикалық жəне танымдық сипаты (С.Жүнісов, 
Д.Исабеков, А.Сейдімбеков, О.Бөкей, Б.Нұржекеев шығармалары бойынша)» (2010 ж., Астана). 
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Филология саласы бойынша дайындалған магистрлік диссертациялардың да тақырыптары қазақ тіл 
білімінің сан саласын қамтиды. 

Ш.Мажитаева — 2003–2007 жылдары Қазақ педагогикалық қыздар институты жанындағы 
Біріккен докторлық диссертациялық кеңестің, 2008 жылдан Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті жанындағы докторлық диссертациялық кеңестің мүшесі болып, диссертациялық 
кеңестердің жұмысына сарапшы төрағасы, мүшесі, оппонент ретінде белсене қатысты. 

Білім беру саласындағы еңбегі үшін Ш.М.Мажитаева 2006 жылдың қараша айында «Қазақстан 
Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісімен марапатталды. 

Жоғарыда көрсетілген Ш.Мажитаеваның оқу-əдістемелік жұмыстарын, ғылыми еңбектерін 
ескере отырып, 2009 жылы Университет кеңесінде оған «Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетіне еңбегін сіңірген қызметкер» атағы берілді. 

Талай жылдар еңбектенуінің нəтижесінде жеткен жетістіктері ұшан-теңіз, бірнеше тілді жетік 
меңгерген полиглот-ғалым Шара Мажитаева қазіргі заман талабына сай өмір сүріп, қызмет етіп 
келеді. Жұмыстан, ізденуден шаршамайтын еңбекқор апамызға шəкірттері атынан қанатыңыз талмай, 
биіктерге самғай беріңіз дегіміз келеді. 
 

Ж.Д. Рапишева, 
қазақ тіл білімі кафедрасының доценті  
филология ғылымдарының кандидаты 
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